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„Nu sistemul politic sau eco-

nomic este determinant, ci tonul

relaţiilor dintre oameni...”

- Nicolae Steinhardt

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Trecutul e istorie!”… Chiar și pentru vaccinații din lotul„Trecutul e istorie!”… Chiar și pentru vaccinații din lotul
unei noi definiții medicale: „cazurile din lumea reală”…unei noi definiții medicale: „cazurile din lumea reală”…

Cezar Adonis

Mihalache

DDa, „trecutul e isto-
rie”!… Și nu doar din 
cauza somnului rațiunii, a
ignoranței, fie ea și indusă,
ori a dezinteresului, acesta
cert născut din noi… Ci pen-
tru că așa este mai conforta-
bil pentru toți cei implicați…
Iar cum o mână spală pe
alta, și o acceptare tacită își
întinde macabra umbră a
nepăsării peste o întreagă
societate… Și nu doar re-
semnarea în fața întrebările
fără răspuns din pandemie
este condamnabilă… Nu
doar urletul din morminte al
celor îngropați ca niște ani-
male hidoșite, nu de boală,
ci de mințile noastre… Nu
doar amintirea felului în care
am fost ținuți în case… Nu
doar amprenta imaginilor cu
mașinile de poliție urlând din
megafoane avertismente și
imnuri penibil regizate la „ore
exacte”… Și nici măcar
bătrânii izbiți de caldarâm de
grețoșii slujbași ai unei poliții
de polițe, și înfiorători „mici
dumnezei”, rămân a ne arde
pe veci retina neputinței
noastre de a mai cere cuiva
socoteală… Ba, nici măcar
imaginea pacienților alungați
în stradă, în cârje, în
cărucioare și pe tărgi, pentru
a face loc imbecilităților
vărsate din mințile bolnave
ale unor regizori molipsiți în
închipuiri și trufii, nici
devalizările și specula, de
stat și de stat în stat!, cu ma-
teriale sanitare, nici propriile
pierderi financiar-pecuniare,
nici accentuarea sărăciei și a
pauperizării pentru a plăti
butaforia cu seruri și seringi,
aduse în însoțiri de vip, nu
par a ne fi convins să ne mai
strigăm întrebările…

Nimic din toate cele
derulate în sinistra comedie,
cu tragedii previzibil a se
produce din clipa în care in-
jectarea unui vaccin nu a
fost însoțită de minime anal-
ize ale stării de sănătate
măcar a celor bolnavi (dar și
a celor aparent sănătoși, dar
indivizi diferiți, cu răspunsuri
diferite față de orice
substanță), într-o butaforie
ce va fi fost butadă a unei
părți a vieții noastre, dar din
care nu am vrut a cuprinde
esența, batjocura lor față de
noi, nimic dară nu ne-a clin-
tit din sordida stare de
așteptare cu frunțile ple-

cate… Ea, adevărata
molimă a trei decenii de în-
josiri, de reducere a respec-
tului de sine, a rejecției ca o
tumoră a combativității față
de impunerile unora, 
nu experți, nici 
măcar pseudospecialiști, ci
îndumnezeiți în puteri habot-
nice prin abuzuri…

„Trecutul e istorie”…
Așa că am șters refulările
firești, dar și îndreptățitele
cereri de socoteală față de
deciziile dictate de cei
vremelnic ajunși corifei ai
destinului nostru… Iar el
este „istorie” (acceptată
tacit!), nu doar pentru noi,
cei ce am plasat istoricul
vaccinării abuzive la „și al-
tele”, fericiți pesemne că am
scăpat destul de ieftin (oare,
însă, așa să fie, chiar să fii
scăpat de toate efectele și
tarele vaccinării-experiment,
sau… timpul, da, ăla înghe-
suit în nepăsarea noastră,
ea – istorică!, ne va ajunge
din urmă cu alte și alte
sechele?!), fericiți așadar că
am scăpat fără cifre uriașe
de morți, iată că trecutul
vaccinării abuzive a devenit
istorie și pentru noi, dar și
pentru autoritățile și
guvernanții care ne puteau 
fi cioclii ai sfârșitului…
Guvernanți, autorități,
„experți”, „specialiști”, „co-
municatori” cu nu prea multe
clase… Nici unul dintre ei nu
își asumă, nici măcar acum,
răspunderea pentru acțiunile
decise de ei, în grup, ca
hienele… Nu găsesc potrivit
nici măcar să-i informeze de-
spre ultimele simptome
postinjectare, asumate ofi-
cial de asociațiile sanitare
europene, pe toți aceia pe
care i-au făcut parte a unei
proceduri medicale… Măcar
pe cei aflați în grupurile de
risc din cauza unor simpto-
matologii și comorbidități
preexistente…

Guvernul tace!
Autoritățile medical-sanitare
privesc în altă parte… Și ni-
meni nu spune țării, în mod
oficial și asumat, că a mai
fost identificat un efect ad-
vers al acelor vaccinuri. Re-
cunoscut ca atare de 
către autoritățile europene
din domeniu… Deși, dacă
Agenția Europeană pentru
Medicamente (EMA), adică
autoritatea de reglementare
a Uniunii Europene în dome-
niul farmaceutic, a recoman-
dat adăugarea „sângerărilor
puternice în timpul

menstruației” (mai țineți
minte câte restricții de comu-
nicare au fost impuse pe
rețele sociale și în media pe
seama acelor efecte, deși
realitatea bătea atunci orice
scenariu de anti-vaccinist?!),
dacă EMA a adăugat oficial
acest simptom pe lista
efectelor secundare ale vac-
cinurilor anti-covid (cele de
tip ARNm), înseamnă că și
noi ar trebui să ne spunem
cuvântul… Măcar să reluăm
întrebările de atunci… Mai
ales că recomandarea EMA
(în fapt o recunoaștere fără
asumare) vizează vaccin-
urile anti-covid de la „Mod-
erna” și „Pfizer”. Or, cine își
asumă costurile eliminării
consecințelor pentru, nu știm
în cifre oficiale, zeci, sute
sau mii de femei, al unui, cel
puțin, disconfort indus de
acele seruri?… Cine
garantează că nu vom vorbi
și despre alte efecte aspra
organismului acestor
femei?…

Și totuși, din acestă
comunicare oficială de
adăugire a „prospectului”,
scris, nu doar pe viu, ci
aproape „în viu”, nu această
mențiune ridică semne de
întrebare… Mai ilar acum
este felul în care agenția
europeană comunică „noile”
constatări… Nu „noile
efecte”, ci noile constatări…
Nu descoperite, ci doar re-
cunoscute oficial… Pentru
că, grețos, dar și dubios în
același timp, este modul 
de strecurare a unor
consecințe, prin raportarea
agenției europene la „studi-
ile clinice” (firesc – chiar
dacă ele nu au de fapt di-
mensiunea unor studii de
cazuistică), la „literatura de
specialitate” (îndoielnic, căci
aceasta ar avea nevoie de
mult mai mulți ani pentru a
căpăta statutul de aparat
științific de raportare), dar,
mai ales, la „cazurile din
lumea reală”… Adică, o
direcție evidentă pentru vi-
itoarele impuneri abuzive, 
și eventualele consecin-
țe dezastruoase asupra
populației, prin spălarea pe
mâini (medical-științifică!) a
zeci de „pilați”, prin
menționarea, nu „a priori” a
unei mase de necercetare, ci
a uneia existente prin însăși
„lumea reală”…

●

Haos prinHaos prin
manipulare…manipulare…

Petru

Jipa

PPrefer să deranjez cu
adevărul decât să fac pe plac
cu lingușeli, așa ne spune
Seneca. Dar „câteodată oa-
menii se împiedică de adevăr,
dar de cele mai multe ori se
ridică și merg mai departe” ne
amintește Emil Cioran.
George Orwell, completează:
„Într-o lume a amăgiri univer-
sale, a spune adevărul e un
act de curaj. Orice am spune
despre adevăr, nu poate fi
cuprins în cuvinte. O
conspirație de mulți oameni
care spun același lucru, este
adevăr…? Cuvintele sunt prea
sărace pentru a cuprinde
adevărul. Probabil din această
cauză Pilat a pus întrebarea
Mântuitorului nostru: Ce este
adevărul…? Suntem mințiți,
suntem abuzați psihologic de
cei care au învățat să
mânuiască minciuna. Când
Traian Băsescu a spus filoso-
fului cu trident desenat pe
piept că „nu mai avem nevoie
de filosofi, țara are nevoie de
ospătar” el știa ce spune,
prostia trebuia să capete o
altă față. Proștii sunt mai ușor
de mânuit, noi avem nevoie
de doar de păpușari
destoinici. Văzând ce s-a în-
tâmplat la Castelul Bran, nu
mă mai mir ce s-a întâmplat în
pandemie. Văzând ce s-a în-
tâmplat în pandemie, nu mă
mai mir ce s-a întâmplat la
Castelul Bran. Manipularea a
atins cel mai înalt nivel, dar și
Titanicul a fost scufundat de
un aisberg pe un ocean liniștit.
În Momentul în care televiziu-
nile și ziarele au fost
„cumpărate” cu bani de la par-
tidele politice, în acel moment
ziaristul a ajuns un instrument
al momentului, iar adevărul a
fost îngropat.

Îmi aduc aminte ce
spunea Noam Chomsky,
același care a văzut acele 10
metode de manipulare prin
„Decalog”. „În ordinea globală
contemporană, instituțiile
stăpânilor au puteri uriașe, nu
numai în arena internațională,
ci și în statele de origine, state
pe care se bazează, pentru a
le proteja puterea și a le oferii
sprijin economic în diferite
moduri. Când vorbim despre
rolul stăpânilor omenirii, vor-
bim de fapt despre priorități
ale politicii de stat precum
Parteneriatul Transpacific,
unul din acordurile ce
promovează interesele in-
vestitorilor și care au fost
eronat etichetate drept „acor-

duri de liber schimb” de către
propagandă. Intenția este ca
ele să fie adoptate în stil stal-
inist, prin proceduri rapide
menite să blocheze discuțiile
și să nu lase loc de cât de „da”
sau „nu” (așadar- Da). Cei
care concep asemenea acor-
duri o duc bine, deloc
surprinzător. Restul oamenilor
sunt un amănunt nesemnifica-
tiv, iar consecințele le putem
anticipa”.

De felul meu sunt un
om curios, iar în anul 2016 am
găsit pe Site-ul (yogaeso-
teric.net) un articol interesant:
„Dacă ești puțin atent la tot
ceea ce se petrece în lume în
momentul de față, vei ajunge
la concluzia că se dorește și
se urmărește ca omenirea să
funcționeze anapoda „pe pilot
automat”, adică practic se
anihilează oamenilor capaci-
tatea de a mai gândi pentru ei
înșiși.

De când anumiți oa-
meni ai așa-zișilor „iluminați”
au preluat controlul asupra
maselor, controlul minții a fost
apoi orchestrat de către aceia
care studiază comportamentul
uman, pentru a-i determina pe
toți oamenii să se conformeze
voinței anumitor grupuri „elit-
iste”, satanice ale așa-zișilor
„iluminați”.

În ziua de astăzi, am
ajuns deja într-o zonă foarte
periculoasă, în contextul în
care actualmente s-a preluat
controlul, iar dacă oamenii nu
se vor trezi la timp din somnul
cel de moarte al ignoranței, ei
riscă să ajungă sclavii celor
satanici care se consideră pe
nedrept superiori. Controlul
minții se orchestrează atât la
nivel tehnologic cât și psihic.
Totuși, studiile arată că, doar
prezentând aceste metode vi-
clene de control al minții,
efectele vor fi diminuate, cel
puțin în cazul campaniilor pub-
licitare de control al minții și al
propagandei. Cel mai greu de
învins rămâne însă puterea
militară, care continuă să fie
din ce în ce mai puternică”.

Haos prin manipulare,
iar toate ziarele au anunțat că-
l așteaptă pe Elon Musk la un
zaibăr în Castelul Bran. Acum
nici nu știu cine a luat țeapă,
poate doar țeapa a fost
manipulată de acest haos.
Dar să nu uităm: din haos se
întrupează lumea…

●
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Politica fricii…Politica fricii…

Al. Stănciulescu

Bârda

ÎÎmi dau seama astăzi,
că din primii ani ai vieții mi-a
fost inoculată, ușor-ușor, de
către părinți, frica. Nu aveam
voie să fac una sau alta,
fiindcă mă „papă bau-bau”; nu
aveam voie să ies în drum,
fiindcă mă mușcă câinii sau
mă bat copiii; nu aveam voie
să fac prostii, fiindcă se supără
Doamne-Doamne pe mine. Mi-
era frică de tata și de mama,
deși nu m-au bătut niciodată.
În școală mi-era frică de
învățătoare, că mă bate; mi-
era frică să nu iau note rele;
mi-era frică să nu fac vreo
prostie, că-mi scădeau nota la
purtare; mi-era frică să mă duc
la biserică, fiindcă directorul
școlii îmi spusese că va sta el
însuși în podul bisericii și mă
va urmări; mi-era frică de ex-
matriculare, fiindcă scrisesem
o amărâtă de scrisoare pentru
„Vocea Americii”; mi-era frică
de cei care furau copii și le
scoteau organele pentru spi-
tale și de aceea mă duceam la
școală și întorceam de acolo
strecurându-mă cu atenție pe
Valea Bârzii și pe Ogașul
Voicanilor, departe de șosea;
mi-era frică de cei ce făceau
recensământul, că mă vor găsi
ascuns cu oaia în streaz și mi-
o vor lua….

Mai târziu, frica a de-
venit un „modus vivendi”, un fel
de a trăi. Mi-era frică să nu în-
calc legile, ca să nu fiu amen-
dat, condamnat; mi

Îmi era frică să nu fac
accidente și, la rândul meu, să
nu fiu accidentat; mi-era frică
de tot felul de boli și de peri-
cole, de oameni răi, de bandiți
și de criminali; mi-era frică să
nu scriu sau să vorbesc ceva,
cu care să fiu incriminat de
autorități și priponit; mi-era
frică de omul cu care vorbeam,
fiindcă putea să fie un turnător;
mi-era frică de cutremure; mi-
era frică de cei ce spuneau că
vor desființa Biserica și voi
rămâne pe drumuri; mi-era
frică de ziua de azi, de ziua de
mâine, de cartela de pâine, de
gamela ce se auzea
zdrăngănind tot mai aproape.
Mi-era frică de frig, de în-
tuneric, de foamete, de război
și de multe altele.

A venit Revoluția și
credeam că, odată cu ea, a
venit și fericirea. Aiurea! Frica
i-a luat locul. Îmi era frică de
teroriștii despre care se
spunea că sunt pe toate dru-
murile, că împușcă trecătorii
pe stradă,  în autobuze, în
mașini, unde se nimerește. Îmi
era frică de necunoscutul ce se
contura la orizont, de viitor. Mi-
era frică de viteza nebunească
a privatizărilor, de distrugerea
marilor unități industriale, de
închiderea minelor, de pusti-
irea pământului, de tăierea
pădurilor. Parcă ne pregăteam
de plecare spre alte zări și în
urma noastră trebuia să
rămână doar praful! Mi-era
frică de chimicalele introduse
sistematic în produsele ali-
mentare, de crizele economice

tot mai dese și mai dure, de
îmbătrânirea populației, de
emigrările fără precedent, de
împuținarea neamului româ-
nesc. Mi-era frică de cei ce
vorbeau de războaie nucleare,
care ar distruge planeta în
câteva minute, de boli fabri-
cate, menite să scadă numărul
pământenilor, de catastrofe
naturale sau provocate, menite
să aducă cât mai multă
suferință oamenilor. Mi-era
frică de atacuri teroriste, care
ar fi pus în pericol viața mea și
altora. Mi-era frică de invazii,
de bombardamente, de pan-
demii și de multe altele.

Am menționat câteva
din fricile unui om obișnuit, dar
ele nu au fost și nu sunt numai
ale lui. Dacă aruncăm o privire
în istorie, vom vedea că frica
însăși a fost folosită  ca armă
politică de multe-multe
stăpâniri. Prin frică și teroare
au fost conduse țări și imperii.
Au fost curmate milioane de
vieți nevinovate prin chinurile
cele mai groaznice, pentru că
ar fi gândit altfel decât
stăpânirea, că nu ar fi fost de
acord cu aceasta. Prin frica de
focul iadului au fost evitate
multe păcate și blestemății.
Prin foc și sabie au fost
cucerite țări și popoare și în
urma cuceritorilor au rămas
munți de cadavre, râuri de
sânge și de lacrimi. Boli
cumplite, precum Ciuma
Neagră au decimat două treimi
din populația Europei. Nebunia
unei Inchiziții, a unui Hitler sau
Stalin a făcut să piară în chin-
uri de nedescris zeci de mil-
ioane de oameni!

Frica de suferință și de
moarte, de chinuri și pedepse
au fost mai eficace decât
armele cele mai sofisticate  ce
s-au aflat în mâna stăpânirilor
lumești.

Este admirabil Neamul
românesc, care a știut să-și
păstreze echilibrul, care și-a
găsit reazimul. Cu adevărat
este urmașul acelor daci, care
priveau moartea cu seninătate,
ca  pe o izbăvire, o eliberare, o
reîntoarcere la adevărata pa-
trie în împărăția lui Zamolxe.
Creștinismul a dat noi dimensi-
uni acestei concepții despre
lume și viață. Pentru creștin
moartea n-a mai fost o nimicire
a ființei umane, ci o poartă de
trecere dintr-o lume-n altă
lume, într-o lume a tinereții fără
bătrânețe și a vieții fără
bătrânețe. Au avut românii
destule motive și prilejuri să le
fie  frică. Au fost invazii de
popoare migratoare, au fost
stăpâniri străine peste noi,
care de care mai sângeroase
și mai dure; au fost boli
cumplite, cutremure și
inundații, furtuni și secete,
foamete și ger, dar pe toate
acestea românii le-au socotit
drept „biciul lui Dumnezeu”,
adică pedeapsa pe care ne-o
aplică Dumnezeu pentru
păcatele noastre. Cum Dum-
nezeu nu i-a fost niciodată un
străin, ci un părinte adevărat, și
speranța noastră a fost că
orice pedeapsă pe care ne-o
dă este vremelnică, de scurtă
durată și cu rol pedagogic, ed-

ucativ.
Românii nu s-au temut

de moarte. Și-au construit
cavouri încă din timpul vieții, ba
chiar și sicrie, și-au făcut
pomeni și parastase „de vii”, și-
au pregătit starea de dincolo
cu multă grijă încă din lumea
aceasta. E adevărat că sunt
multe lucru care ne
îngrijorează și ne înfricoșează
și pe noi, creștinii, fiindcă trăim
în lume și vedem și simțim fur-
tunile care izbesc corabia lumii
acesteia.

Temeri erau multe și
înainte de această pandemie.
O minimă cultură să fi avut și
tot erai conștient că roiesc în
jurul nostru milioane și mil-
ioane de microbi, care de care
mai periculoși. Toți ne
asediază sărmana noastră
ființă și încearcă să dea năvală
înăuntru prin gură, prin nas,
prin piele. Îți era teamă de
chimicalele de tot felul, ce ți se
dau prin alimente, prin băuturi,
prin aer, prin apă; îți era teamă
de ziua de azi, dar mai ales de
ziua de mâine, de lipsuri, de
boli, de greutăți de tot felul. Mai
presus de toate acestea, îți era
frică de singurătate.

Bătrânețea se apropie
grăbită de fiecare dintre noi și
ne găsește mai mult sau mai
puțin pregătiți. Dacă n-am avut
copii, singurătatea ne-a însoțit
toată viața; dacă avem, ne
uităm cu durere cum își iau
lumea în cap și pleacă în cele
patru vânturi după o viață mai
bună, după un câștig mai con-
sistent. Ei pleacă, părinții
rămân, le duc dorul, le simt
lipsa și se gândesc cu groază
la vremea când nu va avea
cine să le dea un pahar cu apă
sau o coajă de pâine! Sunt
părinți care au fost găsiți morți
în casă, după multe zile de la
deces, cu televizorul aprins și
telefonul în mână. Încă mai
așteptau copiii să le vină de
departe!

Ți-e teamă că te vei in-
fecta și tu cu boala nenorocită
ce ne bântuie, vei muri și vei fi
băgat în sac sigilat, în sicriu
zlăpătuit și dus direct la cimitir,
fără slujbă creștinească. Ți-e
teamă că vei muri chiar și de
moarte obișnuită, dar la înmor-
mântarea ta nu vor putea să
vină decât câțiva cunoscuți, nu
vor putea să-ți facă pomană
creștinească, nu vei putea să
fii nici în moarte în rând cu
lumea….!

Ți-a teamă ca om de
propria ta securitate, când auzi
că adevărate haite de bandiți,
fie proaspăt eliberați din
pușcării, fie întorși din
străinătate, bântuie orașele și
satele, făcând spargeri, jafuri,
omoruri, violări și incendieri.
Ești bătrân, ești singur, ești
slăbit de boală sau de foame.
Mai trebuie să-ți intre un ban-
dit în casă ca să-ți ia și bruma
de economie adunată cu greu
pentru cruce și pomană, să te
sugrume, să te violeze, ori să
te ciopârțească mișelește…!

Ți-e teamă să nu-ți fie
răpiți copiii și nepoții de bandiți
de drumul mare, traficanți de
carne vie și vânduți ca sclavi
sau animale pe cine știe ce

piețe ale lumii.
Ți-e frică simțind în

nări miros de praf de pușcă,
auzind cum marile puteri își
încordează mușchii ca să se
impresioneze reciproc, gata să
se ia la trântă. Dacă ai trăit
coșmarul ultimului război, știi
bine ce a însemnat acela, câte
nenorociri a adus, câte vieți a
secerat, câte destine a distrus,
cât sânge și câte lacrimi au
curs atunci. Știi bine ce au
însemnat atunci lipsurile de tot
felul, privațiunile și umilințele,
lupta pentru supraviețuire.
Ferească Dumnezeu de alt
dezastru, care s-ar putea
dezlănțui astăzi!

Ți-e teamă de ziua
judecății, de păcatele pe care,
ca om, le-ai săvârșit de-a lun-
gul vieții cu știință, cu neștiință,
cu voie sau fără de voie. Vei da
răspuns pentru toate în fața
Marelui Judecător. Te întrebi
ce vei răspunde și, mai ales,
de sentința ce se va
pronunța…!

Dacă ești obișnuit însă
ca să pășești pe drumul bis-
ericii, greul nu mai este așa de
greu, necazul nu mai este așa
de mare. Aștepți zilele de
duminică și de sărbătoare, ca
să-ți  reîncarci bateriile. Te
primenești cu hainele „bune”,
iei un buchet de flori în mână
din grădinița ta și pleci pe dru-
mul bisericii. Aici te întâlnești
cu alți semeni de-ai tăi, cu care
ai crescut, cu care ai fost la
școală, la armată, cu care ai
muncit cot la cot și umăr la
umăr. Îți descarci sufletul ca
unor frați, afli ce necazuri și
griji mai au și ei. Ești încurajat
și încurajezi și tu pe alții și nu
te mai simți atât de singur…!

În zilele de duminică și
sărbători te întâlnești cu se-
menii, cu cei de o credință și
de o nădejde cu tine, dar, mai
ales, te întâlnești cu Dum-
nezeu. E pretutindeni Dum-
nezeu, și pe drum, și acasă la
tine, și în grădină, și la fântână,
și pe izlaz. La biserică, însă,
este acasă la El, iar tu te duci
și-i faci câte o vizită, de câte ori
pășești pragul bisericii. Vizitele
se fac între rude, între prieteni,
între apropiați. Și cei ce se duc
la biserică se socotesc rude,
prieteni și apropiați ai lui Dum-
nezeu. Acolo Îl simt pe Hristos
mai aproape de ei ca oricând,
simt adierea Duhului Sfânt
mângâindu-i cu fiecare
rugăciune, ectenie și cântare,
simt că deasupra tuturor
tronează Atotputernicul Tată
Ceresc, Creatorul și
Conducătorul lumii. În biserică
ai curajul să-L săruți pe Dum-
nezeu și sfinții Lui din Sfintele
Icoane. În biserică îți ușurezi
conștiința de păcate la scaunul
Sfintei Spovedanii. În biserică
Îl primești pe Domnul Hristos în
ființa ta prin Sfânta
Împărtășanie și pleci cu El
acasă. Este extraordinar! Tu îi
faci vizită lui Dumnezeu acasă
la El, iar El îți întoarce vizita și
vine în casa sufletului tău și
prin aceasta acasă la tine.
Numai prietenii apropiați fac
astfel de schimb de vizite. Cum
poți să te mai simți singur,
când Dumnezeu este cu tine?

Cum poți să mai fii singur, când
vezi că atâția semeni ai tăi te
primesc cu drag în mijlocul lor,
sunt atenți la cele ce le
destăinui tu, îți spun ție toate
secretele și necazurile lor? În
biserică te simți ca-n familie: o
mare familie, formată din zeci
și chiar sute de membrii, iar în
capul mesei șade Tatăl acestei
familii, Domnul Iisus Hristos.
Cum să-ți mai fie frică de toate
cele?!

În mijlocul acestei
familii te simți mai puternic în
fața greutăților vieții, mai puter-
nic în fața microbilor și bolilor,
în fața suferinței. În biserică îți
încarci bateriile sufletului și
speranța renaște în inima ta.
Nu mai ești singur: Dumnezeu
este cu tine; ceilalți membrii ai
comunității, ai parohiei din care
faci parte sunt alături de tine,
te înțeleg și-i înțelegi. Lui Dum-
nezeu și semenilor de acolo,
din biserică, le poți cere aju-
torul fără teamă, fără jenă, așa
cum l-ai cere copiilor și fraților
tăi. Acolo, în biserică, pentru
câteva ceasuri, cerul se unește
cu pământul întru legătura
dragostei și a rugăciunii.

Cel care își face o
obișnuință din a merge în du-
minici și sărbători la biserică
trece mai ușor peste necazuri
și peste greutăți. Omul acela
este împăcat cu Dumnezeu și
cu oamenii. Indiferent cât de
mult l-ar încerca viața, cât l-ar
nedreptăți societatea, din su-
fletul lui nu se epuizează
niciodată speranța. Întot-
deauna va găsi resurse
sufletești ca să depășească
momentele grele ale vieții, în-
totdeauna optimismul îl va
blinda în fața loviturilor vieții.
Mergerea la biserică în du-
minici și Sărbători o putem
asemăna cu încărcarea unei
baterii, care ajută apoi un
mecanism să mai funcționeze
o perioadă de timp. Nicăieri în
altă parte rugăciunea nu este
mai puternică decât în biserică,
unde se unesc glasurile a zeci
sau sute de credincioși cu ale
preoților.

Creștinul adevărat știe
că la cârma corăbiei lumii nu
se află altul decât Însuși
Părintele Ceresc și de aceea
capătă curaj. Frica de
naufragiu dispare din sufletul
unui asemenea, speranța
crește vertiginos, curajul ia
locul fricii. El știe că oamenii
pot să-i ucidă trupul, dar sufle-
tul niciodată, iar sufletul lui este
bunul cel mai de valoare, care
va trăi în veșnicie. Frica pentru
adevăratul creștin poate să fie
un moment de cumpănă, de
secetă duhovnicească, un mo-
ment de slăbiciune. El își poate
regăsi repede busola. Stând
mereu în legătură cu Dum-
nezeu prin rugăciune și prin
credință, nimeni și nimic nu-l
poate înfricoșa, nu-l poate de-
scuraja. Toate sunt trecătoare,
doar credința, nădejdea și
dragostea sunt veșnice și ele
constituie energia vieții noastre
în Hristos. Cu Hristos și prin
Hristos frica se transformă în
bucurie...

●
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Înființarea și extinderea NATOÎnființarea și extinderea NATO

Tiberiu

Tudor

UUna dintre cauzele
directe ale războiului din
Ucraina este încercarea de
extindere a NATO dincolo
de limitele de suportabilitate
ale Federației Ruse. Este
un truism faptul că războiul
din Ucraina este, în primul
rând și în esență, un război
între Statele Unite și
Federația Rusă, o resus-
citare a războiului dintre
Statele Unite ale Americii și
Uniunea Republicilor So-
cialiste Sovietice. În actualul
context geopolitic este in-
structiv, poate relevant, să
revedem istoria acestui
război și, în particular, isto-
ria de șapte decenii a
nașterii și extinderii NATO.

Războiul Rece: 

1949-1989

Marii beneficiari ai
celui de-al doilea război
mondial au fost Uniunea
Sovietică pe continent și
Statele Unite ale Americii în
Pacific. Uniunea Sovietică a
reanexat, după război, teri-
toriile pe care le ocupase în
1940 în virtutea Pactului
Molotov – Ribbentrop: Țările
Baltice, o parte din Polonia
antebelică, Basarabia și
nordul Bucovinei, consti-
tuindu-și astfel „cordonul
sanitar interior”. Un al doilea
cordon sanitar sovietic, ex-
terior, a fost constituit din
statele comunizate ale Eu-
ropei Centrale și de Est:
Polonia, Cehoslovacia, Un-
garia, România, Bulgaria,
Germania de Est..

La o întîlnire cu lid-
erul iugoslav Iosif Broz-Tito,
în aprilie 1945, Stalin a
spus: „în războiul acesta, nu
este la fel ca în cel trecut, ci
acela care ocupă un terito-
riu îşi impune şi sistemul
său social. Fiecare îşi im-
pune sistemul acolo unde
ajunge armata sa.”

La 22 februarie
1946, George Kennan,
diplomat aflat în funcție la
ambasada Statelor Unite
ale Americii la Moscova, a
trimis, telegrafic, la Wash-
ington un raport, devenit
celebru sub numele de
Telegrama cea Lungă, în
care analiza pericolul ex-
pansiunii ideologiei comu-
niste și a sistemului
comunist în lume și prop-
unea inițierea unei politici de
îndiguire, stăvilire („contain-
ment”), prin „crearea de
alianțe și susținerea statelor
care se opun acestei ex-
pansiuni”.

Kennan avertiza:
„interacția cu comunismul
sovietic este cea mai grea

sarcină a diplomației noas-
tre cu care aceasta s-a con-
fruntat vreodată și probabil
și cea mai mare cu care va
trebui să se confrunte
vreodată”. El considera că
această confruntare va fi
una politică și nu militară și
că, în consecință, abor-
darea ei de către Statele
Unite va trebui să fie prin
mijloace politice și econom-

ice. În primul rând prin
refacerea economică a Eu-
ropei și a Japoniei pentru ca
acestea să nu alunece în
zona de influență a comu-
nismului.

Se recunosc aici lini-
ile directoare ale Doctrinei
Truman și ale Planului Mar-
shall. Imediat, George Ken-
nan a fost chemat la
Washington de către secre-
tarul de stat, generalul
George Marshall, și numit
președinte al Consiliului de
Planificare a Politicii de pe
lângă Departamentul de
Stat, în cadrul căruia a avut
un rol esențial în punerea în
practică a acestor două
concepte de bază ale
politicii externe americane
din primii ani de după al
doilea război mondial.

Doctrina Truman
definește politica externă
americană care a luat
naștere cu scopul principal
de a limita expansiunea
geopolitică sovietică în tim-
pul Războiului Rece. Data
de naștere a Doctrinei Tru-
man, identificată de către
politologii americani cu în-
ceperea Războiului Rece,
este 12 martie 1947, când
președintele Harry Truman
a prezentat-o Congresului.

La 5 iunie 1947, într-
un discurs rostit în aula
universității Harvard,
George Marshall a anunțat
lansarea unui vast program
de asistență economică

destinat refacerii economi-
ilor europene. Planul Mar-
shall, cu numele oficial
European Recovery Pro-
gram, reprezintă extensia în
domeniul economic a Doc-
trinei Truman.

I m p l e m e n t a r e a
acestei doctrine în domeniul
militar a început odată cu
crearea Organizația Tratat-
ului Atlanticului de Nord,

semnat la Washington, în 4
aprilie 1949, de către
conducătorii celor 12 state
fondatoare.

Telegrama cea
Lungă, document devenit
celebru în politologia
americană, a fost, dacă nu
un factor determinant, unul
catalizator al Doctrinei Tru-
man și al Planului Marshall.
În memoriile sale, Henry
Kissinger o numește „doct-
rina diplomatică a epocii”. A
urmat instituirea Cortinei de
Fier, construirea zidului
Berlinului războiul din
Coreea (proxi pentru URSS,
direct pentru SUA și China),
războiul din Vietnam (proxi
pentru URSS și direct pen-
tru SUA), criza rachetelor
din Cuba etc. Echilibrul
acestei perioade a fost unul
de bipolaritate, asigurat în
mare măsură de forțele de
descurajare nucleară ale
celor două mari puteri nu-
cleare, Statele Unite și Uni-
unea Sovietică.

Pentru stadiul
prezent al confruntării
Statelor Unite cu Federația
Rusă, tezele geopolitice ale
lui Kennan sunt actuale și
importante sub două as-
pecte:

– Un prim aspect
este cel de contestare a nu-
cleului politicii externe
americane de după
încheierea Războiului Rece.
După 1993, când
administrația președintelui

Clinton a început extinderea
NATO spre Est, George
Kennan, părintele „contain-
ment”-ului împotriva Uniunii
Sovietice, s-a opus „cu dis-
perare” reluării acestei
politici împotriva Federației
Ruse, considerînd-o o
greșeală fatală a Statelor
Unite („the most fateful error
of American policy in the en-
tire post-Cold War era”).

Poziția lui Kennan este
sintetizată într-un articol din
New York Times din 5 febru-
arie 1947, intitulat „A Fateful
Error”: „Este de așteptat ca
o astfel de decizie:

– să inflameze
tendințele naționaliste, anti-
occidentale și militariste ale
Rusiei;

– să aibă un efect
advers asupra dezvoltării
democrației în Rusia;

– să restaureze at-
mosfera războiului rece în
relațiile Est –Vest;

– și să împingă polit-
ica externă a Rusiei în
direcții opuse dorințelor
noastre. Rușii sunt prea
puțin impresionați de
asigurările americane că
această lărgire nu reflectă
nicio intenție ostilă. Punct cu
punct, previziunile lui Ken-
nan au devenit realitate.

– Al doilea aspect
fundamental al tezelor lui
Kenann este unul marginal
pentru anii 1947/48, dar ex-
trem de relevant pentru ac-
tuala politică americană în
Europa:

„Singurul lucru real-
mente periculos pe care îl
am în minte este posibili-
tatea ca abilitatea tehnică a
germanilor să fie combinată
cu resursele fizice ale
Rusiei” (articol din Foreign
Affairs, aprilie 1947). „Ar ex-
ista posibilitatea mobilizării
și folosirii unei treibile
(‘tremendous’) puteri eco-

nomice și militare care să
constituie o amenințare
reală la securitatea conti-
nentului Nord American
(discurs la Colegiul Național
de Război, septembrie
1948)”

Avem aici definirea
unui aspect strategic
esențial, dacă nu cumva
chiar esența actualei politici
americane în Europa. Bine

știut, în 1959, într-un discurs
rostit la Strasbourg,
preşedintele francez, legen-
darul general Charles de
Gaulle, spunea că o
„Europă de la Atlantic la
Urali urma să decidă soarta
lumii”. Interesele de securi-
tate (cu sau fără ghilimele)
ale Statelor Unite sunt, evi-
dent, altele. După treizeci
de ani de promovare a lor,
jumătate din Europa lui de
Gaulle este în siajul Statelor
Unite, iar cealaltă este, con-
form Noului Concept Strate-
gic NATO (2022) principalul
adversar strategic NATO.

Ucraina, prin struc-
tura ei ca „țară de falie”
(Huntington), a oferit pretex-
tul și condițiile ideale pentru
materializarea acestui clivaj,
prin care Statele Unite caută
să-și impună, necruțător și
cu orice preț, dominația în
această parte a lumii, după
catastrofalele eșecuri din
Asia (Vietnam, Irak, Afgan-
istan).

●
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Cele două „guvernanțe” spoliatoare ale țării…Cele două „guvernanțe” spoliatoare ale țării…

Cezar Adonis

Mihalache

UUmblă vorba în piață
că onor neonorabilele noastre
bănci s-ar fi înțeles între ele
(cartel!) să renunțe la mai bine
de un sfert dintre bancomate…
Iar aceasta ar fi, spun voci ale
spațiului public, ale sferei
„câinilor de pază” ai unei
societăți tot mai îngrădite, o
dovadă a faptului că ni se
pregătește înlănțuirea și înro-
birea digitală… Prin restrân-
gerea ori chiar eliminarea
banilor fizici și obligarea
noastră de a primi banii (de
salarii, de pensii ori felurite alte
venituri) dar și de a face plăți
(facturi ori achiziții) doar prin in-
strumente electronice… Și ar
putea exista un sâmbure de
adevăr în acest avertisment…
Ba, am putea avea chiar și
primii lăstari de aplicare…
Doar că nu privim în direcția
corectă… Pentru că, înainte de
a avea ca scop final crearea
unei plase de înrobire în digi-
tal, pe care nu băncile o pot re-
aliza, oricât s-ar înțelege între
ele pe anumite mecanisme, și
oricât de mare și cuprinzător
le-ar fi presupusul „cartel”, ci
banca națională împreună cu
guvernanții, trebuie să privim
spre un interes mult mai
apropiat ca orizont de timp…
Pentru că dacă suprapunem
această informație „pe surse”
cu una reală, concretă,
pierdută însă în hățișul unor
date neesențiale ori caduce,
aceea că în Parlamentul
României a fost depusă o
inițiativă legislativă, atenție!,
pentru crearea și gestionarea

obligatorie de către bănci a
câte unui cont bancar gratuit, și
cardul asociat, pentru fiecare
cetățean, totul cu o operare
fără nici un cost din partea
clienților, fără nici un drept al
băncilor de a aplica vreun
comision, avem o cu totul altă
perspectivă… Iar „păpușarul”
unor asemenea ițe este tot mai
evident în sfera de guvernanță
bancar-guvernamentală. Acolo
unde este că ființează, într-o
complicitate tacită, interesele și
jocurile unor clici politicianiste
ori poate de altă factură (ser-
viciile știu!)…

Și mai umblă prin sis-
temul bancar privat, dar nu pe
vorbe, ci în „carne și oase”, un
control mult prea evident ca
fiind de factură speculativă…
Cel venit dinspre Consiliul
concurenței… Care ar fi de-
scoperit, abia acum!, înțelegeri
între băncile private pentru
creșterea artificială ale
dobânzilor, „robor” (rata
dobânzii la depozitele plasate)
și „ircc” (indicele de referință
pentru creditele consumato-
rilor)… Dar, oare, acesta să fie
motivul încălecări sau, de fapt,
este vorba de punerea în apli-
care a unor directive ce provin
din sferele de „guvernanță”
amintite mai sus?… Pentru că
toate aceste „coincidențe” duc
clar spre o acțiune de timorare
a pieței bancare…

Da, am putea crede că
este o acțiune justificată și, mai
ales, onorabilă… Una prin care
băncile private să fie convinse
să renunțe la propriile banco-
mate pentru a restrânge masa
monetară aflată în circulație.
Pentru a mai micșora din can-
titatea de bani fizici de pe
piață… Și ar putea fi credibil în

măsura în care restrângerea
banilor aflați în circulație chiar
poate reduce din presiunea
inflaționistă… Dar este puțin
probabil ca Banca Națională să
încerce să rezolve o
„cangrenă” (ce roade din veni-
turile reale ale românilor și din
nivelul lor de trai), printr-un
mecanism extrem de complex
și care, oricum, nu ar avea un
efect profund și de lungă
durată.

De aceea, de interes
pe termen mai scurt ar fi mai
degrabă executarea unor
polițe dinspre sfera celor două
„guvernanțe” spre băncile pri-
vate, care și-au redus gradul
de docilitate… Pentru că nu
este un secret că statul trăiește
practic prin împrumuturile pe
care le face periodic de la
aceste instituții… O „periodici-
tate” devenită… constantă –
iar asta de la sinistrul premier
Cîțu, care împrumuta bani de
la bănci, prin Ministerul de
finanțe, pentru aparatul guver-
namental și politicile publice,
aproape zilnic! Iar băncilor le
convenea pentru că, între
portofoliile clienților, fie ei fizici,
fie persoane juridice – firmele,
și „portofoliul” statului, ultima
variantă era cea mai dorită toc-
mai prin predictibilitatea
existenței unui circuit de reîn-
casare a banilor.

Doar că lucrurile s-au
„îngustat” masiv. Statul, deși
vrea să se împrumute și mai
mult de la băncile private, are,
de fapt, o capacitate reală tot
mai redusă de a restitui acești
bani într-un timp rezonabil. Și
impune și dobânzi tot mai puțin
convenabile băncilor. Iar aces-
tea, firesc, au început să fugă
de „afacerile” cu statul, de

aceste împrumuturi, care, în
anii anteriori, le asigurau o
parte majoră a veniturilor și
profiturilor specifice.

O delimitare a băncilor
care s-a văzut (iar asta da
constantă!) în tot mai eșuatele
tentative ale statului de a mai
atrage bani de la bănci. Căci
sunt tot mai puține instituții dis-
puse să împrumute statul. În
timp ce nevoile sunt tot mai
mari… Iar cum capacitatea
acestuia de a colecta banii din
zonele de unde ar trebui să se
finanțeze, să-și asigure banii
de funcționare, s-a dovedit
mereu o piatră de încercare, cu
un Anaf amenințător dar cu
același ritm neconvingător de
recuperare a banilor la bugetul
de stat, statul are nevoie de
banii băncilor.

Și atunci, este cu mult
mai credibil că, înainte de
„croșetarea” unor mijloace de
înrobire digitală (fără a nega
existența unor „semințe” deja
bine sădite, ce vor genera acei
„lăstari” în care vom începe a
ne împletici în căutarea
subzistenței de pe o zi pe alta),
să vorbim, de fapt, despre o
presiune venită dinspre cele
două „guvernanțe”, bancară și
cea executiv guvernamentală,
de a convinge băncile să fie
mai deschise față de nevoile
statului. Iar pentru asta, statul
le alungă clienții, mutând
plățile în sfera digitală,
avansează o lege prin care
conturile bancare gratuite
devin un portofel cu operare
gratuită pentru fiecare român
și, nu în ultimă instanță,
folosește mecanismele de tim-
orare, prin instituțiile de control.
Chiar dacă, de exemplu, pe
principalul reproș aruncat

băncilor, în încălecarea lor de
către Consiliul concurenței
(creșterile „robor” și a altor
dobânzi), controlul ar trebui să
plece tocmai de la cea ce
supraveghează prin lege (pro-
pria-i lege!) activitatea băncilor
din România: Banca Națională
a României

Ar trebui să rezolvăm
înainte de toate aceste prob-
leme și abia apoi să ne facem
griji pentru eventuala îngrădire
digitală a cetățenilor, prin
îndepărtarea lor de
posibilitățile procurării de bani
fizici, prin „convingerea” com-
paniilor de a plăti salariile doar
prin conturi, și nu în bani fizici,
prin generalizarea plăților pen-
siilor și a altor venituri numai
prin carduri, prin mutarea in-
clusiv a surselor de
subzistență (precum bonurile
sociale) în sfera digitală, adică,
tot carduri, și limitarea
numărului de bancomate de
unde se pot retrage bani fizici.

Care ar fi soluția pen-
tru a contracara această
acțiune (a statului și a băncilor)
de a ne restrânge dreptul de a
folosi bani fizici? În nici un caz,
nu instigarea la o acțiune
colectivă de retragere în masă
a banilor de la bănci, de către
populație dar și de firme, și
punerea lor „la saltea”. Pentru
că și statul poate acționa
represiv și, motivând prin prob-
lemele inflaționiste din piață,
ne-ar putea trânti peste noapte
o devalizare, printr-o reformă
monetară, care ne-ar putea
lăsa și fără nădragi pe noi…
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Viorel

Patrichi

DDe la ultima invazie
din 1944, rușii ne-au adus într-
o situație bizară: dacă Putin va
bombarda cele șase județe
basarabene, unde 85% sunt
români, noi nu putem interveni
ca să-i apărăm. Vom sta pe
prispă și ne vom uita cum îi
omoară pe conaționalii noștri.
Nu ne lasă NATO pentru că
este „o organizație defensivă”
și nu ne lasă nici bubuiogii care
conduc România fiindcă ei au
altă „agendă”. Nu mă mai refer
la Klaus Iohannis, ar fi redun-
dant. Dar uite ce face Marcel
Ciolacu, șeful PSD, cel mai
mare partid din România. Deja
se vede prezidențiabil și își
freacă ceafa groasă de guler,
ca un gânsac îndrăgostit.
Siguranța lui vine de la Ivan
Ceban (mai nou, Ion Ceban,
mai precis Ciobanu, primarul
Chișinăului), pe care Ciolacu l-
a ajutat cu bani publici din
România. PSD vrea să
cumpere tingiri și tigăi, raine și
tigane, rânele și laboși pentru
alegătorii de peste Prut ca să-l
voteze pe Marcel. Ceban este
considerat viitorul lider al
taberei pro-Kremlin din Repub-
lica Moldova și potențial con-
tracandidat al Maiei Sandu la

alegerile prezidențiale din
2024.

Ciolacu știa că Ivan
Ceban a interzis postul Radio
Chișinău, care aparție
Societății Radio România, dar
ce-are a face? La fel ca Mircea
Snegur altădată, Ceban a venit
la București „ca sî ni țînim di
neamuri”. Noi de neamuri ne-
am ținut și nimic nu am făcut,
iar acum românii de peste Prut
au rămas singuri în fața ra-
chetelor unui nebun. „Una din-
tre principalele întâlniri ale lui
Ceban a fost cu Marcel Cio-
lacu și Paul Stănescu. Ceban
a scris pe Facebook după în-
tâlnirea cu liderii PSD că
printre subiectele discutate s-
au numărat „lansarea și per-
spectivele Mișcării Alternativa
Națională (MAN – noul său
partid)”, dar și despre
potențialul de colaborare cu
partea română”, relata
G4Media. Într-o vizită pe care
a efectuat-o în România la în-
ceputul acestui an, edilul
Chișinăului a fost primit de
către Marcel Ciolacu
(președintele PSD și al
Camerei Deputaților) și sena-
torul PSD Paul Stănescu,
miniștrii Cseke Attila și Alexan-
dru Rafila, Hubert Thuma
(președintele CJ Ilfov), Ionel
Arsene (șeful CJ Neamț),
Petre Neagu (președintele
Consiliului Județean Buzău).

Fiindcă nici Marcel nu
credea ce scrie presa, iată că
a venit raportul Trezoreriei
SUA cu privire la circuitul ban-
ilor dinspre agenții FSB spre
Ceban. „Deși eforturile de a
influența alegerile din 2020 și
2021 din Moldova au eșuat,
Kremlinul continuă să orga-
nizeze acțiuni pentru a read-
uce la putere un guvern
pro-rus. Recunoscând
pierderea sprijinului popular
pentru vechea elită politică
pro-rusă a Moldovei, echipa lui
Gudilin (Iurii Igorevici Gudilin,
personaj aflat pe lista de
sancțiuni a SUA) a oferit sprijin
unui grup politic de opoziție,
Mișcarea Alternativă Națională
(MAN). Aceste eforturi de
influență sunt strâns coordo-
nate cu utilizarea energiei de
către Moscova ca armă politică
împotriva guvernului Republicii
Moldova. Printre eforturile sale
de a submina guvernul, echipa
lui Gudilin a plănuit să anga-
jeze o echipă permanentă pen-
tru a posta comentarii pe
rețelele de socializare și trans-
misiuni online. Gudilin a lucrat
cu un manager al Agenției de
Cercetare pe Internet,
sancționată de SUA, pentru a
înființa această «fabrică de
troli»”, se arată în raportul
american.

În timp ce fătucile din
presa noastră se dădeau de

ceasul morții dacă Elon Musk
a venit sau nu la Castelul Bran,
un alt Elon (Ilan Șor) i-a plătit
pe toți bețivii din chibuțul de la
Orhei să facă demonstrații vio-
lente la Chișinău. Ilan Șor este
un alt agent rus, emigrat în Is-
rael, care este urmărit penal
pentru devalizarea celor trei
bănci din Respublika Molotov.

Între timp, basarabenii
au dat opaițul jos din pod. Cen-
trala de la Kuciurgan din
Transnistria, controlată de ruși,
refuză să ma idea curent elec-
tric pentru populație. Este evi-
dent de unde vine comanda
pentru exercitarea terorii. Și
atunci, Maia Sandu a venit la
București azi și a ținut un dis-
curs dramatic în Parlament:
„Astăzi, în numele Republicii
Moldova, vă spun „mulțumesc”
și, în numele tuturor cetățenilor
noștri, „vă rog”. Trecem printr-o
criză energetică majoră și
riscăm să rămânem fără gaze
și electricitate. În această
iarnă, pentru consumatorii
moldoveni, tariful la gaze a
crescut de șase ori în ultimul
an și este de 2 ori mai mare
decât în România. La fel de
gravă este situația în ce
privește electricitatea. După ce
Federația Rusă a bombardat
rețelele ucrainene, Gazprom a
redus în jumătate volumul de
gaze livrat Moldovei, iar
furnizarea de electricitate din

stânga Nistrului pentru luna vi-
itoare a devenit incertă. (…)
Știu cât de greu e să oferi aju-
tor atunci când e greu și în
casa ta. Dar astăzi trăim vre-
muri cu adevărat dramatice și
decisive. Și avem nevoie unii
de alții. Trăim realitatea unui
război îngrozitor la hotarele
noastre. Un război care ucide
oameni nevinovați în Ucraina
și care pune în pericol liber-
tatea noastră, a tuturor, în
această regiune. Războiul este
tot mai aproape. Rachetele
rusești care țintesc infrastruc-
tura ucraineană cad și de
pământul nostru. S-a întâmplat
chiar ieri.”.

Ce se poate face în
asemenea circumstanțe? Tre-
buie să valorificăm oportuni-
tatea. Basarabenii nu vor fi
acceptați în UE și în NATO.
Gânditorii au țintă numai
Ucraina. Până nu e prea târziu,
trebuie să mutăm frontiera pe
Nistru ca să ne putem apăra
mai bine. După decretarea
reunificării în cele două parla-
mente, Rusia nu mai poate
ataca o țară membră NATO.

Altfel, orice dezastru
este posibil.
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