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Descoperire senzațională în parapsihologia românească! 

România este diagnosticată cu o boală incurabilă numită 

„parazitism național”! 

 

   România este un popor diagnosticat cu o boală incurabilă 

numită „parazitism național”. Boala a fost transmisă încă 

din epoca antică odată cu indo-europenizarea, însă nu a avut 

consecințe grave până la sfârşitul evului mediu. Formarea 

poporului român a constituit perioada de incubație a 

virusului, el acționând în stare latentă până la începerea 

„secolului fanariot” în Moldova şi Țara Românească la 

începutul secolului al-XVIII-lea. 
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  Unii specialiștii în parapsihologie consideră că primele 

manifestări ale bolii au apărut în timpul Revoluției 

domnitorului Tudor Vladimirescu în anul 1821, alții chiar 

pe vremea domnitorului Vlad Țepeș și motivează ca 

argumente „viciile” deprinse în perioada recunoașterii 

autonomiei interne de către Imperiul Otoman. Printre acele 

defecte psihice umane ca hoția, desfrânarea, lăcomia și 

trufia, dobândite în perioada marilor migrații barbare 

(secolele IV-XIII), imixtiunile otomanilor în politica internă 

a statelor medievale românești constituie principala etapă a 

agravării „parazitismului național”. În articolul viitor vă 

vom prezenta care sunt cauzele bolii și de ce imperfecțiunile 

psihice amintite a făcut boala incurabilă.   

 

Va urma 

 

de Ioan D. Constantinescu  

 

*acest articol este un pamflet și trebuie interpretat ca 

atare! 
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Fiii lui Dumnezeu 

 

 
Cât se zbate lumea asta, 

Ca de toate să-și adune… 

Parcă suntem veverițe 

Ce strâng ghinde și alune 

Și le-ascund adânc în scorburi, 

Așteptând sezonul rece, 

Ca să stea fără de grijă 

Până frigul o să plece! 

Semănăm cu Azorel, 

Ce-și ascunde în grădină 

Osul mare de vițel, 

Dăruit de gospodină! 

Cu cine mai semănăm?… 

Semănăm cu urșii, care 

Toată vara se îngrașă 

Pentru lunga hibernare! 

Iritați, îmi veți răspunde: 

„Omul înțelept adună!”, 
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Dar eu azi v-am pregătit 

O-‘ntrebare foarte bună! 

De-ați vedea pe fiii voștri 

Cum la fiecare masă, 

Iau din porții jumătate 

Și le-ascund apoi prin casă, 

Să-mi dați chiar acum răspunsul 

La această întrebare: 

Urmărindu-i voi în taină, 

Nu v-ați umple de mirare?… 

Și dacă i-ați întreba: 

„De ce-ascunzi, copile, pâine?”, 

Iar copiii v-ar răspunde: 

„Fac provizii pentru mâine!”, 

Nu v-ar întrista răspunsul? 

I-ați certa cu supărare: 

„Tu gândește-te la joacă, 

Las’ că-ți dăm noi de mâncare”! 

Așa este.. Din păcate, 

Noi suntem copiii care 

Fac provizii pentru „mâine”, 

Din instinct de conservare! 

Și doar ne-a-‘nvățat de bine 

Scumpul nostru Domn Iisus: 

„Dumnezeu din cer vi-i Tată 

Iubitor”, așa ne-a spus! 

Dacă Dumnezeu hrănește 

Animale fără minte, 
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Nu-i va sătura pe oameni, 

Preaputernicul Părinte?! 

Dacă El înveșmântează 

Buruienile-n culori, 

Cu ce haine minunate 

Va-‘mbrăca pe-ai Săi feciori?… 

Nu-i nevoie de provizii 

Pentru zile strâmtorate, 

Să ne îngrijim de slava 

Creatorului a toate! 

În iubirea Sa de oameni, 

L-a trimis pe Fiul Său 

Ca să moară-‘n chin de Cruce, 

Mântuindu-ne de rău. 

Creștini ne numim cu toții, 

Dar să fim și în trăire, 

Golind inima de grijă 

Și umplând-o de iubire! 

Deci vă rog, de-acum încolo 

Să lăsați ziua de mâine, 

Și să dați la cei flămânzi 

Bucățica-‘n plus, de pâine! 

amin 

de Preot Sorin Croitoru 
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Catacombe și pogorăminte 

 

 

    La începutul Bisericii creștine se făceau multe lucruri prin 

iconomie și pogorământ. Așa este. Dar acum ne aflăm la 

sfârșitul lumii și iarăși se vor face multe pogorăminte, 

pentru mântuirea sufletelor. Biserica a ieșit din catacombe în 

epoca pogorămintelor, și se va întoarce în catacombe, 

ÎNTORCÂNDU-SE LA POGORĂMINTE. Să luptăm ca să 

mai salvăm ce se mai poate! Un singur suflet smuls din 

ghearele demonilor este mai scump decât Universul întreg! 

 

Apocalipsa scrie că Fecioara (Biserica neînchinată 

sistemului anticristic) va fugi în pustie. Iar unii sfinți au 

profețit, vorbind despre „crăpăturile pământului”. De aceea 

am scris că Biserica se va întoarce în catacombe. Dar în 

acele vremuri nu se vor putea aplica rânduielile Bisericii din 

perioada ei de înflorire. Multe nu se vor putea face, datorită 

lipsei de condiții. Iar căsătoriile mixte tot în categoria 

aceasta se încadrează: fiicele Bisericii sunt obligate de 

sistem ca să plece din țară, de nevoie își găsesc parteneri de 

viață neortodocși, iar Biserica face pogorăminte (excepții) 

de la regula generală, stabilită prin canon. 

Dacă un creștin are bunătate în el, Dumnezeu îl luminează și 

înțelege multe lucruri. Dacă în schimb omul este plin de ură, 

nu are Lumina Luminii, adică pe Duhul Sfânt Cel trimis de 

Fiul de la Tatăl. Zice Doxologia Mare: „Întru Lumina Ta 
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vom vedea Lumina”. Adică, prin Duhul Tău Te vom vedea 

pe Tine, Lumina lumii. Deci în ură fiind, creștinii de azi nu 

pot înțelege pogorămintele pe care noi le facem de nevoie în 

Occident. Și neînțelegând, se scandalizează precum iudeii 

care L-au auzit pe Domnul când zicea: „Dărâmați templul 

acesta și Eu îl voi ridica în trei zile”! 

 

Astăzi găsești colecții de canoane pe internet, dacă vrei. Dar 

nu ajunge citirea lor. Trebuie să ai și duhul dragostei pe care 

îl aveau cei care le-au scris. Ei au lăsat niște „legi” pentru 

mântuirea poporului creștinesc. Devenind majoritari 

creștinii, sfinții au vrut să-i separe complet de păgânism și 

de erezie, dându-le porunci aspre: „Nu aveți voie să vă 

amestecați cu ei”! Astfel păgânismul a fost stârpit, iar erezia 

ținută în frâu. Dar situația imigrației masive ortodoxe este 

exact contrarie aceleia din timpul marilor sfinți bizantini: 

dacă nu se permite sfințirea în Biserică a căsătoriilor 

ortodocșilor cu neortodocșii, ortodocșii VOR PĂRĂSI ÎN 
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MASĂ BISERICA MAMĂ, ÎN CĂUTAREA UNEI 

SFINȚIRI, prin alte confesiuni! Pentru că nici o femeie nu 

va dori să știe că „trăiește în desfrânare”, și atunci va prefera 

să schimbe credința. Vor zice: „Mai bine catolică, decât 

osândită în curvie”. Pentru că versetul este clar: „Ceea ce 

DUMNEZEU A UNIT”… De aceea femeia ce și-a găsit 

bărbat, caută unire din partea lui Dumnezeu. 

Ați înțeles? Cu siguranță dacă ar trăi, aceeași sfinți care au 

împiedicat căsătoriile cu eretici, ar spune azi: „Ortodoxul 

care vrea să trăiască alături de neortodox, să primească 

sfințirea familiei lui în Sfânta Biserică Ortodoxă, să-și 

continue viața bisericească, să predea copiilor credința 

strămoșească”. Ceva de genul ăsta… 

Nu uitați cuvintele Scripturii: „Litera ucide, iar Duhul face 

viu”. Nu uitați că Domnul nostru a încălcat ziua de odihnă, 

ca să salveze oameni! Pentru că la Domnul, oamenii sunt 

importanți, iar toate celelalte au fost lăsate pentru mântuirea 

lor! 

Să vă pomenească Dumnezeu întru Împărăția Sa totdeauna, 

acum și pururea și în vecii vecilor! 

Preot Sorin Croitoru, Mantova Italia 
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Teritoriul psihologic, concept prin care teritoriul statal 

își poate exercita pe deplin paradigma! 

  

  Teritoriul psihologic, concept prin care teritoriul statal își 

poate exercita pe deplin paradigma, iar în cazul teritoriilor 

istorice rânești aflate în afara granițelor firești, îl premerge, 

teritoriul statal putându-se extinde la cel istoric. 

 

  Acest teritoriul psihologic se cucerește prin afirmarea 

valorilor ce definesc o nație, valori ce o înscriu în istorie ca 

fiind a acestui spațiu ancestral. Aceste simboluri-valori sunt 

”actele” de proprietate ale poporului din vremea de azi, acte 

care însă trebuie a le conștientiza ca sunt ale lui. 

 
 

În spațiul românesc acolo unde domină structurile ce sunt 

exterioare paradigmei românești, care-și exercită puterea în 

detrimentul statului național, unitar și indivizibil, este 

necesar, pentru a contracara acest lucru, un transfer de 
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putere exprimat prin solidaritate, unitate în acțiuni și 

dragoste creștină, venit din partea zonelor libere, puternic 

identitare. Scopul este anularea sentimentului de dominație 

instaurat în subconștientul alor noștri, de vectorii mai sus 

amintiți și restabilirea încrederii de sine. Victoriile 

voievozilor, ale trupelor române, sunt și ale lor, sunt parte 

din aceste izbânzi ale istorie românești. Faptul ca românul 

din Vaslui este liber să trăiască în casa lui se datorează și 

celui din Miercurea Ciuc. Cei din Odorheiu și Doboi au 

luptat în oastea lui Mihai Viteazul, a lui Stefan cel Mare și 

Sfânt, au fost trupe române și au Învins. Mentalitatea de 

învingători, de proprietari de sânge a acestui pământ se va 

reinstaura prin conștientizarea acestui fapt. Cedând sau 

neglijând teritoriul psihologic riscăm să cedăm parte din 

teritoriul național, și cred, sper, că nimeni nu vrea acest 

lucru. 

 

Avem cu toții, și cei din Vaslui, Miercurea Ciuc, Brașov sau 

București aceleași acte de proprietate pe întreg teritoriul 

românesc. Ele sunt semnate cu sânge de eroii și martirii 

acestui Neam. Pe veci. 

de Mihai Târnoveanu 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mihai.tirnoveanu.7?fref=nf
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Mesaj către locuitorii județelor Harghita și Covasna! 

 

   Noi nu venim în Inima Țării, în Harghita si Covasna, cu 

foc, ci cu lumină. Cu lumina icoanelor, a cărților, a darurilor 

pentru copii, a costumului popular românesc și steagului 

tricolor. Acțiunile noastre, ale românilor pentru români nu 

ar fi fost posibile fără contribuția oamenilor din toate 

provinciile istorice ale României precum și a celor care 

trăiesc în diaspora. Acești români extraordinari mi-au trimis 

și nenumărate scrisori de încurajare, de susținere. În toate, 

fără excepție, mesajele au fost de dragoste creștinească. Nu 

am văzut ură împotriva cuiva, ci numai mâini întinse către 

frații și surorile lor. Trebuie să înțeleagă toată lumea că, așa 

cum românii merg peste tot în țara lor, de 1 Decembrie sau 

în zilele obișnuite, la mănăstirile din Bucovina, în 

Maramureș, la Alba Iulia, la Brașov, Sibiu sau București, tot 

așa pot merge și în frumoasele sate sau orașe ale județelor 

Harghita și Covasna, fără a se supăra cineva. Noi nu venim 

și plecăm, căci nu avem de unde a pleca, suntem în România 

și rămânem aici. Cu aceeași pace mergem și la Iași și la 

Odorheiu Secuiesc. Nu 

suntem nebuni, suntem 

creștini ortodocși, nu 

avem în mâini pietre, ci 

icoane. Noi nu negăm, ci 

afirmăm. Cu demnitate și 

pace, dar fără a da înapoi 

nici un pas, afirmăm 

identitatea noastră de 
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români, simbolurile naționale care ne-au ținut pe acest 

pământ de mii de ani drepți în fața Istoriei. 

 

Avem nu opțiunea, ci datoria să mergem pe Calea moșilor și 

strămoșilor noștri. Ei și-au dat viața în luptele vremurilor 

grele pentru ca noi astăzi să putem merge când și unde 

vrem, pe întreg cuprinsul Țării fără a fi nevoiți să 

răspundem la întrebarea „Voi ce căutați aici?” Avem datoria 

să facem tot ceea ce ne stă în puterea credinței, ca peste 

timp, copiii, nepoții si strănepoții noștri să poată la fel a 

merge liberi, în orice loc din Țara asta, fără a răspunde la 

întrebarea cu pricina. ”Suntem români și punctăm”, spunea 

Veșnicul Mihai Eminescu. 

 

Cu respect, prietenie și dragoste frățească, 

  

Mihai Tîrnoveanu,  

 

un român alături de alți români, pe Calea Neamului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mihai.tirnoveanu.7
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Tendinţa filozofiei nu e spre unitate: e spre Unu! 

 

  Pedagogie, psihologie, sociologie, estetică, atîtea discipline 

care continuă să-şi zică filozofice, deşi mînuitorii lor nu se mai 

interesează de filozofie. Ţin ei totuşi la titulatura lor? Atunci să 

poftească să arate câtă filozofie ştiu. Iar dacă nu ştiu prea multă, 

de ce mai seamănă confuzie — și încă de la catedră? Era destul 

de discreditată filozofia şi aşa. 

 

 
*** 

  Tendinţa filozofiei nu e spre unitate: e spre Unu.  

Doar confuzia aceasta făcea pe câțva să caute o filozofie 

sintetică, de conglomerare, de totalizare. Cauţi întregurile vii cu 

compasul! 

 

*Constantin Noica, JURNAL FILOSOFIC, Editura 

Humanitas, București 1990, p. 108-109 

Pentru a intra în posesia integrală a revistei contactaţi 

redacţia! 
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