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„Viaţa aceasta este cu totul

trecătoare. Şi tot ce ţine de ea

este trecător!” 

- V. Gafencu
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România suveranității bine cedate…România suveranității bine cedate…

Cezar Adonis
Mihalache

„R„România lucrului
bine făcut”, din afară (!), își
continuă programul în
cadența pașilor impuși
„nemțește”. Iar dacă poporul
a asistat mioritic (culmea, în
stradă!) la felul în care i se
alegea noul guvern, în
asaltul franco-german de

sub o săptămână, cu un
prim-ministru „sortat”, nu de
către democrația asta a
noastră, strâmbă cum 
o fi ea, reprezentativ-
șchioapă, dar totuși „a
noastră”, cu parlamentul de
rumegătoare molfâind a
incompetență, ci de către
UE, atunci, de ce nu s-ar
trece și la eșalonul următor?
Trasarea țarcului adminis-
trativ cu sârma anti-
națională…

Un țarc în care nu
doar că nu va mai conta in-
teresul nostru, dar va fi
strivită orice decizie internă,
competențele de selecție 
a personalului din
administrație fiind cedate ca
parte a unui nou subcapitol
al suveranității noastre
mezate. Inclusiv prin lipirea
de către guvernul „ciolosist”
a unui plasture peste gura
României, într-o amprentare
a viitorului nostru european.
A viitorului imediat, cu tot
ceea ce înseamnă cazarea
pe teritoriul țării a unor posi-
bile bombe umane, 
cu regândirea relocării
resurselor noastre…

Decizia cabinetului
Julien de a solicita Brux-
elles-ului o răzătoarea pe
feliatoarele de competențe
europene, pentru sortul ad-
ministrativ al capetelor de
varză autohtone, un soi de

tăietoare „werner”, coborâtă
din bucătăria Cotrocenilor în
administrația locală, acolo
unde, până mai ieri, ne
plângeam de insuficienta
descentralizare a deciziei
Bucureștilor (dar, iată!,
venim cu normele
metodologice ale Bruxelles-
ului), reprezintă cu adevărat
o încălecarea brutală, mai
brutală decât cea a brutaru-
lui pensionat, a normelor

legislative.
Așadar, dacă

președintele, premierul și
prim cabinetul de „decidenți”
(miniștrii societății civile, dar
nu a societății de la
București!) au fost deja aleși
„de afară”, de ce nu am pro-
ceda la fel cu prefecții, șefii
de CJ, primarii?! Că doar nu
o să ne oprim la selectarea
normativă de către experții
de la Bruxeles doar a
aparatului administrativ!

Desigur, nu o să
lăsăm experții verzei de
Bruxelles să ia jarul
reconsolidării admistrativ lo-
cale a iepelor maghiare. De
fapt, nu o să-i lase pusta.
Dar, acolo, împărțirea e
trecută deja dincolor de
nivelul „european” al
competențelor! Căci, dacă
până acum, Kelemen Hunor
era „europenist”, iar dacă
guvernul trecut voia să
miște o iapă de pe tabla de
sah a secuimii, nechezea
ăsta la înalta poartă că
prefecții (ai „lor”, desigur!)
sunt funcționari publici și nu
are voie guvernul politic al
Bucureștilor să le
înlocuiască capetele de
mort, acum, în guverna-
rea multinaționalei Julien,
caprele și iepele din teritoriu
nu mai sunt înalții funcționari
publici ai concursurilor 
de competențe, ci

reprezentanții (politici) în
teritoriu ai guvernului de
tehnocrați. Și pot fi
schimbați, dar nu prin nu-
mire de la București ori
Bruxeles (nici măcar!), căci
nici măcar Bruxelles-ul nu
are dezlegare să-și bage
râtul în jarul mârțoagelor
răioase, ci de către… Pesta.
Pesta locală a Budei
maghiaro-secuiești, la în-
drumarea mamei closet de

dincolo de gardul anti-
imigranți… Aia de își trage
singură apa Dunării…

Iar după expertiza
Comisia Europeană pentru
elaborarea de proceduri şi
criterii de recrutare şi evalu-
are a personalului adminis-
trativ, vor urma și alte
expertize CE, pentru relo-
carea reurselor ori calcu-
larea redevențelor. Ba,
poate că România va de-
veni un „lucru bine făcut”, cu
apostilă CE, scos la vânzare
pe tarabele interesului eco-
nomic, dar și geostrategic
de amplasare a „resurselor”
de imigranți din linia 
anti-europeană Hollande-
Merkel… Cu turnul
cotrocenist al somnului
rațiunii în Bucureștii lui
Werner-Julien. Adică, între
un președinte cu nume de
răzătoare multifuncționlă, în
care ne-am tăiat deja
degetele de alegători, și un
bol cu ceapă oxidată, feliată
„Julien” (destul de ironică
soarta asta!).

Dar asta merităm
dacă ne-am mulțumit doar
cu cateva nopți postColec-
tive nedormite… Or, în loc
de ceapa degerată a Brux-
elles-ului, tot mai bun era
parcă arpagicul nostru furat
la urne, nu?! 

●

Intoxicarea României...Intoxicarea României...

George
Petrovai

DDa, stimabililor şi
nestimabililor, măicuţa
România este tot mai
intoxicată, ca atare tot mai
suferindă de la o zi la alta. Iar
odată cu ea se duc şi fiii ei
cei mai vrednici, care ţinând
morţiş să-i uşureze suferinţa

după slabele lor puteri
politico-financiare (nu şi
moral-spirituale), mor cu zile
asistând neputincioşi la
cumplita ei agonie.

În tot acest timp, care
se cheamă atrocele sfert de
veac postdecembrist, ciocoii
mari şi mici mai tare se
îngraşă, căci pentru alde
ăştia – avortoni prin naştere,
hoţi prin vocaţie şi ticăloşi
prin crez – existenţa este to-
tuna cu traiul fără simţire şi
gândire, adică musai cu lanţ
de aur la gât de taur, cu
maşini bengoase şi case
făţoase.

Pentru ei, cei care-şi
permit vacanţe de lux cu pur-
coaiele de bani şutiţi cu
legea-n mână, de unde revin
la afacerile lor curat murdare
doar cu ceva mai tuciurii la
piele, dar mult mai negri la
suflet, pentru ei, deci, ar fi
floare la ureche să se
stabilească oriunde-n lumea
asta, şi la dracu-n praznic.
Dar ţi-ai găsit să le facă un
asemenea pustiu de bine
milioanelor de români aduşi
la o atare disperare, încât
mamele cu copiii în braţe se
aruncă în faţa trenului, când
România continuă să fie ţara
tuturor posibilităţilor pentru
tâlharii interni şi externi!

Da, România este
grav intoxicată prin politicile
à rebours îndreptate îm-
potriva ei şi a românilor (vezi
inumanul experiment Codex
Alimentarius), prin starea
critică a sistemului sanitar şi
cea sfidător-înfloritoare a
reţelei farmaceutice (în 25 de
ani numărul farmaciilor a

crescut de aproape 20 de
ori!), prin nocivitatea ali-
mentelor străine din super-
magazine şi a informaţiilor
împroşcate pe piaţă întru as-
cunderea sau distorsionarea
adevărului, prin fraternizarea
ipocriziei politicianiste cu cea
păstorească, prin spectacu-
loasa prăbuşire a şcolii şi
educaţiei, pe scurt, prin tot
mai îngrijorătoarea stare de

sănătate biologică şi moral-
spirituală a Naţiunii.

Toate statele din Uni-
unea Europeană şi din
lumea întreagă caută prin
mijloacele ce le stau la
îndemână să asigure feri-
cirea tuturor cetăţenilor
(asta-i adevărata
democraţie!) printr-o valorifi-
care superioară a resurselor
naţionale, aceasta fiind la
urma-urmei însăşi raţiunea
lor istorică de a exista.
Numai România, codaşă
între ţările din UE îşi permite
să dea cu piciorul la (încă)
însemnatele ei resurse
umane şi geografice: lasă
inteligenţa românească să-i
îmbuibe pe cei putrezi de
bogaţi, lasă în paragină mil-
ioane de hectare (pământ
bun de uns pe pâine), la
comandă străină, dar minţind
că sunt nerentabile,
guvernanţii ei de nimic au în-
chis până şi acele rare mine
(sunt doar câteva pe
planetă) în care aurul se
găseşte în stare nativă şi,
desigur, face pe dracu-n
patru să-i scoată din puşcării
pe tâlharii cu ştaif, ca aceştia
să se poată bucura până la
adânci bătrâneţi de averile
şterpelite, altfel spus, face tot
ce-i stă în puteri să dispară
de pe feţele milioanelor de
români luminosul zâmbet al
împăcării lor cu Dumnezeu,
cu viaţa şi cu semenii.

●
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Ecouri de la Muntele Athos...Ecouri de la Muntele Athos...

Al. Stănciulescu
Bârda

EEvenimentele petre-
cute în ultimele săptămâni în
țara noastră și în Europa nu
au rămas neobservate nici la
Muntele Athos. Obștea de
călugări români de acolo au
adresat o scrisoare poporului
român, plină de înțelepciune,
de credință și de patriotism.
O redăm mai jos, socotindu-
o de mare importanță pentru
fiecare dintre noi în aceste
vremuri, dar mai ales acum,
la început de post:

„Iubiți frați întru Hris-
tos, cu multă întristare vă
adresăm aceste cuvinte,
văzând pericolul și durerea
prin care trece poporul român
în aceste zile. Deși cu trupul
departe de țară, cu
rugăciunile noastre nu ne-am
despărțit niciodată de neamul
în mijlocul căruia ne-am
născut, încât acum nu putem
să tăcem și să rămânem
nepăsători în fața momentu-
lui de răscruce prin care
iarăși trece poporul român în
istoria sa. Ne referim la
mișcările stradale în care re-
volta oamenilor faţă de
decăderea la care a ajuns din
multe puncte de vedere soci-
etatea românească este
dirijată de forțe ostile țării îm-
potriva stăpânirii statului și a
Bisericii noastre. Desigur că
nu Dumnezeu este în spatele
acestora, ci mai curând oa-
meni care urăsc poporul
român și credința sa creștin-
ortodoxă și se folosesc de
acest moment pentru a pro-
duce mai multă tulburare și a
găsi astfel prilejul instituirii
unei noi ordini antihristice în
lumea românească, cum a
fost cea din perioada de glo-
rie a bolșevismului în Româ-
nia. Căci numai atunci s-a
mai întâmplat ca provocatorii
să ațâțe mulțimea împotriva
Bisericii lui Hristos, cum am
auzit că s-a petrecut în ul-
timele zile. Așadar, nenorocir-
ile în urma cărora au murit
mai mulți oameni, iar alții sunt
încă între viață și moarte,
sunt folosite astăzi, în chip
murdar, ca pretext, pentru a
aduce alte suferințe, dureri și
întristări peste neamul nostru
cel atât de necăjit.Poate nu
este deloc întâmplătoare
asemănarea revoltei din
aceste zile din București cu
revoltele care în ultimii ani au
condus la vărsări de sânge,
războaie, sărăcie și refugiați
în mai multe țări ale lumii
chiar în unele state înveci-
nate nouă cum este Ucraina.
Cei care ies acum în stradă,
trebuie să aibă în vedere că
este destul de probabil ca
acolo să ajungem și noi în
aceste vremuri în care orice
scânteie este suficientă pen-
tru a aprinde focul ce
mocnește astăzi în lume.

Am nădăjduit cu toții
după 1990 la o înnoire a lumii

românești, la o schimbare în
bine a tuturor așezămintelor
statului român, însă ce
schimbări au adus toate
mișcările stradale adesea
manipulate de unii și de alții.
Am spune că am devenit din
ce în ce mai săraci, milioane
de români au luat drumul
pribegiei, căutând să-și
câștige existența în alte părți
ale lumii, sute de mii de copii
au rămas fără părinți, cu
suferința sufletească
specifică orfanilor, bolile
grave fac ravagii, iar morali-
tatea poporului a scăzut din
ce în ce mai mult. Din păcate,
schimbarea la care ne-am
așteptat atunci cu multă
nădejde și entuziasm nu a
venit și nici nu putea veni prin
ieșiri în stradă și proteste de
acest fel, cât timp nu am
înțeles că nimic nu se poate
schimba în bine în lume,
dacă nu se realizează o în-
noire sufletească a fiecăruia
dintre noi, schimbarea
lăuntrică a noastră prin
lepădarea omului vechi, a
omului care a slujit prin pa-
timile sale stăpânitorului lumii
acesteia, tatălui fărădelegii.
Cum poate birui Dumnezeu și
lumea să fie mai bună, atâta
timp cât noi nu devenim mai
asemenea cu Mântuitorului
nostru Iisus Hristos Care S-a
jertfit pentru noi, ci, prin
faptele noastre, ne
asemănăm mai mult cu
vrăjmașul lui Dumnezeu, cel
care a adus și aduce tot răul
în lume, căci este urâtor și
ucigător de oameni dintru în-
ceput (Ioan 8, 44). Milioanele
de avorturi, desfrânările de
tot felul, minciunile și hoțiile,
dar mai ales necredința care
au pătruns în popor cu con-
cursul celei mai mari părți a
mass-mediei, îndeosebi a
televiziunilor, nu ne îngăduie
să avem o soartă mai bună,
și nici nu ar trebui să o
așteptăm, cât timp continuăm
la fel. Ceea ce se întâmplă
astăzi, ieșirea în stradă a
unora pentru a arăta cu
degetul pe ceilalți, fără să
vadă sau să-și asume fiecare
propriile greșeli pentru starea
de fapt la care am ajuns ca
popor, este o încununare a
întregului rău în care s-a cu-
fundat lumea românească în
anii care au trecut.

Având în vedere
toate acestea, ne îngăduim
să adresăm acest cuvânt
către poporul român, cu gân-
dul că dacă vom tăcea acum
și pietrele vor striga, iar noi
nu vrem să ne facem părtași
astfel, prin tăcerea noastră, la
urgiile care ar putea să vină
peste neamul nostru, peste
poporul dreptcredincios
român. În primul rând,
sfințiilor voastre, preoții Dom-
nului, ne adresăm, rugându-
vă să înmulțiți întreaga
lucrarea liturgică, prin mai
multe Sfinte Liturghii, prin slu-
jirea a cât mai multe Sfinte
Taine și ierurgii, căci acestea

atrag și înmulțesc lucrarea
harului Sfântului Duh în lume.
Dar trebuie să avem în
vedere că la fel de important
este să ne curățim
conștiințele prin pocăință și
prin spovedanie sinceră și
așa să aducem Jertfa
nesângeroasă a Sfintei
Liturghii, căci Dumnezeu nu
primește jertfe din mâini
necurate. De asemenea, este
foarte important să spovedim
credincioșii cu mult mai des,
şi nu numai în perioada pos-
turilor, căci oamenii
împovărați de păcate se
îndepărtează tot mai mult de
Dumnezeu în răstimpurile
dintre posturi, suficient cât
viața lor creștină să devină tot
mai formală. Să ne rugăm cu
conștiința că noi cei din cinul
preoțesc și monahal suntem
primii vinovați pentru că mulți
din poporul nostru s-au
înstrăinat atât de mult de
Dumnezeu astăzi. Viața lor a
ajuns suficient de
secularizată, încât cu greu ar
mai putea fi deosebită de
viața unui ateu sau a unui
păgân. Poate că dacă noi am
fi luminat mai mult în lume
prin slujirea Domnului, printr-
o viață de evlavie și
rugăciune, mult mai mulți din-
tre români nu s-ar fi adâncit
într-o măsură atât de mare pe
o cale care îi îndepărtează de
Bunul Dumnezeu.

Creștinilor care
umpleți locașurile sfintelor
biserici de-a lungul anului și
aveți conștiința că din mâna
Domnului vine tot binele, vă
îndemnăm să întăriți postul și
rugăciunea, să înmulțiți
faptele de milostenie și
pocăința, să vă spovediți mai
des și cu frică și cutremur să
vă apropiați de
Dumnezeieștile Taine,
împărtășindu-vă cu Trupul și
Sângele lui Hristos, căci fără
El nu putem să facem nimic
(Ioan 15, 5). Pentru voi cei
care în anii din urmă v-ați
adâncit în păcate grele, ne
rugăm Bunului Dumnezeu ca
să vă lumineze conștiința,
încredințându-vă sufletește
că toate aceste păcate, prin
spovedanie și prin urmarea
unui canon de pocăință, El
Însuși le va șterge pentru
jertfa Fiului Său Iisus Hristos.
Ne gândim mai ales la cei
care ați făcut fapte care atrag
mult mânia și pedeapsa lui
Dumnezeu asupra poporului,
cum sunt avorturile și
crimele, desfrânările
dobitocești și nedreptățile,
care aduc multă suferință
aproapelui, copiilor, celor
săraci și în strâmtorări de tot
felul. Domnul, cel îndelung
răbdător ne așteaptă, numai
să găsim doctorul sufletului
nostru, preotul căruia să-i
mărturisim aceste păcate și
prin mâna căruia să primim
iertarea de la Hristos. Celor
care, ca şi noi, vă trageți din
aceiași rădăcină creștină a
poporului român, botezați în

numele Sfintei Treimi, dar
prin care astăzi se lucrează
această tulburare ce vine
asupra neamului nostru și a
Bisericii, vă amintim că orice
păcat i se iartă omului după
cuvântul Mântuitorului, numai
cel împotriva Duhului Sfânt
nu se va ierta nici aici pe
pământ și nici în cer (Matei
12, 31). Nu vă gândiți la plata
pe care o veți primi pentru că
v-ați luptat împotriva lui Hris-
tos și a poporului dreptcred-
incios român, căci degrabă
vă va ajunge pedeapsa Dom-
nului, nu altfel, decât prin fap-
tul că vă va părăsi în mâinile
celui căruia îi slujiți, diavolul,
care este ucigător de oameni
dintru început. El nu
răsplătește altfel decât prin
tulburări sufletești și mentale,
prin divorțuri și necazuri, prin
boli necruțătoare și moartea
fără nădejdea învierii. După
ce vă va folosi, pe alții îi va
lua în locul vostru ca să-i
slujească amăgindu-i ca și pe
voi cu banii, cu puterea sau
cu satisfacerea cine știe cărei
patimi. Nu vă amăgiți, căci ni-
meni din cei care s-au luptat
împotriva adevărului lui Dum-
nezeu, nu a avut viața
frumoasă pe care o aștepta.
Domnul vă așteaptă să vă
întoarceți la El cu pocăință,
cum L-a așteptat pe Iuda Is-
carioteanul, cel care l-a vân-
dut. Acesta nu a înțeles
marea milostivire a lui Dum-
nezeu şi din mândrie, s-a
supus încă o dată celui rău,
sinucigându-se, fără să se
folosească de cei 30 de
arginți, pe care i-a primit pen-
tru fărădelegea sa. De
asemenea, tuturor celor care
în aceste zile din neștiință,
dar cu bune intenții, vă
alăturați celor care produc
atâta tulburare, trebuie să vă
spunem că fără să vreți vă
faceți părtași la toate
păcatele lor, împărtășind
același blestem al fărădelegii.
Mai degrabă, dacă chiar vreți
mai mult bine pentru neamul
nostru, căutați cu
discernământ la cele ce se
petrec, și stați deoparte, dacă
nu puteți să împiedicați
provocările şi manipulările
celor plătiți pentru a face
aceasta sau sunt, pur şi sim-
plu, înșelați de cel rău. Iubiți
dreptcredincioși ortodocși
români, la un sfert de veac de
la căderea regimului comu-
nist, deși atunci am crezut că
o soartă mai bună va aștepta
poporul român, ne aflăm într-
un moment de răscruce
poate cu mult mai grav decât
la anul 1990. Nu am fi părăsit
pacea rugăciunilor noastre,
dacă nu am realiza pericolul
prin care trece astăzi lumea
românească. Este din păcate
un moment de criză ca rezul-
tat al păcatelor în care ne-am
adâncit ca neam în toți acești
ani, păcate pentru care
fiecare dintre noi poartă
partea lui de vină. Dacă vom
pleca cu gândul că noi sun-

tem vinovați, și nu alții, cu
siguranță mai este o șansă
de a ne putea izbăvi făcând
pocăință. Să încercăm,
așadar, fiecare după putință
să participăm cât mai des la
Sfânta Liturghie, căci nu este
rugăciune a Bisericii care să
atragă mai mult mila lui Dum-
nezeu decât o face jertfa cea
nesângeroasă a Lui Hristos.
Să nu uităm însă să aducem
prescura noastră ca semn
văzut al jerfirii vieţii noastre lui
Dumnezeu. Să prelungim
apoi orele de rugăciune, citi-
tul la psaltire, să adâncim mai
mult postul și să ne păzim
conștiința și limba de la jude-
cata aproapelui, căci avem
nădejde că toate acestea îm-
plinindu-le cu mărime de su-
flet, alături de cele amintite
anterior, pentru rugăciunile
Maicii Domnului, a tuturor
Sfinților Lui, dar și a Sfinților
și Mărturisitorilor neamului
nostru, Domnul ne va mântui
din aceste încercări prin care
trece astăzi poporul nostru.
Să ne dea Bunul Dumnezeu
discernământ ca să
înțelegem că lupta noastră nu
este împotriva aproapelui
nostru, nici a stăpânirilor,
după cum ne învață
Evanghelia, ci împotriva
duhurilor răutății, a patimilor
prin care cel rău spurcă
lumea și ne trage în jos. Să
ne ajute Hristos ca aceste
evenimente triste care pre-
merg postul Nașterii Domnu-
lui, să fie pricină pentru
trezvie și pocăință, acum în al
doisprezecelea ceas, iar tot
răul pe care vrăjmașii lui Hris-
tos vor să-l aducă peste țara
noastră să se transforme ast-
fel cu harul lui Dumnezeu
într-un început al unei reale
schimbări ale neamului nos-
tru aflat în fața judecății isto-
riei, dar mai cu seamă a
Domnului și Dumnezeului
nostru Iisus Hristos.  

Aceasta este
mărturia părinților români din
Schitul Românesc Prodromu,
din Sfântul Munte Athos, la
anul mântuirii 2015, ziua a 8
a lunii lui noiembrie, 
la prăznuirea Sfinților
Arhangheli Mihail și Gavril.

●



4 Tichia de politician

„Al doilea pas!” (sau despre riscul democratic...)„Al doilea pas!” (sau despre riscul democratic...)

Cristian
Vasiliu

OOricât de bine
închegată ar fi o legislaţie, ea
singură – chiar şi cu o
sfinţenie respectată - nu va
putea fi, până la final, garan-
tul democraţiei. Altfel spus: lit-
era legii nu poate apăra de
toate relele spiritul
democraţiei, ba poate chiar –
în anumite condiţii – să îi
grăbească sau să îi fie
căderea.

În primul rând pentru
că, într-o democraţie, sis-
temul legislativ este creat de
ea însăşi (adică provine 
din interior) printr-o modali-
tate/procedură imperfectă
(fiind la rândul ei creată),
oricât de mult ar fi totuși
perfectibilă. Este o
consecinţă directă a unor
formulări mai generale cu o
indiscutabilă valoare de
adevăr: ceea ce provine din
interiorul unui sistem nu
poate exprima tot sistemul şi
un sistem nu se poate
susţine durabil pe niciuna
dintre propoziţiile interioare
sistemului. Iar în al doilea
rând pentru că există o in-
completitudine a oricărui sis-
tem legal sesizată de marele
matematician Kurt Godel
(apud H.R. Patapievici) şi
demonstrabilă plecând de la
binecunoscută lui teoremă de
incompletitudine. În formula-
rea lui Godel: „pentru orice
sistem legal, […], există întot-
deauna posibilitatea de a
construi judecaţi indecidabile
din perspectiva literei de
lege”.

În cazul României,
vulnerabilitatea intrinsecă a
sistemului de legi ce susţine
democraţia (nu mai mare

decât a altor ţări democrat-
ice) este însă exploatată de
ameninţarea ce provine din
rândul clasei politice. Astfel,
riscul la care este expusă
democraţia noastră, produs
al vulnerabilităţii şi al
amenințării, este unul crescut
până la un nivel de alarmă.
Micile fisuri din zidul de legi
ce înconjoară democraţia au
fost (şi sunt) asaltate şi lărgite
în continuu de viermii politici
şi ne aflăm în situaţia
paradoxală ne a ne apăra de
ceea ce trebuia să ne apere
de fapt.

Să luăm cazul con-
cret al ultimelor zile. Până de
curând am avut un guvern cu
susţinere parlamentară, deci
cu o existenţa în spiritul şi în
litera Constituţiei, pentru că
reflectă voinţă poporului
exprimată prin vot. (Dacă mă
pronunţ asupra legitimităţii
existenţei guvernului, nu mă
pronunţ, în schimb, asupra
activităţii lui, care este
irelevantă pentru democraţie
în sine. În fond democraţia nu
exclude răul; poporul este
perfect capabil să îşi facă rău
sie însuşi fie direct, fie prin
reprezentanţi; iar Constituţia
nu poate face nimic în
această privinţă.)

După evenimentul
tragic petrecut în clubul
Colectiv, premierul şi-a depus
mandatul (la cererea unei
„străzii” emoţionate şi
emoţionante şi, poate – de-
sigur, speculez - manipulată),
iar odată cu el a căzut tot Gu-
vernul. În vidul executiv creat
a apărut figura providenţială
a preşedintelui care la în-
ceput a acţionat şi el în litera
şi în spiritul Constituţiei. A
reprezentat Politicul (mai
exact Statul) şi a mediat
discuţia dintre Politic şi So-

cial. Nimic grav sau greşit
până aici; pentru o clipă am
trăit iluzia unei normalităţi.
Totul, însă, s-a spulberat în
momentul în care
Preşedintele s-a folosit de
mişcarea străzii împotriva
politicii şi a politicului (a cla-
sei politice) tocmai pentru a
prelua controlul asupra
Politicului (mai exact asupra
părţii lui executive) printr-o
mişcare politică (nici
ingenioasă şi nici unică în is-
toria ultimilor ani). În acelaşi
stil jignitor la adresa spiritului
Constituţiei (consacrat, dacă
ne amintim, de T. Băsescu),
însă perfect legal, el a de-
semnat un premier cu de la
sine putere.

Ca o paranteză, deşi
s-a încercat în 2014 modifi-
carea înspre normalitate şi
claritate a articolului 103 
din Constituţie, acesta, 
după avizul de
neconstituţionalitatea al Curţii
Constituţionale, a rămas la
formularea veche şi
vulnerabilă la interpretări:
„preşedintele României
desemnează un candidat
pentru funcţia de prim-min-
istru, în urmă consultării par-
tidului care are majoritatea
absolută în Parlament ori,
dacă nu există o asemenea
majoritate, a partidelor
reprezentate în Parlament”.

După respingerea
unei propuneri înainte de
PSD ne-am trezit cu Dacian
Cioloş - premierul desemnat
şi în acelaşi timp proprietatea
personală a preşedintelui.
Doar dacă suntem bolnavi de
inocenţă ne putem închipui
că titulatura de tehnocrat este
în totală contradicţie cu cea
(peiorativă) de politician şi
înlătură total bănuiala de sub-
ordonare politică. Mai ales că

preşedintele Iohannis ne-a
amenințat demult cu dorinţa
sa de a avea un guvern per-
sonal (orice ar însemna
această posesie a unui gu-
vern). Citez: „Îmi doresc un
guvern pe care să îl numesc
Guvernul meu”. Halal
democraţie!

Există un divorţ între
stat şi societate (între Politic
şi Social), până într-acolo
încât Statul (Politicul) devine
o mașinărie de exercitare a
forţei politice fără suflet şi fără
morală, iar Socialul contestă
şi nu mai înțelege necesi-
tatea Politicului. Faptul că, în
acest moment, la „al doilea
pas” (poate titlul unui viitor
volum), avem un guvern
(încă neinvestit de parlament)
alcătuit de oameni „total
neangajați politic”, aşa-numiţi
tehnocraţi, este îngrijorător
(şi cu atât mai îngrijorător cu
cât nimeni nu constată că
este îngrijorător).

În primul rând, nu ar
trebui să uităm că politica
este, totuşi, o formulă (mai
bună sau mai rea) prin care
oameni (mai buni sau mai răi)
aleşi de societate (sau popor,
într-o formulare
cuprinzătoare) ajung la con-
ducerea țării. Aceasta este
democraţia (reprezentativă).
Orice altă modalitate (chiar
legală) prin care nişte oameni
(chiar buni şi competenţi)
ajung în funcţii de conducere
contrazice spiritul
democraţiei. Votul de blam
dat reprezentaţilor clasei
politice nu trebuie să fie arun-
cat şi asupra politicului
(asupra instituțiilor şi a
funcţiilor pe care acestea le
îndeplinesc) şi asupra
politicii. Într-un astfel de caz
ne-am afla în situaţia absurdă
de a ne manifesta şi poate

chiar de a vota – exerciţiu
democratic – împotriva
democraţiei însăși.

În al doilea rând, tre-
buie înţeles faptul că titu-
latura de tehnocrat nu dă
decât o informaţie cu privire
la competenţa tactică a celui
pus în structuri de decizie.
Pentru un anumit nivel, sub-
ordonat la rândul lui, această
competenţă tactică este
necesară şi salvatoare. La
nivelul guvernului însă se
face politică, adică se face o
strategie (un alt înţeles al cu-
vântului politică!) în conformi-
tate cu o promisiune făcută
societăţii şi aprobată de
aceasta. Fie că vor fie că nu,
membrii actualului guvern vor
face politică. Întrebarea: Po-
litica cui? – este legitimă. În
nici un caz politica dorită de
popor sau de parlament. Po-
litica preşedintelui? În acest
caz ne aflăm, din nou (în mod
legal), în afara Constituţiei şi
în afara democraţiei, câtă
vreme – să nu uităm! –
preşedintele ales face parte
din Politic (președinția este o
instituție a statului), însă nu
face politică (sau nu ar tre-
bui).

Concluzia necesară:
adevăratul pericol pe care îl
întâmpinăm fără să clipim
este ca democraţia să
alunece spre anarhie şi, mai
apoi, prin concursul unei
legislaţii lacunare şi a lipsei
de educaţie politică a
societății (care nu are nicio
reacție în acest moment)
spre o monarhie în sens larg
(domnia celui ales de zei sau
de oameni). Ultimul pas (al
trilogiei) este dară dictatura?

●

Guvernul Cioloș - consiliu de administraţie al unei multinaţionale!Guvernul Cioloș - consiliu de administraţie al unei multinaţionale!

Ionuț
Țene

AAm privit cu mare
atenţie discursul lui Dacian
Cioloş de la televizor, în care
şi-a prezentat echipa
ministerială de tehnocraţi
„apolitici”. Sincer, am simţit
un sentiment deja vu. Situaţia
politică seamănă foarte mult
cu cea de acum 15 ani, când
s-a instalat guvernul Mugur
Isărescu. Şi atunci, ca şi
acum, a fost o soluţie tehnică
pentru ieşirea dintr-o criză
politică ca să pregătească
alegerile locale şi generale.
Atunci, populaţia era
nemulţumită de guvernarea
ţărănistă şi s-a găsit repede
un tehnocrat pentru a ges-
tiona treburile ţării până la
alegeri. Guvernul Dacian
Cioloş fără sprijin politic şi for-
mat doar din persoane fără
anvergură politică nu are cum
să introducă mari reforme în
ţară, fără sprijinul partidelor
din parlament. Mai degrabă
guvernul Dacian Cioloş îmi

pare un moment de respiro
pentru partide pentru
regrupări şi reforme interne
până la alegerile generale.

Tehnic, premierul,
fără suportul unui partid cu
majoritate parlamentară
solidă nu are cum să treacă
legi reformatoare zguduitoare
pentru societate, pentru că
nu are legitimitate politică.
Vorba lui Traian Băsescu, un
guvern tehnocrat nu
răspunde politic pentru nimic,
când se supără miniştri îşi iau
„gentuţa” şi pleacă înapoi la
slujbele administrative foarte
bine plătite de la Bruxelles,
lăsându-i pe români cu „ochii
în soare”. În acelaşi timp şi
cele două partide majore
PSD şi PNL îşi doresc un mo-
ment de respiro şi regrupare
politică, pe fondul crizei
identităţii partidelor în stradă
şi a criticilor de pe Facebook.
PSD iese de la guvernare nu
foarte şifonat, după cea mai
mare creştere economică din
Europa, cu cele mai mari
investiţii străine pe cap de
locuitor de pe continent. În

acelaşi timp, PNL nu doreşte
să-şi asume guvernarea cu
un an înainte de alegeri pen-
tru a nu pierde startul
competiţiei din toamna anului
viitor şi încă nu s-a făcut fuz-
iunea totală cu un singur
preşedinte, nu o struţo-cămilă
cu doi co-preşedinţi. Aşa că
formula Mugur Isărescu, par-
don… Dacian Cioloş, ca
acum 16 ani este foarte utilă
ca taberele politice să se
refacă la capitolul resurse
umane şi imagine.

Pe de altă parte, la o
analiză obiectivă a guvernu-
lui Dacian Cioloş, pare mai
degrabă un consiliu de
administraţie al unei
multinaţionale, NU guvernul
Ţării, necesar pentru pros-
peritatea şi interesul
românilor. Dacian Cioloş a
încercat să împace politic
cele două partide mari,
punând un vicepriemier de la
PSD, pe clujeanul Vasile
Dâncu, membru al Grupului
de la Cluj, şi alt vicepremier
apropiat de PNL, pe Grigore
Borc. Cioloş a încercat să îm-

pace ambele partide, dând
un semnal că nu schimbă
foarte mult şi în profunzime
eşaloanele doi şi trei din
administraţia centrală, pentru
a obţine voturile în parlament.
Celelalte nume alese de
miniştri parcă ar fi rezerva de
cadre de la SRI, SIE, DIA, din
diplomaţie şi reprezentanţii
unor mari multinaţionale care
fac jocurile economice de la
Bucureşti, în neo-colonia
România SRL, precum şi
reprezentanta Freedom
House, care are rolul de a im-
pune anul viitor noii înlocuitori
ai lui Kovesi şi Niţu: şefi de la
DNA şi Parchet, ca să fie
sigură administraţia de la
Washington că justiţia
română e în continuare sub
interesele geopolitice ameri-
cane. Cea mai amuzantă
situaţie e numirea medicului
rezident, parcă adus cu forţa
de la club un club de noapte
sau de pe podiumul de
manechine masculine la
Palatul Victoria şi fără studii
terminate.

Pare neserioasă

nominalizarea. Guvernul Da-
cian Cioloş e după chipul „gu-
vernului meu” al lui Iohannis,
ca o sumă de „noi partide”
numite şi agregate de marile
puteri, pe eşicherul politic,
care trebuie să conducă unite
România: SRI, SIE, DNA,
DIA, Multinaţionale, ong-uri
americane sau soroşiste.
Aceste forţe de interese geo-
politice din afară vor conduce
ţara cu mandat limitat până
anul viitor, când la alegerile
generale se vor prezenta şi
partidele politice PNL, PSD
sau ALDE, bine „reformate”,
dresate şi primenite cu oa-
meni noi şi servili intereselor
SUA şi ale Bruxellului. Cel
mai rău îmi pare că au ieşit
tinerii degeaba în stradă ca
să vină un guvern care nu
reprezintă adevăratele in-
terese democratice şi
aspiraţiile de libertate ale
românilor

.

●
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Delfinul ong-iștilor „curcubiști”!Delfinul ong-iștilor „curcubiști”!

Cezar 
Adonis Mihalache

DDacă până și revista
americană „Sport Ilustrated”
și-a permis să nominalizeze
un… cal pe lista celor 12
candidați la titlul de „cel mai
bun sportiv al anului”, poate
că și revista „curcubiștilor”
(!) ar trebui să-l nominal-
izeze pe Remus Cernea la
titlul de delfinul politic al
non-umanului. Un delfin
care încă își plescăie în
jacuzzi-ul de curcubee
politice ong-iste (!) din par-
lament feluritele sale
inițiative legislative multicul-
tural contra-naturii.

Din nou, Remus
Cernică se ia la trântă cu
Biserica Ortodoxă, de data
aceasta pus pe fapte leg-
islative avansate, nu sus-
pect ateiste, ci pro alte culte.
Inclusiv cele cu încărcător
de kalașnikov. Răfuială la
comandă, veche de ani și
ani, repetată cartuș cu
cartuș, pentru că, nu-i așa?,
tot ce e românesc trebuie să
dispară… Or, Biserica
Naţională este ulti-
ma instituţie pavăză

spiritualității românești…
Și totuși, să vii să

încerci să blochezi fi-
nalizarea Catedralei Nea-
mului, într-un moment de
cotitură pentru civilizația
europenă, când România ar
trebui să-și facă cât mai
vizibilă însemnele credinței
sale, reprezintă un joc con-

tra-naturii. Pentru că aici nu
mai este vorba de BOR, de
instituția și Patriarhul cu
bunele și relele lor, de popii
cu merțane, aici este o
tentativă de destrămarea a
firului naționalist care ne
ține uniți.

Și poate că „remus-

bucilor” le plac treburile
astea contra-naturii, la
comandă, dar să le
păstreze în flamura lor de
curcubiști.

Remus Cernea vrea
dară o lege care să modifice
firea lucrurilor ortdoxe în
așa fel încât fondurile desti-
nate construirii Catedralei

Neamului să nu mai fie asig-
urate din bugetele Minis-
terului Culturii și Cultelor,
autorităților administrației
publice locale ori alte altor
instituții publice! Și este im-
pardonabil că o asemenea
aberație legislativă, fățiș dis-
criminatorie, a intrat totuși în

circuitul legislativ al Senatu-
lui. Deja, antihriștii au ajuns
prea departe! Inițiativa
așezării unei cruci simbolice
în centrul Bucureștilor, așa,
ca mesaj de salut la adresa
anumitor „culte”, a fost dată
de o parte, ridiculizată de in-
strumentele de propagandă
ong-iste. Mai urmează doar
ca moscheea de București
să primească alocare
financiară guvernamentală
și redeumirea de Moscheea
(osândirii) Neamului!

Delfinul anti-discrim-
inare (dar numai pe razele
lui de curcubist!) a avansat
o inițiativă legislativă 
clar discriminatorie, care
vizează strict Bise-
rica Ortodoxă! Evident,
finanțările de la secretariatul
de stat pentru culte îndrep-
tate spre bisericile romano-
catolice, greco-catolice,
neoprotestante, lutherane
nu puteau intra în discuție.
Așa că delfinul nu s-a atins
de ele! Păi, mai putea spera
el la o eventuală promul-
gare a inițiativei de retezare
a finanțării Catedralei Nea-
mului de către președintele
saș dacă făcea referire la in-
terzicerea finanțării cultului

lutheran, de exemplu?!
Iar delfinul non-

politic Remus Cernea nu
este la prima ispravă… De
la eliminarea orei de religie,
școaterea icoanelor din
școli, la blocarea construirii
unei biserici (evident, orto-
doxe!) în curtea unei
facultăți, la libertatea lui de
non-conștiință de a interzice
difuzarea rugăciunii „Tatăl
nostru” la postul public de
radio, atacurile rechinului
antihrist învelit în curcubeul
cu impresie de delfin non-
uman atacă în continuu
credința noastră
strămoșească.

Dar Remus Cernea
a evoluat… De la persoană
non-umană a delfinului cur-
cubist, multicolor și multicul-
tural „jucăuș”, la rechinul
devorator, discriminator!

●

Războiul împotriva EuropeiRăzboiul împotriva Europei

Sorin
Muncaciu

CCriza refugiaților și
atentatele teroriste fac parte
dintr-un scenariu complex, pe
care elitele bancar corporatiste
l-au pregătit popoarelor eu-
ropene. Instalarea guvernului
mondial este împiedicată de di-
versitatea națională și culturală
a statelor europene. Integrarea
lor într-un singur stat dictatorial
european nu este posibilă
decât prin omogenizarea
societăților multirasiale și mul-
tietnice și prin generalizarea
multiculturalismului și a global-
ismului pe continentul euro-
pean. Emigrația masivă din
ultimele decenii a populațiilor
non-europene și, acum, 
accelerarea crizei refugia-
ților urmăresc apariția
confruntărilor sociale între
refugiați și populația
autohtonă, haos și criminali-
tate, ceea ce, inevitabil, va
duce la Legea Marțială și statul
polițienesc, cu abolirea
libertăților și a drepturilor omu-
lui. Țările scandinave, care
erau state monolitice, din punct
de vedere rasial și social, au
fost ținta predilectă a globalis-
mului și multiculturalismului
elitelor. Procesul de înăsprire a
controlului populației scandi-
nave este în plină desfăsurare.

Astfel, „The World
Bank Group” încearcă imple-
mentarea identificării biomet-
rice, „Biometric Identity
Management System”, care va
permite identificarea rapidă a
tuturor membrilor societății. De
asemenea, în Suedia, la cer-
erea bancherilor, se

desființează moneda în nu-
merar, „cash”, toate tranzacțiile
fiind bazate pe card bancar!
Mai mult, a început deja
desființarea tuturor mașinilor
ATM, urmând ca, în viitor,
această practică să se extindă
în toate țările din peninsula
scandinavă. Principiul este
controlul total! Protestezi și te
revolți, ți se blochează cardul și
vei fi aruncat în stradă, fără a
mai avea acces la resursele fi-
nanciare personale depozitate
în bănci. De asemenea,
aberația ratelor de dobândă
negative va fi posibilă în acestă
situație.

Criza refugiaților este
un act deliberat, a constituit un
obiect de studiu pentru Acade-
mia Americană, precum, „The
New American Foundation”
sau Academia de la Harvard.
Astfel, studiul strategic efectuat
de „Belfer Center for Science”
în colaborare cu „International
Affaires”, de la Harvard Uni-
versity, s-a numit: „Strategic
Engineered Migration as a
Weapon of War” și a fost pub-
licat, în 2008, în „The Civil
Wars Journal”, sub semnătura
lui Kelley Greenhill. Întrebările
la care acest studiu a răspuns
au fost de tipul: poate emi-
grarea controlată a refugiaților
să devină un tip special de
armă, poate această armă să
fie folosită în timp de pace sau
război și, cât de eficace poate
fi această armă? Răspunsurile
au fost, bineînțeles, pozitive.

Un caz aparte îl
reprezintă și studiul unui profe-
sor de la Harvard, Noel Ig-
natiev, care a adoptat un limbaj
agresiv împotriva „rasei albe”,
în sensul social al termenului,

adică, a privilegiilor de care se
bucură albi în societatea
multirasială și multiculturală
americană. Acest domn
editează un jurnal „Race Trai-
tor” și „The New Abolitionist
Society” în care afirmă că
trădarea față de rasa albă
înseamnă loialitate față de
umanitate. Ignatiev tratează
rasa albă ca fiind un club privat
privilegiat, iar privilegiile so-
ciale pe care apartenența la
rasa albă le conferă, într-o so-
cietate multirasială și
multiculturală, trebuiesc abo-
lite. Din această perspectivă,
strategia elitelor este foarte
clară: întâi emigrare masivă în
țările monolitice, covârșitor ma-
joritare rasei albe europene și,
apoi, abolirea „privilegiilor“
rasei albe, autohtone.

Într-un articol dedicat
crizei refugiaților în Europa, dl
Haas, președintele centrului de
putere globalist american
„CFR”, „Council on Foreign
Relations”, a accentuat dez-
baterea asupra ajutorului pe
care SUA trebuie să-l dea Eu-
ropei pentru managementul in-
fluxului masiv de refugiați,
ceea ce denotă că criza
emigranților nu a fost un acci-
dent, ci un act deliberat al
elitelor.

Cine a inițiat și cine a
finanțat această migrare
masivă? Este clar că o parte
din refugiații sirieni avea mi-
jloace financiare pentru
susținerea drumului, inclusiv
pe mare. Dar, majoritatea
refugiaților, mai ales din alte
state decât Siria, nu dispunea
de mijloace financiare. Cine a
plătit pentru aceștia, cine a
plătit asigurarea vaselor care

transportau refugiații? Există
dovezi că ONG-uri precum
„Open Society Institute” și
„Arabic Network for Human
Rights”, finanțate de George
Soroș, au asistat refugiații cu
informații de drum, informații
pentru petiții, pentru identifi-
carea surselor de suport din
partea guvernelor europene.
De asemenea, rețelele de so-
cializare, cu predilecție din
America, au jucat un rol deter-
minant în comunicarea cu
refugiații angajați pe drumul
către Europa.

Implicarea unor ONG-
uri ale oligarhiei occidentale tip
Soroș, precum și studiile Acad-
emiei americane, finanțate tot
de elite, sunt dovezi clare pen-
tru faptul că dirijarea și
susținerea influxului de
refugiați către Europa a fost un
act deliberat, încurajat de politi-
cienii din țările vest europene,
la presiunea elitelor, cu scopul
de a destabiliza statele
naționale și de a aduce în
lumea civilizată occidentală
statul polițienesc și sus-
pendarea drepturilor civile.

De ce statele bogate
din jurul Siriei nu au preluat
refugiați? De exemplu, Arabia
Saudită care dispune de o sută
de mii de corturi cu aer
condiționat pentru pelerinii de
la Mecca? Numai în aceste
corturi ar putea fi adăpostiți trei
milioane de refugiați. Trădarea
politicienilor occidentali este
evidentă, nu au niciun fel de
compasiune pentru popoarele
lor, pentru suferința și
degradarea pe care aceste
națiuni le vor cunoaște ca ur-
mare a emigrării masive a unei
populații total diferită de

populația autohtonă, rezistentă
la integrare sau asimilare.

Experiența americană
a migrației din anii 70’, arată că
emigranții au invadat piața
muncii necalificate, ceea ce a
dus la stagnarea ulterioară a
salariilor pentru toate categori-
ile de salariați. Transferul
capacităților de producție în
țările subdezvoltate, începand
din anii 70’, a avut ca efect, pe
lângă creșterea profitului com-
paniilor multinaționale și
agravarea somajului în lumea
occidentală, stagnarea salari-
ilor și erodarea poziției sindi-
catelor în țările emisferii de
vest. Este foarte clar că trans-
ferul producției în țările lumii a
treia, emigrația masivă
controlată în țările occidentale,
proliferarea fără precedent a
instituțiilor supranaționale tip
WTO, OSCE, BM, FMI sau a
suprastatelor de tip UE, și sub-
ordonarea suveranității statelor
naționale în favoarea
corporațiilor multinaționale,
prin adoptarea tratatelor tip
TPP, TTIP si TiSA, au ca scop
exercitarea instituționalizată a
controlului elitelor asupra
popoarelor, NWO.

Zbigniew Brzezinski,
avocatul guvernului mondial, al
„New World Order”, al dictaturii
de tip feudal al oligarhiei ce va
să vie, a exprimat, cum nu se
poate mai clar, necesitatea
controlului sofisticat al elitelor
asupra popoarelor. „Azi, este
mult mai ușor să ucizi un mil-
ion de oameni decăt să con-
trolezi același milion!”

●


