
La 20 aprilie 1884, enciclica Humanum
Genus condamna Francmasoneria

Enciclica Papei Leon al XIII-lea din 20 aprilie 1884 Humanum
Genus"este unul dintre cele mai virulente rechizitorii la adresa
Francmasoneriei, acest aspect fiind confirmat de altfel chiar şi de
către francmasoni. „Şeful bisericii romane este fără îndoială per-
sonajul cel mai autorizat printre duşmanii francmasoneriei.” –
scria în 1903 în revista masonică Acacia,  Marele Maestru Mason
Hiram. Red[m un fragment din celebra scrisoare enciclic[<

“În epoca noastră, factorii răului s-au coalizat într-un imens
efort destructiv, sub impulsionarea şi cu sprijinul direct al unei
societăţi secrete răspândite într-un mare număr de locuri, foarte
puternică şi foarte viclean organizată, şi anume societatea fran-
cmasonilor. Aceştia, de altfel aproape că nici nu se mai îngrijesc
să-şi disimuleze intenţiile şi se întrec între ei în îndrăzneala de a
ataca făţiş sublima măreţie a lui Dumnezeu. Ei întreprind acum
prin satanicele lor acţiuni ruinarea Sfintei Biserici în mod public,
la lumina zilei, tinzând dacă s-ar putea, să lipsească complet po-
poarele de binefacerile şi binecuvântările pe care ele le datorează
Mântuitorului nostru Iisus Cristos."

Papa Francisc vrea s[ clarifice rolul
papei Pius în perioada nazist[
       Deceniile de suspiciuni legate de rolul jucat de papa Pius al
XII-lea, căruia i se mai spune şi “Papa lui Hitler”, în timpul
regimurilor fasciste din Italia şi Germania în anii '30 şi '40, s-ar
putea încheia odată cu o posibilă deschidere a arhivelor Vaticanului
de către actualul suveran pontif, scrie vineri e Daily Telegraph,
citând un apropiat al acestuia, rabinul argentinian Abraham
Skorka. Într-un interviu acordat publicaţiei săptămânale catolice
e Tablet, rabinul susţine că l-a convins pe papa Francisc, pe
care îl cunoaşte de 20 de ani, să ofere acces la arhivele Vaticanului
pentru a clarifica rolul papei Pius al XII-lea. El afirmă că papa
Benedict i-a spus că pontificatul lui Pius trebuie “investigat în
profunzime”. Papa Pius al XII-lea este acuzat că ar fi colaborat cu
regimurile fasciste din Italia şi Germania în timpul pontificatului
său început în anul 1939. Lui i se mai reproşează că a păstrat
tăcerea asupra Holocaustului, suspiciune alimentată şi de refuzul
Vaticanului de a permite studenţilor să cerceteze arhivele de la
acea vreme. Există şi indicii că el ar fi contribuit la exodul a 200.000
de evrei din Germania în anii '30. 
       Cardinalul Eugenio Pacelli, numele sub care era cunoscut
înainte de a deveni papă, ar mai fi trimis arhiepiscopilor din
întreaga lume scrisori în care le cerea să ajute la obţinerea vizelor
pentru “catolicii ne-arieni” şi pentru evreii convertiţi la creştinism
astfel încât aceştia să poată pleca din Germania în ţările lor. 

De Sf]ntul Gheorghe este bine ca u;ile ;i
ferestrele casei noastre s[ fie `mpodobite
cu ramuri de salcie

Harta comita
tului Satu Mare din anul 1
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Pentru mine, televiziunea este un
formator ;i un factor educa\ional, aco-
lo te ui\i s[-\i vezi modelele. Am pro-
pus ni;te formate de emisiuni care n-
au fost agreate, au fost posturi care mi-
au propus anumite emisiuni dar eu am
spus c[ nu pot s[ accept a;a ceva. 
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State 
ale lumii
conduse 
de femei

Numită de presa din Marea Britanie
cea mai puternică femeie din lume, Dilma
Rousseff a ajuns preşedinte al Braziliei în
2010, la vârsta de 63 de ani. Ea şi-a creat
imaginea unei „doamne de fier”, care a
promis să scoată din sărăcie 20 de mi-
lioane de brazilieni. PAGINA 4
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regionaliz[rilor istorice

Barack Obama se află în fruntea listei
Top 100 cele mai influente personalit[\i
din lume alc[tuit[ de revista Time.
Pre;edintele american este pe primul loc
pentru a opta oară consecutiv - un record
pentru personalităţile care figurează în
acest an. Lista din 2013 include 35 de femei,
iar editorii revistei Time au apelat în acest
an la o inovaţie, întrucât au decis să
prezinte pentru prima dată ;apte coperte
diferite, în funcţie de zonele de pe Glob
unde este comercializată revista. Pe această

listă apare ;i tânăra pakistaneză Malala
Yousafzai, ţintă a atacurilor talibanilor din
octombrie 2012. Trei cupluri celebre apar
;i ele pe lista din 2013< Jay-Z ;i Beyonce,
pre;edintele chinez Xi Jinping ;i eleganta
lui soţie, Peng Liyuan, dar ;i cuplul
Michelle ;i Barack Obama. Francisc, noul
papă de la Vatican liderul nord-coreean
Kim Jung-un ;i cel sud-coreean Park
Geun-hye fac ;i ei parte dintre cele mai
emblematice personalităţi din 2013
potrivit revistei Time.

Barack Obama r[m]ne cea mai influent[ personalitate din lume “Acum trebuie s[
`nv[\ s[ fiu riguroas[“
Interviu cu Mihaela Tatu
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Jude\ul Satu Mare `n v]ltoarea
regionaliz[rilor istorice (I)

Rom]nia nu se afl[ pentru pri-
ma oar[ ̀ n fa\a unor dezbateri pri-
vind formarea unor jude\e sau re-
giuni. De-a lungul istoriei fiecare
unitate administrativ[ a trecut prin
diverse forme de organizare.
Aceea;i localitate a apar\inut de un
jude\ sau altul. Regionalizarea pe
care actualul guvern Victor Ponta
inten\ioneaz[ s[ o pun[ ̀ n practic[
`nc[ din anul 2013, dup[ modifi-
carea Constitu\iei, a n[scut con-
troverse. Fiecare jude\, fiecare lo-
calitate, are propriile interese ;i are
o op\iune de care de regul[ nu se
\ine seama. Reorganizarea terito-
rial[ a n[scut controverse ;i `n pe-
rioada interbelic[. 

Dup[ primul r[zboi mondial, prin ali-
pirea Transilvaniei la Vechiul Regat, s-a
modificat structura administrativ terito-
rial[. Prezent[m `n cele ce urmeaz[ un
material din care reiese modul `n care a
fost abordat[ re`mp[r\irea jude\elor ̀ n par-
tea de nord vest a Rom]niei. Autorul, Va-
sile Meru\iu, profesor la Universitatea din
Cluj, abordeaz[ din punct de vedere geo-
grafic, istoric, cultural problema jude\elor
`nfiin\ate, deseori fiind ̀ n dezacord cu po-
litica autorit[\ilor locale. :i atunci, ca ;i
acum, s-a recurs la traficul de influen\[,
fiecare politician dorind s[ avantajeze pro-
pria localitate. S-a dat o b[t[lie mare pentru
stabilirea capitalelor de jude\. Cartea pro-
fesorul Meru\iu, ginerele p[rintelui Vasile
Lucaciu, este  un document de care ar tre-
bui s[ \in[ seama ;i cei ce se ocup[ ̀ n 2013
cu regionalizarea Rom]niei. Ar avea multe
de `nv[\at. 

“Vechimea comitatului S[tmar e
urm[rit[ p]n[ la cele dint]i timpuri ale
st[p]nirii ungure;ti.

Pe timpul n[v[lirii Ungurilor, `nainte
cu o mie de ani, se crede, c[ exista cetatea
Zohmár, pe care ungurii au ocupat-o. Mai
existau ̀ n aceast[ regiune cet[\i la Megie;,
Seini, Baia-mare, Ardud, Gilvaci, Chioar).
La S. Timon (l. c. 1733, I. p. 15 a se vedea
mai jos) g[sim pentru S[tmar “arx eversa
MDCCY.”)

Existau ;i `n acest \inut cnezi ;i voe-
vozi. ~n veacul XIV se face men\iune de
un chinezat al Rom]nilor din comitatele
Beregh ;i S[tmar ;i de un Stanislau voevod
al Rom]nilor Reginei (wojwoda Olacho-
rum reginalium.)

Satele din acest \inut, ca ;i din alte re-
giuni, au fost `mp[r\ite ca mo;ii marilor
neme;i (nobili), iar poporul de r]nd a
ajuns `n iob[gie.

~n secolul al XV-lea 
`n comitatul S[tmarului 
existau 9 cet[\i

Pe la 1303 se face men\iune de patru
cercuri. ~n veacul XV existau `n acest co-
mitat 9 cet[\i< Baia-Mare (Aszonypataka),
Ecsed, Ardud (Erdőd), Carei (Kàroly),
Moftin (Mathuchyna), Megie; (Meggyes),
S[tmar (Zathmar), Seini ;i 12 ora;e-
t]rguri, ̀ ntre cari< S[tmar, Baia-Mare, Ba-
ia-sprie, Car[i, Hodi;a, Moftin, Megie;,
S[sari. Sate erau `n `ntreg comitatul 340.

Re;edin\a comitatului p]n[ la 1526
era ̀ n S[tmar (Zathmar), pe urm[ ̀ n timp
de aproape trei veacuri s’a mutat de 40 de
ori, din loc, `n loc, `ntre cari< Domahida
(1595), Sanisl[u (1658), Odoreu-Udvari
(1660), Dorol\-P. Dorocz (1671), Lazuri ;i
a. La `nceputul veacului XIX s’a stabilit la
Careii-mari.

~n veacul XVII comit`tul S[tmarului
avea o ̀ ntindere mai mic[ dec]t la sf]r;itul
veacului trecut. Chioarul, cu \inutul :om-
cutei, \inea de Ardeal. ~n compara\ie cu
`ntinderea dela sf]r;itul veacului trecut,

mai cuprindea (`n v. XVII) o comun[ din
comit. Bereg, ;i c]teva comune din comi-
tatele Szabolcs ;i Solnocul de mijloc.

~n jum[tatea a doua a veacului XVIII
comitatul S[tmarului avea dou[ cet[\i li-
bere rege;ti, 19 opide (t]rguri) ;i 236 sate,
grupate `n patru cercuri procese. (Baia
mare e ar[tat[ ca veche colonie german[).

Locuitori avea< 58,800 cre;tini ;i 1200
evrei.

La alt autor din acela;i timp (1780)
g[sim aceea;i ̀ mp[r\ire< dou[ ora;e (libere
rege;ti), 16 t]rguri ;i 236 sate, grupate `n
patru cercuri (procese)< Crasna, Baia-ma-
re, ~ntre-Some; (Szamosköz) ;i Nir.
Rom]nii sunt ar[ta\i `n satele de mai jos.

Comitatul Ugocea (din care ̀ n 1918 o
parte a r[mas `n teritoriul Rom]niei ;i s’a
alipit la jude\ul S[tmarului) avea ̀ n v. XV.
dou[ cet[\i, ;i un ora;, Seleu;ul (Zeleus,
mai t]rziu Nagy Szőllős) ;i 76 sate.

~n veacul XVIII, `n descrierea dela
1772, g[sim 4 districte (cum am v[zut<
“district” egal cu cerc) ;i un singur t]rg
Seleusul mare (“Marktflecken Nagy-Sö-
lösch” - iar `n cartea lui Windisch (1780)
g[sim, ̀ n total 64 sate ;i dou[ t]rguri, gru-
pate `n dou[ cercuri, desp[r\ite de Tisa.
Sunt ar[tate din v. XVIII satele de mai jos).

~n anul 1805 num[rul 
locuitorilor era de 224.800

O alt[ lucrare, dela 1805, ne arat[, c[
mai `nainte comitatul Ugocea avea patru
cercuri (procese) 4 t]rguri, 62 comune ;i
posesiuni ;i 3 predii.

Comitatul S[tmarului avea `n acel
timp dou[ ora;e, 17 t]rguri 242 sate ;i 12
puste. Cele patru cercuri (processe) aveau
fiecare c]te trei plase. Num[rul locuitorilor
din acest comitat era de 224.800.

Tractul Chioarului a apar\inut odat[
;i Solnocului de mijloc. Acesta a fost `n v.
XVI, p]n[ la 1566. (A se vedea la jud. S[laj,
`mpreun[ cu voevozii din acel timp).

~n veacul XVII ;i XVIII g[sim `nc[
Chioarul ̀ ntre \inuturile alipite Ardealului
ca “partes reaplicatae”.

La 1808 g[sim pentru comitatul Sat-
marului acelea;i patru cercuri, iar districtul
Chioarului, ̀ n loc de dou[, ca mai ̀ nainte,

e trecut cu patru cercuri< Berchi;, Prislop,
:omcuta-mare ;i Vad.

Districtul Chioarului avea ̀ n v. XVIII
dou[ t]rguri ;i 88 sate, grupate `n dou[
cercuri (procese)< cercul Copalnic ;i cercul
de munte (processus montanus).

Lexiconul Treuenfeld (1839) ne arat[
districtul Chioarului cu 1 t]rg. 90 sate ;i
un prediu, grupate `n ;ase cercuri.

Pentru anul 1805 mai g[sim c]teva
`nsemn[ri interesante privitoare la Comi-
tatul S[tmarului.

~n prima jum[tate a veacului trecut,
comitatului S[tmarului cuprindea 2 ora;e
libere reg. 1 ora; liber-minier, 16 t]rguri
(mezövàros-opid) ;i (`n ̀ ntinderea sa mare
spre Tisa) 243 sate, `ntre cari 73 sate
rom]ne;ti, 22 magh.-rom., 8 rom.-magh.,
8 rom.-germ., 1 magh.-rom.-germ., 4
germ.-rom., 1 rom.-germ.-magh., 1 slo-
vac-rom.

Num[rul locuitorilor `n comitat era
222.374, iar dup[ religie< 34.155 cat., 94.955
greco-cat. (ace;tia erau aproape to\i
Rom]ni, pentruc[ Rutenii sunt ar[ta\i nu-
mai `n patru sate rutene ;i ca minoritate
`n alte c]teva sate) apoi 85,435 ref 886
evang. ;i 6943 evrei. Autorul arat[ ;i po-
pula\ia dup[ limb[ - 68.343 Rom]ni (cari
;i-au declarat limba rom]n[) - dar e prea
mare diferen\a fa\[ de num[rul ar[tat de
greco catolici.

~n comitatul Ugocea, ̀ n partea de din-
coace de Tisa erau 2 t]rguri ;i 37 sate. Pen-
tru Rom]ni - `n acela; an (1839) - se d[
num[rul de 5206.

~n timpul absolutismului, dela 1849 -
1860 Chioarul \inea de Ardeal, tot ca dis-
trict separat, cu re;edin\a la :omcuta Mare
(av]nd  o ̀ ntindere de 1089 kmp. ;i 51.744
loc.) La 1876 a fost desfiin\at ;i atribuit o
parte comitatului Solnoc-Dob]ca, iar alt[
parte comitatului S[tmar, ̀ n care au r[mas,
p]n[ la alipirea la Rom]nia.

Comitatul avea `n acest timp, o `ntin-
dere mai mare `n spre Vest, `n total 6491
Kmp. Prin trasarea frontierei de Vest a \[rii
s’a alipit la Rom]nia noul jude\ cu un te-
ritoriu de 4902 kmp.

~n aceast[ ̀ ntindere jude\ul cuprindea
la 1918 (p]n[ la noua ̀ mp[r\ire din 1925)
`n total 221 comune rurale ;i patru com.
urbane-ora;e, (pe l]ng[ re;edin\a Careii-

Mari, ora;ele Satu-Mare, Baia-Mare, Ba-
ia-Sprie). Comunele erau grupate `n 8
pl[;i, 17 secretariate comunale, 64 secre-
tariate cercuale.

Prefectura jude\ului se arat[
mul\umit[ de proiectul 
regionaliz[rii din 1921

~n primul proiect al comisiunii
jude\elor (`n 1921) se propunea, s[ se dea
din jude\ul S[tmarului 16 comune la ju-
de\ul Dob]ca  ;i 11 comune din plasa Ca-
reii Mari s[ se dea jude\ului S[laj. ~n schim-
bul acestora urma s[ fie alipite la jude\ul
S[tmarului 34 comune din jude\ul S[laj.

Fa\[ de acest proiect al comisiunei Mi-
nisterului, prefectura jude\ului (prin ra-
portul 675 din 1921) e de p[rere c[
“`mp[r\irea proiectat[ `n general e de o
solu\iune perfect[. Cu pu\ine corec\iuni
locale de interes economic ;i pe l]ng[ unele
modific[ri din punct de vedere al
circula\iei, acest proiect tinde la deplina
lini;tire cu privire la viitoarea desf[;urare
a administra\iei".

Proiectul a fost desb[tut ̀ n conferin\a
primpretorilor ;i `n consiliul jude\ean,
cer]ndu-se ;i avizul Camerei de comer\ ;i
a serviciului technic.

Se arat[ mul\umi\i ̀ n ce prive;te ̀ ntin-
derea teritoril[ a jude\ului ;i mai ales sta-
bilirea re;edin\ei la Satu-Mare. Se atrage
`ns[ luarea aminte asupra greut[\ilor ce ar
`nt]mpina s[tenii, dac[ s-ar deslipi din jud.
Satmar cele 11 comune din plasa Carei ;i
s-ar da jude\ului S[laj.

~ntr-adev[r aceste comune, unele sunt
a;ezate ̀ n imediata apropiere de linia ferat[
spre Satu-mare - prin unele trece ;i ;oseaua
na\ional[ dela Valea lui Mihai, spre Satu-
Mare - altele au leg[tur[ direct[ cu Care-
ii-mari prin ;osea jude\ean[, iar spre S[laj
au comunica\ia tot prin Careii-mari.

Observa\ia e just[ ;i deaceea - prin
faptul, c[ urm]nd a se ̀ ntinde jude\ul S[laj
p]n[ la frontier[ s'a deslipit de Satu-mare
`ntreag[ plasa Carei - s'a f[cut pu\in ne-
ajuns s[tenilor, lega\i de Carei, dec]t dac[
s'ar fi deslipit numai cele 11 comune.

Continuare `n num[rul urm[tor

Harta etnografic[ a Rom]niei Mari din anul 1930, `ntocmit[ de profesorul V. Meru\iu

~n primul proiect al comisiunii jude\elor (`n 1921) se propunea,
s[ se dea din jude\ul S[tmarului 16 comune la jude\ul Dob]ca ;i 11
comune din plasa Careii Mari s[ se dea jude\ului S[laj. ~n schimbul
acestora urma s[ fie alipite la jude\ul S[tmarului 34 comune din
jude\ul S[laj.
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Funeralii impozante şi totodată
controversate pentru baroana Marga-
ret Thatcher, o personalitate marcantă
a secolului al XX-lea, s-au desfăşurat
miercuri la Catedrala St. Paul, la Lon-
dra. Regina Elizabeth a II-a a luat loc
în primul rând, între cei 2.300 de in-
vitaţi. Înhumarea lui Churchill este
ultima la care a asistat regina, cu titlu
excepţional.

Întregul Guvern şi premierul Da-
vid Cameron, toţi foştii premieri bri-
tanici, inclusiv laburistul Tony Blair,
care revendică în parte moştenirea ba-
roanei, au luat loc în naos. Downing
Street a anunţat prezenţa a doi şefi de
stat, a 11 premieri şi a 17 miniştri de
Externe în funcţie. În total, aproape
170 de ţări au trimis reprezentanţi de
diverse ranguri. Argentina şi Rusia au
boicotat ceremonia.

Mai surprinzător  este faptul că ni-
ciunul dintre locatarii Casei Albe nu
a dat curs invitaţiei de a marca “relaţia
privilegiată” anglo-americană, apre-
ciată de către “Mrs T”. Doi actori ai fi-
nalului Războiului Rece, ultimul
preşedinte URSS Mihail Gorbaciov şi
reunificatorul Germaniei Helmut
Kohl, au prezentat scuze pentru o ab-
senţă din motive de sănătate.

Lady Thatcher a prevăzut totul, in-
clusiv imnuri metodiste din copilăria
sa şi fragmente din opere ale unor
compozitori englezi, care îi atestă pa-
triotismul inclusiv în privinţa gustului
muzical.  În afara unor strigăte
ale  unor oponenţi din  mulţimea de
zeci de mii de simpatizanţi şi de gu-
ră-cască masată în spatele gardurilor
de protecţie, procesiunea s-a des-
făşurat fără incidente.

Critici ai fostului premier britanic
au denunţat amploarea şi
politizarea  funeraliilor, dar şi costul
prea mare suportat de contribuabili
într-o perioadă de austeritate. Soţia
preşedintelui Camerei Comunelor,
Sally Bercow, a reproşat o “tentativă
de canonizare” Corpul fostului pre-
mier Margaret Thatcher urmează să
fie incinerat în cadrul unei ceremonii
private.

Margaret Thatcher a
avut o înmormântare

fastuoas[



INTERVIU

Mihaela Tatu< “Sunt o persoan[ 
care fac ce-mi place ;i ce vreau, dar

acum trebuie s[ `nv[\ s[ fiu riguroas[“
Am `nt]lnit-o pe cunoscuta

realizatoare de televiziune Mihae-
la Tatu la un mare eveniment pen-
tru oameni de afaceri.
Surpriz[tor a fost faptul c[ se afla
acolo `n calitate de speaker. Am
asistat la una dintre expunerile ei
;i am v[zut 600 de oameni care o
priveau magnetiza\i, sorbindu-i
fiecare cuv]nt, fiecare gest... Mi-
haela Tatu e ca un argint viu, atra-
ge toate privirile spre ea, f[c]nd
aerul s[ vibreze `n jurul s[u. 

A avut curajul s[ ne povesteac[ c[
a pornit lucr]nd ̀ ntr-o uzin[ mecanic[,
cot la cot cu b[rba\ii, ca mai apoi s[
devin[ contabil[ dup[ care a f[cut o
carier[ `n radio ;i televiziune. De aici
`ncolo, toat[ lumea ;tie c]t succes a
avut cu emisiunile sale cu ;i despre fe-
mei.

~ndeamn[ pe toat[ lumea s[-;i ur-
meze visul, s[ fac[ ceea ce le place, dar
mai ales s[ aib[ curajul s[ o ia de la
cap[t ;i s[ ̀ nve\e mereu. Cu naturale\e
;i deschidere a acceptat s[ ne r[spund[
la c]teva `ntreb[ri. Iat[ ce a ie;it!

- Am fost foarte surprins[
s[ v[ ̀ nt]lnesc la un eveniment
de business, nu stiu c]nd s-a
`nt]mplat schimbarea. C]nd
a\i renuntat la televiziune? 

- Nu am renun\at la televiziune.
Am avut ni;te probleme de s[n[tate
exact acum doi ani. Am fost operat[
urgent. P]n[ mi-au venit rezultatele, o
lun[ ;i jum[tate, am albit. ~n urma
acestui episod mi-am dat seama c]t es-
te de vremelnic[ existen\a noastr[ pe
p[m]nt ;i c[ via\a e at]t de scurt[. :i
pe l]ng[ c[ e at]t de scurt[ nici nu
avem dec]t una iar eu nu mi-am urmat
visul.

- Care este visul care nu v[
d[ pace? 

- Visul  meu este s[ c[l[toresc a;a
c[ mi-am luat liber un an, doi ;i am
c[l[torit. C]nd m-am `ntors am vrut
s[ v[d ce se ̀ nt]mpl[ ̀ n mass media ;i
m-am speriat ̀ ngrozitor de ceea ce am
v[zut. Pentru mine televiziunea
`nseamn[ cunoa;terea limbii rom]ne,
`nseamn[ s[ ai o cultur[ general[,
`nseamn[ un "high level" de la care nu
pot s[ abdic. Pentru mine, televiziunea
este un formator ;i un factor educa\io-
nal, acolo te ui\i s[-\i vezi modelele.
Am propus ni;te formate de emisiuni
care n-au fost agreate, au fost posturi
care mi-au propus anumite emisiuni
dar eu am spus c[ nu pot s[ accept a;a
ceva. Iar acum a;tept s[ se `nt]mple.
:i c]nd se va `nt]mpla, voi fi acolo ;i
voi spune prezent. 

- :i totu;i cum a\i ajuns s[
\ine\i discursuri publice?

- Am plecat ̀ n pelerinajul la Santiago
de Compostela, 900 de km pe jos, din
Pirinei p]n[ la Atlantic pe Camino, ca-
re se face travers]nd Spania de la est la
vest. Mi-am dat seama atunci, necu-
nosc]ndu-m[ nimeni acolo, c[ am un
dar, un har care \i se d[, pentru c[ cei
din grupul nostru veneau spre mine
atra;i ca de un magnet ;i ̀ mi spuneau<
"ai un z]mbet str[lucitor". Atunci am
zis c[ acesta e harul meu, s[ transmit,
s[ rela\ionez cu oamenii. 

Dup[ ce m-am `ntors, n-a trecut
mult ;i o prieten[ m-a invitat s[ \in

ni;te cuv]nt[ri publice la Academia
femeilor. M-au invitat mai apoi `ntr-o
caravan[ prin patru ora;e, dup[ care
s-au ivit alte oportunit[\i, mi s-au des-
chis porti\e. Apoi am descoperit clubul
Toastamasters unde am `nv[\at cum
se \ine un discurs. Pentru c[ una e s[
vorbe;ti `n public ;i altceva e s[
vorbe;ti haotic. Spre exemplu trebuie
s[ vorbe;ti structurat, `ntr-o limit[ de
timp, ceea ce e interesant. M[ simt bine
`n fa\a auditoriului chiar dac[ am
emo\ii.

- E foarte interesant ce spu-
ne\i, dup[ at]\ia ani de televi-
ziune ne a;teptam s[ nu mai
ave\i emo\ii.

- Emanuel Kant a spus< „Nu-mi da
sfaturi c[ pot s[ gre;esc ;i singur“. Nu
dau sfaturi, eu dau informa\ie unor oa-
meni care apoi hot[r[sc ce vor s[ fac[
cu ea. Vorbesc doar de experien\ele
mele ;i at]t. S-ar putea s[-\i plac[ cum
sunt ̀ mbr[cat[, cum frazez, ori s-ar  pu-
tea s[-\i plac[ con\inutul discursului ;i
s[ \i se `nt]mple clicul acela care s[-\i
declan;eze revela\ia. Menirea mea asta
e!  E un domeniu nou ;i e foarte inte-
resant pentru mine. E o provocare...

- Cum v[ g[si\i locul printre
oameni de afaceri care discut[
tehnic, aplicat, despre planuri
de finan\are sau despre in-
vesti\ii?

- Sunt `ntre altfel de oameni, oa-
meni de afaceri despre care credeam
c[ sunt rigizi. Dar am descoperit c[
nu e chiar a;a. C[ ;i ei au un gen de
umor, c[ au nevoie de ceea ce eu pot
s[ transmit.

- A\i luat-o oarecum de la
cap[t, din nou. Cum e s[ o iei
de la cap[t?

- Interesant! Eu c]nd m[ plictisesc
de ceva plec. La 48 de ani eram ̀ n cul-
mea carierei de televiziune, atinsesem
maxim ̀ n acel domeniu. Ce s[ urmeze?
Am schimbat tot! Este o provocare
`ntr-un domeniu nou. Te apuci s[
`nve\i lucruri noi, o limb[ str[in[ spre
exemplu, te apuci s[ ̀ nve\i ce ̀ nseamn[
marketing, management. 

Eu sunt o persoan[ senzitiv[, nu
sunt ra\ional[, merg mereu pe
sim\ire...

- :i totu;i v-au luat `n gru-
pul lor...

- Probabil c[ am ceva, probabil c[
au nevoie de acest fel de energie cald[,
sau eu am nevoie de ei. Mereu e un
schimb, ca `n orice rela\ie, eu am ne-
voie de rigurozitatea lor. Sunt o per-
soan[ care fac ce-mi place ;i ce vreau,
dar acum trebuie s[ `nv[\ s[ fiu rigu-
roas[. ~nv[\!

- A;adar `nv[\a\i lucruri
noi. La orice v]rst[? 

- Da, oh da! :tii c[ roti\ele acelea
dac[ nu le dai de lucru ruginesc...

Eu am pornit de jos, am fost mun-
citoare, am f[cut facultatea acum la
b[tr]ne\e. :i ce dac[? :tiu c[ unii vor-
besc. :i ce? 

- Sunt multe femei cu po-
ten\ial, c[rora le lipse;te ceva,
care stau ;i l]ncezesc `n medii
care nu le merit[. Ce le
spune\i? Ce s[ fac[, ce le

`ndemna\i, fie c[ e vorba de job
sau o c[snicie care nu mai mer-
ge?

- ~n primul r]nd,  trebuie s[ se iu-
beasc[ pe ele. Eu am divor\at, dup[ 18
ani de c[snicie. So\ul meu a fost plecat
timp de doi ani ;i c]nd s-a ̀ ntors, nimic
nu mai mergea. M-a `mbr[\isat la
`ntoarcere ;i am sim\it de parc[  ar fi
f[cut-o fratele meu. :i atunci am
hot[r]t de comun acord c[ nu mai
merge. A fost greu dar cel mai greu a
fost s[ le explic[m p[rin\ilor no;tri. E
greu ;i cu copiii, `n cazul acesta.

Este foarte important s[ ai curajul
;i sinceritatea s[ te prive;ti exact a;a
cum e;ti, s[ ai ̀ ndr[zneala s[ te smulgi
din zona de confort. Multe femei `;i
spun "las[ c[ merge ;i a;a, m[car nu
m[ bate, de unde s[ g[sesc altul mai
bun". Noi suntem ceea ce alegem s[
fim. Eu am ales s[ fiu eu. Dec]t s[ stau
cu cineva care nu m[ `mpline;te, care
nu m[ `n\elege, cu care nu pot s[ fiu
partener sau s[ `mp[rt[;esc ceea ce
simt, eu am ales s[ plec! Am `nt]lnit
oameni noi, situa\ii noi care m-au f[cut
s[ merg mai departe.

A; mai vrea s[ transmit un sfat din
tot sufletul meu, tinerelor care fac din
carier[ un scop `n via\[...  una este s[
munce;ti ca s[ te po\i `ntre\ine ;i s[-\i
permi\i c]teva pl[ceri ;i altceva s[ fii
carierist[ de profesie, neglij]nd via\a
de familie, copiii, prietenii. 

- A;adar, echilibru `ntre
via\a de familie ;i carier[?

- Obligatoriu. Dragele mele, pune\i
mare pre\ pe s[n[tate ;i pe familie.
Echilibru ;i armonie. 

Viorica Shibata

“A; mai vrea s[ transmit un sfat din tot sufletul meu, tinerelor care
fac din carier[ un scop `n via\[...  una este s[  munce;ti ca s[ te po\i
`ntre\ine ;i s[-\i permi\i c]teva pl[ceri ;i altceva s[ fii carierist[ de
profesie, neglij]nd via\a de familie, copiii, prietenii.”
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Multe state importante ale lumii
sunt conduse de femei
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Ascensiunea reprezentantelor
sexului frumos spre vârful politi-
cii dominate de bărbaţi nu mai
poate fi oprită. Deşi numărul fe-
meilor care se află la cârma unor
state este foarte mic la nivel mon-
dial, ele dovedesc că pot conduce
cu succes chiar unele puteri ale
lumii.

În unele ţări sunt primele din isto-
rie care au ajuns să ocupe funcţia su-
premă în stat. În Argentina conduce
fosta Prima Doamnă, în Brazilia o lup-
tătoare de gherilă, iar în Costa Rica o
femeie politolog. Pe Angela Merkel o
cunoaştem cu toții< ea conduce un con-
tinent întreg. Majoritatea femeilor şef
de stat au excelat prin soluțiile radicale
aplicate crizei.

Dilma Rousseff conduce 
o Brazilie înfloritoare

Numită de presa din Marea Brita-
nie cea mai puternică femeie din lume,
Dilma Rousseff a ajuns preşedinte al
Braziliei în 2010, la vârsta de 63 de ani. 

Când era copil, Dilma visa să ajun-
gă balerină, pompier sau artistă de circ.
Născută într-o familie bogată, a avut o
educaţie aleasă, cu lecţii private de pian
şi de franceză. Tatăl său a murit când
ea avea 14 ani După lovitura de stat
din 1964, s-a înrolat în mişcarea de re-
zistenţă împotriva dictaturii militare
şi a fost o luptătoare curajoasă. În 1970
a fost condamnată la trei ani de închi-
soare pentru complicitate la crime şi
spargeri de bănci, iar în acest timp a
fost torturată de mai multe ori.

La zece ani după ce a ieşit din pe-
nitenciar, fosta luptătoare de gherilă a
ajuns secretar de stat în Ministerul
Energiei. Înainte de a ajunge în funcţia
supremă în stat, a fost timp de cinci
ani şef de cabinet al fostului preşedinte
Lula da Silva. A fost intens susţinută
de acesta şi aşa a câştigat alegerile pre-
zidenţiale.

Chiar dacă nu are carisma lui, ea
şi-a creat imaginea unei „doamne de
fier”, care a promis să scoată din sărăcie
20 de milioane de brazilieni şi a exclus
orice măsură de austeritate. Dilma
Rousseff conduce o ţară cu 200 de mi-
lioane de locuitori, bogată în petrol,
cu o economie care a ajuns pe locul
şase în lume şi care va găzdui, în trei
ani, Campionatul Mondial de Fotbal
şi Olimpiada de vară.

Cristina Kirchner a pus 
Argentina pe picioare

Şi în ţara vecină, Argentina, tot o
femeie deţine funcţia supremă în stat
pentru prima dată în istorie. Succesoa-
rea soţului său, Cristina Kirchner a fost
aleasă preşedinte al ţării în 2007 şi,
timp de patru ani, a promovat reforme
economice şi sociale. Apoi a promis
electoratului că va continua acest pro-
iect dacă va obţine al doilea mandat şi
a fost votată din nou. În prezent, Ar-
gentina trăieşte un adevărat miracol
economic, după ce în urmă cu zece ani
anunţase intrarea în incapacitate de pla-
tă.

Cristina Kirchner este preocupată
de imaginea sa şi se îmbracă numai în
haine foarte elegante. Membri din an-
turajul său spun că are o pereche de
pantofi pentru fiecare zi din an. Are
calităţi diplomatice şi rosteşte aceleaşi
discursuri înflăcărate ca şi Evita. După

moartea soţului său Nestor Kirchner,
în 2010, a decis ca pentru viitoarele ale-
geri prezidenţiale să îl pregătească pe
fiul său, de 34 de ani, care acum este
deja mâna sa dreaptă.

Laura Chinchilla ţine frâiele
în Costa Rica

Prima femeie preşedinte din Costa
Rica este de profesie politolog şi are 50
de ani. Născută într-o familie de poli-
ticieni, Laura Chinchilla Miranda a stu-
diat la Universitatea Georgetown, din
SUA. A câştigat cursa prezidenţială încă
din primul tur de scrutin, cu un discurs
axat pe lipsa de securitate, traficul de
droguri şi criza economică, la fel ca
predecesorul său, Oscar Arias, laureat
al Premiului Nobel pentru Pace.

Laura Chinchilla a divorţat în 1985
şi s-a recăsătorit cu un avocat spaniol
care este mai mare decât ea cu 25 de
ani. Este descrisă de apropiaţi ca o fe-
meie elegantă şi distantă, dar agreabilă
atunci când se simte în siguranţă.

Dalia Grybauskaite, doamna
de fier a Lituaniei

Prima şi singura femeie preşedinte
din Lituania, Dalia Grybauskaite, a fost
aleasă în 2009, când statul era copleşit
de datorii. După mai mulţi ani de
creştere economică, Lituania ajunsese
atunci într-o recesiune profundă, iar
ea a fost văzută ca singurul politician
care putea să salveze ţara.

A câştigat uşor scrutinul, datorită
competenţei sale în domeniul financiar

şi economic. În plus, a candidat ca in-
dependent şi a avut un discurs bazat
pe combaterea oligarhilor. Presa inter-
naţională a numit-o „doamna de fier”
a Lituaniei, pentru discursurile sale fer-
me, dar mai ales pentru că are centura
neagră la karate.

Dalia Grybauskaite nu este căsăto-
rită şi nici nu are copii, iar modelele
sale de politicieni sunt Margaret That-
cher şi Mahatma Gandhi.

Atifete Jahjaga a fost 
comandant de poliţie 
în Kosovo

Prima femeie preşedinte în Kosovo,
Atifete Jahjaga, a fost aleasă de Parla-
ment în 2011. A fost o soluţie de com-
promis până la aprobarea modificărilor

constituţionale care prevăd ca
preşedintele să fie ales prin vot direct.
Are 37 de ani şi este cel mai tânăr
preşedinte pe care l-a avut Kosovo până
în prezent.

Înainte de a ajunge în funcţia su-
premă în stat a fost director adjunct al
Poliţiei Kosovo, având cel mai mare
grad pe care îl poate avea o femeie în-
tr-o asemenea instituţie din sud-estul
Europei, cel de general-maior. Când a
ajuns preşedinte, ea a spus că va sprijini
actualele discuţii cu Belgradul. Fostă
provincie a Serbiei, Kosovo şi-a decla-
rat independenţa în 2008, dar nu este
încă recunoscută de Serbia.

Preşedinta Liberiei a oprit
războiul propunând grevă 
sexuală

Ţară cu importante resurse natu-
rale, dar cu oameni săraci, Liberia a
fost măcinată de un război civil pentru
controlul minelor de diamant, care a
durat 14 ani. Conflictul a lăsat în urmă
peste 200.000 de morţi, dar şi mii de
victime ale abuzurilor sexuale. Aceasta
a fost moştenirea primită de Ellen Joh-
nson-Sirleaf în 2006, când a fost aleasă
preşedinte al ţării. Cetăţenii au votat-
o ca să aducă pacea şi să scoată ţara
din criză.

Acum este la al doilea mandat, fiind
realeasă anul trecut. Liberienii au vo-
tat-o din nou pentru că şi-a respectat
promisiunile făcute în urmă cu şase
ani. Realizările sale au fost remarcate
şi de comunitatea internaţională. Anul
trecut a primit Premiul Nobel pentru
Pace, alături de o altă militantă pentru
drepturile femeilor din Liberia, numită
şi „războinica păcii”. Este cea care şi-a
îndemnat compatrioatele să recurgă la
„grevă sexuală” până la oprirea războ-
iului civil. Iniţiativa sa a dat roade, şi
aşa s-a ajuns la negocieri de pace.

Femeile premier au luat 
măsuri aspre în anii crizei

Pe lângă Angela Merkel, care este
prin funcția de cancelar "premierul"
Germaniei, alte femei puternice îşi asu-
mă conducerea unor guverne. Julia
Gillard este cea dintâi femeie, cea dintâi
persoană celibatară, precum şi primul
politician născut în afara țării care a
ajuns să ocupe funcția de premier al
Australiei. A devenit faimoasă prin fer-
mitatea ei. A menţionat foarte clar că
musulmanii care vor să trăiască după
legea sharia vor trebui să părăsească
Australia.

Guvernul prezidat de Johanna Si-
gurðardóttir (lesbiană declarată) a de-
cis o serie de măsuri destinate a uşura
ieşirea Islandei din grava criză econo-
mică< un program de austeritate mo-
derată, schimbarea conducerii Băncii
Centrale, ştergerea în anul 2010 a da-
toriilor acelor cetățeni al căror împru-
mut ipotecar depăşea 110% din valoa-
rea proprietății cumpărate (datorii in
valoare de 13% din produsul național
brut) Mai mulți conducători ai siste-
mului bancar falimentar au fost dați în
judecată şi condamnați la pedepse cu
închisoarea pentru delicte penale. În
anul 2010 a început şi procesul fostului
prim-ministru Haarde.

Remarcăm la final fermitatea mul-
tora dintre aceste doamne ajunse în
fruntea unor state. Nu prea mai putem
numi femeile "sexul slab".

Vasile A.

Pe lângă Angela Merkel, care este prin funcția de cancelar "premierul"
Germaniei, alte femei puternice îşi asumă conducerea unor guverne.
Julia Gillard este cea dintâi femeie, cea dintâi persoană celibatară, precum
şi primul politician născut în afara țării care a ajuns să ocupe funcția de
premier al Australiei. A devenit faimoasă prin fermitatea ei. A menţionat
foarte clar că musulmanii care vor să trăiască după legea sharia vor
trebui să părăsească Australia.

Cristina KirchnerDilma Rousseff
Laura Chinchilla

Julia GillardDalia Grybauskaite

Johanna Sigurdardottir

Ellen Johnson-Sirleaf Atifete Jahjaga
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Lisabona, ora;ul care trebuie
vizitat m[car o dat[ `n via\[
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Lisabona este capitala Portu-
galiei ;i un ora; `nc[rcat de isto-
rie. ~n Lisabona exist[ obiective
turistice importante ;i o serie de
muzee interesante ce v[ pot face
vacan\a la Lisabona foarte
pl[cut[.

Din multitudinea de atrac\ii turis-
tice din Lisabona am ales c]teva. Pe
l]ng[ simboluri ale ora;ului cum ar fi
Turnul Belem sau Podul Vasco da Gama
exist[ ;i alte locuri interesante pe care
le pute\i descoperi.

M[n[stirea Jeronimo 
A;ez[m]ntul figureaz[ pe lista Pa-

trimoniului Universal UNESCO ;i este
locul de odihn[ ve;nic[ a lui Vasco da
Gama. M[n[stirea Jeronimo este cel
mai impresionant simbol al puterii ;i
bog[\iei Portugaliei din perioada ma-
rilor descoperiri geografice. Regele Ma-
nuel I a construit-o `n anul 1502.

Turnul Belem 
Construit `n anul 1515 ca o

fort[rea\[ cu rol de ap[rare la intrarea
`n portul Lisabona, Turnul Belem a fost
punctul de plecare al multor expedi\ii
iar pentru navigatori era ultimul lucru
pe care-l vedeau de pe p[m]ntul \[rii
p]n[ la `ntoarcerea de pe mare. Turnul
Belem este un monument ̀ nchinat Por-
tugaliei din perioada epocii marilor des-
coperiri, fiind deseori folosit drept sim-
bol al \[rii.

Muzeul Calouste Gulbenkian 
Muzeul Calouste Gulbenkian,

g[zduie;te colec\ii de art[ egiptean[,
greac[, roman[, islamic[, asiatic[ ;i eu-
ropean[. ~n anul 2001 a fost renovat ;i
modernizat substan\ial - pe perioada
lucr[rilor de renovare multe dintre ca-
podopere au fost expuse la Muzeul Me-
tropolitan de Art[ din New York. 

Gr[dina muzeului Calouste Gul-
benkian este `mp[r\it[ cu Centrul de
Arta Modern[ din Lisabona. Aici sunt
expuse pe dou[ etaje opere ale arti;tilor
portughezi ;i interna\ionali din epoca
contemporan[.

Oceanarium Lisabona
Oceanarium din Lisabona este unul

dintre cele mai mari acvarii din lume.
Proiectat de arhitectul american Peter
Chermeyeff, Oceanarium a fost con-
sturit chiar pe r]ul Tejo iar pentru a
ajunge la el trebuie traversat[ o pasarel[
pietonal[. Oceanarium Lisabona este
ca o experien\[ ̀ n ad]ncurile oceanului
f[r[ toate riscurile pe care le-ar implica
o astfel de aventur[. Aici se g[sesc peste
25 de mii de pe;ti, p[s[ri ;i mamifere
marine. Exist[ un acvariu central uria;
care este c]t patru bazine de dimensiune
olimpic[ la un loc. 

Turi;tii se pot uita `n acest acvariu
de la mai multe niveluri ;i pot admira
de aproape o gam[ variat[ de animale
marine, inclusiv diferite specii de re-
chini.

Castelo de Sao Jorge 
Castelul poate fi v[zut din aproape

orice punct al Lisabonei ;i este unul
dintre obiectivele turistice majore. Cele
mai vechi p[r\i ale sale dateaz[ ̀ nc[ din
secolul al VI-lea c]nd a fost fortificat
de romani, vizigo\i ;i `n cele din urm[
de mauri. 

Castelul a servit drept re;edin\[ re-
gal[ a maurilor p]n[ c]nd primul rege
al Portugaliei, Afonso Henriques l-a cu-
cerit `n anul 1147 cu ajutorul unor
lupt[tori din nordul continentului ce

se aflau `n drum spre p[m]ntul sf]nt
pentru a participa la cruciade. 

Monumentul Descoperirilor 
Peste drum de M[n[stirea Jeroni-

mo, se g[se;te Monumentul Descope-
ririlor. Acesta a fost construit pe malul
de nord al r]ului Tejo `n 1960 pentru a
comemora a 500-a aniversare de la
moartea Prin\ului Henric Navigatorul.
Monumentul este un vas cu trei p]nze
preg[tit s[ plece `n voiaj, cu sculpturi
ale unor figuri istorice importante cum
ar fi Regele Manuel I, poetul Camoes,
Vasco da Gama, Magellan ;i al\i explo-
ratori, crucia\i, c[lug[ri sau cartografi
portughezi. Cu to\ii `l urmeaz[ pe
Prin\ul Henric Navigatorul. 

Podul Vasco da Gama 
Podul Vasco da Gama din Lisabona

este o minune a tehnicii moderne ;i un
obiectiv turistic al ora;ului. Vasco da
Gama este cel mai nou pod din Lisabo-
na ;i permite fluidizarea traficului ̀ ntre
nordul ;i sudul capitalei portugheze.
Acest pod care pare c[ nu se mai ter-
min[ este un pod pe cabluri pentru a
c[rui construc\ie s-au f[cut eforturi
foarte mari. S-au luat m[suri speciale
pentru a proteja o specie local[ de
p[s[ri. Peste trei sute de familii ale aces-
tei specii au fost relocate pentru a per-
mite construc\ia podului.

Statuia lui Hristos Regele 
Monumento Cristo Rei se g[se;te

`n v]rful unui deal la aproximativ 110
m `n[l\ime pe malul de sud al râului
Tejo ;i poate fi v[zut[ din dep[rtare.
Asemănarea cu Statuia lui Isus Cristos
din Rio de Janeiro nu este ̀ nt]mpl[toa-
re. Cartinalul Patriarh al Lisabonei a
v[zut statuia din Rio `n anul 1934 `ntr-
o vizit[ pe care a f[cut-o `n Brazilia ;i
apoi a r[sp]ndit ideea de a avea o statuie
asem[n[toare  `n Portugalia. La o adu-
nare \inut[ `n 1940 la Fatima, preo\ii
Portugaliei au f[cut un jur[m]nt s[ ri-
dice această statuie a lui Cristos, dac[
Portugalia nu va fi atras[ `n cel de-al
Doilea R[zboi Mondial. Arhitectul An-
tonio Lino, inginerul Froncisco de Mel-
lo e Castro ;i sculptorul Francisco Fran-
co au lucrat la acest proiect.

Turnul Vasco da Gama
De la Oceanarium, un teleferic duce

turi;tii la aceast[ construc\ie extrem de
futurist[. Turnul Vasco da Gama poart[
numele unuia dintre cei mai mari ex-
ploratori ai Portugaliei ;i a fost inaugu-
rat `n 1998, la a 500-a aniversare a
c[l[toriei sale spre India. Forma turnu-
lui Vasco da Gama aminte;te de una
dintre p]nzele unei cor[bii, iar ̀ n[l\im-
ea sa de 145 de metri face din acest turn
cea mai `nalt[ cl[dire din Lisabona. ~n
v]rful turnului exist[ o platform[ de
observare, inspirat[ din acele nacele ca-
re existau `n v]rful catargelor. 

Palatul Ajuda 
Palatul Ajuda din Lisabona este de

o extravagan\[ debordant[. De;i con-
struc\ia acestui palat nu a fost finalizat[
conform planului din cauza exil[rii fa-
miliei regale `n Brazilia, cauzat[ de in-
vazia armatelor lui Napoleon, este totu;i
una dintre cele mai frumoase cl[diri
romantice din Europa.

Interiorul este bogat decorat cu mo-
bil[, tapi\erii, statui ;i art[ decorativ[
extravagant[. Toate acestea sunt rezul-
tatul bog[\iei f[r[ margini din secolul
18 c]nd au fost descoperite diamante
`n Brazilia, colonie portughez[ ̀ n acele
vremuri. 

V. Shibata

Oceanarium din Lisabona este unul dintre cele mai mari acvarii
din lume. Proiectat de arhitectul american Peter Chermeyeff, Ocea-
narium a fost construit chiar pe r]ul Tejo iar pentru a ajunge la el
trebuie traversat[ o pasarel[ pietonal[. Oceanarium Lisabona este
ca o experien\[ `n ad]ncurile oceanului f[r[ toate riscurile pe care
le-ar implica o astfel de aventur[.
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Praznicul Sf]ntului Gheorghe este
asociat cu `nceputul verii pastorale
~n aceast[ zi este bine ca u;ile ;i ferestrele casei s[ fie `mpodobite cu ramuri de salcie

Perioada postului reprezintă un timp
de medita\ii, de încercări ;i de abandon în
bra\ele Tatălui pentru a deveni tot mai mult
asemănători cu El. Timpul postului este o
perioadă de urcare către sărbătoarea Pa;te-
lui. Se pune un mare accent pe săptămâna
mare când abordarea noastră este diferită
;i la o cu totul altă dimensiune. Această
săptămână începe cu Duminica Floriilor
;i se încheie cu `nvierea Domnului.

De-a lungul postului, încercăm să ne
apropiem pas cu pas de Dumnezeu, să de-
venim pu\in mai asemănători cu imaginea
Sa, să transformăm via\a noastră întristată
de păcat într-o via\ă mult mai strălucitoare,
mai luminoasă, mai deschisă către aproa-
pele… 

Scriind aceste rînduri, îmi vine în min-
te o scurtă istorioară auzită în urmă cu
câ\iva ani. Într-o zi  trei călugări s-au decis
să plece pe trei drumuri diferite. Primul a
decis să plece în mijlocul celor ce poartă
războaie, încercând să facă pace între ei, al
doilea a plecat către cei bolnavi încercând
să le aline durerile, iar al treilea a plecat în
de;ert. După pu\in timp primul nu mai
putea, efortul său fiind zadarnic, a plecat
către cel de al doilea care ;i el era la capătul
puterilor sale. Împreună au decis apoi să
plece către cel de-al treilea care a ales de;er-
tul. Au fost surprin;i să-l găsească pe acesta
bucuros ;i fericit, ;i l-au întrebat ce s-a în-
tâmplat în via\a lui. Cel din urmă a început
printr-un lung moment de silen\iu, apoi a
umplut un vas cu apă ;i a spus< privi\i
această apă, este tulbure. A păstrat iar un
moment de tăcere, apoi a spus< privi\i încă
o dat[ ;i vede\i cum este acum apa. Apa
era limpede ;i precum într-o oglindă ;i-
au văzut chipurile. Cel de-al treilea le-a
spus< a;a este ;i cu noi, când trăim în mi-
locul lumii nu ne vedem propriile defecte
;i gre;eli, însă dacă reu;im să ne retragem
totul este diferit. Trebuie deci să ne retra-
gem, să ne îndepărtăm de tot ce ne \ine le-
ga\i de cele materiale, pentru a putea avea
acces la lumea noastă interioară ;i pentru
a putea să-l auzim pe Dumnezu ;i pe
aproapele. Pentru a ne vedea propriile pă-
cate trebuie să facem experien\a de;ertului,
la fel ca ;i Ioan Botezătorul  (Mc. 1, 14),
sau ca Isus Cristos (Mc. 1, 12), pentru că
doar astfel putem să-l preamărim pe Dum-
nezeu ;i pe aproapele. 

Dar să vedem ;i o altă dimensiune a
postului, probabil a\i observat că în acest
text nu am pus un mare accent pe mânca-
rea de post, desigur un aspect important,
însă nu cel mai important. Putem să ne
privăm de mâncărurile care ne plac pentru
a le oferi săracilor, celor singuri,
abandona\i, ;i bolnavi. Pentru Dumnezeu
acest efort este precum o rugăciune care
urcă spre Cer ;i care ajunge apoi în sufletele
celor marginaliza\i.

Prefer să subliniez schimbarea inte-
rioară a sufletului, acolo unde este locul
de întâlnire ;i de comuniune cu Dumne-
zeu prin rugăciune, abandonul unor feluri
de mâncăruri ne ajută să ne purificăm tru-
pul dar sufletul are nevoie de ceva mult
mai mult. Cură\irea trupului fără cură\irea
sufletului nu are niciun sens, nu ne aduce
nimic în plus, poate doar faptul că vom
pierde în greutate (dar postul nu este o
cură de slăbire). 

În bisericile catolice se vorbe;te adesea
despre postul cel mare ca fiind "Primăvara
sufletului", o perioadă prin care omul iese
nu doar de sub mantia grea a iernii ci de-
vine capabil prin rugăciune ;i iertare să ai-
bă o deschidere mult mai mare către Dum-
nezeu, aproapele ;i sine însu;i.
Să iertăm pe cineva care ne-a rănit este di-
ficil!  În mod normal suntem tenta\i să ne
răzbunăm (evităm această persoană, nu-i
vorbim, ne batem joc de ea, o criticăm).
Singura solu\ie pentru a trăi ferici\i este
împăcarea, iar Dumnezeu ne ajută să mer-
gem către aproapele. Timpul postului este
o perioadă prielnică pentru iertare. 

Iubi\i credincio;i vă invit să face\i din
această perioadă de post un moment de
rugăciune ;i de întâlnire cu Dumnezeu,
dar ;i un un moment de bucurie ;i de îm-
plinire. Timpul postului poate fi pentru
noi un timp de de;ert, un timp în care să
refuzăm tot ce este obscur în noi, un timp
de abandon în fa\a harului lui Dumnezeu
pentru o mai bună ;i extraordinară împli-
nire, ajungând astfel la contemplarea divi-
nită\ii. Amin!

P[rintele Alexandru Drago;

Postul, câteva gânduri

Sf]ntul Mare Mucenic Gheor-
ghe, care este pr[znuit `n fiecare
an la data de 23 aprilie, se bucur[
de o mare cinstire `n lumea
cre;tin[. De origine nobil[,
Sf]ntul Gheorghe s-a n[scut `n
\inutul Capadochiei, acolo unde
au ap[rut primii cre;tini din lu-
me.

El f[cea parte dintr-o familie cre;tin[
;i `nst[rit[, cu multe averi `n acest \inut.
Aceea;i tradi\ie cre;tin[ aminte;te c[
t]n[rul Gheorghe a tr[it `n vremea
`mp[ratului Diocle\ian, cel care a pornit
o prigoan[ aprig[ `mpotriva cre;tinilor.
Din copil[rie, Sf]ntul Gheorghe a r[mas
orfan de tat[, un martir al credin\ei `n
Hristos. Dup[ acest trist eveniment de
familie, mama lui a hot[r]t s[ se mute
`mpreun[ cu fiul s[u `n Palestina.
T]n[rul Gheorghe a urmat o carier[ mi-
litar[ ̀ n armata roman[ ;i a reu;it s[ urce
treptele ierarhiei ̀ n acest domeniu, p]n[
la demnitatea de comandant `n armata
`mp[ratului Diocle\ian. Pentru cre;tini,
anul 303 a fost o etap[ de r[scruce, pen-
tru c[ atunci ̀ mp[ratul Diocle\ian a emis
un decret care ̀ n[sprea represaliile ̀ mpo-
triva cre;tinilor.

Urm]nd exemplul tat[lui s[u, co-
mandantul Gheorghe a ales s[-;i m[rtu-
riseasc[ public credin\a `n Hristos. Ca
urmare, el a fost ̀ ntemni\at ;i a fost supus
torturilor cumplite, practicate `n acea
vreme, cu scopul de a-l convinge s[ re-
nun\e la credin\a cre;tin[. T]n[rul Ghe-
orghe a suportat cu stoicism canoanele
la care a fost supus.Dup[ ce a fost lovit
cu suli\a, dup[ ce a fost tras pe roat[,
aruncat ̀ ntr-o groap[ cu var nestins, pen-
tru a aminti doar o parte dintre torturile
din care a supravie\uit prin minuni dum-
nezeie;ti, Gheorghe nu ;i-a renegat cre-
din\a `n Hristos. Mai mult, t]n[rul co-
mandant a ̀ nf[ptuit o minune ̀ n perioa-
da c]t a fost ̀ ntemni\at< el a ̀ nviat trupul
unui de\inut mort din celula sa. Eroismul
prea credinciosului Gheorghe a atras ca
un magnet personalit[\ile de seam[ ale
vremii, printre care un renumit magician
al cur\ii imperiale ;i pe ̀ mp[r[teasa Ale-
xandra, so\ia lui Diocle\ian, care au
`mbr[\i;at credin\a cre;tin[. Pentru c[
Sf]ntul Gheorghe a respins numeroase
onoruri oferite de `mp[ratul Diocle\ian,
`n schimbul renun\[rii la credin\a
cre;tin[, suveranul a poruncit uciderea
lui Gheorghe ;i a so\iei sale Alexandra,
prin decapitare, ̀ n ziua de 23 aprilie 303.
Dup[ moarte, Sf]ntul Gheorghe devine
un model de demnitate, de credin\[ ;i
de curaj.

Reprezentarea `n iconografie

Iconografia p[streaz[ o imagine re-
prezentativ[ a sf]ntului venerat de lumea
cre;tin[< Sf]ntul Gheorghe, ̀ n uniform[
militar[, c[lare pe un cal alb,
str[pung]nd cu suli\a un balaur.Icoana,
at]t de cunoscut[ de to\i cre;tinii, face
referire la o legend[ pioas[, `n care
Sf]ntul Gheorghe salveaz[ cetatea Silena
din provincia Libiei de un balaur care te-
roriza `ntreaga suflare a cet[\ii.

Iconografia `l mai reprezint[ pe
Sf]ntul Gheorghe `ntr-o mantie ro;ie,
culoarea specific[ martirilor, dar ;i ca
r[zboinic, ca tribun militar `n ve;minte
patriciene, purt]nd o plato;[ sub mantie,
o cruce `n m]na dreapt[ ;i o sabie `n
m]na st]ng[. Dup[ moarte, Sf]ntul a
continuat s[ fac[ minuni, iar morm]ntul
s[u, situat `n localitatea Lod, la S-V de
Tel-Aviv, `n Israel, este venerat de pele-
rinii din lumea `ntreag[.

Sf]ntul Gheorghe este ocrotitorul
Armatei Rom]ne, a c[rei dat[, de 23 apri-
lie, coincide cu pr[znuirea Sf]ntului. De

asemenea, Sf. Gheorghe a fost patronul
spiritual al domnitorului :tefan cel Mare,
iar imaginea sf]ntului, care a ucis balau-
rul, era pictat[ pe steagul Moldovei Me-
dievale, d[ruit M]n[stirii Zografu de la
Muntele Athos, ctitorie a domnitorului
moldovean.
O dovad[ este ;i rug[ciunea lui :tefan
cel Mare, scris[ pe steagul s[u< "O,
lupt[torule ;i biruitorule, mare Gheor-
ghe, `n nevoi ;i `n nenorociri grabnic
ajut[tor ;i cald sprijinitor, iar celor ̀ ntris-
ta\i, bucurie nespus[, prime;te de la noi
aceast[ rug[minte a smeritului t[u rob,
a Domnului Io :tefan Voievod, din mila
lui Dumnezeu, Domnul \[rii Moldovei.
P[ze;te-l pe el neatins `n lumea aceast[
;i ̀ n cea de apoi, pentru rug[ciunile celor
ce te cinstesc pe Tine, ca s[ Te pream[rim
`n veci. Amin. :i aceasta a f[cut-o ̀ n anul
7008 (1500), `n al 43-lea an al Domniei
Sale".

:i `n prezent Sf. Gheorghe este con-
siderat ca fiind ocrotitorul („patronul”)
For\elor Terestre Rom]ne. Sf]ntul Ghe-
orghe este patronul mai multor \[ri pre-
cum, Anglia, Georgia, Germania, Litua-
nia, Portugalia ;i Grecia.

~n 1222, regele Angliei, Richard
Inim[ de Leu, l-a ales pe Sf]ntul Gheor-
ghe patronul spiritual al Casei Regale ;i
al `ntregii \[ri. De asemenea, regele Ed-
ward al III-lea a `nfiin\at "Ordinul St.
George", iar Crucea Sf]ntului Gheorghe
a devenit, mai t]rziu, steagul Angliei
"Union Jack".

Sub ocrotirea Sf]ntului Gheorghe
stau mai multe ora;e cu nume celebre<

Vene\ia, Geneva ;i Moscova. 
~n Lituania, Sf. Gheorghe este venerat

ca un protector al animalelor, pe c]nd ̀ n
unele zone din Spania, ziua de pr[znuire
a sf ]ntului este celebrat[ cu mese
`mbel;ugate ;i cu multe daruri, oferite
s[rb[tori\ilor. 

~n Rom]nia, Marele Mucenic Ghe-
orghe, purt[torul de Biruin\[, este invo-
cat ̀ n numeroase l[ca;uri cre;tine, bine-
cuv]ntate cu hramul Sf]ntul Gheorghe.
De asemenea, un bra\ al Dun[rii amin-
te;te c[, atunci c]nd este invocat, Sf]ntul
Gheorghe ocrote;te orice col\ de \ar[ ;i
de lume.

Evlavia rom]nilor pentru unul dintre
cei mai iubi\i sfin\i de pe mapamond, se
reflect[ ;i `n faptul c[ mul\i dintre ei
poart[ sl[vitul lui nume.

Tradi\ia popular[

~n tradi\ia popular[, Sf]ntul Gheor-
ghe este patronul m[celarilor, agriculto-
rilor, c[l[re\ilor, fermierilor ;i al bolna-
vilor de lepr[. Praznicul Sf]ntului Ghe-
orghe este asociat cu ̀ nceputul verii pas-
torale , a;a cum Sf]ntul Dumitru anun\[
`ncheierea acestui sezon. 

Potrivit tradi\iei, ̀ n ziua praznicului,
dup[ slujb[, `n biserici, credincio;ii pri-
mesc flori de liliac, iar `n unele zone din
sudul \[rii ei primesc crengu\e de
leu;tean, plante care au efecte benefice
asupra s[n[t[\ii oamenilor ;i animalelor,
ocrotindu-i, `n acela;i timp, de situa\ii
neprev[zute. 

~n ziua praznicului, c]nd se serbeaz[

Mo;ii de Sf]ntul Gheorghe, este bine ca
u;ile ;i ferestrele casei s[ fie `mpodobite
cu ramuri de salcie. De asemenea, por\ile
gospod[riei trebuie `mpodobite cu ra-
muri cu muguri de salcie, pentru c[ plan-
ta are ̀ n acest[ zi puteri magice ;i-i ap[r[
pe gospodari de boli ;i de pagub[. 

~n aceast[ zi, oamenii se c]nt[resc.
Prin acest ritual, ei sunt convin;i c[ vor
fi sprinteni p]n[ la anul, c]nd ritualul se
`nnoie;te tot ̀ n ziua de Sf]ntul Gheorghe.
Acum, gospodarii dau foc gunoaielor ;i
vechiturilor, iar cenu;a r[mas[, dup[ ce
totul a ars, se amestec[ foarte bine cu un-
tur[, cu care se ung u;ile, pentru a
`ndep[rta spiritele rele, care vin ̀ n aceast[
noapte ;i intr[ `n ad[postul animalelor
s[ fure sporul casei< laptele ;i ou[le.

S]ngeorzul este un rit de fertilitate
reprezent]nd o alt[ mare s[rb[toare a
prim[verii. ~n unele sate, oamenii `;i
`mpodobesc casele cu crengu\e de mes-
teac[n. Sf]ntul Gheorghe (S]ngeorzul)
preia elemente str[vechi, anterioare
cre;tinismului, din care nu se p[streaz[
dec]t amintirea unui sf]nt r[zboinic, ca-
re a omor]t balaurul ce amenin\[ lumea.
Pentru popor ̀ ns[, Sf]ntul Gheorghe este
;i cel care marcheaz[ o nou[ etap[ a
prim[verii, fiindc[ ̀ n aceast[ lun[ aprilie,
el “bate cu ghiciu;ca de foc p[durea s-o
`nfrunzeasc[, adun[ norii ;i-i scutur[”,
ca s[ dea umezeal[ p[m]ntului. Asemeni
Bobotezei ;i S]nzienelor, `n ziua de Sf.
Gheorghe, se impune stropitul oameni-
lor, animalelor ;i al obiectelor din gos-
pod[rie cu ap[ sfin\it[.

Alte tradi\ii ;i obiceiuri 
asociate s[rb[torii 
de S]ngeorz

~n această zi, se aleg ciobanii c[rora
li se dau ̀ n primire oile p]n[ la s[rb[toa-
rea Sf. Dumitru (26 octombrie)> pentru
a fi s[n[to;i tot anul, dis de diminea\a,
`nainte s[ r[sar[ soarele, oamenii se
scald[ `ntr-o ap[ curg[toare> fetele
seam[n[ busuioc ;i \in semin\ele ̀ n gur[,
pentru a cre;te ;i a mirosi frumos> gu-
noiul din aceast[ zi este a;ezat la r[d[cina
pomilor, pentru ca ace;tia s[ rodeasc[>
dac[ e rou[ mult[ sau cea\[ ̀ n aceast[ zi,
anul va fi `mbel;ugat> feciorii `l arunc[
`n ap[ pe cel ce a ie;it mai ̀ nt]i cu plugul
`n prim[vara respectiv[

De asemenea, cei care se sp[lau `n
aceast[ dimineat[ cu roua se asigurau c[
nu vor fi atin;i de boal[, fetele, in parti-
cular, recurgand la acest ritual pentru a
fi mai atractive si mai frumoase. De altfel,
apa ca element purificator, era prezent[
`n diverse alte obiceiuri cu ocazia S]nge-
orzului, probabil din cauza asocierii ei
cu legenda Sf]ntului Gheorghe, care
omor]se un balaur ce ̀ i impiedica pe oa-
meni s[ aib[ acces la apa din f]nt]ni sau
izvoare. Dac[ nu ploua p]n[ pe 23 aprilie,
se uda toat[ ograda, ̀ ndeosebi zona unde
erau adunate oile. Totodat[, baietii udau
fetele pentru a le ap[ra de strigoaice sau
chiar pentru a nu se transforma ele ̀ nsele
`n strigoaice.

De Sf ]ntul Gheorghe, s[tenii se
b[teau cu urzici peste trup, pentru a fi
iu\i, s[n[to;i ;i harnici de-a lungul anu-
lui. La fel, cine alerga diminea\a devreme,
`nainte de r[s[rit, putea fi sigur c[ va fi
vioi p]n[ `n urmatoarea zi de S]ngeorz.
Pe de alt[ parte, cine dormea `n aceast[
zi, se molipsea de "somnul mieilor", fiind
sortit s[ fie somnoros `ntregul an.

Acum se sem[na busuiocul, pus apoi
`n p[r sau la br]u de fete atunci c]nd
mergeau la hor[, pentru a-i ademeni pe
feciori. ~n zorii zilei de Sf]ntul Gheorghe,
fetele ;i b[ie\ii mergeau la izvoare sau
p]r]uri cu o oal[ nou[, nefolosit[, ̀ n care
puneau busuioc ;i adunau de trei ori din
apa curg[toare, pun]nd astfel ̀ n practic[
un str[vechi ritual de dragoste.

A consemnat :tefania Cri;an

Iconografia p[streaz[ o imagine reprezentativ[< Sf]ntul Gheorghe, ̀ n uniform[
militar[, c[lare pe un cal alb, str[pung]nd cu suli\a un balaur

~n ziua praznicului, c]nd se serbeaz[ Mo;ii de Sf]ntul Gheorghe,
este bine ca u;ile ;i ferestrele casei s[ fie `mpodobite cu ramuri de
salcie. De asemenea, por\ile gospod[riei trebuie ̀ mpodobite cu ramuri
cu muguri de salcie, pentru c[ planta are `n aceast[ zi puteri magice
;i-i ap[r[ pe gospodari de boli ;i de pagub[. 
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Locuri blestemate

Ca să ne referim la blesteme lăsate
asupra unor locuri, să ne rezumăm la
satul Hădăreni, din vecinătate, unde,
pe aceeaşi stradă, toţi băieţii cu numele
de Florin, au murit în circumstanţe vio-
lente. 

Unul dintre băieţi s-a electrocutat,
la puţin timp după ce o ţigancă din sat
i-a ghicit în palmă, el luând în râs pre-
zicerile ţigăncii. 

Din acel moment, alţi doi băieţi, cu
acelaşi nume, au sfârşit tragic. Al doilea
Florin de pe stradă a fost ucis într-o
bătaie, în Luduş, în timp ce cel mai tâ-
năr băiat cu numele de Florin, a dece-
dat, lovit fiind de maşină, între locali-
tăţile Hădăreni şi Cheţani.

La Muntele Ocolit
te încarci cu energie

Revenind la locuri cu activitate pa-
ranormală, nu putem să nu amintim
Muntele Ocolit din Bucegi, locul de
unde izvorăşte cea mai limpede şi pură,
şi energizantă apă din România, Ialo-
micioara.

Se spune că însuşi Zamolxis, preo-
tul-zeu dac, a trăit lângă izvor şi se spu-
ne că dacă încerci să escaladezi Muntele
Ocolit, nu oboseşti deloc, deoarece
energiile care te înconjoară îţi dau pu-
tere şi te revigorează constant.

Tot în Bucegi, dar în altă parte, trei
militari români au fost “prinşi” într-
una dintre cele mai puternice vortexuri
inter-dimensionale din lume.

Colegii lor au înnebunit, văzându-
i pe militari cum intră, efectiv, în stâncă
şi nu se mai întorc niciodată.

Pe;terile piticilor

În aceiaşi Munţi Bucegi, din Ro-
mânia, cei mai “paranormali” munţi ai
noştri, se găsesc micuţele peşteri con-
struite de pitici, unde se pare că sunt
ascunse mari comori în aur şi pietre
preţioase. 

Din pricina strâmtorii peşterilor,
nimeni nu a putut să le verifice, sau să
le străbată, astfel că misterul se adân-
ceşte şi mai mult, cu fiecare an care tre-
ce.

Lacul fără fund
din Ocna Sibiului

În judeţul Sibiu, la Ocna Sibiului,
există lacul fără fund, un lac căruia,
din pricina salinităţii apei foarte ridi-
cate, nu i se poate preciza adâncimea.

Tot în judeţul Sibiu se află Lacul lui
Binden, un lac foarte periculos, care a
crescut, peste noapte, pe locul unei
gropi de gunoi. 

Se spune că temerarii care încearcă
să se aventureze în lac au soarta pecet-
luită, nu puţine fiind cazurile de înec.

Revenind mai aproape de noi, chiar
lângă Câmpia Turzii, pe dealul Viişorii
se spune că există o zonă unde iarba
nu creşte şi unde noaptea se petrec fe-
nomene bizare, de la foc izvorât din
pământ, la animale groteşti care scot
sunete demne de filmele horror.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Noi gândim încontinuu, fie că
vrem sau nu aceasta. Fiecare din-
tre noi are aproximativ 60.000 de
gânduri pe zi.

Iar toate aceste gânduri ale noastre
produc consecinţe, pentru că fiecare
gând este de fapt o energie pe care o lan-
săm în Univers şi nu doar în direcţia do-
rită, ci în toate direcţiile.

Fiecare gând al nostru 
declan;ează procese 
de rezonanță

Energia emisă de gândurile noastre
îşi caută apoi, în drumul ei, o altă energie
cu care să vibreze la unison, după prin-
cipiul „ceea ce se aseamănă se adună”.

Fiecare gând, indiferent că este bun
sau rău, declanşează un proces de rezo-
nanţă. Tot ceea ce va vibra la unison cu
energia gândurilor noastre va fi atras au-
tomat în viaţa noastră.

Gândurile tale secrete, felul în care îi
judeci pe ceilalţi, vorbăria interminabilă
a minţii – totul formează un fel de in-
tenţie. Aşadar, prin gândurile noastre,
noi emitem permanent energie către ex-
terior, fapt care influenţează într-o mare
măsură ceea ce atragem în viaţa noastră. 

În crearea realităţii
noastre, nu doar gândul
este “implicat”

Până nu demult, oamenii de ştiinţă
au crezut că doar prin gândurile noastre
emitem energie către exterior şi că  cel
mai puternic emiţător energetic din cor-
pul nostru ar fi creierul, cu impulsurile
sale electromagnetice.

Dar trupul nostru dispune de un
emiţător şi mai puternic – inima – care
generează un câmp electric mult mai ma-
re decât cel al creierului. Aceasta este una
dintre cele importante descoperiri ale se-
colului XX< faptul că inima omenească
are un rol mult mai important decât acela
de a pompa sânge în corpul uman. Astfel
s-a descoperit faptul că acest organ uman
este înzestrat cu ceea ce numim „inteli-
genţa inimii” şi că influenţele acesteia
sunt foarte profunde pentru noi.

Măsurătorile realizate au arătat că

inima generază un câmp electric care se
extinde cu mult în afara corpului nostru.
Acest câmp electric are o anumită formă,
arătând ca un inel lat împrejurul trupului,
cu o rază de aproximativ 2-3 metri. Inima
interacţionează atât cu trupul, cât şi cu
mediul exterior prin câmpurile electro-
magnetice pe care le generează. Avem
motive să credem că acest câmp generat
de inimă are influenţă la mulţi kilometri
în afara corpului nostru, pornind de la
locaţia fizică a inimii.

Ştiinţa ne spune că atunci când
simţim o emoţie, ea este transpusă în
energii electrice şi magnetice corespun-
zătoare, care interacţionează cu celulele
corpului nostru şi cu atomii lumii încon-
jurătoare pentru a produce acele efecte
formidabile de care vorbesc toate tradiţii-
le spirituale autentice. Ele ştiu cum să
orienteze atenţia aspirantului către ini-
mă, pe când noi o orientăm către raţiune,
creând astfel o societate foarte mentală,

bazată doar pe logică.
Alte studii asupra inimii au arătat că

aceste câmpuri electromagnetice gene-
rate de inimă au şi o altă cauză la fel de
importantă şi anume convingerile noas-
tre, toate acele lucruri pe care le credem
cu tărie şi în jurul cărora ne modelăm
vieţile. Deci nu numai emoţiile noastre
sunt emise în afară, ci mai ales convin-
gerile noastre. Iar inima este un fel de
interfaţă care transformă toate emoţiile
şi convingerile noastre în energii elec-
tromagnetice. Deci prin sentimentele
noastre, prin iubire, iertare, compasiune,
dar şi prin mânie, ură, supărare, noi pu-
tem produce modificări atât în trupul
nostru, cât şi la mulţi kilometri în afara
noastră. Trăgând linie, este bine să
reţinem următorul aspect< deşi creierul
emite şi el câmpuri electromagnetice, oa-
menii de ştiinţă au arătat că undele elec-
trice produse de inimă sunt de o sută de
ori mai puternice, iar undele magnetice

sunt de 5.000 de ori mai puternice decât
cele generate de creier.

ADN-ul uman
are o influenţă directă asupra
lumii înconjurătoare

Există încă o descoperire ştiinţifică
importantă care ne arată cum influenţăm
realitatea în care trăim. Ştim, teoretic, că
totul este interconectat şi în mod tainic
interdependent. Studiile de laborator au
arătat că ADN-ul uman influenţează di-
rect particulele elementare responsabile
pentru toate fenomenele electromagne-
tice, numite fotoni (fotonul fiind denumit
şi cuantă de lumină).

Fizicianul rus Vladimir Poponin a
realizat nişte experimente faimoase la în-
ceputul anilor ’90. El a pus într-o epru-
betă închisă ADN uman şi fotoni, dorind
să afle ce influenţă are ADN-ul uman
asupra fotonilor. Dintr-una dintre epru-
bete s-a extras tot aerul, pentru a obţine
“vid” (vidul este un termen care induce
în eroare, deoarece el nu este un spaţiu
gol, ci este plin de informaţii şi energie).
Într-un astfel de spaţiu există fotoni care
pot fi măsuraţi destul de exact cu unele
aparate specifice. Senimentele umane ca-
re izvorăsc din inimă, având în spate con-
vingerile noastre puternice, modifică
efectiv forma ADN-ului, iar acesta in-
fluenţează atomii, după cum am văzut.

S-au testat efectele sentimentelor pu-
re asupra ADN-ului. Pentru aceasta a
fost izolat ADN de la diferite persoane
în câte o eprubetă. Aceste eprubete cu
ADN au fost supuse unor puternice câm-
puri emoţionale. Pentru aceasta, subiecţii
experimentului au folosit diferite tehnici
emoţionale şi spirituale.

Cu ajutorul unui ceas atomic foarte
precis, s-a măsurat diferenţa de timp din-
tre emiterea unei emoţii şi reacţia ADN-
ului. S-a observat că reacţia ADN-ului
avea loc întotdeauna simultan. Tot ceea
ce gândim şi simţim, ADN-ul nostru per-
cepe în mai puţin de o nanosecundă
(0,000000001 secunde), iar aceasta indi-
ferent dacă mostra de ADN se află lângă
noi sau pe cealaltă parte a Pământului.
Concluzia? Gândurile şi sentimentele
noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-
ul modifică în mod direct materia din
care este structurată lumea.

Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria interminabilă 
a minţii – totul formează un fel de intenţie

Dincolo de Coloanele lui Her-
cule, în Oceanul Atlantic a existat
un imens continent format din
şapte insule mari, dedicat înţelep-
ciunii Divine, numit Olisis sau At-
lantida. 

Acest vast continent era precum un
vis al poetului, o creaţie divină, pe care
mulţi filosofi, printre care Platon, iniţia-
tul, ni-l descriu ca pe un loc de eternă
înţelepciune. Pe acest continent s-a dez-
voltat o puternică civilizaţie, unde trăiau
Suraşii, zeii, oamenii perfecţi, fiinţe mi-
nunate ce posedau o minunată ştiinţă şi
o grandioasă religie. Pe aceste pământuri
a existat o adevărată universitate de
înţelepţi numită Societatea Akaldana,
unde se studiau misterele divine.

Membrii Societății Arkadiene
au plecat din Atlantida 
înaintea catastrofei

Membrii acestei Societăţi Akaldana
au făcut parte din acel popor ales care a

plecat din Atlantida când au înţeles că o
mare catastrofă se apropia şi ghidaţi de
Noe biblic sau Manu Vaivasvata, s-au in-

stalat pe pământurile Egiptului. Acolo
au stabilit din nou faimoasa lor Univer-
sitate Akaldana, supravegheată de aproa-

pe de privirea atentă a fidelului gardian
al misterelor iniţiatice< Sfinxul.

Această minunată înţelepciune a per-
mis tuturor popoarelor solare să realizeze
mari opere prin intermediul unei ştiinţe
superioare şi să construiască, printre alte
minuni, piramidele egiptene şi maya.
Această Cunoaştere este aceeaşi pe care
a transmis-o Buddha discipolilor săi, pre-
cum şi marele Kabir, Iisus din Nazaret,
Hermes Trismegistul, Quetzalcoatl, Con-
fucius, Krishna, Mahomed etc. Fiecare a
adus un mesaj din înalt, ce conţine ace-
leaşi principii cosmice de tip completa-
mente impersonal şi atemporal. Această
înţelepciune este aceeaşi ştiinţă secretă
pe care o întâlnim în toate religiile şi
tradiţiile Occidentului şi Orientului, la
sufiştii şi dervişii dansatori, în budism şi
în taoism, în magia sacră a nordicilor.

Această cunoaştere ce se bazează pe
patru piloni fundamentali< Filosofia, Ar-
ta, Ştiinţa, şi Religia, ne dă din nou opor-
tunitatea de a ne întoarce la înţelepciunea
eternă şi de a dezvolta toate părţile spi-
rituale ale Fiinţei noastre.

Sursa< www.vopus.org/ro/gnoza-
gnosticism/antropologie-gnostica.

Pe acest continent s-a dezvoltat o puternică civilizaţie, unde trăiau Suraşii, zeii,
oamenii perfecţi, fiinţe minunate ce posedau o minunată ştiinţă

Descoperiri ale fizicii cuantice, 
cu impact major asupra vie\ii noastre

Prin gândurile noastre, emitem permanent energie către exterior

Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un proces
de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor
noastre va fi atras automat în viaţa noastră.

Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria
interminabilă a minţii – totul formează un fel de intenţie.

Atlantida - Ora;ul Scufundat în Oceanul Atlantic

Locuri bizare 
;i fenomene 
paranormale
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Vedeta în vârstă de 38 de ani a fost
surprinsă de nenumărate ori fără ma-
chiaj pe stradă. De fiecare dată ea a
reuşit să se remarce prin faptul că nu
poartă machiaj. Artista nu are o pro-
blemă în a-şi etala vârsta, mai ales că
silueta sa care s-a modificat vizibil nu
îi permite alte soluții.

Unul dintre motivele pentru care
Alanis iese în public nemachiată este
crema pe care o foloseşte. Ea a realizat
etichetele pentru a cincea ediție limi-
tată a unei linii de produse cosmetice
pe nume Kiehl, acestea fiind dedicate
Zilei Pământului.

Veniturile obținute în urma vân-
zării vor fi donate proiectului ecologic
Recycle Across America şi Alanis a fost
încântată să facă şi ea parte din acesta.

La începutul lunii, artista a realizat

un shooting foto pentru crema de față
produsă de Kiehl şi a postat o imagine
online cu următorul comentariu< "La
şedința foto pentru Hiehl, cu recycle
Across America, pentru Ziua Pămân-
tului. Jenna & Clyde & Monika. dream
team. xxx."

Ea obişnuieşte să nu poarte machiaj
când iese în oraş ;i nu are niciun com-
plex pentru că a luat în greutate. Anul
acesta în luna februarie, Alanis a fost
fotografiată alături de soțul ei Mario
Treadway, ea fiind greu de recunoscut
datorită celor 15kg pe care le are în
plus. Artista a fost logodită o perioadă
lungă cu actorul Ryan Reynolds iar du-
pă depărțire aceasta a spus din nou
”Da” în mai 2010, în cadrul unei cere-
monii secrete cu rapper-ul Mario
Treadway.

Celebrul model în vârstă de 39 de ani
are patru copii< Leni, Henry, Johan şi o
fetiță pe nume Lou.
"Nu am ţinut niciodată cu adevărat o die-
tă. Dorinţa mea pentru anul 2013 este de
a începe fiecare zi cu un suc proaspăt de
fructe. Facem un efort în fiecare dimi-
neaţă - curăţăm de coajă mai multe fructe,
precum ananas, mere, lămâi, banane,
kiwi, apoi adăugăm ghimbir şi afine pen-
tru a prepara un suc delicios", a declarat
Heidi Klum într-un interviu acordat unei
publicații englezeşti.
"Unora dintre copiii mei nu le place acel
suc şi am decis să le plătesc un dolar dacă
îşi termină paharul cu acel suc în fiecare
dimineaţă. Toţi banii ajung în puşculiţele
lor şi au strâns deja o sumă bunicică în-
cepând cu 1 ianuarie. Ceea ce e bun pen-
tru ei este bun şi pentru mine", a mai
adăugat aceasta.

Deşi are un stil de viață sănătos, ve-
deta recunoaşte că mai mănâncă din când
în când şi ”junk food” atunci când are
poftă de astfel de alimente. Celebrul mo-
del spune că este foarte important ca din
când în când să mai adaugi alimente de
acest gen în dieta pe care o ai. Într-un alt
interviu acordat unei publicații america-
ne, Heidi, noua imagine a lanțului de ma-
gazine fast-food Carls Jr., a declarat< "Îmi
place să mănânc un hamburger bun cu
cartofi prăjiţi, maioneză şi ketchup. Aces-
ta este fără îndoială unul dintre «dez-
măţurile» mele culinare. Alături de cio-
colata cu alune".

Din 2011 Heidi Klum este gazda unei
emisiune de televiziune ”Project Run-
way” care a obținut până în acest moment
venituri de peste 20 de milioane de dolari,
fiind una dintre ocupantele primelor
cinci locuri în topul Forbes al celor mai
bine plătite manechine din lume.

După opt ani de căsnicie, actorul Matt
Damon şi soția sa, Luciana Bozan Barroso,
au hotărât să îşi reînnoiască jurămintele în
cadrul unei ceremonii care s-a desfăşurat
pe plajă. În fața familiei şi a altor invitați
celebri precum Ben Affleck, Casey Affleck,
Jennifer Gardner, Catherine Zeta-Jones sau
Michael Douglas, cei doi au spus din nou
”da” pe o insulă situată în Marea Caraibelor.
Matt şi Luciana sunt părinții a patru copii.
Prin gura târgului se aude că Matt ar fi chel-
tuit mai mult de 600 000 de dolari pentru
a închiria stațiunea Sugar Beach, unde s-a
celebrat ceremonia.

Prima lor ceremonie a avut loc la Pri-
măria oraşului New York în anul 2005. Ac-
torul american s-a cunoscut cu soția lui de
origine argentiniană, în timp ce filma în
Miami unde ea era o barmaniță.

În cadrul ceremoniei organizate pe in-
sula Sf.Lucia din Marea Caraibelor, invitații
au optat pentru îmbrăcăminte de culoare

albă. Conform declarațiilor oficialilor, eve-
nimentul a avut un efect pozitiv asupra eco-
nomiei.

Heidi Klum î;i pl[te;te copiii 
ca s[ m[nânce s[n[tos

Alanis Morissette renun\[ la machiaj 
când iese pe strad[

V-ați imagina-o pe Anne Frank o
mare fană Justin Bieber? Probabil nici
nu aveți cum, însă Justin Bieber a reuşit
să o facă după ce a vizitat Muzeul Anne
Frank din Amsterdam. 

Vedeta a reuşit să producă un ade-
vărat scandal după ce a scris în cartea
de oaspeți a muzeului că Anne Frank,
cunoscuta victimă a Holocaustului ar
fi trebui să fie ”belieber” (= cuvânt care
descrie fanii înrăiți ai lui Justin).

”Anne a fost o fată bună. Sper că ar
fi fost o belieber”, a scris cântărețul în
vârstă de doar 19 ani.

Mesajul a fost făcut public chiar de
conducerea muzeului, ei mândrindu-
se cu aceste cuvinte, însă ura publică
într-un final s-a năpustit asupra lui Jus-
tin Bieber. ”A ratat lecția care se afla
chiar în fața lui. Şi-a arătat lipsa totală
de maturitate”, a scris un user înfuriat
de cuvintele lui Bieber. ”Are 19 ani, are
o viață nebună, nu a avut intenție rea.
E drăguț din partea lui că a făcut efortul
să meargă până acolo, nu era obligat”-
a mai scris un alt user. Oricare ar fi si-
tuația, cert este că celebrul artist a gafat
şi de data aceasta.

Justin Bieber a comis 
din nou o gaf[ de neiertat

Matt Damon ;i so\ia lui ;i-au reînnoit jur[mintele


