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„Un ţăran dacă vine la

Bucureşti, tot ţărani caută.” 

- Marin Preda

Informație, opinie și atitudine publicistică

Cârpa secuiască – Cârpa secuiască – 
steag „publicitar” autonomist!steag „publicitar” autonomist!

Cezar Adonis
Mihalache

„G„Greșeala” a fost a
Tribunalului Bihor care, în loc
să interzică definitiv steagul
secuiesc, folosit drept
„drapel”, și pe care îl putea
asocia simbolurilor revizion-
iste și extremiste, l-a declarat
steag publicitar! O greșeală
care, nu numai că a deschis
posibilitatea preluării, fie și ca
material publicitar, cu plata

taxelor locale aferente, de
către autoritățile locale a
oricărui simbol publicitar pri-
vat, evident, invocând intere-
sele de reprezentare
„comercială”, dar a ridicat și
capacul cutiei cu steaguri
publicitar autonomiste.

În fapt, a făcut
posibilă afișarea acestor
cârpe, grație legii privind pro-
movarea publicitară! În acest
fel, oricine poate afișa
(aproape) orice, atâta timp
cât nu se încadrează în seg-
mentul materialelor extrem-
iste, evident, plătind taxe de
publicitate. Adică, încă un
pas înainte spre feder-
alizarea României, iată și pe
cale publicitară! Or, nu trăim
vremuri anedoctice?! Să ne
vindem țara, practic, la mica
publicitate secuiască!

Și suntem într-un
moment în care limita dintre
nesupunerea civică,
neîncriminată de Codul penal
atâta timp cât nu se
manifestă prin violență, și
acțiunile îndreptate împotriva
ordinii constituționale este tot
mai subțire. Iar invadarea
României cu mesaje public-
itare autonomiste, produc-
erea de materiale de
campanie publicitară și
lansarea de discursuri, tot ca
materiale publicitare, nu mai
este o chestiune de lungă
durată.

Iar toate acestea în
condițiile în care contextul
european ar fi permis Statu-
lui Român să pună opreliște
tuturor formelor de ne-
supunere civică aflate încă în
limita legalului atât timp cât
nu sunt violente.

În Franța, după valul
de atentate și în contextul
amenințărilor, s-a trecut ime-
diat la o limitare a drepturilor
cetățenești. În România, deși
am avut, nu doar o
amenințare verbală, ci s-a

demonstrat existența unue
intenții teroriste pe 1 Decem-
brie, dejucată de SRI, s-a
permis desfășurarea mitin-
gurilor maghiare de susținere
a unui terorist. Este adevărat,
neviolente, din fericire, în-
cadrându-se astfel în capi-
tolul nesupunerii civice
neîncriminate de Codul
penal. Dar ar fi fost atât de
simplu ca astfel de acțiuni de
susținere să fie interzise în
contextul stării de amenințare
dovedite de Ziua Națională.

Dar, oamenii de rând
nu sunt vinovați! Ei cred în
ceva, chiar dacă cel ceva
este meșterit de liderii ma-
nipulatorii ai maghiarimii
politice. A urmat însă cea mai
clară dovadă de incitare la
nesupunere civică. De data
aceasta, nu prin mijloacele
aflate la limita legii, ci instiga-
tor-violente. Iar faptul că ele
au venit de la o persoană
publică, Kelemen Hunor, și
aveau, nu un mesaj de
amenințare voalat sau poate
prost înțeles din cauza tra-
ducerii, ci voit amenințător.

Din nou, Justiția a
tăcut. Iar dacă s-ar 
fi pronunțat, discursul
preșeintelui UDMR ar fi fost
probabail definit ca mesaj
publicitar!

Pasul următor, nu al
provocării, ci deja al im-
punerii, a venit dinspre Con-

siliul Județean Harghita care
a adoptat cârpa secuiască
drept steag al județului! Pen-
tru că, nu-i așa?!, legea nu
interzice adoptarea, prelu-
area unui simbol privat, ca
mesaj al autorității locale. Iar
singurul lucru pe care îl mai
are de făcut Consiliul
Județean ar fi acela să ne
arate dovada achitării taxelor
de publicitate!

A urmat popa Tokes
care a arborat născocitul
drapel al ținutului Partium, pe

care îl va defini, dacă Justiția
îi va cere socoteală, evident
tot ca însemn publicitar! O
publicitate în care România
este destructurată chiar prin
litera unei legi, în speță, cea
a mijloacelor publicitare!

O cârpă a publicității
autonomiste deschizătoare a
drumului spre o federație a
autonomiilor pe cale
„publicitară”.

Cârpa-broderie a fost
inventată în 2004, de Kónya
Ádám (directorul Muzeului
National Secuiesc din Sfintu
Gheorghe) pentru Consiliul
National Secuiesc, fiind
folosită ca înlocuitor al steag-
ului Ungariei, legislația
românească interzicând
arborarea în mod permanent
a stegurilor altor țări. Acum,
cârpa a ajuns însemn oficial
al unui județ și va fi probabil
preluată și de celelalte două
județe vizate de adepții
ținutului Secuiesc, prin
adăugarea unor noi simboluri
„specifice”. Trei flamuri „pub-
licitare” care vor își vor flutura
sfidarea alături de steagurile
celorlalte județe.

Iar dacă nu blocăm
lucrurile, steagul „publicitar”
al ținutului Partium va mai
hașura o parte din țară! Apoi,
roțile căruțașilor țigani, semi-
luni și dumnezeu știe ce alte
aberații... 

●

Partidele din România dau zor cuPartidele din România dau zor cu
lustruirea faţadei politice!lustruirea faţadei politice!

George
Petrovai

ÎÎncep prezentul de-
mers cu clarificarea terme-
nilor înguvernare şi
dezguvernare. Înţeleg prin
înguvernare intrarea la gu-
vernare a unui partid sau a
unei alianţe politice, iar prin
opusul dezguvernare, ieşirea
de la guvernare (pierderea
puterii executive) prin
demisie (act conştient-volun-
tar), prin demiterea rezultată
din pierderea majorităţii par-
lamentare sau printr-o
moţiune de cenzură izbutită.

Tehnoguvernul de-
acuma (mai degrabă de
tranziţie sau umplutură decât
format din tehnocraţi sadea)
are meritul că, pe perioada
mandatului limitat, satisface
pe unii (e drept, cei mai
colţoşi şi firoscoşi – strada 
cu protestatarii, Uniunea
Europeană, Fondul Monetar
Internaţional), năuceşte pe
alţii (scormonitorii prin
gunoiul lăsat în urma lor de
păpuşarii străini şi autohtoni)
şi-i lasă complet indiferenţi
pe cei mai mulţi dintre
români, aceştia trăgându-şi
zilele potrivit apatiei găzduită
în dogma filosofică: „Ei
(adică cei de sus, străini de
noi şi gravele noastre prob-
leme) se aleg şi tot ei se dau
jos”…

Căci ce tehnocraţi
sunt aceşti guvernanţi scoşi
la comanda străină din
mâneca serviciilor secrete,
care – iată – dau iama în fi-
ravul buget al României (nici
vorbă de economii, doar
cheltuieli cu carul, aşa că
până la urmă vor avea parte
de alocaţii şi pisicile
prezidenţiale!), dar nici urmă
de bani pentru investiţii, deşi
cel mai umil netehnocrat ştie
prea bine că o economie fără
investiţii este condamnată la
moarte?

Pesemne că tocmai
asta se urmăreşte în centrele
de comandă ale globalizării,
ca România să-şi lase în
paragină milioanele de
hectare de pământ bun de
uns pe pâine şi astfel să fie
obligată să cumpere pe bani
grei (bani împrumutaţi de la
păpuşarii mondiali – FMI,
Banca Mondială) peste 70 la
sută din alimentele infestate
şi din băuturile otrăvitoare de
pe mesele românilor, ca citri-
cile să fie mai ieftine decât

merele româneşti şi ca litrul
de lapte din producţia internă
(nu şi laptele contrafăcut
conform normelor europene)
să fie cu mult mai ieftin decât
celebra scârboşenie numită
Coca-Cola, despre care se
ştie foarte bine cât este de
dăunătoare pentru consuma-
tori, dar care are notabile
avantaje de felul următor:
spală toaleta mai bine ca
orice detergent şi-i foarte efi-
cace la tratarea plantelor de
diverşi paraziţi…

Actualul tehnoguvern
românesc este binevenit şi
pentru mult încercatele noas-
tre partide politice, îndeosebi
PSD şi PNL, nu atât din pric-
ina megascandalurilor cu fur-
turi mai ceva ca-n codru, cât
din cauza că multe din
piesele lor grele, piese tre-
cute prin ciur şi prin dârmon,
ori zac după gratii, ori au fost
obligate să iasă din joc şi să
lase locul altora mai tineri şi
mai puţin cunoscuţi, dar în
substanţa lor intimă la fel de
corupţi ca predecesorii, re-
spectiv ca mentorii lor (vezi
antologicul cuplu Adrian
Năstase – Victor Ponta), căci
ticăloşia politică are grijă să-
i facă faimoşi în ţară şi peste
hotare.

Aşa că toate par-
tidele au câteva luni la
dispoziţie până la alegerile
locale şi parlamentare pentru
a-şi lustrui faţadele. PNL, de
pildă, crede că a rupt inima
târgului cu Decalogul său de
doi bani, pe care greii (a se
citi corupţii putrezi de bogaţi)
de la centru (Ioan Olteanu,
Cătălin Teodorescu, Relu
Fenechiu, Tudor Chiuariu,
Adriean Videanu etc.) şi din
teritoriu (atâţia primari, con-
silieri şi preşedinţi de consilii
judeţene) nu dau nici măcar
o ceapă degerată. Şi 
asta deoarece politica
postdecembristă (pesedistă,
penelistă şi de orice altă cu-
loare) s-a făcut şi în contin-
uare se va face cu bani,
purcoaie de bani la fel de
murdari ca şi cugetele celor
care-i manevrează.

●
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Dreptul la identitatea personală corelată cu identitatea socialăDreptul la identitatea personală corelată cu identitatea socială

Galina
Martea

LLegătura organică
dintre individ și societate ține în
concordanță un ansamblu de
acțiuni și activități cu caracter
evolutiv la care participă nemi-
jlocit atât individul cât și soci-
etatea. Contribuția reciprocă
se bazează pe faptul că atât in-
dividul cât și societatea, fiind
într-o corelație a proceselor de
mișcare continuă, tind mereu
spre a obține în dinamică o
dezvoltare cât mai pozitivă cu
accent pe îmbogățirea
performanțelor proprii. Ulterior,
cu performanțele obținute din
activitățile curente individul în
pas cu societatea formează
interacțiunea bazată în exclu-
sivitate pe fenomenul de
recunoaștere a identității per-
sonale. Fiind un segment car-
acteristic ființei umane,
personalitatea acesteia se
manifestă prin orice acțiune
realizată, astfel fiind marcată
de nivelul său de originalitate și
individualitate. Cu aceste car-
acteristici individul își valorifică
în permanență însușirile
morale și intelectuale pentru a
deveni și a fi în societate o per-
sonalitate cu o anumită identi-
tate.

Ființa umană sub ra-
portul dezvoltării depline și al
recunoașterii ca individualitate
autentică în procesul evolutiv
al transformărilor are nevoie
permanent de suportul reci-
proc al societății. În acest pro-
ces de reciprocitate societatea
cu toate componentele sale
urmează să se prezinte ca o
adevarată personalitate, astfel
contribuind la formarea cât mai
benefică a individului, oferindu-
i acestuia șanse și posibilități
reale în dezvoltarea
multilaterală și concomitent de
a se regăsi cu ușurință prin
noțiunile identității și
personalității. În procesul re-
spectiv, individul urmează și
trebuie să fie considerat ca
figură importantă și centrală a
societății, iar societatea ulterior
să-i recunoască individuali-
tatea, oferindu-i asistența
necesară în a se dezvolta și
evolua permanent. În același
rând, societatea activând sub
bagheta nenumăratelor struc-
turi instituționale este obligată
să mențină echilibrul necesar
în crearea relațiilor reciproce
de colaborare ale acestora cu
individul. Din diversitatea struc-
turilor instituționale ale
societății face parte și unitatea
de învățământ (școala) cu rolul
de a forma, educa și instrui
omul. Școala cu o acțiune
specială în activitatea sa
atrage în sine rolul esențial prin
care se formează o societate
și, inclusiv, omul societății.

Școala, fiind o
instituție publică cu proprietate
de stat sau privată, își are locul
său prioritar în orice societate.
Instruirea și educația, fiind seg-
mentul de bază al unității de
învățământ, este acea latură și
contribuție prin care se
formează omul ca personali-
tate pentru societatea
corespunzătoare. Societatea

contemporană, în special, nu
poate exista separat fără sis-
temul de învățământ. În acest
joc al existenței anume sis-
temul de învățământ este eroul
principal al schimbărilor și
transformărilor evolutive, fun-
damentate pe identificarea
personalității individului și a
societății. Anume școala este
acel mediu social unde se
formează omul pentru o nouă
societate mereu în schimbare.

Activând în numele
comunității, unitatea de
învățământ trebuie să fie cât
mai eficientă și flexibilă la
transformările impuse de soci-
etatea în creștere. Evoluția in-
dividului în raport cu cerințele
epocii contemporane poate fi
obținută doar în cazul, când
școala este privită de societate
ca o valoare de preț în sistemul
de valori. Prin cultura
educațională individul se
formează ca Om și Personali-
tate și, totodată,
conștientizează faptul că orice
acțiune realizată de el poate fi
utilă societății. Individul prin
procesul educațional de
asemenea conștientizează că
învățarea și educația este pro-
cesul prin care se dobândește
identitatea personală, iar cu re-
spectiva identitate își poate
crea o viață socială pentru un
prezent și un viitor. Respectiv,
prin procesul instruirii (dacă
școala este capabilă să ofere
individului autonomia și încred-
erea deplină în sine) individul
reușește să-și formeze per-
sonalitatea, indiferent de com-
plexitatea în dinamică a
realității sociale. Precum omul
este componentul vieții sociale
așa și personalitatea sa se
formează din factorii ce se
intersectează cu relațiile și di-
alogul social. Cu capacitatea
de a se perfecționa în con-
tinuu, omul este acela care
menține echilibrul social prin
dialog și comunicare, și este
acela care modifică la nesfârșit
viața personală și socială a
comunității.

În permanență pre-
ocupat de propria existență, in-
dividul prin orice acțiune caută
să se identifice ca personali-
tate și, în același timp, se
străduie să identifice și să pro-
moveze identitatea propriei
societăți. Cu această obligație
destul de grea omul deseori
cade în dificultate, creându-și
probleme serioase de
conștiință. Sentimentul de re-
sponsabilitate morală față de
propria sa conduită în soci-
etate îl plasează uneori pe in-
divid în condiții de reflectare a
realității obiective. Realitatea
obiectivă deseori fiind contra-
dictorie voințelor și tendințelor
sale, îl induce pe individ în
situații de dezechilibre și stări
de neîncredere în sine și
lumea înconjurătoare. În
asemenea cazuri, condiția
respectivă se produce din
interacțiunea fenomenelor
cauzate atât în cadrul societății
cât și în cadrul propriei
personalități. În rezultat,
acțiunea respectivă își poate
modifica sau obține forma atât
cu caracter pozitiv cât și nega-
tiv. În acest caz, de regulă,

totul depinde de mediul social
prin care individul își
realizează acțiunile. Cu cât
mediul social este mai oportun
(sănătos) cu atât omul își
menține echilibrul în scopul
stabilit. Însă când mediul social
este orientat spre negativism,
atunci și individul devine de-
zorientat în acțiuni și își pierde
sau încetinează procesul de-
terminat. Respectiv și tendința
de a-și forma identitatea
personală își pierde funcția
autentică. Indiferent de toate,
cu unica tendință de a-și găsi
locul potrivit în societate indi-
vidul se întrece mereu cu sine
însuși de a se regăsi în tot
ceea ce este fundamental în
viața socială. La formarea
personalității individului un rol
aparte și deosebit de important
îl are procesul de instruire și
educație și de integrare
socială. Procesele respective
sunt necesare omului pe tot
parcursul vieții. Perfecționarea
continuă a individului
determină imaginea și nivelul
de cultură al acestuia în soci-
etate și stabilește acțiunea prin
care respectivul își poate real-
iza scopul, identificându-se cu
propria personalitate. Cât
priveste procesul de integrare
socială este sistemul de so-
cializare prin care omul își sat-
isface necesitățile cotidiene ale
existenței, punând, în același
timp, și accentul pe însușirea
valorilor sociale și menținerea
echilibrului de interacțiune cu
societatea. Prin procesul de in-
tegrare socială omul în
permanență își supune com-
portamentul regulilor existente
din societate. Societatea
bazată pe valori autentice
orientează individul către acele
acțiuni și obligații care să re-
specte și să mențină
fucționalitatea pozitivă a sis-
temului de socializare. La rân-
dul lui, sistemul de socializare,
fiind un proces destul de pro-
ductiv pentru ființa umană,
este acel factor care reglează
și dă posibilitatea atât individu-
lui cât și societății să-și real-
izeze obiectivele propuse. Prin
relațiile de socializare omul
vine încadrat din primii ani de
viață, începând cu familia și
mai apoi într-un proces mai
avansat cu instituția de
învățământ (inițial cu instituția
preșcolară, ulterior cu școala).
Aici omul-copilul se implică
într-un proces de cunoaștere
pe sine însuși și de cunoaștere
a modalităților de a trăi în co-
munitate. Astfel copilul-omul
începe să se recunoască ca
personalitate prin propriul com-
portament și ca personalitate
în relațiile cu semenii săi.
Totodată, socializarea îl face
pe om să accepte și să se
readapteze la regulile sociale
prin care se manifestă ca per-
sonalitate. Integrarea socială
deschide individului porțile
pentru a se forma ca individu-
alitate și personalitate, astfel
participând cu propriile in-
terese în procesele de
cunoaștere și recunoaștere pe
sine însuși și a vieții sociale.

Procesul de
cunoaștere și recunoaștere pe
sine însuși și a vieții sociale

variază de la o persoană la
alta. În acest proces al
comunicării sociale omul
urmează să se dezvolte și să
se manifeste în acțiuni conform
propriilor mijloace de gândire.
Aceasta este o formă a valo-
rilor sociale autentice care nu
impune individul să gândească
în mod mecanic doar ca să
satisfacă cerințele comune ale
societății. În asemenea cazuri
este necesar doar ca omul să
se readapteze la condițiile
mediului social respectiv. Este
vorba de faptul, că existând
într-un mediu social omul tinde
și trebuie să obțină un model
propriu al individualității potrivit
societății în care există.
Totodată, omul cu individuali-
tatea și personalitatea sa
urmează să conștientizeze
care este nivelul de dezvoltare
al propriei societăți, care sunt
problemele prioritare ce înceti-
nesc progresul și bunăstarea
socială, astfel implicându-se
într-o luptă continuă de modifi-
care al acesteia. Pentru ființa
umană influiența mediului so-
cial este un proces extrem de
important. Formarea corectă și
pozitivă a omului depinde în to-
talitate de nivelul de cultură și
de dezvoltare al propriei
societăți. Anume societatea
este acea parte a valorilor care
formează omul și îi dă posibili-
tatea să se recunoască prin
acțiuni ca individualitate
socială, indiferent de poziția
socială pe care o ocupă în so-
cietate. La acest proces de for-
mare a omului nemijlocit
participă instituția de
învățământ, având la bază to-
talitatea valorilor spirituale și
culturale. Unitatea de
învățământ (grădinița, școala)
este elementul de bază prin
care se dezvoltă și se
aprofundează acțiunea de co-
municare a individului cu
mediul social, formând în
esență procesul de integrare
socială. Relația cu mediul so-
cial și cu toți factorii implicați în
acest proces (precum comuni-
carea, informația) îl
completează pe om-copil ca
personalitate, astfel im-
plicându-l tot mai mult în
relațiile interumane a vieții so-
ciale.

Sistemul sau mediul
social, bazat pe acțiunea
reciprocă dintre individ și soci-
etate, este terenul în care indi-
vidul se poate identifica ca
personalitate cu conținutul de
a fi și de a se recunoaște. Con-
form acestora “de a fi”, “de a se
recunoaște” omul prin traiecto-
ria vieții sociale își menține
echilibrul existențial, indiferent
de factorii ce influentează poz-
itiv sau negativ asupra
dezvoltării acestuia. La rândul
lui, factorii negativi sau pozitivi
ce pot influenza dezvoltarea
personalității individului sunt în
corelație directă cu identitatea
contextului social. Sub in-
fluenza contextului social indi-
vidul luptă pentru a dobândi
identitatea personală și identi-
tatea de a fi recunoscut ca per-
sonalitate. În țările unde sunt
respectate drepturile omului
(Marea Britanie, SUA, Dane-
marca, Olanda, Australia, etc.)

dobândirea sau redobândirea
unei dezvoltări personale și a
unei identități personale este
un element care poate fi real-
izat cu usurință în parametri de
echitate socială. Pe când în
țările unde nu se respectă prin-
cipul de drept al omului (Af-
ganistan, Siria, Irak, Iran,
Pakistan, țările continentului
african și altele), atunci alin-
ierea la obținerea unei
dezvoltări personale cu identi-
tatea respectivă devine un ob-
stacol de neînvins pentru
individ, care, în rezultat, devine
victima acestui proces. Ţinând
cont de legătura organică din-
tre individ și societate, în rezul-
tat, conștientizăm că o relație
autentică se bazează pe “prin-
cipiul de drept care este și
echilibrul autentic al identității
dintre individ și societate”.
Anume prin noțiunea de drept,
cu poziția sa verticală, se
stabilește relația individului cu
societatea, astfel promovând și
dezvoltarea autentică a
identității personale. Fiecare
individ al societății, indiferent
de voința autorităților, are drep-
tul la un sistem deschis al
existenței bazat pe principii
pozitive. Concomitent, omul în
viața socială este deschis și la
un sistem de obligații și
responsabilități pe care trebuie
să le execute prin relația de re-
spect față de sine și propria so-
cietate. Numai așa se
formează coexistența unei
comunicări și dezvoltări pozi-
tive, având la bază cultura
autentică, acordându-i indi-
vidului un anumit statut social
cu identitatea respectivă. Re-
spectiv, statutul social îi dă
posibilitate omului de a se
recunoaște ca personalitate în
societate cu rolul și dreptul la
viața privată și publică. Prin di-
mensiunea acestor elemente
cu acțiunea vieții private și
publice ființa umană se
definește în societate ca Om,
Personalitate și Identitate.

Dreptul la identitatea
personală este un proces nat-
ural care demonstrează și
caracterizează individualitatea
fiecărui om în parte. Prin diver-
sitatea acestei individualități se
dezvoltă relația și comunicarea
reciprocă dintre indivizi și soci-
etate, care, în rezultat, produc
schimbări esențiale în procesul
evolutiv al existenței umane.
Conținutul schimbărilor sociale
se îmbogățește și se
perfecționează treptat de-a
lungul timpului datorită faptului
că omul este în permanentă
gândire și căutare, motivat în
permanență de a realiza lucruri
noi și cât mai avansate în ra-
port cu cele anterioare și, în
același timp, de a se evidenția
cu ele ca individualitate
personală. În așa mod se
dezvoltă imaginea societății și
a individului cu accent pe
acțiunea de recunoaștere a
identității.

●
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S-a deschis sezonul de vânătoare a patrioţilor români...S-a deschis sezonul de vânătoare a patrioţilor români...

Ion
Măldărescu

„E„Extremism, anti-
semitism, naționalism - peri-
colele contemporane ale
Europei” a fost genericul
sub care, la mijlocul verii
acestui an, la Cercul Militar
Naţional din Bucureşti s-a
desfăşurat un preambul

„profesionist” la votul pe
furiş al adormiţilor de la
Casa Poporului şi la pro-
mulgarea din galopul calului
a Legii-fără-de-lege
217/2015. „Masă rotundă” -
a se citi conclavul viperelor
machiaveliste -, consistent
„înstelată", organizată de
„New Strategy Center” în
colaborare cu Institutul
Naţional pentru studierea
Holocaustului din România -
„Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-
E.W.), un fel de platformă
de atac infam la adresa
românismului şi a memoriei
colective, a fost deschisă în
mod „întâmplător" de Ionel
Niţu, a cărui apartenenţă
profesională nu o comentez,
moderarea ei fiind preluată
„din mers” de către Alexan-
dru Florian (A.F.), acuza-
torul public al românilor.
Partenerii conclavului:
„Adevărul” și „Foreign Pol-
icy”.

Dintre participanții la
această manifestare-
trambulină anti-românism
nu puteau lipsi „oamenii de
bine”, cunoscuţii prieteni ai
românilor şi ai României:
Aurel Vainer, Radu Ioanid,
Alexandru Florian, Liviu
Rotman, Paul Schwartz, Mi-
hail Ionescu, George Maior,
Dan Dungaciu, Liviu Beriş,
Ion M. Ioniță, Andrei Mu-
raru, cărora le adaug com-
pania reprezentanţilor
Ambasadei S.U.A. în
România şi, „bineînţeles”
„românul” anti-român sută la
sută, de la I.N.S.H.R., aflat
sub umbrela Guvernului
României. Câtă grijă pe
capul lor privind viitorul Eu-
ropei!? După o scurtă
învălmăşală de cuvinte ne-

traduse a reprezentantului
Ambasadei S.U.A. la
Bucureşti (conform privirii,
posibil posesor al maladiei
endocrine Basedow), rostită
cu o voce parcă ieşită din
goarna unui gramofon, a
urmat pledoaria „acuzatoru-
lui public” de serviciu; A.F.:
„In contextul Europei au fost
elaborate şi emise legi care
interzic (indiferent dacă au

sau nu argumente
convingătoare şi legale,
rezultat al cercetării docu-
mentelor vremii) negarea
holocaustului evreilor”.

Desigur, A.F.
urmează „pas cu pas"
declaraţiile ipocrite ale men-
torului său, impostorul afişat
pe firma I.N.S.H.R., prin
care individul susţinea, sus
şi tare că holocaustul
evreilor este „unic”, chiar
dacă numărul chinezilor
ucişi de trupele japoneze în
cel de-Al Doilea Război
Mondial a fost mult mai
mare decât al evreilor-vic-
time, chiar dacă numărul
neevreilor-victime a depăşit
- indiscutabil - pe cel al
evreilor, chiar dacă holo-
caustul românilor-victime,
asasinaţi sau aruncaţi în
temniţe de cominterniştii de
ieri, înaintaşii-confraţi ai
„acuzatorilor publici" de azi
- cu toţii, „întâmplător” alo-
geni - nu poate fi nici igno-
rat, nici şters din memoria
colectivă. Au fost destui
evrei cinstiţi, corecţi şi de
bună credinţă care au de-
sconspirat minciunile pa-
tronului I.N.S.H.R.. Patrioţii
precum profesorul Valentin
Iliescu, care au curajul de a
spune adevărul, sunt puşi la
stâlpul infamiei şi, 
conform imbecilei anti-
constituţionalei şi con-
damnabilei legi 217/2015,
vor fi viitorii deţinuţi politici ai
României-europene.

Cu certitudine,
sinapsele „acuzatorului pub-
lic” A.F. şi ale conclavului
„New Strategy Center”
funcţionează în regim de
scut-circuit comandat. „E
ceva putred în... Dane-

marca!”. Tot meditând
asupra „suferinţelor" şi a
„privaţiunilor” la care sunt
supuşi - după cum declară
A.F. - mă întreb şi vă întreb:
el şi confraţii lui care, con-
form afirmaţiilor lor, o duc
atât de rău în România, cum
de se simt confortabil în fo-
toliile puse la dispoziţie de
statul român? Se cunoaşte
că A.F. este plătit gras din

banii celor pe care-i
admonestează sistematic şi
asupra cărora îşi manifestă
în mod abuziv obrăzniciile şi
tulburările de personalitate
de tip Borderline şi ele-
mentele schizo-paranoide?

Cum îşi permite să
afirme că cel care, nefiind
ţăran, poartă costumul
naţional românesc este
naţionalist şi legionar? Să
fie pentru el o justificare
dubla expresie a lui Aristo-
fan şi a lui Plutus: „Ubi
bene, ibi patria”? Să fie
vorba de materializarea
unor obsesii episodice, cu
potenţial efect electoral?
Chiar dacă nu sunt medic,
îmi permit să recomand ad-
ministrarea de medica-
mente antivomitive şi de
calmante celor care vor dori
să urmărească „lucrările”
prezentat de „Adevărul-live”
sub denumirea nevinovatu-
lui şi „tânărului” O.N.G.,
„New Strategy Center”.
Prezenţa covârşitoare a
unei anumite etnii la acest
conclav, în detrimentul
celorlalte minorităţi şi a ma-
joritarilor acestei Ţări nu
poate fi numită discrim-
inare?, poate chiar un fel de
extremism mascat? În acest
context ostil românismului,
intervenţia temerară a
preşedintelui Fundației Aca-
demia DacoRomână 
„Tempus DacoRomânia
ComTerra", Geo Stroe, este
onorant, provocând acuza-
torului public exteriorizarea
unor grimase, la antipod,
situându-se discursul autist
al consilierului prezidenţial,
ce practică somnul în post,
pe banii contribuabilului
român.

Preşedintele a dat
liber la vânătoarea
patrioţilor români şi la
scoaterea lor din circuitul
valorilor naţionale, cuvintele
ce urmează, rostite în urmă
cu şapte decenii fiind cât se
poate de potrivite 
situaţiei actuale: „Domnu-
le Președinte, domnilor
judecători ai poporului, în
inchizitoriul său de joi seara

(31 mai 1946 - n.r.), onorata
acuzare a spus răspicat:
«Dacă există credință
adevărată, atunci să fie
absolvită». Și a mai spus
acuzarea: «Sunt prăbușiri
de idealuri, de credințe, dar
numai pentru curați». Într-
adevăr, sunt naufragii
sufletești. Eu am avut o
credință. Și am iubit-o. Dacă
aș spune altfel, dacă aș
tăgădui-o, dumneavoastră
toți ar trebui să mă scuipați
în obraz. Indiferent dacă
această credință a mea
apare, astăzi, bună sau rea,
întemeiată sau greșită, ea a
fost pentru mine o credință
adevărată. I-am dăruit sufle-
tul meu, i-am închinat frun-
tea mea. Cu atât mai intens
sufăr azi, când o văd
însângerată de moarte”.
(Radu Gyr - Ultimul cuvânt
în fața Tribunalului Poporu-
lui - procesul din 1945).

O dovadă în plus că actualul
Preşedinte al României nu
reprezintă şi nu pledează în
favoarea intereselor
cetăţenilor, sfidându-i prin
tăcere şi neinformare, este
faptul că, prezent la summi-
tul U.E.-Turcia, nu a anunţat
cetăţenii României despre
suplimentul de 500.000 de
„refugiaţi" care vor fi relocaţi
direct din Turcia, în statele
membre ale U.E. Ca şi în
cazul militarilor trimişi în
Siria, a fost nevoie ca alţii
să-i anunţe pe români ce îi
aşteaptă. În cazul de faţă,
informaţia ne-a fost oferită
de prim-ministrul Ungariei,
Viktor Orban. În celelalte
state europene situaţia a
fost reconsiderată: după
atentatele din Franţa, Polo-

nia a anunţat că refuză
cotele obligatorii de
„refugiaţi”; Suedia a declarat
că nu va mai accepta cereri
de azil şi că îi va reloca pe
„refugiaţi”; Germania şi Aus-
tria susţin ca „refugiaţii” să
fie relocaţi direct din Turcia
în ţările U.E., asigurându-
se, astfel, că aceştia nu vor
mai ajunge pe teritoriul lor;
Grecia, Croaţia, Slovenia şi
Italia, fiind state de tranzit
pentru migranţi, este puţin
posibil ca aceştia să fie
relocaţi direct din Turcia pe
teritoriul lor; Cehia şi Slova-
cia sunt extrem de reticente
la primirea de noi „refugiaţi”;
Ungaria şi Slovacia au
anunţat ca vor ataca în justi-
tie decizia J.A.I. de im-
punere a „cotelor
obligatorii”.

Discret, cum îl ştim,
probabil că domnul
preşedinte a vrut să ne
ofere supriza că, noua
porţie de refugiaţi o va
adăposti în casele sale,
unde, cum se spune pe la
noi, vor avea „casă şi masă”
din veniturile modeste de
şef al statului. Aşa să fie?
Rămâne „insignifiantul” im-
pediment: cum se împacă
transmutarea acestei mase
de oameni cu prevederile
articolului 3 din Constituţia
României? S-o fi modificat
legea fundamentală a
României fără să ştie
poporul? Se pare că este
posibil orice!

P.S.:

Israelul recomandă
europenilor acceptarea
„refugiaţilor”. Vă rog să vă
imaginaţi - pentru o clipă -
că aceşti „refugiaţi" ar forţa
graniţele Israelului... Ei,
bine, credeţi că vor exista
somaţii? Nu, se va trage în
plin, apoi, ca-n filmele
proaste, se va trage salvă
de avertisment... Dacă nu
credeţi, transformaţi-vă în
„refugiaţi” de conjunctură şi
încercaţi! Nu înainte de a vă
fi comandat sicriul, apoi,
ziua aceea va fi trecut, fără
să treacă.

●
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De la feisbuc la „transhumanță”!De la feisbuc la „transhumanță”!

Cezar 
Adonis Mihalache

CChiar ar fi intrat în ei
ca în oi! Doar câteva trepte
și plenul Parlamentului de-
venea imas! Ba, deși mulți
dintre ei erau trecuți bine de
prima tinerețe, ciobanii au
reușit să-i dovedească pe
jandarmi! Păi, nu urcă ei
toată ziua dealurile și munții,
oboseau din câteva ture de
parlament și un deal cât o
redută?! Și au reușit să-i
facă de râs pe jandarmi și la
capitolul „echipament”. Ăia
cu veste și căști pe ei, de le
tremurau burțile de efort, ei
cu sube și tot pofteau parcă
la și mai multă mișcare!

Și nu au avut nevoie
nici de rețele de socializare
pentru a se coborî „la vale”.
Au decis și au și început
„transhumanța”. Aici în
cetatea lui Bucur, nu a politi-
cienilor, cu punct de
adunare la „Izvor”. Fără a se
îmbărbăta unul pe altul, fără
a-și găsi motive pentru a se
convinge că merită efortul,
fără a se lăsa unii pe alții să
vadă care iese primul.

Au fost câteva mii…
Iar dacă își aduceau cu ei,
nu toți câinii, ci, așa cum
zicea legea, de la unu la trei

dulăi, atunci să fi văzut
revoluție mioritică!

Dar cea mai
importantă a fost starea pe
care au transmis-o! Fără
hârlețe, fără cozi de lopeți,
fără zornăit de lanțuri, i-au
pus la respect pe parlamen-
tarii. Pentru câteva ore, lupii
politici au devenit niște oi

bete care nu știau pe unde
să o mai apuce. Și nu s-a
văzut la televizor, dar, în
vreme ce bacii intrau pe o
parte în curtea Parlamentu-
lui, aleșii și funcționarii o
ștergeau ca potârnichile pe
cealaltă parte.

Iar păstorii nici
măcar nu au intrat în
clădire! Dar să fi ajuns ei în
plen când javrele își 
votau ca lupii drepturi
nemăsurate! Sau să fi

poposit oleacă pe la
inițiatorii legii, măcar un-
gureii ăia care, așa cum ne
iau peste picior Miorița, așa
au decis să-și bată joc și de
ciobani, și de munca lor.

E drept, forțele ar fi
fost dezechilibrate! Cei
câțiva vânători din parla-
ment, cu berbecii lor rătăciți

în plen, versus păcurarii
noștri în șube!

Și este evident că
prezența și felul de a 
se impune a ciobanilor 
va schimba structura
protestelor. Pentru că, de
acum înainte, mișcările ane-
mice ale feisbuciștilor și
„ong”-iști nu vor rămâne
anemice decât ca dovadă a
falsității lor. Într-un protest
real, „Colectiv”, dacă lupii
politici își vor mai lăsa balele

peste viitorul acestei țări, s-
ar putea ca parlamentul să
fie chiar prea mic pentru a-i
mai ascunde!

După prezența
străzii colective, coborârea
de la munte a „pășunii”, fără
pancarde, fără flashmoburi,
fără lozinci rimate, arată că
țara are forță. Și e gata să

irumpă!
Desigur, amânarea

intrări în vigoare a celor
două articole aberante nu
reprezintă chiar o tragere de
timp pentru a se găsi
soluțiile „tehnice” de în-
dreptare a legii. Chiar dacă
guvernanții așa vor să dea
de înțeles! Pentru că „lupii”
nu vor o îndreptare! Și nu-ar
fi de mirare să vedem cum
vor fi pregătite acțiuni leg-
islative pentru punerea sub

control a oierilor.
Pentru că, așa cum

minerii au fost destructurați
după ce au arătat că sunt o
forță, la fel se va întâmpla și
acum. Ciobanii au dat un
mesaj clar și, mai ales, au
făcut-o fără a arăta un pumn
intimidant, fără distrugeri pe
care să le fi arătat cu dege-
tul „ong”-iștii și presarii par-
tizani sistemului.

Au arătat cât de
radicală ca aefcte poate fi o
mișcare pașnică! Căci, așa
cum forța cuvintelor dărâmă
cetăți, la fel puterea ances-
tralului poate vindeca țara
de rânile supurânde ale pu-
tregaiului politruc.

Hârtiile nu îi
impresionează pe oamenii
munților! Și nici antetul
Camerei ori al Senatului, pe
care doar aleșii le cred
irefutabile! E drept vânătorii
au una dintre cele mai put-
ernice structuri de lobby. Și
au o reprezentare masivă în
Parlament. Dar și noi avem
Miorița de partea noastră!
Or, au vânătorii o mioriță a
lor? Nu! Pentru că, în
esență, sunt doar niște
ucigași. Fie și doar ca „politi-
cienii”!

●

Doamne, iartă-l că nu ştie ce vorbește!Doamne, iartă-l că nu ştie ce vorbește!

Ionuț
Țene

MMoise Guran e un
analist economic care nu
înţelege nimic din viaţa
religioasă a poporului
român şi habar nu are de-
spre trăirea credinciosului în
interiorul Bisericii. 

La început m-a
amuzat apoi m-a cuprins
mila faţă de un om care nu
are elementare cunoştinţe
despre credinţă. 

Moise Guran a de-
clarat pe blogul său o
inepţie care îl descalifică
moral şi intelectual: „Să
știm! Să știm cât dăm și
pentru ce, cu cât finanțați
trustul de presă, cum ajung
banii în site-urile legionare,
dacă de acolo se scurg, mai
departe către un anume
partid (în toate cazurile pre-
fer termenul legionar ca să
nu le fac publicitate, deși e
clar că mai devreme sau
mai târziu tot va trebui să îi
numesc), dar am vrea să
mai știm pe cine mai
finanțează și firmele care
primesc lucrări de investiții
la Catedrală și la celelalte
obiective religioase… pen-
tru că, vedeți, așa e în
democrație.”

Moise Guran crede
că la Biserică e ca la el pe
platou, la emisiunea Bizi-

day, faci propagandă
publicitară pe banii firmelor
şi multinaţionalelor, în-
deplinind contra-cost intere-
sele agenţilor economici
acolo unde eşti plătit mai
bine, la TVR sau Digi24.
Moise Guran în loc 
să vorbească despre

redevenţe şi cum e să fi pe
statele de plată ale OMV îşi
dă cu părerea despre un
domeniu care e complet ig-
norant. 

Personal,îi cunosc
de câţiva ani pe patronii sau
redactorii site-urilor „le-
gionare” din România şi pot
să vă spun că aceştia dau
bani la Biserică după fiecare
Liturghie, Maslu şi la eveni-
mentele filantropice ale
BOR. În general aceste site-
uri considerate „legionare”

abia trăiesc de pe o zi pe
alta şi sunt menţinute finan-
ciar cu o publicitate
insignifiantă sau pe banii
personali ai proprietarilor,
care au alte surse de venit
decât presa. BOR finanţiază
doar trustul de presă care
ţine de Patriarhie: Trinitas,

Basilica etc.
Moise Guran aflat

pe statele de plată ale mar-
ilor companii comerciale
poate crede că la Biserică e
ca la OMV şi că nu te dai jos
din pat fără „50 mii de euro”
cum afirma un interlop din
Cluj într-un referat DNA
acum câţiva ani.Moise
Guran care se vede că Nu
crede în Dumnezeu, ci
poate doar în banii de pub-
licitare nu are organul spiri-
tual să înţeleagă că sunt

oameni care merg la
Biserică să se roage pentru
mântuirea personală, a fam-
iliei şi poporului român şi să
ajute financiar parohia care
o frecventează duminical.
La mine în parohia de
cartier, biserica s-a ridicat
doar din banii credincioşilor

şi nu a primit niciodată bani
de la stat, lucru care nu
poate să-l înţeleagă Moise
Guran şi cei ca el. 

Pentru activitatea sa
anti-BOR poate Guran s-a
mutat la DIGI24 din interes
să fie nominalizat de Iohan-
nis ca ambasador pe
urmele lui Hurezeanu sau
Niculescu? Site-urile ata-
cate de Guran nu sunt „le-
gionare”, ci patriotice,
creştine, responsabile faţă
de cetăţeni şi conserva-

toare. Cunosc patroni de
site-uri „legionare” care  dau
bani lunar pentru
construcţia Catedralei Mân-
turii Neamului. Moise Guran
nu ar da bani din buzunar
pentru Biserică niciodată, el
e obişnuit doar să ia de la
multinaţionale ca publici-
tate.

Guran a inventat, de
fapt, un nou pretext să
atace BOR, ca Ion Iliescu în
anii 90, pe tema cu le-
gionarii din Piaţa
Universităţii, pentru că Bis-
erica a rămas singura
instituţie care a mai rămas
să apere valorile, cultura,
tradiţia şi spiritualitatea
românilor. 

Mai nou, portavocea
multinaţionalelor, fundaţiile
soroşiste şi MISA vor un
„tehnocrat” ca Cioloş în
locul Patriarhului, să le
vorbească românilor cum e
cu spirala la Costineşti sau
cum să scazi redevenţele la
OMV sau RMGC? Doamne
iartă-i că nu ştiu ce fac!

●


