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Prezentare
Şeful celui mai mare rit, cel scoţian antic şi acceptat, din cea mai mare centrală masonică de la noi - Marea
Lojă Naţională din România -, „Suveranul Comandor” Constantin Iancu, declara: „În masoneria română se
regăseşte - şi în prezent - elita românească! Cei mai importanţi politicieni din aproape toate partidele, bancheri,
funcţionari de stat, oameni de afaceri, doctori, profesori şi avocaţi, artişti. Practic, aşa cum spuneam, majoritatea
elitei româneşti.” [revista Forum Masonic (revista MNLR) nr.10-11 (2002)]
Şi „Maestrul Venerabil” Florin Ghiulbenghian, exclus la un moment dat din MLNR, spunea - în noiembrie
2010 - că „Ordinul nostru [Marea Lojă Naţională din România] concentrează cel puţin o treime din parlamentarii
români, peste 1.000 de ofiţeri, în special de rang superior, câteva sute de procurori şi judecători, numeroşi membri
din conducerea partidelor politice, sute de primari, viceprimari, consilieri judeţeni sau locali şi prefecţi”.
Pe de altă parte, acelaşi şef al masonilor români de rit scoţian din MLNR, C-tin Iancu, clama într-un cadru
festiv, care este scopul masonilor din întreaga lume şi din România: „Suntem aproape de a unifica - în zona
profană a uniunii mondiale -, la punctul de a restabili şi de a instala noua ordine a Templului lui Solomon. Pentru
aceasta noi toţi am jurat, aceasta este ambiţia noastră şi, pentru aceasta, România şi masoneria română este în
poziţia potrivită... Suntem convinşi că masoneria, ritul scoţian, reprezintă elita ce conduce şi va conduce
omenirea...” [revista Forum Masonic din septembrie 2003].
Dar ce este Templul lui Solomon decât principalul element al iudaizării masoneriei între 1675 şi 1723 de
către rabinul sionist Jacob Jehudah Leon? [a se vedea Masonerie şi Iudaism, pag. 28-31, Editura Carpathia Rex]
Afirmaţia lui Costel Iancu era făcută în 30 mai 2003, în uriaşul Palat al Parlamentului, transformat în „cel
mai mare Templu Masonic al Lumii pentru 2 zile”, în prezenţa lui Robert Woodward, şeful Lojelor Bazelor
NATO, ca şi a lui Fred Kleinknecht, şeful „Supremului Consiliu Mamă a Lumii” din SUA referindu-se la faptul
că organizaţiile de tip oculto-masonic vor să ne conducă într-o nouă ordine mondială (amănunte în capitolul „Elita
masoneriei mondiale la Bucureşti”).
Îl aflăm mai recent, în iunie 2012, la Bucureşti, pe marele maestru italian Giuliano Di Bernardo, care în
1990 a fost deplin implicat în „reaprinderea luminilor” masoneriei române şi care, din 2002, s-a angajat în
redeşteptarea mondială a Ordinului Illuminati. El a venit în 2012 să îşi lanseze printre prietenii săi masoni români,
mesajul privind „nevoia urgentă a omenirii de o conducere diferită, nevoia pentru un tiran Illuminat... care să
conducă omenirea spre crearea omului nou... Mergem - conchidea Di Bernardo - către o guvernare mondială, iar
democraţia nu este o formă care poate susţine sosirea unui tiran illuminat... Din cele mai vechi timpuri,
umanitatea a fost susţinută de societăţi ezoterice, iar aceste societăţi pot ajuta tiranul illuminat să guverneze cu
înţelepciune. Avem nevoie de ceva mai puternic decât ce a fost până acum... Este un proces care se va finaliza în
viitor.” (A se vedea capitolul „Illuminati reorganizaţi în secolul XXI”). Pe aceeaşi linie de respingere a
democraţiei se situează şi masoneria „marelui maestru” Vladimir Sauciuc, Marea Lojă Naţională Mixtă din
România, care „respinge categoric orice «democraţie» modernă, manifestată prin absurdul şi dăunătorul sistem al
«alegerilor libere» prin care ajung, adeseori, în frunte cei lipsiţi de însuşiri autentice... [căci] un adevărat ordin
iniţiatic este adeptul Sinarhiei..., generând o structură piramidală de exercitare a conducerii, ai cărei membri sunt
numiţi, şi nu aleşi”.
Illuminati-ul Di Bernardo este, de bună seamă, cel care i-a şi inoculat lui C-tin Iancu doctrina
Armaghedonului pentru „reconstrucţia Templului lui Solomon”, ca motor al noii ordini mondiale, conform unei
din lucrările filozofului italian: La ricostruzione del Tempio.
Un fapt aproape neştiut este că, în prezent, în mod făţiş sau mascat, majoritatea centralelor masonice din
România sunt aliniate ideologic Marelui Orient al Franţei, ceea ce demonstrează cât de superficiale sunt
adversităţile vizibile dintre masoni, inclusiv în ceea ce priveşte „regularitatea” sau „neregularitatea” unor
obedienţe. Astfel, „regulara” Mare Lojă Naţională din România, deşi aflată în obedienţa şi recunoaşterea Marii
Loji Unite a Angliei („Loja mamă a Lumii”) urmează în politica faţă de Uniunea Europeană iniţiativele
„neregularului” Mare Orient al Franţei (a se vedea detaliile privind summit-urile UE-Masonerie în capitolul
Reconquista masoneriei asupra UE).
Deşi Marele Orient al Franţei, masonerie „atee” (anti-creştină, cu mulţi evrei în conducerea ei, de-a lungul
întregii sale istorii) a tutelat în România redeşteptarea, după 1990, doar a Marelui Orient al României, în prezent
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el mai controlează şi Marea Lojă Naţională Unită din România (linia Andre Szakvary-Mânecan-Trofin) şi Marea
Lojă Feminină a României, pe care le-a cooptat în „Centre de Liaison et d'Information des Puissances
Maconniques Signataires de l'Appel de Strasbourg” (celebrul CLIPSAS, prezentat în paginile dinspre finalul
prezentei lucrări).
Iar, la rândul lui, Marele Orient al României, prin marele lui maestru Caius Traian Dragomir, crea, în aprilie
2012, aşa-zisa Alianţă Masonică Română, împreună cu Marea Lojă Naţională Română „1880” (reprezentată de
M:. M:. C-tin Săvoiu) şi Marea Lojă Naţională a României - Loja de Ritualistică (reprezentată de M:. M:. Viorel
Dănacu), un pol masonic românesc la care mai găsim alipiţi, adesea, Marele Ordin Feminin Român sau Ordinul
Masonic Mixt Internaţional Dreptul Uman - Jurisdicţia Română (mai rar, chiar şi Marea Lojă Simbolică Română,
condusă de Bogdan Gamaleţ şi Cornescu-Ring).
Cât despre calitatea „fraţilor”, ceva ciudat ne spune o altă declaraţie a Suveranului Comandor Iancu:
„Propaganda anti-masonică a constituit, în mod paradoxal, şi continuă să constituie, baza excepţionalului succes
al instituţiei masonice în România... Acesta este secretul, adevăratul secret al excepţionalului succes al masoneriei
în România...” (rev. Forum Masonic). Înţelegem de aici că adepţii masoneriei române sunt dornici să se
împărtăşească din cele mai reprobabile şi imorale conspiraţii mondiale posibile sau să parvină social prin
metodele crimei organizate, căci asta află ei din „propaganda anti-masonică”?
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De la Ordo Illuminati la Mano Cornuto
- un excurs de la ocultism la politic Semnul „Mano Cornuto” sau „El Cornuto”, ce constă din ridicarea degetului arătător şi a celui mic, a fost
popularizat în epoca modernă de membrii „Bisericii lui Satan” (de adepţii cultelor satanice, în general) şi de unele
formaţii de muzică heavy-metal şi rock (care au făcut ca semnul să fie la modă între anumite grupuri de tineri).
Conform celor mai întemeiate opinii, originea reală a acestui gest o reprezintă „Ţapul din Mendes” (un cult
egiptean antic), care a devenit mai apoi Baphomet (preluat de ocultişti şi de către unii masoni de la Cavalerii
Templierii, care l-au adus din Orient), şi care a sfârşit prin a fi preluat şi asumat de către sataniştii din SUA.
„Toţi cei care au practicat cândva satanismul, dar au renunţat şi au trecut apoi la creştinism, au recunoscut
semnul făcut de preşedintele Clinton la inaugurarea mandatului său ca fiind Semnul lui Satan. Clinton nu s-a sfiit
să comunice astfel cu cei cărora dorea să le transmită mesajul său. Povestea a trecut neobservată, întrucât nu a
durat decât câteva secunde” [Fritz Springmeier, Bloodlines of the Illuminati („Genealogiile Illuminati-lor”;
întreaga lucrare este postată la: www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_satanic_bloodlines.htm)].
Acest semn al celor două degete în chip de coarne reprezintă conform ocultiştilor cele două colţuri de sus
ale pentagramei magice răsturnate (steaua în cinci colţuri răsturnată, folosită şi de către lojele masonice de adopţie
şi de către ocultişti şi satanişti), căci aceste colţuri reprezintă coarnele zeului Ţap sau ale lui Baphomet.
În prezent, atât pentagrama magică răsturnată, cât şi semnul mano cornuto sau „El diablo”, sunt cunoscute şi
consacrate de către Biserica Satanistă din SUA, fondată de către Anton LaVey, un fan declarat al Protocoalelor
Înţelepţilor Sionului şi al scriitoarei evreice Ayn Rand, de la care îşi revendică ideile. Când şi-a editat opera de
căpătâi, Biblia Satanică, el a postat pe coperta acesteia, ca principal simbol ritual, pentagrama răsturnată în care se
înscrie figura Ţapului (Satan sau Baphomet). Simbolul nu este o invenţie a sa, fiind pur şi simplu preluat din
păgânism şi ritualurile magiei negre.
„Desenul de pe coperta Bibliei Satanice este o copie exactă de pe coperta lucrării A Pictorial History of
Magic and the Supernatural de Maurice Bessy, publicată prima dată în engleză de către editura Spring Books în
1964, doi ani înainte ca LaVey să fondeze „Biserica lui Satan” („Church of Satan”)... Ediţia originală în franceză,
intitulată Histoire en 1000 images de la magie, a fost publicată în 1961. Simbolul - cunoscut de către satanişti ca
emblema lui Baphomet - a apărut fără literele ebraice şi într-un text francez din 1931 al ocultistului Oswald Wirth.
La rândul său, ocultistul francmason Eliphas Levi descrie capul de ţap în pentagrama răsturnată în cartea sa Cheia
Misterelor, publicată prima dată în 1861, în franceză, iar imaginea capului ţapului din desen este preluată din
celebra ilustraţie a lui Baphomet prezentată de Levi în prima ediţie, din 1856, a cărţii sale Rituel de /a Haute
Magie. Aceste date dărâmă mitul că LaVey însuşi a proiectat emblema Baphometului...
În lucrarea lui Maurice Bessy, la pagina 198, aşa zisa emblemă a lui Baphomet apare alături de o altă
pentagramă asemănătoare, dar nerăsturnată, ce conţine imaginea nudă a lui Adam, stând în picioare, înconjurat de
literele ebraice Yeheshuah (IHShVH). În această variantă a emblemei lui Baphomet, în jurul pentagramei
răsturnate a fost scris numele regelui şi reginei din mitologia evreiască kabbalistică, Samael şi Lilith [prima soţie a
lui Adam, prima alungată din Eden, care îşi păstrează nemurirea şi devine mamă a demonilor şi vampirilor n.ed.]. Este evident că aceasta a stat la baza emblemei lui Baphomet folosită de LaVey, mai puţin numele. În
pentagrama nerăsturnată apar numele primului bărbat şi al femeii lui, Adam şi Eva. Deşi Bessy nu dă sursa celor
două pentagrame, ele par a proveni din lucrările lui Eliphas Levy, conform stilului” [Texe Marrs, Codex Magica].
Alţi autori au identificat „Sigiliul lui Baphomet” adoptat de către Anton LaVey ca simbol al Bisericii lui
Satan ca evoluând din pentagrama răsturnată din lucrarea ocultistului francez Stanislas de Guaita, Cheia Magiei
Negre, de Guaita fiind el însuşi un practicant al ritualurilor vrăjitoreşti care a decedat prin auto-combustie în urma
unui ritual.
Literele ebraice din jurul pentagramei lui Baphomet alcătuiesc cuvântul Leviathan, cel mai vechi locuitor al
mării, Dragonul Abisal din Vechiul Testament (Cartea lui Iov XL, 25-32; XLI, 1-26), care scoate flăcări pe gură şi
nas.
Biblia Satanică este împărţită în patru secţiuni, respectiv Cartea lui Satan, Cartea lui Lucifer, Cartea lui
Belial şi Cartea Leviathan-ului. LaVey afirma că magia satanică se împarte în trei categorii: ritualuri ale dorinţei,
ritualuri ale compasiunii şi ritualurile distrugerii.
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O importanţă covârşitoare o au în cartea sa cele „Nouă Declaraţii Satanice”, despre care sataniştii spun că
sunt parafrazări ale unor pasaje din romanul evreicei Ayn Rand, Atlas Shrugged, despre care LaVey însuşi spunea
că i-a influenţat gândirea. [Ayn Rand (pe numele real, evreiesc: Alissa Rosenbaum) a fost concubina bancherului
Philippe Rothschild, membru al celebrei familii de bancheri evrei implicaţi în manipularea ocultă a lumii,
finanţatori ai masoneriei în trecut, ai societăţilor secrete în general, ai grupului Bilderberg astăzi.]
Nu numai filiaţia de idei îl lega pe LaVey de Ayn Rand-Rosenbaum, ci şi un important prieten comun,
bancherul evreu Philippe de Rothschild (1902-1988), care în 1979 a ridicat în Napa Valey (California-SUA), unde
deţinea un domeniu-podgorie, o piramidă (masonică) Illuminati, loc unde se află şi templul Bisericii lui Satan a
lui LaVey. După numele său real, Szandor, LaVey este ungur, iar susţinerea unor autori că ar fi de fapt la rândul
său evreu (ca şi baronul Rothschild, protectorul său) nu poate fi verificată, chiar dacă „ritualul satanic” creat de el
are în prim-plan preluări din Kabbala evreiască însoţită de elemente de păgânism, gnosticism şi ritual masonic.
După unii, excursiile organizate la podgoriile Rothschild din Napa Valey - Opus One Winery - şi la piramida
Illuminati de aici, însoţite de degustări de vin („un bun pahar de vin roşu”) într-o „Peşteră Boemiană” nu sunt
decât o acoperire a frecventării templului satanic, „un tur organizat al cultului diavolului însoţit şi mascat de o
degustare de vin roşu”. [Daryl Bradford Smith şi Andrew Hitchcock, The History of the House of Rothschild,
2006]

Anton LaVey, liderul şi fondatorul
Bisericii lui Satan, stând cu mâna stângă în
gestul mano cornuto („mâna cu coarne”) salutul satanic pe coperta din spate a operei sale,
Biblia Satanică.

Privind afinitatea lui LaVey pentru ocultismul evreiesc este important de reţinut că el s-a solidarizat şi cu
ceea ce mulţi consideră a fi doctrina ocultei iudaice de manipulare şi conducere a lumii. Astfel, în cartea sa Satan
Vorbeşte el scria: „Prima oară când am citit Protocoalele Înţelepţilor Sionului, prima mea reacţie instinctivă a fost
«Şi, ce este rău în asta? Nu este aceasta calea prin care orice plan important trebuie să se realizeze? Nu este - fără
îndoială - în serviciul public un asemenea despotism?»”.
Deşi există mai multe indicii privind legăturile dintre satanismul lui LaVey şi oculta mondială desemnată în
general cu apelativul de Illuminati (un nume ne-însuşit totuşi de către super-think-tank-urile implicate), una dintre
aceste legături ideologice o reprezintă filozofia promovată de scriitoarea Ayn Rand-Rosenbaum în lunga şi
plictisitoarea ei lucrare Atlas Shrugged (cea mai citită carte în SUA, totuşi, după Biblia creştină), carte de la care
Anton LaVey îşi revendică o parte din ideile ce le dezvoltă în Biblia Satanică. [Pe numele ei real Alissa
Zinovievna Rosenbaum, Ayn Rand s-a născut în 1905, în Rusia, într-o bogată familie evreiască, dar a părăsit
definitiv Rusia bolşevică în 1926, pentru a se stabili la rudele din SUA. În foarte scurt timp s-a mutat în lumea
producătorilor evrei de la Hollywood, unde şi-a ales pseudonimul sub care a rămas cunoscută, scriind scenarii.]
Deşi scris sub forma unui roman autobiografic, Atlas Shrugged este considerată „un veritabil manual Illuminati”,
a cărui filozofie a fost numită obiectivism, pledând pentru individualism şi susţinând „egoismul raţional”. [După
ce publicul american a identificat personajele romanului Atlas Shrugged, eroul principal John Galt fiind Philippe
Rothschild, eroina Dagny Taggart fiind chiar autoarea, iar Ellis Wyatt celebrul magnat David Rockefeller, patron
al mai multor societăţi secrete - inclusiv Council on Foreign Relations şi grupul Bilderberg - el a început a fi citit
mai atent, devenind „a doua cea mai influentă carte a americanilor de azi, după Biblie”, conform unui studiu al
Bibliotecii Congresului SUA. În 2008, studiourile LionsGate trebuiau să toarne un film artistic după Atlas
Shrugged, cu acelaşi nume, „cel mai frumos cuplu din lume” - Angelina Jolie şi Brad Pitt - fiind aleşi în rolurile
principale, ale cuplului protagonist, Dagny Taggart (Ayn Rand-Rosenbaum) şi John Galt (Philippe Rothschild).
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Aşa se face că „cel mai frumos cuplu” trebuia să întruchipeze povestea de dragoste a unora dintre cei mai
dizgraţioşi indivizi. Filmul nu s-a mai finalizat, dar între timp Angelina Jolie devenise membră a „influentului şi
exclusivistului think-tank american” Council on Foreign Relations (Consiliul Relaţiilor Externe), cf. revistei
People şi The New York Times.] Cartea reprezintă totodată „planul pas cu pas de preluare a controlului asupra
întregii lumi prin preluarea Statelor Unite”. [John Todd, Introduction to Atlas Shrugged. 2006]
Elementele esenţiale ale doctrinei Rand sunt „raţiunea, individualismul şi capitalismul”. Criticii acestei
lucrări al cărei titlu s-ar traduce prin „Atlasul Nepăsării”(!), văd în ea „o carte ce descrie tuturor vrăjitorilor cum ar
putea controla Lumea sub Illuminati”, scrisă chiar sub îndrumarea baronului Rothschild, amantul Aynei RandRosenbaum [shrug - a ridica (din umeri), a nu-i păsa, a uita; să ne amintim permanentul gest de a ridica din umeri
(shrug) cu un aer jucat dezinvolt al fostul preşedinte al SUA, George W. Bush]. De altfel, Philippe Rothschild a
fost considerat în epoca sa liderul secret contemporan al Ordinului Illuminati, iar personajul său declară în Atlas
Shrugged că „va opri motorul lumii” şi chiar reuşeşte să o facă, fiind „unul dintre cei mai mari revoluţionari ai
omenirii” (mesajul Illuminati fiind codificat, deoarece, spun criticii, adevărata cheie le-a fost transmisă numai
unora). Atlas Shrugged se sfârşeşte cu scena în care eroul principal, Philippe Rothschild (întruchipat de personajul
John Galt), îşi ridică mâna în aer scoţând o bancnotă de un dolar arătând pe aceasta simbolul organizaţiei sale
secrete, în timp ce zicea: „Vom urma acest vechi simbol secret”. Simbolul era piramida masonică, în realitate
piramida ocultă „Illuminati”, creată de John Galt (adică Rothschild) conform Atlas Shrugged, ceea ce vrea să
confirme încă o dată că celebra piramidă este mai mult decât un simbol al independenţei SUA.
Alte trei personalităţi de la care satanistul LaVey îşi revendică originile propriei doctrine sunt Aleister
Crowley, Machiaveli şi Friedrich Nietzsche. În ce priveşte legăturile lui LaVey cu filozofia nietzsciană acestea
sunt extrem de mici, rezumându-se poate numai la conceptul de „supraom”, dar din machiavelism el a extras
cinismul şi imoralitatea absolute, ceea ce explică şi admiraţia sa pentru Protocoalele Înţelepţilor Sionului, la
originea cărora (oricine le-ar fi redactat) au fost identificate o parte din conceptele cinismul politic al lui Nicolas
Machiaveli. În ceea ce îl priveşte pe masonul de grad 33 Aleister Crowley, unul dintre conducătorii Ordo Templi
Orientis, acesta a fost el însuşi un practicant al ritualurilor oculte sexuale, fiind considerat un pionier al satanismul
modern.
Masonul britanic Aleister Crowley (1875-1947) a fost cunoscut în epoca sa ca ocultist, poet şi scriitor, dar
era totodată un important lider al organizaţiilor oculte Golden Dawn („Zorii de Aur”), Astrum Argento („Steaua
de Argint”) şi Ordo Templi Orientis (O.T.O.). Principala sa scriere, Liber Al vel Legis („Cartea Legii”), dezvoltă
filozofia Thelema (care în greacă înseamnă „dorinţă”), supranumită „Legea Noii Ere”, ce este un amestec de
orientalism amestecat cu diferite ritualuri oculte ale ordinului Golden Dawn şi ale riturilor masonice MemphisMisraim şi Scoţian Antic şi Acceptat.
Crowley reprezintă, vom vedea, prima legătură între Illuminati şi satanism.
Personalitate dezgustătoare, el s-a născut în Anglia în anul în care a murit Eliphas Levi (1875), de la care, ca
şi alţii după el, avea să preia o serie de idei despre magie. El provenea dintr-o familie bogată, ceea ce i-a permis să
studieze la Cambridge ocultismul şi magia. A fost iniţiat în societatea secretă Golden Dawn („Zorii Aurii”) şi sub
îndrumarea profesorului Allan Bennet, conducătorul ordinului, „un magician foarte puternic”, a trecut prin toate
gradele de iniţiere ale ordinului într-un an şi jumătate, ceea ce nimeni nu mai reuşise. De fapt, atrăgându-l cu bani,
Crowley l-a instalat pe Allan Bennet în apartamentul său, acesta învăţându-l „tot ceea ce ştia despre magie”.
Având planuri personale, însă, Crowley a părăsit ordinul Golden Dawn şi a publicat toate materialele
secrete ale acestuia în revista Equinox („Echinocţiu”), dând astfel o lovitură organizaţiei, după care şi-a înfiinţat
propria societate secretă, numită Argentum Astrum, unită mai târziu cu ramura engleză a Ordo Templi Orientis
(O.T.O.).
Secretarul personal al lui Crowley, Israel Regardie, având acces la materialele secrete ale ordinului Golden
Dawn a publicat la un moment dat cartea (în patru volume) Zorii Aurii (Golden Dawn). Începuse să citească
lucrările lui Crowley ca adolescent şi a continuat „să facă magie” toată viaţa sa. Mai târziu s-a despărţit de
Crowley şi a relevat câteva detalii din viaţa acestuia, motiv pentru care Crowley l-a blestemat. „Manualul de
magie” Arborele Vieţii al lui Regardie conţine de asemenea rituri Golden Dawn.
[În ceea ce îl priveşte pe cel care a consacrat imaginea Baphomet-ului, preluat atât de O.T.O. sub Crowley,
cât şi de Biserica Satanistă americană mai târziu, francezul Eliphas Levi, el „a avut un puternic impact asupra
magiei Ordinului Hermetic al Golden Dawn şi ulterior asupra lui Aleister Crowley'. Primul profesor în ocultism al
lui Levi a fost polonezul Wronski care a scris în jurnalul său că l-a iniţiat pe Levi în secretele magiei Kabbala.
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Cunoscut mason, Eliphas Levi s-a implicat în Franţa în mişcările revoluţionare. El a publicat, astfel, L'Evangile
du Peuple („Evanghelia Poporului”) în 1840 şi Le Testament de la Liberte („Testamentul Libertăţii”) în timpul
Revoluţiei de la 1848, urmate de două scurte sentinţe de detenţie. În anul 1854, Levi vizitase Anglia, unde l-a
întâlnit pe Edward Bulwer-Lytton, personaj implicat în Mişcarea Rozacruciană, fiind preşedintele unui Ordin
Rozacrucian. Împreună cu Bulwer-Lytton, el a conceput seria scrierilor sale despre magie, în frunte cu celebra
Dogme et Rituel de la Haute Magie, într-o perioadă de maxim succes al spiritismului (invocarea morţilor) în
Europa şi în SUA. Levi este recunoscut ca fiind unul dintre fondatorii cheie ai renaşterii magiei din secolul 20.]
Crowley pretinde despre Cartea Legii Thelema (Liber Al vel Legis) că i-ar fi fost dictată pe când se afla în
Egipt de către o „inteligenţă supranaturală” sau „putere extraterestră” (un înger sau un demon) cu numele de
Aiwaz, după ce cu 8 ani înainte, zicea tot el, pe 31 decembrie 1896 s-a trezit la miezul nopţii că dispune de
„mijloace magice”. Filozofia Thelema, adică a lucrării lui Crowley, este concentrată în celebra sa sintagmă „Fă
ceea ce vrei, aceasta este toată legea!”. Încă de tânăr el aderase la masoneria regulară britanică, obţinând în cadrul
Ritului scoţian vechi şi acceptat cel mai înalt grad, 33. În acelaşi timp, însă, Crowley experimenta toate tehnicile
magice şi oculte la care avea acces, iniţiindu-se totodată în aproape toate ordinele de tip masonic existente în
vremea sa. Astfel, după ce în anul 1912 a devenit membru al Ordo Templi Orientis, zece ani mai târziu a ajuns
conducătorul acestui important ordin.
S-a spus că, spre deosebire de cei pe care avea să îi inspire, Crowley era mai degrabă preocupat de a lupta
împotriva creştinismului decât de cinstirea lui Satan. Într-adevăr, numele acestuia, deşi este evocat în scrierile
sale, nu apare în prim plan. Faptul reiese mai ales din „Imnul lui Pan” (considerat „imn satanist”) compus de el
însuşi (şi care a fost intonat la înmormântarea sa, în decembrie 1947, în locul unei slujbe religioase) în care se
combat normele şi concepţiile morale, şi se pledează pentru „o viaţă liberă”, călăuzită de o „religie a celor
puternici” (Thelema). Prin „viaţa liberă”, Crowley înţelegea mai ales dezmăţul sexual, pe care îl practica cu
înverşunare. Se relatează, în acest sens, faptul că la „mănăstirea Thelema” din Sicilia (o locaţie întemeiată de
Crowley în anul 1920) el consuma droguri şi se deda la tot felul de orgii sexuale, motiv pentru care, în anul 1923 a
fost alungat de guvernul italian. Pentru el, Absolutul era mai degrabă „instinctul biologic descătuşat, care trebuie
lăsat să savureze fără nici o restricţie plăcerile vieţii”, într-un înţeles dionysiaco-orgiastic şi panteist. Crowley a
introdus-o pe „mama demonilor”, Lilith, în ritualuri şi şi-a numit prima fată (care a murit la 2 ani) după ea şi alte
divinităţi întunecate.
Numit de către propria mamă, o creştină extrem de religioasă, drept Bestia, fapt care l-a încântat pe
Crowley, el a mai fost supranumit „cel mai rău om din lume”, luându-şi singur şi apelativul de „Fiara 666”, aluzie
la diavol, aşa cum este acesta numit în Apocalipsă. Ca şi discipolul său, satanistul LaVey, Crowley avea pretenţia
că a fondat o nouă religie (prin Thelema), deşi declarativ, dar ipocrit, doctrina Thelema şi Ordo Templi Orientis
nu vor să combată creştinismul ci „să îl întoarcă la condiţia lui originară”. Crowley scria, astfel, în 1944, că
sarcina O.T.O. a fost „să readucă creştinismul la statutul său real de religie solaro-falică”, ceea ce este o aberaţie.
Deşi auto-definit ca „Fiara 666” şi „Bestia”, în anul 1922 Crowley spera ca Israelul (iudaismul şi sionismul,
evreii în general) „să se raporteze la Legea Thelemei”, pentru că el, Crowley, era nici mai mult nici mai puţin
decât „Mesia pe care l-au aşteptat evreii”. Deşi supărat şi pe majoritatea evreilor, având ieşiri „anti-semite” după
ce aceştia nu au sărit să îi împărtăşească ideile, în jurul său au gravitat destul de mulţi evrei, ca membri ai
„Califatului” (o conducere instituită de el) sau ai Ordo Templi Orientis (O.T.O.).
Thelema, O.T.O. şi satanismul, sunt, spre deosebire de creştinism, doctrine ale individualismului, ale
satisfacerii tuturor plăcerilor (Crowley însuşi fiind dependent de heroină), ale egocentrismului, fiind prin definiţie
îndreptate împotriva bisericii apostolice creştine, a creştinismului în general, insistând asupra importanţei
„liberului arbitru” în prim-planul existenţei umane, drept contrapondere opusă credinţei creştine. După Crowley,
prin ritualuri compuse din practici sexuale aberante şi jertfe sângeroase de animale, magicianul (adică el sau un
adept al său) îşi aserveşte energiile secrete ale cosmosului, îndeplinindu-şi astfel dorinţele tot timpul, fără nici o
limită.
Pretinsa iniţiere a lui Crowley de către mesagerul supranatural Aiwaz, reproduce povestea „arabului
dement” Abdul Al-Hazred care în secolul 7 d.Hr. ar fi scris controversata lucrare de invocarea a spiritelor
cunoscută azi ca Necronomicon (după numele latin al traducerii medievale a acesteia). Cu origini reale
controversate, Necronomicon-ul a fost chiar folosit de către Crowley, aşa cum acesta pretindea, fiind o sursă de
inspiraţie a practicilor, doctrinei şi filozofiei lui oculte, satanismului şi vrăjitoriei Wicca, mai târziu. El arăta
despre incantaţiile Necronomicon-ului că sunt „Blestemul Creaţiei Originare”, adăugând că „Par scrise de
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Dumnezeu Însuşi! De ce? Poate pentru că i-a părut rău că a creat omul!”.
Aleister Crowley făcea distincţie între oamenii „de rând”, comparaţi cu nişte câinii, care servesc, şi o clasă
superioară de „oameni zei”, care conduc câinii. „Sclavii trebuie să servească” era un dicton al lui Crowley.
Această doctrină este frapant de apropiată de cea a rasismului talmudic, care vede în evrei fiinţele superioare,
însufleţite, iar în ne-evrei (goimi) slugile acestora, apropiaţi condiţiei de animale. „Thelemiţii” lui Crowley se
consideră a fi „agenţi divini” sau „aleşi”, acţionând dintr-o „Dorinţă Adevărată”, în timp ce ceilalţi sunt mai
degrabă „obiecte”.
Deşi mulţi autori încearcă să apropie doctrinele lui Crowley şi Ordo Templi Orientis de ideologia nazistă,
realitatea este că acestea au fost interzise de către Germania în anul 1937 printr-o circulară a SS, când au fost
închise forţat mai mult de 200 de organizaţii de tip masonic. Un cofondator al Fraternitas Saturni (sub-ordin al
O.T.O.-ului lui Crowley) Eugen Grosche, a fugit din Germania în Elveţia, iar Karl Germer, cel mai bun prieten al
lui Crowley, a fost închis într-un lagăr de concentrare nazist. Fraternitas Saturni a fost creată în 1926 în
Germania, fiind al doilea ordin fondat pe filozofia religioasă a lui Crowley a Thelemei („Legea Noii Ere”), primul
fiind propria versiune Ordo Templi Orientis a lui Crowley. Alt subordin a fost Fraternitas Rosicruciana Antiqua
(F.R.A.) înfiinţat în 1927 în America de Sud. Un alt ordin înrudit este aşa-zisa Ecclesia Gnostica Catolica
(Biserica Gnostică Catolică), a cărei conlucrare cu O.T.O. (prin una din multele sale ramuri) s-a observat în
perioada 1908-1920.
Interzis de către Germania naţional-socialistă, căreia voise să-i ofere doctrina sa (dar a fost refuzat, nemţii
văzând în ordinele şi ritualurile O.T.O. şi conexe „un cuib generator de boli nervoase prin practici oculte”), în
timpul celui de al II-lea război mondial Crowley şi-a oferit serviciile spionajului britanic „ca expert în astrologie
şi ocultism”. El chiar l-a cunoscut personal pe Ian Fleming de la „Spionajul Naval” (scriitorul romanelor cu James
Bond). Când adjunctul lui Adolf Hitler, vice-cancelarul german Rudolf Hess, un înfocat adept al mitologiei
ariene, s-a paraşutat în Anglia în încercarea lui de a convinge Marea Britanie să nu poarte război Germaniei, MI5
şi MI6 (care l-au capturat şi închis pe Hess) ar fi apelat într-adevăr la ajutorul Crowley în „examinarea” liderului
nazist. Lui Crowley i s-a aranjat astfel să îl întâlnească pe Hess chiar în comuna Ham, unde a fost acesta deţinut
mai înainte de a fi transferat în Turnul Londrei.
În Programul Constituţiei şi Principiile de ghidare ale Gnosticilor Neo-Creştini Ordo Templi Orientis,
publicat în 1920, Aleister Crowley scria că: „Bestia 666 (adică el însuşi, Crowley] sfătuieşte că toţi copiii ar
trebui să fie obişnuiţi din copilărie să asiste la fiecare tip al actului sexual şi de asemenea la procesul naşterii”,
dar nu toate organizaţiile O.T.O. din lume împărtăşeau aceste idei, precum cea din Elveţia.
Mulţi ocultişti faimoşi au fost într-un fel sau altul legaţi de Reuss sau de Ordo Templi Orienti, cum ar fi:
Papus, Rudolf Steiner, Jack W. Parsons, Ron L. Hubbard, Gerald Gardner, George Plummer, Israel Regardie, Ben
Kadosch ş.a. Când Crowley a preluat organizaţia în 1924, el a restructurat-o complet, atât în formă cât şi în
conţinut, dar mai multe ramuri s-au despărţit, astfel că există grupuri încă active în Elveţia, care derivă din
O.T.O.-ul lui Reuss.
P-R Koenig menţionează însă în cercetarea sa despre O.T.O., că adevăratul succesor al lui Reuss a fost cel
mai probabil bogatul francmason Kaufmann Hans Rudolph Hilfiker-Dunn (1882-1955).
Astăzi, cea mai bine-cunoscută ramură modernă a Ordo Templi Orienti este organizaţia din California,
fondată în 1979 de Grady Louis McMurtry (1918-1985), foarte influenţat de vechile sale rădăcini francmasonice,
de unde ordinul este din nou răspândit în întreaga lume, cartierul general actual fiind mutat la New York. În
Brazilia funcţionează o altă ramură, numită Societas Ordo Templi Orientis, şi care se consideră o „urmaşă
autentică” a O.T.O.-ul lui Crowley.
„Grimoire”-ul de magie neagra Necronomicon este în acelaşi timp o carte fictivă (atunci când apare în
nuvelele scriitorului fantastic american H.P. Lovecraft), dar şi una reală, cunoscută în occident mai ales ca Simon
Necronomicon, aceasta fiind folosită de Aleister Crowley în practicile sale rituale, ca şi în doctrina sa, pe care a
introdus-o subtil şi în Ordinul Templierilor Orientali (Ordo Templi Orienti), aripă a Illuminati.
Deşi cartea cunoscută azi sub acest nume este probabil o creaţie mai recentă decât pretinde legenda, ea a
fost folosită de Crowley, iar în anul 1977 a devenit cunoscută public, când o grupare ocultă din SUA a tipărit 666
de exemplare ale unei ediţii alterate şi restrânse a cărţii, pentru uzul adepţilor ei.
Considerată o ficţiune a scriitorului H.P. Lovecraft, Necronomicon-ul (despre care la începutul secolului XX
mai scriau şi scriitorii August Derleth şi Clark Ashton Smith) a existat oricum anterior evocării ei în literatură; la
British Museum se mai păstrează câteva fragmente ale unei ediţii din sec. XV, iar dintr-o ediţie spaniolă din sec.
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XVII există exemplare la Universitatea din Buenos Aires, la Biblioteca Naţională din Paris şi la Widner Library a
Universităţii Harvard din SUA. O traducere din secolul XVI a Necronomicon-ului, în engleză, a dispărut în 1934,
iar British Museum a fost locul următoarelor încercări de furt a ediţiei latine din 1487 (tradusă de călugărul
dominican Olaus Wormius), fiind de aceea mutată în mina de la Wells, unde în timpul celui de al II-lea război
mondial se păstrau bogăţiile coroanei britanice.
Numele arăbesc al cărţii devenită celebră ca Necronomicon sau „Cartea Numelor Moarte” ar fi Kitab AlAzif („Urletul Demonilor Nopţii”), referindu-se la sunetele deşertului, atribuite duhurilor rele. Abdul Al-Hazred
vorbeşte în carte despre „entităţile care au populat Pământul înainte de apariţia omului”, numite de el „Cei
Vechi”, şi despre cum pot fi invocate şi dominate aceste puternice fiinţe. Puterea incantaţiilor-„blesteme”
conţinute în Necronomicon ar putea chiar „să arunce în negură întreaga omenire”. Există totodată legenda că mulţi
dintre traducătorii occidentali ai Necronomicon-ului au ajuns în ospicii, tot aşa cum şi Al-Hazred a fost
supranumit şi „Arabul Dement”. Entităţile „vechi” descrise de Al-Hazred există în continuare, conform
Necronomicon-ului, dar pe un alt plan alt realităţii, aşteptând un semn, o invocaţie, o tehnică magică pentru a
reveni în această realitate (dimensiune), ele putând pune chiar „din nou” stăpânire pe Pământ.
Al-Hazred, care a experimentat şi scris cartea în „transa” produsă de un cocteil de halucinogene şi
stupefiante, susţinea că i-a contactat pe Cei Vechi şi anunţa o altă finalitate a Apocalipsei decât cea biblică: un
război mondial în care Fiara iese victorioasă iar Pământul - aşa cum îl ştim - este distrus aproape în întregime.

Cartea Arabului Nebun
(după Justin Geoffry, The Book of the Arab, Starry Wisdom Press, 1979)
„Necronomicon-ul ar fi fost adus în Europa în jurul secolul X de către câţiva cruciaţi, fiind chiar şi tradus,
dar nu există nici un indiciu despre păstrarea până astăzi a vreunui exemplar arab. Deşi în secolul XI au fost arse
mai multe exemplare care circulau în secret, câteva au scăpat. Preotul dominican Olaus Wormius a efectuat o
traducere în latină a Necronomicon-ului în anul 1487 (şi nu în secolul 17, cum avea să scrie mai târziu americanul
Lovecraft). German prin naştere, Wormius era secretarul primului Mare Inchizitor al Inchiziţiei spaniole, Tomas
de Torquemada, şi intrase în posesia cărţii în urma confiscării ei de la „eretici”. Era o abatere din partea lui să
traducă şi să tipărească Necronomicon-ul, dar cartea trebuie să îi fi produs o fascinaţie obsesivă, în final fiind
acuzat de erezie după ce a trimis o copie lui Johann Tritheim, abate de Spanheim. Ajunsă în mâna Papei Grigorie
al IX-lea, acesta a interzis cartea, Inchiziţia dând ordin ca atât traducerile existente, cât şi autorul lor să fie arşi pe
rug. Teoretic toate copiile traducerii lui Wormius au ars odată cu el, dar există supoziţii că unele au scăpat,
inclusiv un exemplar trimis la depozitul secret al Bibliotecii Vaticanului.
Peste o sută de ani, în 1586, o copie a traducerii latine a lui Wormius a apărut la Praga. Dr. John Dee,
faimosul magician englez şi asistentul său Edward Kelly se aflau la curtea împăratului Rudolph al II-lea pentru a
discuta despre fabricarea aurului alchimic, iar Kelly a cumpărat copia de la aşa-numitul „Rabin Negru”,
kabbalistul Jacob Eliezer, care fugise din Italia la Praga după ce a fost acuzat de necromanţie. În acea vreme, sub
patronajul lui Rudolph, Praga devenise un magnet pentru magicieni şi alchimişti de tot felul şi este greu de
imaginat un loc mai potrivit în Europa pentru a fi descoperită o copie a cărţii. Totuşi, deşi a circulat în anumite
medii oculte europene medievale, despre Necronomicon nu s-a mai vorbit niciodată (public sau în mediile
bisericeşti) până la începutul secolului XX, când scriitorul fantastic american Howard Phillips Lovecraft a scris o
istorie fiction a Necronomicon-ului, ajungând însă ca ulterior să pretindă că a inventat totul (în mare măsură,
povestea lui chiar este o invenţie) explicând că nu există cartea, fiind o „fantasmagorie literară”. Cu toate acestea,
înainte ca el să popularizeze numele cărţii, ea era studiată şi folosită de câţiva ocultişti europeni, în frunte cu
englezul Aleister Crowley. Totodată, la British Museum se păstra versiunea germană a lucrării din secolul XV.
Necronomicon-ul a avut o mare influenţă asupra lui Kelly, caracterul scriiturii lui schimbându-se, el
producând şi o extraordinară „comunicare” ce a îngrozit familia lui Dee. Crowley a interpretat aceasta ca o primă
încercare, nereuşită, a unei entităţi extra-umane, să comunice Thelemica „Carte a Legii”. Kelly l-a părăsit pe Dee
la scurt timp după aceea, dar totuşi Dee a tradus Necronomicon-ul în engleză în timp ce era director al Christ's
College din Manchester, şi, contrar spuselor lui Lovecraft, această traducere nu a fost niciodată tipărită,
manuscrisul intrând în posesia marelui colecţionar Elias Ashmole (ocultist şi astrolog, unul din principalii părinţi
ai masoneriei speculative din Anglia, iniţiat în masoneria operativă în anul 1646 - n.ed.) şi, de aici, a Bibliotecii
Bodleian din Oxford. Există prezumţia că Necronomicon-ul a fost studiat de-a lungul timpul şi de societatea
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secretă Golden Dawn, căreia i-a aparţinut şi Crowley, iniţial, iar Lovecraft, conştient sau nu, a încălcat interdicţia
de a vorbi despre existenţa ei. În prezent au fost identificate mai multe falsuri prezentate ca fiind Necronomiconul, circulând chiar şi ficţiuni privind istoria acestuia. Ele pot fi recunoscute printr-o totală lipsă de imaginaţie şi
inteligenţă, calităţi pe care însă Alhazred le poseda cu prisosinţă.
Cum a ajuns nuvelistul H.P. Lovecraft să «inventeze» existenţa Necronomicon-ului? Răspunsul la această
interesantă întrebare constă în existenţa a două persoane: poetul şi magicianul Aliester Crowley şi modista numită
Sonia Greene. Nu este nici o îndoială că Crowley a citit traducerea lui Dee a Necronomicon-ului, probabil atunci
când cerceta hârtiile lui Dee; prea multe pasaje din Book of the Law a lui Crowley apar ca o transcriere a unor
pasaje din această traducere... De ce însă el nu indică Necronomicon-ul ca sursă a lucrărilor sale?... Eu suspectez
că Necronomicon-ul a devenit stânjenitor pentru Crowley când a realizat întinderea cu care, inconştient, a
încorporat pasaje din Necronomicon în Book of the Law.
În 1918, Crowley era în New York. Ca întotdeauna, el a încercat să-şi consolideze reputaţia literară,
colaborând la The International şi Vanity Fair. Sonia Greene era o energică şi ambiţioasă emigrantă evreică cu
ambiţii literare, care îşi permitea să întreţină un club de lectură şi dineu (de tipul dinner club) numit Walker's
Sunrise Club, acesta fiind locul unde ea l-a întâlnit prima dată pe Crowley, pe care l-a invitat să ţină un discurs
despre poezia modernă. Într-o scrisoare către Norman Mudd, Crowley descria idealul său feminin ca «mai
degrabă înaltă, musculoasă şi durdulie, vivace, ambiţioasă, energică, pasională, în vârstă de 30-35 de ani, probabil
evreică, probabil cântăreaţă sau actriţă din zona divertismentului; ea trebuie să fie 'la modă', un pic stridentă şi
vulgară; Foarte bogată, desigur!». Sonia nu era actriţă sau cântăreaţă, dar corespundea în toate celelalte privinţe.
Pentru vremurile ei, ea câştigase o sumă enormă de bani ca designer şi producătoare de pălării de damă.
Contemporanii o descriau în felurite moduri, precum «o femeie cu mare şarm şi magnetism personal», «cu un aer
tineresc», «cu adevărat fermecătoare, cu o puternică alură feminină», «una dintre cele mai frumoase femei pe care
le-am întâlnit vreodată» etc. Crowley nu a pierdut timpul în ceea ce o privea pe femeie: ei s-au întâlnit intim pe
parcursul a mai multor luni de zile. Apoi, în 1921, Sonia Greene l-a întâlnit pe H.P. Lovecraft, după care, în
acelaşi an, Lovecraft publica prima sa nuvelă în care îl menţiona pe Abdul Alhazred, The Nameless City - „Oraşul
fără Nume”. În 1922 el a menţionat prima dată Necronomicon-ul în nuvela The Hound, iar pe 3 martie 1924, H.P.
Lovecraft şi Sonia Greene se căsătoreau.
Nu ştim ce i-a spus Crowley partenerei sale Sonia Greene şi nu ştim ce i-a spus Sonia lui Lovecraft... Poate
concis, poate deformat, dar fără îndoială că i-a împărtăşit părţi din Cartea Legii a lui Crowley. Este uşor să ne
imaginăm situaţia în care Sonia şi Lovecrafft stăteau relaxaţi şi discutau într-o cameră confortabilă despre o nouă
poveste, iar Sonia aducea în discuţie unele idei bazate pe ceea ce Crowley i-a spus; ea nici nu trebuia să îl
menţioneze pe Crowley, fiind de ajuns ideile şi informaţiile acestuia pentru a-i aprinde imaginaţia lui Lovecraft.
Nu există nici o evidenţă că Lovecraft a văzut vreodată Necronomicon-ul sau că măcar ştia că există în realitate.
În 1927, Lovecraft a scris o scurtă pseudo-istorie a Necronomicon-ului (ce a fost publicată în 1938, după moartea
sa, sub titlul A History of The Necronomicon). Necronomicon-ul său este străin de spiritul celui original, iar
detaliile sunt pure invenţii. Nu există nici un Yog-Sothoth, Azathoth sau Nyarlathotep în original, dar există un
Aiwaz...” (entitatea despre care Crowley susţinea că i-a dictat Cartea Legii Thelema - Liber Al vel Legis - în anul
1904; n.ed.).
Legenda Necronomicon-ului, până azi
Există foarte puţine date despre Abdul Al Hazred. Se ştie că era un călător neobosit, vizitând tot ce se putea
din Alexandria Egiptului şi până în îndepărtata provincie indiană Punjab. Era, totodată, un om educat, care şi-a
petrecut însă o mare parte a vieţii în sălbăticiile Arabiei, călătorind decenii prin pustiu în căutarea ştiinţelor sacre
şi, după propriile sale cuvinte, descoperind oraşul sfânt Irem în pustiul Rhub al Khali (în eposul arab, enigmaticul
oraş Irem este un oraş transcendent (precum Luz, Agharta sau Shambala), putând fi vizitat numai de către magii
arabi, magribii, care credeau ca „Oraşul Coloanelor” este uşa spre „Marele Vid”, lumea duhurilor, care pot fi
legate cu jurăminte sfinte de supunere în schimbul aducerii în lume, primind de la ele, în schimb, capacităţi
magice şi ştiinţe secrete.
Al Hazred ar fi scris Kitab Al-Azif - Necronomicon-ul în anul 730 d.Hr., în Damasc, având acces la multe
„resurse” acum pierdute, folosind o „bizară magie” pentru a vedea trecutul. El credea că, în afară de oameni, pe
Pământ au mai trăit multe „specii” inteligente şi că multe cunoştinţe au fost transmise umanităţii în întâlnirile cu
fiinţele „de dincolo” sau „de pe alte sfere”. Era de asemenea convins că, folosind invocaţii magice, a contactat
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fiinţele numite „Cei Vechi” şi a vorbit despre puterile teribile care vor să „recucerească Pământul”, corelând
această teză cu „Apocalipsa Sfântului Ioan”, răsturnând sfârşitul Armaghedonului, astfel încât Fiara va triumfa
după un mare război.
„Până mai este timp - scria Al Hazred - eu trebuie să termin a scrie tot ce ştiu despre groaza ce rătăceşte în
Exterior, ce zace lângă pragul fiecărui om, deoarece aceasta este o taină veche, din timpuri străvechi, transmisă
din generaţie în generaţie dar acum uitată de toţi, cu excepţia câtorva, a celor care se închină Celor Vechi... Aşa că
fiecare care va citi această carte, să ştie că asupra locurilor de trai ale oamenilor privesc şi cercetează Zeii şi
Demonii din Vechea Rasă din timpurile de dinaintea timpurilor şi că ei sunt însetaţi de răzbunare pentru demult
uitata Bătălie ce s-a desfăşurat în cosmos şi a sfărâmat lumile..., până la facerea omului, când în Univers rătăceau
Zeii Superiori - rasa lui Marduk, cum îl ştiau haldeii, şi a lui Enki, Stăpânului nostru, a Lordului Magilor... Eu am
găsit Porţile care duc în Exterior, prin care veşnic veghează Cei Vechi, dornici să intre în lumea noastră.”
Necronomicon-ul ar fi fost cunoscut încă din antichitate şi de către o societate secretă din Mesopotamia,
formată din magicieni care invocau lumea abisurilor, societate care ar fi avut „cheile cunoaşterii” de la o lume
dinainte de potop, despre care nu ştim nimic. Se spune că această carte ar da posibilitatea celor care folosesc
puterea blestemelor ei ancestrale să invoce şi să obţină forţele entităţilor „de dincolo”.
O legendă pretinde că Ordinul Cavalerilor Templieri, prin legăturile sale secrete cu ordinul oriental Gaziz, a
luat cunoştinţă despre existenţa manuscrisului Kitab Al-Azif (Urletul Demonilor Nopţii), din care a obţinut o copie
completă în anul 1299. Deşi tranzacţia a fost ţinută secret, ea a fost totuşi comunicată Sfântului Scaun şi, în parte,
căderea ordinului Templierilor a fost provocată şi de posesiunea „blestematului Necronomicon”. (Ordinul ar fi
reuşit însă să salveze Necronomicon-ul, care a fost pus la loc sigur în Normandia, în castelul Gisors.)
În martie 1300, într-o cazarmă din Bretagne, în apropiere de actualul oraş Huelgoat, demnitari ai Ordinului
templier ar fi pus în practică un ritual din Necronomicon, evocând entitatea Hastur, o „entitate sub-terestră” care a
deveni „ghidul” lor. Însăşi originea faimosului Baphomet al templierilor ar proveni de la imaginea „holografică” a
entităţii Hastur, care apărea în timpul ritualului, transmisă prin „planul eteric”. Graţie puterilor lui HasturBaphomet, templierii ar fi prosperat în cel mai mod rapid, dar evocarea ritualică ar fi deschis porţile „imperiului”.
În anii 1933-1938 aproape toate dintre puţinele exemplare ale Necronomicon-ului au dispărut fără urmă,
căci cineva din conducerea nazistă a Germaniei, urmare legăturilor anterioare cu Theodor Reuss, şeful Ordo
Templi Orienti din Germania (şi colaboratorul lui Crowley), s-a interesat de această carte şi a început să îşi
procure exemplarele existente (traducerea lui Dee a dispărut din biblioteca din Oxford în primăvara anului 1934,
iar British Museum a fost locul următoarelor câteva încercări de furt).
În 13 octombrie 1946, trei înalţi iniţiaţi ai ordinului de tip nazist Vrill (înrudit cu Golden Dawn şi societatea
Thule) au procedat la marea evocare din Necronomicon, timp de cinci ore. La sfârşitul acestei evocări, printr-o
„breşă de spaţiu-timp” s-au infiltrat mai multe entităţi şi s-au manifestat în lumea noastră, tot începând cu acest
moment amplificându-se şi manifestările O.Z.N. Prima entitate „neagră” infiltrată se numeşte Sabchotroh, care ar
fi părăsit „fundurile abisale ale Atlanticului” în timpul evocării, ritualul permiţându-i să ia o formă aproape umană
(pe baza acestei legende oculte a fost dezvoltat scenariul filmului artistic Hellboy).

Ritul Memphis-Misraim,
Ordo Templi Orientis şi Illuminatii
Originile Ritului Antic şi Primitiv de Memphis şi Misraim sunt controversate, coborând în legendă, în mister
şi în senzaţional, deşi cf. istoricilor autorizaţi, legendele au fost create în scopul precis şi mercantil de a-i seduce
pe naivi.
Deşi ritul egiptean al „magicianului” Cagliostro (Joseph Balsamo) a fost mai târziu preluat într-o formă
reunită a riturilor, el este considerat de către mulţi masoni ca fiind la originea laturii „egiptene” de azi a ritului.
Giancarlo Seri, şeful ritului Memphis-Misraim astăzi („Mare Maestru Suveran, Mare Comandator, Mare
Hyerofant General 33:.90:.97:.”) spune că: „Actuala structură a Venerabilului Nostru Rit vine de la o complexă
reorganizare a două rituri: Ritul lui Misraim, apărut în Veneţia în 1801, opera lui Filalete Abraham, ce s-a
răspândit imediat după aceea în Italia şi Franţa, şi Ritul lui Memphis Oriental fondat de Jaques Etienne Marconis
în 1839 la Paris... De fapt, în prolifica şi plina de fantezie lume masonică, care a însufleţit Europa în cea mai mare
parte a veacului XVII, s-a crezut că este bine să se reunească într-un singur Ordin şi într-un singur Rit,
nenumăratele Rituri Masonice practicate în Masoneria de înalte grade şi în «Ordinele Cavalerilor Illuminati», care
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funcţionau deja de la începutul acestui secol.” (Giancarlo Seri, Ritului Antic şi Primitiv de Memphis şi Misraim)
G. Seri, şeful italian al ritului mixt, adaugă că acesta, „fondat după Revoluţia franceză, a fost structurat în
aşa fel încât să reprezinte într-un singur Corp Ritualic sistemul dual Masonic illuminat care închide în sine marile
sisteme iniţiatice Occidentale şi Orientale”. El insistă chiar asupra „bagajului valorilor «illuminate» pe care orice
iniţiat [al ritului mixt Memphis-Misraim] trebuie să le posede”.
Astfel de trimiteri ar trebui să ridice întrebări asupra originii reale a riturilor Memphis şi Misraim, dar nu
există nici o dovadă istorică a legăturilor lor cu Illuminati din Bavaria (ordin ce avea să fie redeşteptat în interiorul
acestor rituri, peste timp), iar legăturile istorice ne duc mai degrabă la acei legendari Illuminati din Avignon şi la o
seamă de iniţiatori evrei care au adus componenta kabbalistică a riturilor. În mod extrem de ciudat, însă, plecând
tot din ritul Memphis-Misraim aveau să se nască cultele luciferice şi cele satanice moderne, Lucifer fiind invocat
de către însuşi Adam Weishaupt ca fiind cel de la care Illuminati primesc lumina.
Iată, însă, câteva repere privind originea ritului mixt, conform „Marelui Hierofant General” Giancarlo Seri:
• Ritul de Misraim sau de Egipt a fost fondat în 1801 la Veneţia de Filalete Abraham... se va putea nota că
adepţii lui Filaleti erau Masoni Liberi proveniţi din Franţa şi legaţi la Ritul Primitiv din Narbona, că Abraham
este numele cunoscutului patriarh evreu şi că acest Rit este impregnat de ştiinţa Kabalistică. În consecinţă,
Ritul de Misraim, în loc să fi apărut de la zero la Veneţia, are o apariţie complexă, din mai multe origini.
• „1640 „Din această perioadă rezultă existenţa unui Rit Masonic compus din 7 grade, în forma egipteană,
lucrând în Franţa, mai precis la Avignone.” [Aici avea să fie consemnat în 1760 ordinul Illuminati-lor din
Avignon - Illumines d'Avignon]
• „1782... [Evreul] Marc Bedarride susţine că în acest an, tatăl sau Gad a fost vizitat de un iniţiat Egiptean,
numit Ananiah Înţeleptul, de la care obţinuse afilierea şi puterile de transmitere a unei tradiţii masonice de
provenienţă Egipteană”.
• „1788-1801. Se naşte la Veneţia, prin sinergia harnicelor Loje Masonice Egiptene, parţial promovate de
Cagliostro şi parţial de la Ananiah Înţeleptul şi de la Abraham (Baronul Tassoni de Modena), Ordinul Egiptean de
Misraim. [Pe numele său real Joseph Balsamo, Cagliostro era în legătură cu un Ordi Illuminati originar din
Neapole, după Leo Zagami (Cagliostro and the Illuminati teachings from Naples), care arată că Cagliostro
provenea totodată dintr-o colonie de evrei „egipteni” din Neapole, de unde şi-ar fi tras învăţăturile.]
• „Tot în această perioadă fraţii Bedarride, de religie ebraică, după ce au primit regulara iniţiere masonică
egipteană în oraşul Milano, au devenit principalii difuzori ai Ritului, pană când îl introduc în Franţa în 1813.
Imediat după aceasta, au avut loc ulterioare dezvoltări astfel încât au fost deschise Loji şi Capitole în Belgia,
Elveţia şi în Irlanda.”
• „1798. Întorşi în Franţa, mulţi ofiţeri, deja veterani ai campaniei napoleoniene din Egipt fondează la
Montauban, în Franţa, Loja Mamă a Vechiului Rit Oriental de Memphis. Printre fondatorii acestei extraordinare
organizaţii, găsim ofiţerul de origine italiană, Gabriel Mathieu Marconis de Negre. Fiul său va deveni mai târziu
moştenitorul şi succesorul lui ca Suveran Mare Maestru al Ritului de Memphis.
• „1860 [Celebrul] Giuseppe Garibaldi şi unii dintre Ofiţerii săi sunt iniţiaţi la Palermo în Loja Ritului lui
Memphis.”
• „1861-1862. Devine Mare Maestru al Suveranului Consiliu pentru USA, fratele Harry Seymour. Se
constituie Suveranul Sanctuar al Ritului de Memphis în USA.”
• Pe 21 iulie 1862 a fost fondat ORDO TEMPLI ORIENTIS ca rit de 33 grade prin „Carta Cerneau” a lui Harry J.
Seymour, Mare Maestru al Ritului Memphis în SUA. Numele ordinului nu a fost cunoscut însă până în anul 1902.
• „1881 Giuseppe Garibaldi, deja Mare Maestru al Ritului de Misraim din 1860, ales Mare Hyerophante
General în 1881, în virtutea puterilor sale Suverane, unifică cele două Rituri de Memphis şi Misram care în plan
formal, până în acele timpuri, rămăseseră separate.”
• 1896 Theodor Reuss şi Leopold Engel, conducători ai Ordo Templi Orientis au „re-deşteptat” Ordo
Illuminati] „fondat de Adam Weishaupt în secolul al XVIII-lea”, dar o parte dintre Illuminati au continuat să
acţioneze în continuare ascunşi în cadrul masoneriei regulare.
• 1913 Suveran Mare Hierofant al ritului Memphis-Misraim devine germanul Theodore Reuss, şeful Ordo
Templi Orientis şi Ordo Illuminati.
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* O.T.O. *
Ordo Templi Orientis
- sinteză rezumat P.R. Koenig
Theodor Reuss (1855-1923), un mason anglo-german, şeful ritului Memphis-Misraim, a inventat câteva
ordine noi şi a (re-)constituit Ordo Templi Orientis între 1906 şi 1912, o clonă a Breslei Masonice, a „Ritului
Scoţian Antic şi Acceptat”, a „Anticului şi Primitivul Rit de Memphis şi Misraim” şi Tantra. De asemenea a
inventat un nou „Ordin al Illuminati-lor” şi câteva societăţi rosicruciene... Apartenenţa la unul din ordinele lui
Reuss echivalează cu apartenenţa la toate celelalte. Francmasonii regulari resping activităţile lui Reuss, în special
O.T.O.-ul, care acceptă femei în lojile sale.
Efectiv, Reuss a recrutat masoni de gradul 33 ai Ritului Scoţian Antic şi Acceptat şi de gradele 90 si 97 ai
Ritului Memphis-Misraim, membri precum „puţinii aleşi” pentru noul său ordin O.T.O., de 11 grade. Nu exista un
nume propriu la acea vreme; uneori a vorbit despre „Francmasonii Orientali” sau „Ordinul Vechilor Francmasoni
Templieri” (expresie folosită în contextul Ritului Scoţian Antic şi Acceptat). Ritul-Memphis separat a fost numit
uneori „Ritul Masonic Antic şi Primitiv”, sau chiar „Ordinul Oriental al lui Memphis”.
O.T.O., care la acea vreme era un gen de ordin colectiv, a sifonat membrii din Ritul Scoţian, MemphisMisraim, Ordinul Illuminatilor, Masoneria Regulară, Biserica Gnostică Catolică, Rosicrucienii, Golden Dawn etc.
Astăzi, tot decorul masonic este oglindit în ritualurile O.T.O.; în exprimarea sa, parole şi semne.
După moartea lui Reuss în 1923, Crowley a făcut o afacere din secretul Ordo Templi Orientis. El a
promovat „Elixirul Vieţii” (sub numele de Amrita, „Medicina Magică”) şi „vindecarea” pacienţilor conform
metodelor O.T.O.
Crowley s-a jucat cu diferite metode magico-sexuale. Unul din secretele Ordo Templi Orientis este adorarea
idolului Baphomet al vechilor templieri. În timp ce grupul german desprins din O.T.O., misoginul Fraternitas
Saturni, a încercat cu siguranţă (şi încă încearcă) să îl încarneze pe Baphomet, în grupurile O.T.O. de după
moartea lui Crowley, în 1947, subiectul este încorporat în gradul IX. Crowley a propus selectarea unui partener
feminin cu care „Magicianul” să „copuleze continuu” până rezultă sarcina: un homunculus.
Ordo Templi Orienti din Elveţia, un ordin special printre celelalte O.T.O., a fost condus de comunistul
Herman Joseph Metzger (1919-1990), care a fost iniţiat în 1943, la Davos (Elveţia). Metzger arăta că acest O.T.O.
s-ar trage de la Reuss, un fapt care i-a conferit autoritate asupra fiecărei mlădiţe a O.T.O.-ului lui Crowley.
Metzger a preluat din 1950 toată autoritatea pentru Fraternitas Saturni din afara Germaniei, deoarece acesta
călătorea mult în Europa. Deoarece deţinea o viză pentru teritoriile germane aflate sub ocupaţia Aliată (adică a
SUA), Metzger a servit şi ca mesager pentru câteva organizaţii. A călătorit pentru Ordinul Illuminatilor, a avut
grijă de afacerile Fraternitas Saturni şi a vizitat mai mulţi thelemiţi ai Europei.
Ordo Illuminati, redeşteptat de Reuss şi de Leopold Engel a supravieţuit ambelor Războaie Mondiale şi a
venit sub conducerea lui Metzger în 1963. Metzger a privit atunci O.l. ca un cadru al selecţiei lui de ordine
(O.T.O. şi Fraternitas Rosicruciana Antiqua) şi imediat a integrat şi Biserica Gnostică Catolică în cele mai înalte
grade ale acestui Ordo Illuminati.
Alte denumiri ale ordinelor Illuminati în conexiune cu O.T.O. sunt League of Illuminati, Ordo
Illuminatorum Germaniae, Societas Totius Mundi sau Illuminatorum. La 10 mai 1912, Leopold Engel înfiinţase şi
„Institutul Illuminatilor Masoni”.
Fraternitas Saturni este creat de vânzătorul de cărţi Eugen Grosche (1888-1964) în 1926, în Germania.
Acesta a fost al doilea ordin fondat pe filozofia religioasă a lui Crowley a Thelemei („Legea Noii Ere”). Magia
sexuală este discutată deschis în F.S., dar nu ca temă principală. S-a spus că F.S. are propriul Egregor, căruia
membri îi conferă propriile lor energii ale magiei (practicilor) sexuale, în timp ce Egregor-ul îşi conferă puterile
organizaţiei, mai recent urmaşei acesteia, Ordo Saturni.
Ordo Templi Orienti-ul lui Metzger. Câteva foarte vechi ritualuri masonice ale lui Reuss au fost folosite în
Elveţia până astăzi; alte iniţieri au sărit direct la gradul IX. După moartea înaintaşului său Germer, în 1962,
Metzger a aromatizat Ordinul Illuminatilor cu O.T.O.-ul lui Crowley, respectiv cu „Slujba Gnostică” a lui
Crowley (dar aceasta este regulară din 1950). Metzger a renunţat total la orice fel de magie sexuală şi, deşi a murit
în 1990 iar criteriile de intrare în Ordin sunt foarte stricte, acest O.T.O. cunoscut în general ca „Ordinul
Illuminatilor” este foarte prosper.
Ordo Templi Orienti-ul Typhonian este preocupat de transmisiile efective şi de comunicările din „spaţiul
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exterior” în scopul „deschiderii Porţilor”. „Zeităţile” typhoni-ene sunt asociate operaţiunilor specifice de alchimie
psihico-fizică ce implică esenţe ale elixirelor secretate (aruncate afară şi/sau considerate necurate) de către
organismul uman. Gradul XI implică kalas care sunt în întregime absente din organismul masculin.
Ordo Templi Orientis Antiqua, o ramură despărţită de O.T.O. francez (de origine reussiană) a fost extins
până la şaisprezece grade în 1921. Pe parcursul timpului, O.T.O.A. a absorbit câteva succesiuni gnostice diferite,
o linie Memphis-Misraim, consacrări „episcopale” şi Gradul al XI-lea al „magiei homosexuale”.

Illuminati masoni
interviu cu ex-masonul Leo Zagami
„- Cum puteţi dovedi existenţa [conspiraţiei] Noi Ordini Mondiale?
- Conform tradiţiei familiei mele, am devenit pe parcursul vieţii membru al mai multor societăţi secrete,
fiind implicat în ceea ce se numeşte Noua Ordine Mondială... Am fost „iniţiat” pe data de 13 aprilie 1993, în
Roma. Era o perioadă mai neobişnuită în acea vreme în Italia, deoarece izbucnise un scandal al lojei P2
(Propaganda Due) şi întreaga francmasonerie era în criză. Marele maestru Giulliano di Bernardo, care acum este
marele maestru al Academiei „Illuminaţilor” din Roma, tocmai părăsise Loja francmasonică italiană Marele
Orient şi forma Marea Lojă Regulară a Italiei, care era singura recunoscută de Marea Lojă Unită a Angliei. Eu am
fost „iniţiat” de către prinţul Alliata di Monreale, care este un aristocrat italian şi a cărui familie avea legături de
sute de ani cu familia mea. Decedat acum, acesta era Şeful Ordinului Masonic al Sabiei şi al Vulturului, din care
am ajuns să fac şi eu parte. Tot el m-a îndrumat către ceea ce urma să devină, în anul 1999, Loja Monte Carlo, un
fel de Comitet Executiv Masonic. Acesta urma să reunească persoane aparţinând tuturor riturilor masonice şi
societăţilor secrete, pentru a lucra deasupra tuturor, ca o suprastructură în structura „Illuminaţilor”, cu baza în
Monte Carlo. Ezio Giunchiglia, care era trezorierul lojei P2, avusese acest plan. Poziţia lojei P2 era foarte
importantă, deoarece aceasta avea legături cu Banca Vaticanului şi cu domnul Marcincus, un personaj important,
care era implicat în scandalul Băncii Vaticanului. De acest scandal, care a explodat acum mai bine de 20 de ani,
era legat şi numele lui Roberto Calvi, care a sfârşit asasinat sub podul Blackfriars în 1982.
Când ajungi la un grad înalt în masonerie afli de existenţa puterii oculte. Francmasonii încep la nivelul
inferior, ca instituţie caritabilă. După ce treci de primele trei grade, intri într-un rit care poate fi Ritul Scoţian sau
oricare altul, în funcţie de locul în care te afli în lume. Pe parcurs, atingi grade din ce în ce mai mari, alăturându-te
şi având activitate într-o lojă mare, în calitate de ofiţer. Ajungând apoi Mare Ofiţer, conducător al unui întreg grup
de francmasoni, devii tot mai conştient de faptul că începi să ai contact cu anumite forţe oculte din spatele scenei.
Ele influenţează politica, religia şi toate acele subiecte care nu ar trebui să fie discutate în francmasonerie, dar
care, de fapt, sunt discutate în secret. Chiar şi în Ritul Scoţian, de la un anumit nivel în sus, este permisă abordarea
temelor politice. Noi doream, în Comitetul de la Monte Carlo, să realizăm un echilibru între membrii organizaţiei
Opus Dei, care exercită o influenţă specială în această epocă - mulţi dorind să li se asocieze - şi ceilalţi membri ai
francmasoneriei şi ai altor societăţi secrete.
Pentru mine, experienţa cu Opus Dei a fost destul de interesantă. Obişnuiam să particip la reuniunile
„Illuminati-lor” care se ţineau la sediul central al Opus Dei în Bologna, Villa Leone. Proprietarului, Carlo Maria
Baserga, nu îi era frică să ne arate adevărata lui faţă, deoarece noi eram „băieţii cei răi”. Acesta era cunoscut ca
fiind un excentric şi ieşea adeseori cu iubitul său cel tânăr, să ia prânzul. Toate aceste întâlniri între satanişti şi
luciferici aveau loc la sediul central al organizaţiei Opus Dei şi acest lucru mi se pare foarte semnificativ. În
această perioadă, organizaţia Opus Dei este mai puternică decât masoneria, mai ales în Italia şi mulţi francmasoni
au legitimaţie dublă, pentru ambele grupări. Înscrierea în organizaţia Opus Dei este o afacere foarte bună, care
aduce foarte mulţi bani, deoarece majoritatea membrilor ei sunt afacerişti...
- Daţi-mi câteva exemple de francmasoni care sunt activi în politica mondială.
- ...Se hotărâse ca Gordon Brown să fie prim-ministru [al Marii Britanii], când eu eram la Loja Kirby. În
octombrie-noiembrie 2003 eu deja ştiam că Gordon Brown va deveni prim-ministru. Masonii s-au folosit de Tony
Blair o perioadă de timp, atât cât au avut nevoie, pentru ca apoi să se debaraseze de el, înlocuindu-l cu altcineva,
care li se părea mai potrivit. Loja Kirby este o lojă fondată de Banca Angliei şi de aceea majoritatea membrilor ei
sunt bancheri. Am aparţinut şi acestei loji o perioadă de timp.
Mentorul meu, prinţul Alliata mi-a spus că din cauza faptului că francmasoneria italiană este divizată în mai
multe ramuri, cel mai bun lucru pe care l-aş putea face, ar fi să merg în Anglia şi să devin membru al Marii Loji
Unite a Angliei, pentru a-mi stabiliza poziţia. Loja Kirby 2818 are o istorie lungă şi bogată. A fost o experienţă
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interesantă pentru mine să mă alătur acestei loji pentru o vreme. Chiar dacă am fost şi membru al unor loji italiene
pentru perioade mai mari de timp (cum ar fi Loja Minerva, Loja Garibaldi), totuşi am considerat experienţa mea
în Londra ca fiind una dintre cele mai importante. Acolo am aflat despre faptul că Noua Ordine Mondială are în
Londra unul din cele mai importante centre ale sale...
În lojile Ordo Templi Orientis din Moscova, fotografia lui Bush şi imaginea lui Satan (Baphomet) sunt
alăturate, iar membrii acestui cult masonic le aduc omagii amândoura; s-ar putea spune că ei sunt fericiţi că
George Bush este un personaj malefic. Intenţia acestei secte „satanice” este aceea de a crea un imperiu, de aceea
există şi salutul „Heil Imperium”.”
Luciferianismul a fost o doctrină larg împărtăşită şi de către societăţile teosofice şi de către antroposofie.
Dacă Adam Weishaupt însuşi arăta că numele organizaţiei sale („Illuminati din Bavaria”) vine de la luminătorul
Lucifer, peste timp, periodicul Societăţii Teozofice din Anglia se chema Lucifer, iar Rudolf Steiner, întemeietorul
Societăţii Antroposofice, şi-a numit una dintre reviste Luzifer.

Doctrina luciferică la Illuminati
Dan Brown, Îngeri şi demoni.
„Extirparea catolicismului era scopul principal al confreriei Illuminati. Membrii ei considerau că dogmele
superstiţioase propovăduite de Biserică reprezintă cel mai mare pericol pentru omenire. Ei se temeau că, dacă
religia continua să promoveze un mit pios ca fiind realitatea şi adevărul absolut, progresul ştiinţific ar fi încetat şi
omenirea ar fi fost condamnată la un viitor de neîntrerupte şi absurde războaie religioase...
Illuminati au devenit tot mai puternici în Europa... şi au început să se orienteze spre America, unde mulţi
dintre cei aflaţi în posturi guvernamentale înalte erau masoni -George Washington, Benjamin Franklin -, oameni
cinstiţi, cu frica lui Dumnezeu, care nu aveau habar despre puterea deţinută de Illuminati în cadrul masoneriei.
Membrii confreriei au contribuit la fondarea unor bănci, uzine şi universităţi, pentru a-şi finanţa planul... O Nouă
Ordine Mondială... bazată pe iluminismul ştiinţific. Ei au numit-o Doctrina Luciferică. Biserica a pretins că
Lucifer este o referire la diavol, dar confreria a insistat că termenul era folosit în sensul său literal din limba latină,
acela de «aducător de lumină» sau Illuminator.”

Illuminati - conspiratorii mondiali
Myron C. Fagan
Pentru a atinge scopul de dominaţie asupra întregii lumi, planul lui Adam Weishaupt, înfiinţatorul oficial al
Ordinului Illuminati din Bavaria în secolul 18, prevedea următoarele acţiuni din partea agenţilor Illuminati:
1. Coruperea prin bani şi sex urma să fie utilizată pentru a obţine controlul celor aflaţi în posturi de
conducere pe diverse paliere ale guvernării şi în alte sectoare de activitate. Odată ce aceste persoane influente
cădeau în capcanele întinse de Illuminati, ele trebuiau ţinute în ascultare prin diferite forme de şantaj ameninţarea cu ruina financiară, darea în vileag a unor elemente de scandal, ameninţarea cu rănirea sau chiar
uciderea acelor persoane sau a membrilor familiilor lor.
2. Predând în colegii şi universităţi, membrii grupării Illuminati aveau sarcina de a-i cultiva pe studenţii cu o
înzestrare mentală excepţională şi proveniţi din familii respectabile, spre o tendinţă internaţionalistă, şi de a face
din ei posibili candidaţi la o formaţiune specială în domeniul internaţionalismului. O astfel de formaţiune alcătuită
din studenţi selecţionaţi de Illuminati trebuia să fie finanţată din burse universitare, cum ar fi, de pildă, Bursa
Rhodes. Toţi studenţii selectaţi trebuiau, mai întâi, să fie convinşi că oamenii cu talente speciale au dreptul să-i
conducă pe cei mai puţin înzestraţi sub pretextul că masele nu ştiu niciodată ceea ce este bun pentru ele în plan
fizic, mental ori spiritual.
3. Toţi oamenii influenţi aflaţi sub controlul grupării Illuminati, precum şi studenţii anume selecţionaţi şi
antrenaţi de ei trebuiau să fie utilizaţi ca agenţi ai organizaţiei şi să acţioneze în culisele tuturor guvernărilor, ca
experţi şi specialişti. De la ei se aştepta să-i sfătuiască pe înalţii funcţionari ai ţărilor să adopte acele politici care,
pe termen lung, ar fi putut servi planurilor secrete ale Illuminati în legătură cu o conspiraţie mondială şi să aducă
distrugerea guvernelor şi a religiilor pe care ar fi avut datoria să le slujească.
4. Membrii Illuminati trebuiau să obţină controlul absolut asupra presei pentru ca toate ştirile şi informaţiile
să poată fi manipulate cu scopul de a convinge masele că un guvern mondial este singura soluţie pentru toate
problemele, de orice natură. Ei trebuie şi azi să aibă în proprietate şi să controleze toate reţelele radioului şi ale
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televiziunii.
Citind aceste 4 puncte ale strategiei grupării Illuminati, trebuie să acceptăm că mijloacele de informare în
masă sunt astăzi controlate la toate nivelurile şi că, aşa cum Weishaupt planificase încă din 1776, sunt infiltrate şi
controlate şi toate structurile puterii. Din păcate, puţini cetăţeni sunt la curent cu această stare de lucruri şi de
aceea nu reuşesc să înţeleagă adevărata semnificaţie a celor mai multe dintre evenimentele ce au loc în prezent.
Dar să revenim la primele zile ale existenţei grupării Illuminati. Marea Britanie şi Franţa fiind, pe arunci,
cele două mari puteri ale lumii, Weishaupt le-a ordonat celor din Illuminati să incite la războaie coloniale, inclusiv
la lupta pentru independenţa americană, cu scopul de a slăbi Imperiul Britanic. Pentru distrugerea Imperiului
Francez, tot el a ordonat organizarea Revoluţiei Franceze.
Weishaupt a hotărât ca Revoluţia Franceză să aibă loc în 1789. Cu toate acestea, în 1784, cu ajutorul divinei
providenţe, guvernul Bavariei a intrat în posesia unor documente ce dovedeau existenţa Ordinului Illuminati.
Respectivele documente ar fi putut salva Franţa dacă ea n-ar fi refuzat să le dea crezare.
În ce a constat acel act al providenţei divine? Iată:
În 1784, Weishaupt emisese ordinul de pregătire a Revoluţiei Franceze. Un scriitor german, pe numele său
Zwack, a reprodus acest ordin într-o carte de uz intern care conţinea întreaga istorie a grupării Illuminati, precum
şi planul lui Weishaupt. O copie a acestei cărţi a fost trimisă Illuminati-lor din Franţa conduşi de Robespierre,
căruia Weishaupt îi dăduse ordin să aţâţe la tulburări revoluţionare. Mesagerul care transporta această carte a fost
lovit de un fulger şi ucis pe când călătorea între Frankfurt şi Paris. Poliţia a descoperit asupra lui documentele
subversive şi le-a remis autorităţilor în drept.
După o cercetare amănunţită a dovezilor complotului, guvernul Bavariei a dispus ca poliţia să facă o
descindere în lojile Marelui Orient care tocmai fuseseră organizate de Weishaupt, precum şi la domiciliul celor
mai influenţi dintre acoliţii acestuia. Au fost astfel descoperite şi mai multe dovezi, autorităţile fiind convinse că
documentele confiscate erau copii autentice ale planului conspiraţiei prin care Illuminati prevedeau să se
folosească de războaie şi de revoluţii pentru a instaura un guvern mondial asupra căruia, odată realizat, înţelegeau
să preia controlul.
În 1785, guvernul Bavariei a interzis activitatea grupării Illuminati şi a închis lojile Marelui Orient. În 1786,
el a dispus aducerea la cunoştinţa publică a tuturor detaliilor conspiraţiei, titlul englez al textului respectiv fiind
The Original Writings of the Order and Sect of the Illuminati. Copii ale acestei cărţi au fost trimise tuturor şefilor
de stat şi ai Bisericii din Europa. Însă puterea aparţinând Illuminati era aşa de mare, că avertismentul guvernului
bavarez a fost trecut cu vederea. Nu e mai puţin adevărat că numele de „Illuminati” a devenit nepopular, iar
grupul s-a hotărât, în aceste condiţii, să lucreze în secret.
În tot acest timp, Weishaupt le-a dat ordin membrilor Illuminati să infiltreze lojile francmasoneriei albastre
şi să formeze, chiar în interiorul acestora, propria societate secretă. Doar acei masoni care se arătau devotaţi
internaţionalismului şi aceia a căror conduită era o dovadă că se lepădaseră de Dumnezeu puteau fi iniţiaţi în
Ordinul Illuminati.
Pentru a infiltra lojile masonice din Marea Britanie, Weishaupt l-a invitat pe continent pe John Robison.
Acesta era francmason de rit scoţian de grad foarte înalt. Era profesor de filozofie naturală la Universitatea din
Edinburgh şi secretar al Royal Society din capitala Scoţiei. Robison nu a căzut în plasa întinsă de Illuminati care
voiau să-l facă să creadă că obiectivul urmărit de ei era o dictatură în sprijinul populaţiei. Robison şi-a păstrat
gândurile pentru sine, astfel ca Illuminati să-i acorde pe mai departe încrederea lor şi să-i încredinţeze, spre studiu,
un plan al conspiraţiei lui Weishaupt pe care să-l păstreze în deplină siguranţă.
Întrucât avertizarea făcută de guvernul bavarez a fost trecută cu vederea, în 1789 a izbucnit Revoluţia
Franceză, exact cum prevăzuse Weishaupt. Totuşi, pentru a alerta alte guverne privind pericolul iminent şi pentru
a-i informa pe francmasoni că lojile lor au fost infiltrate de Illuminati, Robison a publicat în 1789 o carte intitulată
Proofs of a Conspiracy to Destroy All Governments and Religions. Din nefericire, şi acest avertisment a fost
nesocotit.
Imediat după războaiele napoleoniene, Illuminati au crezut că naţiunile erau atât de disperate şi de stoarse de
vlagă în urma atâtor lupte, încât orice soluţie li s-ar putea părea binevenită. Slugile Ordinului Illuminati au
convocat atunci ceea ce s-a numit Congresul de la Viena. În această adunare, ei s-au străduit să creeze prima Ligă
a Naţiunilor - o primă tentativă de guvern mondial. În viziunea lor, suveranii Europei erau într-atât de afundaţi în
datorii către ei, încât, de voie, de nevoie, le-ar fi executat orice poruncă. Însă ţarul Rusiei a înţeles complotul care
se urzea şi l-a anihilat. Bancherii străini au jurat arunci că-l vor distruge într-o bună zi pe ţar împreună cu întreaga
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sa familie. Ameninţarea a fost dusă la îndeplinire în 1917...
Respingerea brutală, urmată de un dezastru, din partea ţarului Rusiei la Congresul de la Viena nu a dus
nicidecum la distrugerea conspiraţiei grupării Illuminati: ea doar i-a silit să adopte o altă strategie. Conştienţi că,
pentru moment, ideea unui guvern mondial a fost înăbuşită în faşă, Illuminati au decis că singura cale de a-şi
păstra puterea era întărirea controlului asupra sistemului monetar al naţiunilor europene...
Imediat după Congresul de la Viena, bancherii internaţionali au forţat guvernul Marii Britanii să schimbe
statutul Băncii Angliei, astfel încât controlul total asupra acestei bănci să le revină lor, control pe care îl deţin şi
astăzi.
Weishaupt a murit în 1830, dar a avut grijă dinainte să pregătească o variantă perfecţionată a conspiraţiei
Ordinului Illuminati, astfel încât să controleze, să finanţeze, şi să conducă, sub diferite forme şi pretexte, orice
organizaţie internaţională, prin plasarea în centrele şi posturile cheie de la vârful acestor organizaţii a propriilor
agenţi.
În 1848, Karl Marx a scris Manifestul Comunist sub directa îndrumare a membrilor grupării Illuminati.
Concomitent, profesorul Karl Ritter de la Universitatea din Frankfurt a scris replica la lucrarea lui Marx sub
conducerea altor membri ai Illuminati.
În 1834, liderul revoluţionar italian Giuseppe Mazzini a fost ales de Illuminati la conducerea programului lor
revoluţionar desfăşurat în toată lumea, rol pe care acesta l-a îndeplinit până la moartea sa, în 1872.
Câţiva ani înainte de-a muri, Mazzini a atras în cercul grupării Illuminati un general american pe nume
Albert Pike. Acesta a fost într-atât de fascinat de ideea unui guvern mondial, încât s-a plasat în cele din urmă în
fruntea acestei conspiraţii luciferiene.
Din 1859 până în 1871, Pike a pregătit un plan ce prevedea trei războaie mondiale şi diferite revoluţii în
puncte diferite ale globului...
Primul Război Mondial trebuia să aibă loc pentru a le permite membrilor Illuminati să distrugă regimul
ţarilor în Rusia. Bancherii internaţionali se juraseră să atingă acest obiectiv de când, la Congresul de la Viena,
ţarul le dejucase planurile...

Illuminati - Baphomet - Mano Cornuto
Sigla super-think-tank-ului american Council on Foreign Relations (CFR), organizaţie ce conduce politica
SUA, fiind totodată principalul braţ american al Grupului Bilderberg, reprezintă un cavaler templier dezbrăcat
care îl invocă pe Baphomet (Lucifer). Faptul că templierul este gol arată că avem de a face cu un vrăjitor, dar şi că
acesta ar fi dezbărat de necesităţile materiale, căutând sau având o altfel de putere. Cu mâna sa dreaptă, cavalerul
templier face gestul mano cornoto, ceea ce este o invocare a misterioasei divinităţi căreia templierii se închinau
după întoarcerea din Orientul Mijlociu (Ierusalim), căci gestul reproduce coarnele zeităţii semito-păgâne,
identificată de Ordo Templi Orientis şi de Illuminati cu Lucifer.
Sigla CFR conţine şi un mesaj: cuvântul latin ubique („pretutindeni”), care înseamnă că puterea organizaţiei
ajunge peste tot, dar se referă şi la omniprezenţa divinităţii (care este prezentă peste tot, în acelaşi timp).
Semnul mano cornuto a frapat media mondială atunci când, destul de des, a fost practicat în public de
importante personalităţi politice ale lumii occidentale, deoarece gestul este consacrat de către satanişti, de la care a
fost preluat şi de către o parte din formaţiile de muzică rock şi heavy metal, sau de fanii acestora. Dar semnul este
mai degrabă comun mişcărilor sataniste şi Illuminati-lor luciferieni (căci aceştia aparţin la rândul lor unei
„Fraternitas Lucis”) şi, iată, şi organizaţiilor mondialiste ale acestora. Şi unii şi alţii îi au ca model pe BaphometLucifer, pe care, împingând lucrurile şi mai departe, sataniştii îl identifică direct cu Satan (ceea ce primii nu
admit).
Când îi vedem pe preşedinţii SUA făcând gestul mano cornuto, aceştia îşi comunică mai degrabă fidelitatea
faţă de organizaţiile politice oculte şi de putere (precum Council on Foreign Relations), decât faţă de Biserica
Satanistă a lui Anton LaVey, deşi toate acestea au împreună o importantă sumă de valori şi de referinţe, ca şi
origini.
Atunci când preşedintele SUA George W. Bush (ca şi întreaga sa familie: fiicele, soţia şi mama sa, Laura şi
Barbara Bush) a făcut semnul mano cornuto la inaugurarea mandatului său prezidenţial în anul 2005, el a şocat
întreaga lume, având în vedere faptul că semnul este binecunoscut ca fiind asociat şi revendicat de către satanişti
sau, după alţii, de către Ordinul Illuminati-lor (care îşi închipuie că primind „lumina luciferică” sunt „iluminaţi”).
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De aceea, gestul lui Bush jr. a fost numit şi „Illuminati Devil Hand Signal”. Ceea ce se ştie sigur este că în tinereţe
George W. Bush a făcut parte din societatea secretă Skull & Bones, o organizaţie afiliată ocultei mondiale (în
construirea „noii ordini mondiale”), dintre ai cărei membri sunt recrutaţi o parte din membri CFR.
Chiar dacă presa a remarcat cu mare tam-tam gestul „Mano Cornuto” făcut de familia Bush (în mod repetat
şi după anul 2005), semnul a fost făcut şi anterior, şi până astăzi, de către o seamă de importanţi politicieni
occidentali, precum preşedinţii SUA Ronald Reagan şi Bill Clinton, premierul italian Silvio Berlusconi,
preşedintele francez Sarkozy şi alţii.
Acelaşi semn al coarnelor cu mâna, mano cornuto, a fost practicat şi de către Hillary Clinton, (soţia expreşedintelui SUA Bill Clinton), atunci când candida în interiorul Partidului Democrat american pentru
desemnarea la candidatura pentru fotoliul de preşedinte al SUA. După ce Barak Obama a învins-o pe evreica
Hillary în interiorul PD, el a preluat de la aceasta şi gestul mano cornuto pentru a-şi fideliza foştii adepţi ai
acesteia.
Deşi presa a analizat gestul mano cornuto la politicieni abia după anul 2005, când întreaga familie Bush s-a
afişat făcând gestul mano cornuto (o revistă americană, Cleveland Plain Dealer, plecând de la acest eveniment a
publicat un articol tematic al semnelor mâinii, Signs of the Times, fiind analizate o serie de semne făcute cu mâna,
majoritatea masonice), revista Time îl prezentase pe Bush jr. încă din 4 iunie 2001 făcând gestul mâinii în chip de
coarne, dar faptul trecuse aproape neobservat.
Numărul personalităţilor americane (politice, mai ales) surprinse făcând gestul mano cornuto este relativ
mare. Sunt evocaţi vicepreşedinţii SUA Dan Quayle şi Dick Cheney, senator John Edwards sau conducerea
concernului McDonalds, dar şi republicana Sarah Palin, care a afişat gestul în 2008, când se afla în campania de
vicepreşedinte al SUA (şi despre care astrologii spun că va fi cândva prima femeie preşedinte ai SUA).

Bohemian Club, elita SUA
- mano cornuto şi satanism clandestin?! Am arătat că nu poate fi verificată susţinerea că LaVey ar fi fost evreu, aşa cum susţin unii, chiar dacă a fost
un fan al kabbhalei şi al Protocoalelor Înţelepţilor Sionului. Biografii părintelui „Bisericii Sataniste” arată că ar fi
avut mai degrabă origini „boemiene”, deoarece mama sa era o ţigancă maghiară din Transilvania, iar acest fapt a
întărit presupusele relaţii ulterioare dintre satanism şi organizaţia ocultă americană Bohemian Club („Clubul
Boemian”, din care au făcut parte toţi preşedinţii Statelor Unite din secolul 20, inclusiv cei doi George Bush tatăl şi fiul -, dar şi o parte a preşedinţilor democraţi).
Evident că membrii Bohemian Club din SUA nu au mai păstrat sensul original al cuvântului boemieni, acela
de ţigani, dar multe dintre tradiţiile acestora (ale ţiganilor) au fost prezente în practicile rituale de la începuturile
clubului, precum divinaţia sau elemente de magie neagră, conservate şi astăzi, chiar dacă dezvoltate şi elaborate.
Termenul de boemian vine din evul mediu european, desemnându-i pe ţigani (rromi) care plecând din
regiunea Boemiei (Cehia de azi) au fost lăsaţi să vagabondeze în tot Occidentul. Iată ce scria în anul 1825
francezul Jacques Collin de Plancy în celebra sa lucrare despre acest termen: „Toată lumea a auzit vorbindu-se de
boemieni (ţigani), de acele grupuri vagaboande care, sub numele de boemieni, biscaeieni şi egipteni, s-au
răspândit în Germania, Olanda, Franţa, îndeletnicindu-se cu ghicitul. Olandezii îi numeau heyden, adică păgâni,
pentru că erau priviţi ca oameni fără credinţă... Ar fi fost normal să fie crezuţi ei înşişi pe cuvânt şi să spunem că
erau o familie a evreilor, amestecată în timp cu creştini vagabonzi [de Plancy greşeşte, boemienii sau ţiganii sunt
de origine din zona Indiei, dar au minţit adesea privind originea lor reală - n.ed.]... Populaţia [europeană] a
masacrat şi a aruncat în mlaştini o mare mulţime dintre ei. Cercetătorii stabilesc data acestor atrocităţi ruşinoase în
jurul anului 1348. În acţiunea de suprimare generală, mulţi ţigani s-au salvat de ruguri refugiindu-se în păduri.
Pentru a fi în siguranţă ei s-au reunit şi şi-au făcut galerii subterane pe mari întinderi [aluzie la faptul că unii dintre
ţigani se ascundeau sau se întruneau în secret în peşteri - n.ed.]... Când furia contra ţiganilor s-a mai potolit,
poporul acesta a fost acceptat în sate, apoi în oraşe; dar mulţi din ei au continuat viaţa lor de vagabondaj, trăind
din ghicit şi fel de fel de pungăşii... În 1427 aceste cete rătăcitoare au ajuns în Franţa şi, cum veneau din Boemia,
li s-a spus boemieni... Cum femeile ţigănci practicau ghicitul fără aprobare de la Biserică, episcopul de Paris i-a
excomunicat, obligându-i să plece... Preoţii îi dădeau în judecată ca pe urmaşi ai lui Ham, inventatorul magiei,
fiind acuzaţi de practicarea magiei. Delrio afirmă că erau atât de experţi în vrăji, încât atunci când le dădeai un
bănuţ, toate celelalte piese ce le aveai în pungă zburau s-o întâlnească pe prima. Delancre ne asigură chiar că
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ţiganii ar fi pe jumătate demoni...” (Collin de Plancy, Dictionnaire infernal, Paris 1825).
Sensul expresiei boemian folosit de către mega-organizaţia oligarhică americană este mai degrabă unul
cultural, aşa cum pretind membri ei înşişi. Termenul a trecut de la desemnarea exclusivă a ţiganilor în secolul 17,
desemnând în general artiştii ambulanţi (mulţi dintre aceştia ţigani circari) ajungând în timp să descrie stilul de
viaţă netradiţional, dedat plăcerilor (consumului de alcool, bunăoară) şi fără grija zilei de mâine al artiştilor,
scriitorilor, muzicanţilor şi actorilor din majoritatea oraşelor europene. Termenul boemian a ajuns finalmente să
desemneze o atitudine politică anti-statală şi anti-socială în epocă, anti-morală chiar, care cultiva relaţiile sexuale
în afara căsătoriei sau ne-ortodoxe, sfidând astfel Biserica şi morala creştină.
Emblema siglă a Bohemian Club este Bufniţa ale cărei două ciufuri de pene de pe cap (două egrete cu aspect
de urechi sau de corniţe) îi autorizează pe membrii organizaţiei să poată adopta la rândul lor salutul secret prin
gestul mano cornuto, asemenea sataniştilor, de care îi leagă şi o serie de ritualuri macabre.
Semnificaţia simbolică a Bufniţei ca emblemă a Bohemian Club poate fi una controversată, căci, deşi
membrii organizaţiei spun că această pasăre nocturnă simbolizează înţelepciunea, nimic din tradiţiile legate de
simbolistica bestiaro-animalieră nu justifică explicaţia. Dimpotrivă, ea reprezintă tradiţional funebrul şi magia
neagră.
Iată adevărata simbolistică a Bufniţei: „Pasăre esenţialmente nocturnă, în stare să vadă în cea mai deplină
întunecime şi să vâneze astfel, bufniţa a fost condamnată să devină o pasăre a nenorocirii, simbolizând noaptea,
angoasa, coşmarul, moartea subită şi imprevizibilă. Anticul Pliniu spunea că prezenţa ei prevesteşte sterilitatea iar
strigătul ei este prevestitor de moarte. Spre deosebire de cucuvea [pasăre nocturnă asemănătoare, dar care nu are
pe cap cele 2 egrete sau corniţe - n.ed.], n-are nici un fel de însuşi bune. În fapt, este contrariul cucuvelei. Îl
desemnează pe ocultist în sensul rău, cel care efectuează «opera neagră»... Simbolistica medievală a mai folosit
bufniţa ca simbol al evreului, tot în sens negativ însă (bufniţa apărând ca o imagine a orbirii poporului evreu, care
a închis ochii în faţa soarelui...). Pictorul Hieronymus Bosch a plasat în centrul fântânii vieţii din Grădina
Deliciilor, o bufniţă pândind în partea de jos a fântânii fermecate.” (Jean-Paul Clebert, Le dictionnaire du
symbolisme animal, Paris 1971)
Dacă adăugăm că în spatele bufniţei, „preoţii” din Bohemian Club plasează o lună plină, avem o imagine
completă a simbolisticii acestora, căci luna plină este un accesoriu obligatoriu al sabaturilor vrăjitoreşti.
Bohemian Club a fost înfiinţat în 1872 de către un grup de 5 ziarişti din California, ca un club exclusiv
masculin. Aceştia doreau chipurile „să copieze stilul şi spiritul boem al artiştilor europeni”, dar ziariştii au fost
înlăturaţi în timp de către membrii mai potenţi, oamenii de afaceri şi politicienii care, intraţi în club ca finanţişti şi
protectori, au devenit majoritari.
Sediul central al clubului este şi astăzi în San Francisco, pe Taylor Street, la nr. 624, în imediata apropiere
Districtului Financiar al oraşului, dar întrunirile sale rituale anuale se desfăşoară pe domeniul de 11 km 2,
Bohemian Grove (Dumbrava Boemiană), situat tot în California, lângă orăşelul Monte Rio, în ţinutul Sonoma (la
cca 100 km de San Francisco). Locul este de o frumuseţe naturală rară, fiind format din dealuri acoperite de
păduri de sequoia roşii gigantici şi din canioane naturale tăiate de un râu (pentru pieile roşii, alungate din zonă,
locurile erau sacre).
Punctul central al domeniului este un lac pe malul căruia se înalţă o statuie în formă de bufniţă, având peste
13 metri înălţime. Aici se află şi sanctuarul unde se Marele Preot Boemian efectuează ritualul nocturn anual. Tot
locul este plin de simboluri masonice, păgâne (zise druidice) şi chiar satanice. Cum am mai arătat, Bufniţa este
emblema şi reprezintă o zeitate a Clubului, iar deviza inscripţionată sub aceasta sau pe porţile domeniului este
luată din Shake-speare: „weaving spiders come not here” („păianjenii să nu intre aici” - Visul unei nopţi de vară,
actul 2, scena 2). Sensul este ocult, dar mulţi cred că este un joc de cuvinte, în engleză păianjen (spider) fiind
apropiat de cuvântul spion (spier, spy), ceea ce înseamnă că deviza este un îndemn la secret şi la înlăturarea
spionilor (spider mai este însă şi o altă denumire a crucii în engleză). Cei mai probabil - spun cercetătorii istoriei
clubului - deviza adoptată de „boemieni” sugerează că atât clubul cât şi membrii săi trag o graniţă pentru media
(presă; ziariştii fiind „weaving spiders”), Bohemian Club creându-şi chiar o reputaţie pentru secretul maxim şi
înalta securitate.
Pe malul lacului mai sus descris, la baza uriaşei Bufniţe de piatră are loc în fiecare an, în luna iulie când este
Lună plină, celebrul deja ritual „Cremation of Care” (Arderea Grijei), ce include elemente dramatice, muzică,
operă şi poezie, ritual care ascunde mai mult decât au lăsat „boemienii” să afle lumea.
Ritul desfăşurat la baza acestei statui care închipuie o zeitate antică feminină (cum pretind „boemienii” apă21

rându-se de acuza că Bufniţă ar fi de fapt zeitatea păgână Moloch, căreia evreii îi aducea copii ca jertfe) ar fi fost
inventat în 1893 de către un membru de frunte al clubului elitist, avocatul new-york-ez Joseph D. Redding
(devenit în acelaşi an „Mare Preot al Boemiei”, fiind totodată şi Mare Maestru în Ritual Scoţian Vechi şi Acceptat
într-o lojă din New York). În numărul din 25 iunie 1899, o cronică a ziarului The New York Times descria astfel
ritualul:
„Preoţii druizi [boemieni - n.ed.] purtau însemnele Ordinului lor pe veşminte. Peste 500 de persoane
participau la spectacol, iar lumini electrice şi cu calciu erau folosite pentru a ilumina scena. Exista o orchestră
simfonică şi un mare cor. Un altar druidic şi o piatră sa-crificială dădeau un aer de realism întregii scene. Dl.
Redding oficia ca Mare Preot al Boemiei. Apare apoi o procesiune de opt preoţi druizi trăgând opt prizonieri
înlănţuiţi: un galez, un celt, un roman, un barbar şi doi bărbaţi din Îndepărtatul Nord. Fiecare captiv îşi pleda fără
succes cauza în faţa adunării, sfârşind prin a fi condamnat la moarte. Doar galezul, care reprezenta Boemia, a
reuşit să se apere convingător, scăpând de pedeapsă. O cupă trecută din mână în mână a fost atunci băută de către
druizi, prizonieri şi boemieni. Me-phisto şi un număr de demoni se grăbeau să ia Grija de pe catafalc... Atunci
şeful druizilor i-a condus în pădure cu o torţă aprinsă pe care a folosit-o şi la focul funeral...”.
De când a fost elaborat, ritualul a fost modificat parţial până astăzi, principalul element, rămas neschimbat,
fiind însă sacrificarea unei fiinţe umane prin incinerare pentru a se afla viitorul în rămăşiţele acesteia.
„Boemienii” arată răspicat celor curioşi din afară că totul este o înscenare, că nimeni nu este ucis în realitate şi că
prin acest ceremonial este ucisă Grija („Dull Care”), care îi chinuie pe membrii clubului. Scepticii constată însă
că, oricum, avem de a face cu reproducerea unor ritualuri păgâne sau satanice.
Astăzi, membri clubului şi invitaţii lor care se întrunesc în luna iulie în California la Bohemian Grove, toţi
bărbaţi, provin din rândurile celor mai bogate sau influente familii din SUA, fiind consideraţi „elita masculină a
Americii”. Au fost prezenţi aici toţi preşedinţii americani din 1923 până în 2008, vicepreşedinţi şi secretari de stat,
proprietari şi directori ai marilor corporaţii şi multinaţionale, şefii principalelor instituţii financiare (bănci, fonduri
de investiţii, mari firme de brokeraj), magnaţi din domeniul energetic (inclusiv petrol şi energie nucleară) şi
principalii contractori militari. Aproape toţi sunt de rasă albă, negrii (precum Colin Powel) fiind o excepţie
(maxim 2-3 indivizi). S-au făcut remarcaţi şi mai mulţi participanţi europeni, mai ales din rândul celor mai
importanţi politicieni (liderii europeni se deplasează discret la întrunirea de la Bohemian Grove pentru a discuta şi
dezbate cu elita americană chestiuni de politică şi afaceri).
[foto Lakeside 1991 -cancelarul german Helmut Schmidt adresându-se elitei lumii la discuţia de pe malul
lacului de la Bohemian Grove. În autobiografia sa, Men and Powers, a Political Retrospective, Helmut Schmidt
spunea că este membru al Council on Foreign Relations (Consiliul pentru Relaţii Externe), al Trilateral
Commission (Comisia Trilaterală) şi al Grupului Bilberberg. Mai spunea că liderii organizaţiilor globaliste
călătoresc spre Grove (Dumbrava Boe-miană) în fiecare vară. Mai vorbea şi despre anumite alte "dumbrave
secrete'' („secret groves”) în Germania, unde se efectuează ritualuri druidice, dar indica Bohemian Grove ca fiind
locul său favorit pentru a participa la asemenea ritualuri. (În altă parte, Schmidt a mărturisit că tatăl său era evreu
clandestin, deşi a fost ofiţer în armata Germaniei naziste – n.ed.)]
Dezbaterile au loc pe malul lacului (Lakeside) unde se află statuia de 13 metri a Zeiţei Bufniţe de pe imensul
domeniu Bohemian Grove. Deoarece auditoriul de aproape 2000 de persoane stă pe ambele maluri ale micului lac,
discursul - care are loc în timpul zilei, spre deosebire de ritualuri - este amplificat de o staţie de sonorizare. În 2
august 1982, Newsweek magazine scria că „cea mai prestigioasă tabără de vară - Bohemian Grove - este acum în
sesiune...; cu foarte puternica sa clientelă care caută intimitate şi ritualuri kabbalistice, Bohemian Grove trezeşte
puternice suspiciuni...; cel mai important eveniment sunt însă «discuţiile pe malul lacului» («lakeside talks») unde
au vorbit în trecut Alexander Hague şi Casper Weinberger. În acest an vorbitorul a fost Henry Kissinger cu tema
«The Challenge of the '80s» («Provocarea anilor '80»).”
Maclean's magazine din 23 martie 1981 dezvăluia că în cadrul dezbaterilor de a Bohemian Grave, participă
militarii, politicienii şi preşedinţi ai SUA. Din acest club fac parte celebrii Henry Kissinger, George Shultz, S. D.
Bechtel (proprietarul companiei Bechtel), Jr., Thomas Watson Jr. (IBM), Phillip Hawley. În anul 1967 a avut loc
„agreement-ul înţelegerea) dintre Ronald Reagan care, la un pahar cu Richard Nixon, a acceptat ca la alegerile
prezidenţiale din SUA ce urmau să stea de o parte, ceea ce a ajutat formarea destinului SUA”.
Subiectele acestor dezbateri-prezentări ale personalităţilor politice sunt de „maxim interes”, se spune, cum
ar fi războiul din Irak, armele nucleare, criza energetică, problemele ecologice, sistemul medical, evoluţia
preţurilor, globalizarea, urbanizarea etc. "Informaţiile prezentate aici nu sunt pentru urechile tuturor. Sunt
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informaţii confidenţiale care rareori apar în presă, despre numărul real de victime ale războaielor, despre nivelul
real al „bunăstării” populaţiei, despre efectele distructive ale vaccinurilor etc".
Revista americană Mother Jones din august 1981 (volumul 6 pag. 28) dădea o listă parţială cu câţiva dintre
membri proeminenţi ai clubului: „William Howard Taft, The-odore Roosevelt, Harry Truman, Herbert Hoover,
George P. Shultz, Stephen Bechtel, Jr., Gerald R. Ford, Henry Kissinger, Richard M. Nixon, Jimmy Carter,
Ronald Reagan, Bill Clinton, Dick Cheney, ambii preşedinţii Bush, William F.BuckIey, Jr., Fred L.Hartley, Merv
Griffin, Thomas Haywood, Joseph Coors, Edward Teller, A. W. Clausen, William French Smith, John E.
Swearingten, Casper W. Weinberger, Justin Dart, William E. Simon şi sute de alţi politicieni şi businessmeni
proeminenţi”.
Odată ajunşi pe domeniul californian, elitiştii „boemieni” sunt împărţiţi în peste 100 de „case” sau de
„tabere”, funcţie de relaţiile, poziţia şi ocupaţia socială a fiecăruia. Fiecare „tabără” de pe domeniul boemian
conţine vile luxoase, bungalouri, restaurante-can-tină şi bufete de la care participanţii se alimentează încontinuu
cu băuturi alcoolice (paharele stau aproape permanent în mâinile acestora).
Cea mai celebră „tabără-casă” a Bohemian Grove este Mandalay, din ea făcând parte mari afacerişti
americani, mari contractori AT&T), William Casey (CIA) şi Ralph Bailey (Dupont, companie deţinută de familia
Rothschild).
Iată profilul componenţei celor mai importante „case” boemiene:
Mandalay (mari afaceri, domeniul militar, politicieni şi preşedinţi SUA),
Hill Billies (mari afaceri, bănci, universităţi şi media; din aceasta fac parte cei 2 preşedinţi George Bush tatăl şi fiul -, împreună cu A. W. Clausen - Banca Mondială),
Cave Man (think-tank-uri, companii petroliere, bănci, contractori militari, universităţi şi media),
Stowaway (familia Rockefeller, companii petroliere, bănci, think-tank-uri),
Owl's Nest (preşedinţi SUA, înalţi ofiţeri de armată, contractori militari),
Hideaway şi Midway (fundaţii, înalţi ofiţeri de armată, contractori militari),
Isle of Aves (militari, înalţi ofiţeri de armată, contractori militari),
Lost Angels (bănci, contractori militari, media),
Silverado Squatters (mari afaceri, contractori militari),
Sempervirens (corporaţii californiene),
Hillside (militari, şefi de stat major).
Se spune că tabăra Mandalay „este dedicată relaţiilor internaţionale şi este compusă din oficiali ai statului
american sau conectaţi la serviciile secrete. Mandalay este singura tabără din interiorul Bohemian Grove în care
nu poţi intra, iar înainte de a intra cineva te întreabă cine eşti şi cu cine ai întâlnire. Dacă eşti legitimat pentru a
intra, eşti dus cu un troliu electric marca Bechtel în vârful dealului pe care este aşezată tabăra. Mulţi membri ai
taberelor Hill Billies sau Stowaway (Rockefellerii şi Morganii) au fost la Mandalay într-un timp sau altul.” (Joel
van der Reijden, Bohemians and The Bohemian Grove, 2005. (v. şi tabelul))
Participanţi la Mandalay
Armacost, Samuel Haydan
Atwater, H. Brewster, Jr.
Bailey, Ralph E.
Bechtels (3)
Brady, Nicholas F.
Brandi, Frederic H.
Brandi, James H.
Bush, George H.W.

Pe cine reprezentau aceştia
Bank of America; Merrill Lynch; Weiss, Peck & Greer L.L.C.; Stanford
Research Institute (SRI) International; CFR.
General Mills.
J.P. Morgan; Morgan Guarantee Trust; Du Pont; Conoco; Clean Diesel
Technologies, Inc.; Fuel Tech.
Bechtel Company; Trilateral Commission; Heritage Foundation (primary
funder); CFR.
Dillon Read & Co.; Rockefeller University; SMOM; CFR.
Dillon, Read & Co.; Father German Steel Trust; Pilgrims Society.
UBS Warburg; ThyssenKrupp.
CIA; U.S. president; Trilateral Commission; CFR; Atlantic Council of the
United States; Father was SMOM.
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Casey, William J.

SEC; CIA; Bechtel; Wackenhut; Export-lmport Bank; Iran-Contra; CFR;
Atlantic Council of the United States; SMOM; Associate of Armand Hammer.

Cooley, Richard P.
Ducommun, Charles E.
Ehrlichman, John D.
Firestone, Leonard K.
Flanigan, Peter M.

Wells Fargo; Seafirst Bank; RAND; CFR.
Stanford psychology and education.
Top adviser to Nixon. Convicted for Watergate.
Firestone empire; World Affairs Council of LA.
Assistant to Nixon; Dillon, Read, & Co.; UBS Warburg; SMOM; CFR.

Flanigan, John
Ford, Gerald
Ford, Henry

Relative of Peter.
United States president 1974-1977.
Ford. Built everything for the the nazis and bolsheviks. antisemite.

Hawley, Phillip M.

Carter Hawley Hale Stores; Trilateral Commission; Business Roundtable.

Houghton, Amory, Jr.
Johnson, Charles B.
Kaisers (3)
Kearns, Henry
Kennedy, David M.
Kissinger, Henry

Corning Glass Works; CFR.
Franklin Resources.
ICF Kaiser Consulting Group, Kaiser Foundation.
Bechtel; Export-lmport Bank.
Continental Illinois Bank; Trust Company; CFR.
Rockefeller and Fritz Kraemer protege; Le Cercle; Pilgrims; 1001 Club;
Bilderberg; CFR; Trilateral Commission; Atlantic Council of the United States;
Open Russia Foundation; J.P. Morgan; Kissinger Associates; Hollinger
International; AIG.
UK; The Economist; Rothschild & Murdoch interests;
Reuters; Ditchley; Bilderberg; RIIA; Stanford Hoover Inst.
Union Pacific Corp.; CFR.
General Electric; Bechtel Investment Co.; Stanford Research Institute (SRI)
International.
Hanna Mining Company.
Atomic Energy commission; Bechtel; CIA; SMOM.
Continental Oil Company.
TRW Inc.; Space Technology Laboratories (STL); CFR.
Amoco Corporation; National Academy of Engineering; Commercial Club;
close to the Bechtels.
Republican party leader; friend of Nixon.
United States president 1969-1974; Le Cercle; Pilgrims Society.

Knight, Andrew S. B.
Lewis, Drew L.
Littlefield, Edmund W.
Marting, Walter A.
McCone, John Alex
McLean, John G.
Mettler, Ruben F.
Morrow, Richard M.
Neylan, John Francis
Nixon, Richard M.
O'Reilly, David

ChevronTexaco; J.P. Morgan; Business Roundtable; Business Council;
Trilateral Commission; National Petroleum Council; DAVOS.

Peterson, Rudolph A.
Powell, Colin Luther

Bank of America; CFR; Bilderberg.
Four-Star General; Joint Chiefs of Staff; US Secretary of State; Pilgrims
Society; Trilateral Commission; CFR.
Wells Fargo; Ford Motor Company.
French socialist prime minister.
Lehman Brothers; Sage Capital Corporation; Robertson Ceco Corporation.
Bechtel; J.P. Morgan Chase; Washington Institute for Near East Policy;
Pilgrims Society; Trilateral Commission; CFR.
Attorney general under Reagan.

Reichardt, Carl E.
Rocard, Michel
Sage, Andrew G. C.
Shultz, George P.
Smith, William French
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Darrell M. Trent

Rollins Environmental Services, Inc.; National Security Council; NATO;
Twice a deputy campaign manager for Reagan; President's Office of
Emergency Preparedness; hosted CIA director William Casey in 1980.
Volcker, Paul A.
Chase Manhattan; FED; CFR; Bilderberg; Group of Thirty; Trilateral
Commission; RAND; Le Cercle; Pilgrims Society; Japan Society; Ditchley; J.
Rothschild Wolfensohn & Co.; Power Corporation; Hollinger International.
Watson, Thomas J., Jr.
IBM; Pilgrims Society; 1001 Club; CFR.
Weinberger, Caspar Williard Federal Trade Commission; Bechtel; Iran-Contra Affair; Forbes magazine;
Ditchley; CFR.
Anul 1900 a adus un scandal legat de aceste dezbateri şi discuţii secrete care au loc la Bohemian Grove de
peste 100 de ani. Acesta a fost declanşat de către doi membri, un autor-ziarist Ambrose Bierce (autor al The
Devil's Dictionary), şi proprietarul unui trust de presă, William Hearst. Bierce a scris în acel an un „poem politic”
în ziarul prietenului său „boemian” în care prefigura asasinarea preşedintelui McKinley care s-a şi întâmplat
întocmai peste câteva luni. Acest fapt a stârnit stupoare, deoarece Hearst, patron al ziarului, aspira la funcţia de
preşedinte şi îl critica continuu pe McKinley.
Deşi bine reprezentată la întrunirile boemiene, familia bancherilor evrei Rothschild, implicată de sute de ani
în culisele istoriei mondiale, este totodată vecină cu domeniul de la Bohemian Grove prin domeniul viticol din
apropiere, la Napa Valey, dezvoltat de Phillip Rothschild la începutul secolului 20. Cum am văzut, mulţi dintre
boemieni dau până aici o scurtă fugă pentru „un tur organizat al cultului diavolului însoţit şi mascat de o degustare
de vin roşu” (D.B.Smith şi A.Hitchcock, The History of the House of Rothschild, 2006 referire la faptul că aici
există o construcţie ce reproduce o piramidă masonico-Illuminati, ca şi un templu subteran secret satanist (al
„bisericii sataniste” a lui LaVey).
Ritualuri bahico-sacrificiale
Ritualul central bazat pe tema sacrificării omeneşti prin ardere, aşa cum a fost descrisă în The New York
Times, în iunie 1899, este astăzi uşor modificată, căci nu mai sunt incinerate cinci persoane, ci una singură (un
tânăr antrenat să joace un rol, acela al Grijii Lumii, care apasă pe umerii elitei americane şi mondiale).
Ritualul acesta, „Cremation of Care”, este astăzi văzut ca „o ceremonie extrem de ciudată”, deoarece,
indiferent de explicaţiile privind rolul psiho-terapeutic al dramei ceremoniale (participanţii renunţând astfel la
toate grijile, responsabilităţile şi preocupările), reuneşte „elementele ritualice păgâne, chiar satanice”, se rostesc
incantaţii păgâne şi este arsă „efigia” unei fiinţe umane (martori spun că sacrificare tânărului interpret este reală,
dar că nici acesta nu ştie aceasta până în ultima clipă, ca şi majoritatea participanţilor spectatori”). Ceremoniile
„boemiene” beneficiază de resurse nelimitate din punct de vedere financiar şi tehnic. Criticii sunt categorici
privind subiectele ceremoniilor: „sunt de natură ocultă sau sexuală, incluzând ritualuri satanice şi perversiuni
sexuale”.
Oficianţii riturilor de pe domeniul californian se auto-intitulează druizi, deoarece acesta era numele preoţilor
celţilor, care, înainte de Hristos, au locuit regiunea Boemiei (aceasta fiind cucerită apoi de către germani şi,
ulterior, de către slavi (cehii de azi, perioada din urmă fiind aceea când ea a fost suprapopulată de către ţigani).
În spatele scenei şi a altarului păgân de la Bohemian Grove stă statuia uriaşă care ar închipui forma unei
bufniţe, dar mulţi au identificat în această statuie reprezentarea divinităţii babiloniene Moloch, idol despre care
Biblia scrie că i se aduceau sacrificii umane, mai precis copii care erau sacrificaţi prin incinerare la baza statuii
idolului babilonian. Şi pe altarul aflat la baza statuii de la Bohemian Grove este aprinsă „flacăra sacră” în care
„preoţii druizi” ard „jertfa”, despre care, apărându-se, bohemienii spun că nu este o victimă umană reală, ci o
„efigie” (un fel de păpuşă ce înlocuieşte în ultima clipă, pe nevăzute, tânărul de pe scenă). Totul este însă grotesc
de autentic: victima urlă, se zbate şi cere îndurare, iar asistenţa, care urmăreşte ritualul de pe malul opus al lacului,
aplaudă, tropăie şi ovaţionează, ca sălbaticii.
Istoricul arheolog american Miranda Green arată că asemenea rituri efectuate de druizii celţi, însoţite de
sacrificii umane, aveau loc în antichitate în „peşteri sacre”, (despre existenţa unui asemenea loc, însă, numit
„Bohemian Grave”, se vorbeşte şi la Bohemian Grove, aici existând şi casa „Cave Man” - Om de Peşteră,
compusă din reprezentanţii băncilor şi militarilor). Ea scria, astfel, despre peştera Byci Skala din Bohemia
(Cehia): „În secolul 6 î.Hr, într-o peşteră boemiană se desfăşurau evenimente rituale ce includeau atât sacrificii
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animale cât şi omeneşti. Părţi ale peşterii erau rezervate pentru ceremonii funerare în care erau dedicate zeilor
vehicule (care), vase-recipient, cereale şi animale. Cele mai oribile resturi găsite constau în corpurile a patru
oameni, majoritatea femei, ale căror capete, mâini şi picioare au fost tranşate. Un craniu a fost plasat într-un cazan
iar un alt craniu a fost transformat într-o cupă de băut. Lângă trupurile omeneşti stăteau rămăşiţele a doi cai care
au fost tranşaţi înainte de a fi aşezaţi pe jos în peşteră”. (Miranda J. Aldhouse-Green, The World of the Druids
(Miranda Green is professor of archaeology and Head of Research in the School of Humanities at the University
of Wales, New-port; President of the Prehistoric Society))
Nefiind totuşi de unică inspiraţie celtă, este evident că ritualurile de la Bohemian Grove sunt rezultatul
sincretic al elementelor mai multor religii păgâne. Numitorul comun al acestora trebuie căutat în răspândirea
practicii sacrificiilor umane în antichitate, zeitatea căreia îi erau dedicate victimele nefiind neapărat Moloch, ci fie
zeiţa cartagineză a lunii şi a nopţii, Tanith (ipostază a maleficei Lilith - mamă a vampirilor), fie babilonianul Baal
(adică Belzebuth, ceea ce ne trimite iarăşi spre satanism).
Moloch (Moloh sau Molk) era zeul războiului la prima civilizaţie recunoscută de istoria oficială, la fenicieni,
fiind adorat însă mai ales în Cartagina, războaiele (purtate în întreaga lume) fiind şi una dintre principalele
preocupări de azi ale elitei de la Bohemian Club. Zeul, al cărui nume poate varia în funcţie de cum se auto-revela
unor popoare antice, să-i zicem Moloch deocamdată, era satisfăcut de „sacrificarea” (uciderea) pentru el a copiilor
mici, de obicei din familiile de vază (rudelor fiindu-le interzis să plângă la ceremonie). Asemenea sacrificii se
efectuau în vreme de război pentru a se câştiga „ajutorul divin”. Există o logică - evident bolnavă şi laşă - în
această practică: un „zeu al războiul” vine periodic în lume - concepţie primitivă asupra lumii - pentru a se hrăni
cu moartea umană, adică cu „suflete”; în faţa confruntării directe cu duşmanii, anticul laş căuta să câştige
bunăvoinţa răului, dându-i el însuşi vieţi omeneşti, pe copiii săi chiar, rugându-l pe Nimeni să vadă că este de-al
lui şi prin urmare zeul să îl ajute să-şi distrugă duşmanii înarmaţi, să-i asigure „victoria”, un alt concept primitiv,
practicat încă şi de majoritatea politicienilor moderni, până azi.
Sub diferite nume, semiticul Moloch avea sanctuare în nordul Africii (Tunisia), în Sicilia, Sardinia şi peste
tot unde era venerat ca zeu patron al războiului original din mitologia feniciană, adorat îndeosebi în Cartagina.
Ceremonialul sacrificial a fost descris de către istoricul antic Diodor din Sicilia, excepţional şi pasionat cercetător:
„Cartaginezii aveau o statuie de aramă a lui Kronos (identificare greşită - n.ed.) care întindea mâinile spre pământ
în palmele căruia erau puşi pruncii sacrificaţi, care alunecau căzând într-o gaură deschisă, plină de foc (altarul
cuptor)” (Bibliotheca istorică). Unele surse îi indică însă drept destinatar al jertfelor cartaginezilor pe zeul
babilonian Baal (acelaşi cu biblicul Belzebuth, identificat şi cu Satana) sau pe zeiţa Tanit (săpăturile arheologice
făcute la Cartagina au descoperit în zidul consacrat zeiţei Tanit mii de urne cu cenuşă umană) (Victor Kernbach,
Dicţionar de mitologie generală). Numită şi Tanith Pene Baal (adică „Tanit, Faţa lui Baal”), zeiţa cartagineză
Tanit era venerată ca „mamă a Lunii”, fiindu-i asociate diferite simboluri, precum pasărea sau peştele.
Acest cult sacrificial de origine semitico-feniciană are o dublă valenţă, asigurarea victoriei militare şi
hrănirea sau întinerirea zeului prin inocularea cu vieţi proaspete. El se efectua în vreme de război, preoţii cerând şi
2-3 sute de copii pentru sacrificiu. Substituţiile cu animale, practicate în alte părţi, erau rare Cartagina (Tunisia de
azi), unde zeitatea sângeroasă era venerată sub numele de Molok, întrucât se credea că zeul se poate menţine
mereu tânăr şi viguros numai prin sângele proaspăt al copiilor care erau arşi de vii. Cultul a fost practicat şi de
către evrei, dar Moise l-a interzis.
De la zeiţa Tanit-Lilith la Zeiţa-Bufniţă
Membrii Clubului Bohemian din SUA admit că obiectul central al ritualurilor de la Bohemian Grove California, statuia de piatră de 13 metri înălţime, este o „Zeiţă a nopţii” întruchipată de o Bufniţă. Acest fapt ne
trimite fără rezerve la zeiţa antică feniciană Tanit (reprezentanta babilonianului Baal), care îl înlocuia pe Moloch
în riturile sacrificiale de ardere de vii a copiilor, dar şi la zeiţa Lilith.
Zeiţă „lunară”, venerată ca „zeiţa patron” a Cartaginei, numele ei, al lui Tanit, a fost asociat cu cel al zeului
Baal Hammon (una dintre ipostazele lui Baal) primind epitetul de Pene Baal („Faţa lui Baal”) şi titlul de Rabat,
forma feminină al lui Rab (Şef). Tanit şi Baal Hammon erau adoraţi în context punic în vestul mediteranean, de la
Malta la Gades în timpuri helenistice. In Africa de Nord, unde inscripţiile şi vestigiile rămase sunt mai mult decât
abundente, zeiţa Tanit era, ca şi consoartă a lui Baal, o zeiţă a războiului. Altarul ei excavat la Sarepta (în sudul
Feniciei) a scos la iveală o inscripţie care o identifică sau o relaţionează în mod cert cu zeiţa feniciană Astarte
(Ishtar). După alte descoperiri, originea zeiţei Tanit se regăseşte în panteonul din Ugarit, în zeiţa Anat, o
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consumatoare de sânge şi carne (F.O. Hvidberg-Hansen, La deesse TNT: une Etude sur la religion canaaneopunique, 1982). În Egipt numele ei era Neith, fiind zeiţa războiului.
Simbolul ei, al anticei zeiţe a războiului (Tanit-Anat, consoarta lui Baal), găsit pe pietrele excavate apare ca
trapezoid, dar tot un trapezoid este şi forma „Bufniţei” de piatră de la Bohemian Grove din California. Tot în
antichitate, dar cea mai târzie, forma simbolică trapezoidală a zeiţei a fost înlocuită cu un triunghi.
Influenţa magico-simbolică privind motivul Bufniţei asupra „boemienilor” americani nu putea veni decât din
culturile europene, ale Orientului Apropiat şi din nordul Africii (Babilon, Fenicia, Egipt ş.a.). Trebuie avute în
vedere tradiţiile celte (de la care Bohemian Club şi-a împrumutat „preoţii druizi”), dar mai ales cele greco-romane
influenţate de religiile semite din vecinătate. Tocmai la greco-romani o regăsim pe zeiţa semită Tanit (asociată cu
Baal şi Moloch) într-una din ipostazele zeiţei Athena (numită Minerva de către romani), anume cea războinică,
Athena Glaukopis.
Zeiţă a Înţelepciunii şi a Victoriei, Athena corespunde în spaţiul nord-mediterane-an zeiţei războiului Tanit a
fenicienilor, în aspectul ei de asigurătoare a Victoriei în bătălii. Athena Glaukopis este ipostaza de Zeiţă Bufniţă,
glaux fiind în limba greacă denumirea bufnitei mici, a cărei denumire ştiinţifică latină este chiar Athene noctua
(Athena a nopţii).
Această ipostază a zeiţei Athena se consideră a-şi avea originea în aceea a Zeiţei-Bufniţă, ceea ce dovedeşte
caracterul iniţial totemic şi foarte vechi al apariţiei persoanei ei mitologice, ca şi înrudirea directă cu zeiţa
feniciană Tanit, zeiţă a războiului şi ea, al cărei simbol era tot o pasăre. Zeiţa era în antichitate patroana oraşului
Atena (capitala Greciei şi astăzi), de la care acesta îşi trage şi numele. Cetăţenii atenieni o asociau atât de mult pe
zeiţa lor cu imaginea bufniţei, încât pe monezile de argint emise de oraş erau reprezentate pe o faţă Athena iar pe
revers pasărea nocturnă.
Bufniţa zeiţei Athena-Minerva şi Ordo Illuminati.
Bohemian Club ca grad II în Ordinul Illuminati
după Terry Melanson, Owl of Wisdom: Illuminati, Bohemian Club,
Schlaraffia, James Gordon Bennett Jr. (Montreal 2009)
Trei sigilii-medalioane „minervale” ale Ordinului Illuminati-lor bavarezi, sigilii care încă se mai păstrează,
sunt adesea evocate de către istoricii societăţilor secrete în lămurirea simbolisticii Bufniţei la cluburile moderne.
Aceste sigilii 'Illuminati din secolele 18-19 reprezintă o bufniţă care ţine o carte deschisă (semnificând iniţierea
secretă).
Pe cartea iniţiatică apar literele P.M.C.V., ca iniţiale ale dictonului Per Me Caeci Vident (Prin Mine Orbul
Vede). „Aceste medalioane erau purtate în jurul gâtului iniţiaţilor minervali. Pentru societatea secretă Ordo
Illuminati - ce avea ca fundaţie o «Academie Minervală» - nu putea exista un simbol mai adecvat decât Bufniţa
Minervei”. Zeiţa Athena era numită de către romani Minerva şi, ca şi la Athena Glaukopis a grecilor, simbolul ei
era o Bufniţă. Personaj mitologic sincretic, Minerva patrona cunoaşterea (în sensul „mobilităţii minţii”), artele şi
strategia militară. „Şcoala Minervală era [în secolul 19] sufletul Ordinului Illuminati şi funcţiona ca linie de
recrutare. Candidaţii care avansau de la stadiul de novice la gradul Minerval, erau examinaţi, cercetaţi şi
îndoctrinaţi ... O Academie Minervală era recunoscută totodată ca o Biserică, întrunirile ei fiind marcate în
calendarul Illuminati ca fiind sacre. La dreapta se află sigiliul Freising Minerval Church [„Bisericii Minervale din
Freising” - oraş german din Bavaria, locul de obârşie al Ordinului Illuminati], Literele P.M.C.V. sunt înlocuite cu
S.E.M.T. de la Sigil Ecclesiastic Minerva Thebes...” [adică „Sigiliul Eclesiastic al Minervei din Theba”, oraş antic
egiptean]. Acest sigiliu sugerează că şcoala Ordinului din orăşelul bavarez Freising se identifica cu templul din
Theba.
Tot aici a existat şi loja masonică Freising Minerval Lodge.
Primul care a dezvăluit în secolul 18 despre existenţa şcolilor „minervale” a fost celebrul abate Augustin
Barruel, care în lucrarea „Codul Illuminati” - al cărei cuprins este construit pe gradele de iniţiere din Ordinul
Illuminati-lor bavarezi - arăta că acestea sunt organizate ca „al doilea grad preparator” în iniţierea Illuminati,
numit „Frăţia Minervei”.
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Cuprinsul lucrării
„Code of the Illuminati”
de Abbe Augustin Barruel
(după traducerea engl. a lui Rob. Ed. Clifford)
(Codul Illuminati este de fapt partea a III-a a lucrării abatelui francez Barruel:
Memoirs Illustrating the History of Jacobinism – 1798, masiva şi polemica istorie a revoluţiei franceze)
Capitolul I. Weishaupt, Fondatorul Illuminati-lor.
Capitolul II. Codul Illuminati-lor.
Capitolul III. Al Fratelui Insinuator sau al Recrutatorului.
Capitolul IV. Primul Grad Preparator: Novicele.
Capitolul V. Al Doilea Grad Preparator:
Academia Illuminati sau Frăţia Minervei.
Capitolul VI. Al Treilea Grad Preparator. Micul Illuminat.
Capitolul VII. Al Patrulea Grad Preparator:
Illuminatul Major sau Novicele Scoţian
Capitolul VIII. Clasa Intermediară: Cavalerul Scoţian.
Capitolul IX. Micile Mistere; Epopt-ul sau Preotul Illuminism-ului.
Capitolul X. Continuarea Discursului Micilor Mistere.
Capitolul XI. Regentul sau Prinţul Illuminat.
Capitolul XII. Clasa Marilor Mistere; Magul sau Filosoful şi Omul Rege.
Capitolul XIII. Guvernarea Ordinului.
Capitolul XIV. Guvernarea şi Instrucţiunile Politice pentru Epopţi.
Capitolul XV. Instrucţiuni de la Guvernul Ordinului
pentru Regent sau Prinţul Illuminat.
Capitolul XVI. Continuarea Instrucţiunilor Guvernului Illuminati-lor.
Capitolul XVII. Instrucţiuni pentru Provincial.
Capitolul XVIII. Directorii Naţionali, Areopagiţii şi Generalul Illuminatismului.
Abatele catolic relata citând Statutul Ordinului Illuminati că „Ordinul vrea ca acest grad să fie o societate
sau o academie a învăţării, care îşi consacră mijloacele pentru a forma inimile şi minţile mai tinerilor săi discipoli,
atât prin exemplu cât şi prin precepte”. Aceasta este numită Frăţia Minervei, adăuga Barruel, şi se află sub
„conducerea Marilor sau Micilor Illuminati. Academia, numită la propriu astfel, este compusă din zece, doisprezece, uneori chiar cincisprezece minervali, sub direcţia şi instrucţia unui Illuminat Major”.
„Alt aspect privind simbolismul bufniţei la Ordinul Illuminati - arată în continuare Terry Melanson -, era
acela de a-şi asigura discipolii că Illuminati îşi fac lucrările (rituri, întruniri şi rugăciuni) noaptea: munca de
noapte. O revenire la tradiţia nopţii ca «mamă a sfaturilor». Erasmus, de exemplu, relua dictonul latin: In nocte
consilium (Sfatul din Noapte, noaptea este sfetnic)... În timpul fiecărei ceremonii minervale, iniţiaţii recitau o
traducere uşor alterată a Odei Înţelepciunii de Elizabeth Carter (1717-1806)”, poem ce începe prin invocarea
„solitarei păsări a nopţii”, numită apoi şi Pallas (Athena-Minerva).
„Bohemian Club - aparţinând noilor Illuminati ai elitei - îşi aduc la rândul lor omagiul către Bufniţa
Minervei/Athena. Iată alăturat, la stânga, Bufniţa ateniană de pe Acropole (veche din 500 Î.Hr.), principalul
templu dedicat Athenei/Miner-va, iar la dreapta avem replica exactă a acesteia aflată în biblioteca Bohemian Club
din San Francisco... această bufniţă nu corespunde totuşi siglei reale a Clubului - n.ed.). Că Bufniţa din biblioteca
Bohemian Club este exact cea de la Acropole reiese şi dintr-o imagine surprinsă în filmul «Inside The Bohemian
Club»
(În
interiorul
Clubului
Bohemian,
accesibil
pe
Internet
la
adresa
www.ebaumsworid.com/video/watch/80493611/) la minutul 07:24, unde este arătată placa acestei statuete şi unde
stă scris «Replica of Ancient Athenian Owl»...
Dar Bufniţa venerată de către Bohemian Club nu o simbolizează neapărat numai pe Athena / Minerva
(bufniţa din biblioteca Bohemian Club, unde simbolizează cunoaşterea dată deopotrivă de Athena şi de cărţi n.ed.). Lilith, Regina Demonilor, este de asemenea o identificare corectă... Poetul George Sterling, unul dintre cei
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mai proeminenţi «Bohos» (important membru al Bohemian Club - n.ed.) din vremea sa, a scris în 1920 piesa
intitulată Lilith, a dramatic poem, în care Lilith însăşi se identifică cu Bufniţa, ceea ce demonstrează că ei nu erau
străini de acest simbolism. Sterling a locuit la Bohemian Club în propria sa cameră privată până la sfârşitul vieţii,
când s-a sinucis ingerând cianură.” (Terry Melanson, op.citat.)
In piesa lui Sterling, Lilith nu apare ca un personaj malefic, ci ca un personaj fantastic într-o poveste de
dragoste, în care bufniţa este omniprezentă. Chiar şi pe coperta piesei, Lilith apare nu ca un demon, ci ca o tânără
goală cu părul lung şi despletit (imaginea anterioară). Trebuie arătat că Sterling era numit în epocă „neîncoronatul
rege al Bohemiei”, deoarece însufleţea şi regiza în fiecare vară întrunirile şi dramele rituale de la Bohemian
Grove. Apropiaţii săi spuneau că Sterling, deşi foarte talentat, era un împătimit alcoolic şi consumator de droguri,
sub influenţa cărora crea, ca şi Aleister Crowley.
Dacă există o legătură între „Academiile Minervale” ale Ordinului Illuminati din secolul 18 şi Bohemian
Club-ul american, aceasta s-a realizat foarte probabil, dar nu numai, prin Schlaraffia. „Fondată la Praga, în
Boemia (parte a Imperiului Austro-Ungar atunci, în Cehia azi- n.ed.), în 1859,13 ani mai înainte de înfiinţarea
Bohemian Club, Schlaraffia a fost iniţial compusă din actori, artişti, literaţi şi muzicieni (ca şi în cazul Bohemian
Club) având de asemenea, ca şi Bohemian Club, bufniţa ca totem... Totuşi, abia în anul 1884 este menţionată
public existenţa la San Francisco a unei ramuri a Schlaraffia, în timp ce Bohemian Grove exista din 1872... La
vedere, Schlaraffia este o societate de bărbaţi, o fraternitate în strictul sens al noţiunii, iar dacă la data apariţiei ei
reunea o elită din Praga, considerată în epocă o Mecca a culturii germane, Schlaraffia Clubs sunt astăzi răspândite
în întreaga lume, pe fiecare continent... având o semantică medievală şi venerând Bufniţa, numită Uhu în
Germană... Cercetând biografia de spion a lui Aleister Crowley, istoricul Richard B. Spence descoperă nişte
legături frapante privind Schlaraffia, despre care scria că «în timp ce este plină de ritual şi simbolism masonic, îi
lipsesc conotaţiile oculte grele. Pe de altă parte, membri Schlaraffia aparţin multor altor grupuri ezoterice, precum
Sat B'hai şi Royal Order of Sikha sau Ordo Templi Orientis [a lui Crowley şi Theodor Reuss, cel care împreună
cu Leopold Engel, la sfârşitul secolului 19 a „redeşteptat” Ordo Illuminati, „fondat de Adam Weishaupt în secolul
al XVIII-lea”, zicea el]. Aşa că pot exista mai multe secrete despre aceasta decât pot vedea ochii neiniţiaţi.»
(Richard B. Spence, Secret Agent 666: Aleister Crowley, British Intelligence and the Occult, p. 71.)”.
O altă filieră este masoneria însăşi, dacă ţinem cont că Lilith a fost „obsesia de o viaţă” a Marelui Maestru
mondial al Marii loji de Memphis-Misraim, Robert Ambelain, el închinându-i o carte chiar (a se vedea cap.
privind Marea Lojă Simbolică Română).
Alt important personaj american citat ca aparţinând grupurilor aflate sub semnul Bufniţei este James Gordon
Bennett Jr., fondatorul trustului de presă New York Herald, (aderent la Bohemian Club), a cărui siglă personală
era bufniţa de mai jos.
Bufniţele Zeiţei demonice Lilith (prima soţie a lui Adam)
Ajungem, iată, şi la prototipul tuturor acestor Zeiţe asociate Bufniţei (Athena-Minerva, Tanit ş.a.): la prima
femeia din tradiţiile semitice, prima soţie a lui Adam, care a devenit însă mamă a oamenilor-demoni şi a
vampirilor. Este vorba despre funesta Lilith:

Lilith reprezentată pe plăcuţa de teracotă sumeriană veche de cca
5000 de ani cunoscută ca Burney Relief (după numele
proprietarului originar, Sydney Burney). Identificarea zeităţii
reliefate este general acceptată ca fiind Lilith. Ea stă pe trupurile a
doi lei, fiind gardată de către două mari Bufniţe.
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Despre Lilith nu se vorbeşte în Biblia canonică decât aluziv, dar este amplu prezentată în tradiţiile evreieşti
talmudice, şi este neîndoielnic că ea a făcut obiectul unui cult secret în spaţiul mitologiilor semitice. După Talmud
şi după Zohar (principala carte a kabbalei, ocultismul evreiesc), Lilith a fost întâia soţie a omului primordial, dar a
fost izgonită din Eden, împreunându-se cu îngerii căzuţi (îndeosebi cu Samael, întruchipare a Diavolului sau a
Satanei). Spre deosebire de Eva, soţia biblică a lui Adam, Lilith nu a fost creată „dintr-o coastă a acestuia”, ci a
fost creată de Dumnezeu odată cu Adam.
Numele acestei mame a demonilor-oameni este de origine babiloniană, având sensul de „aparţinând nopţii,
de noapte”. În teracota sumeriană milenară (din foto pagina anterioară), Lilith apare dezbrăcată şi observăm
aspectul bestiar al picioarelor ei de bufniţă, căci sunt identice cu cele ale bufniţelor uriaşe ce o însoţesc în această
imagine). Cele două bufniţe simbolizează zborul nocturn, asociat caracterizării lui Lilith ca „demon feminin
înaripat al nopţii” (observăm în această teracotă sumeriană că aripile zeiţei demon sunt identic reprezentate cu
cele ale bufniţelor: un rând de pene scurte, urmat de două rânduri de pene lungi), fapt despre care specialiştii spun
că evidenţiază rolul ei de succubus (demon erotic feminin) care îşi distruge iubiţii umani.
Deoarece Lilith are relaţii erotice erotice cu bărbaţii vii, pentru a naşte prunci vii de la ei, Talmudul
recomandă evreilor să nu doarmă niciodată singuri în casă.
Zoharul, şi nu Talmudul sau alte surse semitice, este sursa cu cele mai importante referinţe la Lilith. Vechiul
Testament canonic se referă la aceasta numai aluziv, numind-o Năluca Nopţii, care locuieşte în Edom (Isaia,
XXXIV, 14). Într-una din ipostazele sale sumero-babiloniană era văzută ca o crudă şi nemiloasă zeiţă a nopţii,
numită Lilatu.
Prima referire la Lilith în Zohar (I,19) o descrie pe aceasta ca pe o ucigătoare a copiilor oamenilor, ceea ce
aminteşte de sacrificarea rituală a copiilor în antichitatea Orientului Apropiat pentru zeii Baal - Moloch - Tanit.
Conform Haggada, Lilith, femeia creată în acelaşi fel şi simultan cu Adam şi voindu-se egala sa, a tulburat întratâta Paradisul prin zâzaniile iscate, încât Dumnezeu s-a văzut obligat să retransforme în ţărână primul cuplu
uman. După Zohar, însă, în urma sfadei cu bărbatul ei Adam, deasupra căreia voia să stea, Lilith, cuprinsă de
mânie, a rostit numele interzis al lui Dumnezeu, după care a părăsit definitiv Edenul pentru a începe o viaţă
demonică, în unire cu Samael sau cu Lucifer, împreunându-se în general cu îngerii căzuţi (în mitologia
musulmană se spune că după ce i-a părăsit pe Adam, Lilith s-a împerecheat cu Satan). Ea este simbolul (sau
instigatoarea) legăturilor amoroase ilegitime, perturbatoare arhetipală a căminului conjugal, devenind de la
începutul timpurilor duşmanca Evei, a femeii bune.
Deoarece de la început demonii şi-au căutat un trup, ei se lipesc de oameni sau chiar îşi caută întruparea.
Adam însuşi, după uciderea fiului său Abel de către celălalt fiu, Cain, s-a îndepărtat de Eva şi s-a împreunat din
nou cu Lilith (ca şi cu alţi demoni feminini), din această împreunare născându-se o categorie de demoni (Nig e
Bne Adam, „duhuri aducătoare de pagubă ieşite din om”). În general, Lilith, ca regină a demonilor, sau chiar fiicedemoni ale ei, încearcă până astăzi să procreeze cu bărbaţii singuri, neînsoţiţi de femei (practicile homosexuale
masculine fiind astfel o bună ocazie), pentru procurarea seminţei omeneşti necesare întrupării demonilor, care îşi
procură astfel un corp omenesc.
Lilith este contra-parte asociată lui Samael (Satan), dar şi al monstrului Leviathan. Un celebru kabbalist,
Rabbi Elias, numea patru mame ale demonilor: Lilith, Noamah, Ogeret şi Mahalath. Principala manifestare a lui
Lilith în lume este însă subtilă, acţionând asupra psihicului uman şi modelând comportamentul prin transmiterea
impulsurilor negative la nivel erotic. (A.E. Waite, The Holy Kabbalah)
Zoharul spune că deşi îi era interzis să mai intre în Eden, „intenţia lui Lilith era să se asocieze din nou şi să
întreţină relaţii cu Adam (pentru a procrea cu el urmaşi demonici, dar vederea frumuseţii Evei a cauzat plecarea ei
de lângă Adam, aşa că a încercat încă o dată să se asocieze cu Heruvimul”. În a doua menţionare din Zohar (Sitrei
Torah 1,148a-148b,), Lilith este „femeia lui Samael”, Regele Demonilor. Ea este numită „şarpe”, „nevastă a
curvăsăriei”, „sfârşitul cărnii” şi „sfârşitul zilelor”. Asocierea lui Lilith cu şarpele biblic - asociat în mod obişnuit
cu diavolul - este motivată de Zohar prin faptul că „Samael (Satan) este ca sufletul, iar Lilith precum corpul.
Acţiunile [lor] sunt înfăptuite de Lilith cu puterea lui Samael”.
“Femeia lui Samael” (Lilith) este numită „şarpe” de către kabalişti, dar cum Samael îl reprezintă pe DiavolSatan, şarpele şi Lilith au fost asociaţi atât în literatură cât şi în artă. Această situaţie se vede într-o serie de
reprezentări şi artefacte ce ilustrau Zoharul sau decorau bisericile creştine, în care şarpele care o seduce pe Eva să
mănânce fructul interzis, are faţa şi părul lui Lilith (motiv narativ din Zohar).
Zoharul adaugă că „Şarpele s-a culcat cu Eva” şi a fost tatăl lui Cain. În timp ce această credinţă capătă sens
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în explicarea faptelor rele ale lui Cain, apare o importantă întrebare: este acest „şarpe” Samael, este Lilith sau este
asimilarea androgină atât a lui Samael cât şi a lui Lilith? Faptul că Lilith apare reprezentată ca şarpele
îndreptându-se către Eva în arta Zoharului, arată - în legătură cu acest pasaj - că unii credeau că Lilith ca şarpe
este cea care a întreţinut relaţii cu Eva, deşi comentariul talmudic este că „şarpele care s-a împreunat cu Eva era
Samael şi el era înger care a căzut din tărâmul de sus (diavolul)”. Oricum pentru toţi aceşti mistici este universal
adevărat că „Lilith îl ia pe Şarpe (Diavolul) ca soţ, răzbu-nându-se apoi pe Adam, făcându-l să ia fructul interzis”.
Evul mediu european a cunoscut răspândirea unei mari varietăţi de talismane împotriva maleficei Lilith. În
imaginea de mai sus (detaliu din tabloul Temptation, de Hugo van der Goes, din anul 1470), Lilith-şarpe are un
aspect vădit reptilian când o ispiteşte pe Eva. În Faust, Vrăjitoarea este „Lilith, nobil neam... Nevasta întâi a lui
Adam./ Fereşte-te de prea frumosu-i păr,/ Podoabă ce pe toate le întrece!/ O, tânărul atins,-ntra-adevăr/ De lângă
dânsa nu mai poate să mai plece” (despre Mefisto în Faust de Goethe - trad de Şt. Aug. Doinaş, Bucureşti 1982).
Lilith este azi des evocată în astrologie, care o numeşte şi Luna Neagră, preluând o tradiţie mistică de la
astrologii caldeeni care spuneau că, alături de Lună, Pământul mai are un satelit, Lilith. Poziţia lui este un spaţiu
de negativitate din jurul pământului, bine calculat de astrologi, căci în acel loc nu se află de fapt nici un obiect real
(de unde şi numele de luna „neagră”) şi, conform astrologilor, când intră în casele vreunei zodii aduce numai
nenorociri, căci, cum spune mitologia zeiţei, ea este „demonul feminin al nopţii”, „prinţesa Iadului”.
Un important grup american de site-uri Internet, care apară organizaţiile oculte de tip masonic sau thinktank din SUA (www.freemantv.com şi thefreemanperspective.blogspot.com), respinge categoric ipoteza că
Bufniţa de piatră a bohemienilor ar reprezenta pe zeul păgân Moloch-Baal sau pe Lilith, ci am avea de a face cu
imaginea „Zeiţei antichităţii”, ascunzând însă publicului larg (vizitatorilor site-ului) că Moloch-Baal îşi au
corespondentul feminin în zeiţa Tanit (ale cărei atribute militare sunt preluate la greci de către Athena Glaukopis),
dar mai ales în Lilith, perechea lui Samael-Satan. În articolul „Privind simbolismul Bufniţei şi Bohemian Grove”
(Concerning Owl Symbolism & Bohemian Grove), site-ul „anti-defamation” spune că: „Bufniţa dispusă de
Illuminati nu este Molech (Moloch), căci dacă luăm în considerare simbolismul folosit de către [această] frăţie,
simbolurile cele mai prevalente ne conduc la Zeiţă... In trecut ea era cunoscută ca Semiramis, Ishtar, Anat,
Ashera, Isis, Juno, Minerva, Afrodita, Venus ş.a.m.d.”.
Site-ul pro-masonic nu explică însă nimic despre zeiţa ugarită Anat (pe care o identifică cu Bufniţa Clubului
Bohemian), deşi aceasta nu este decât o altă ipostază a sângeroasei zeiţe feniciene Tanit. Şi Anat a fost o zeiţă a
războiului căreia îi plăceau masacrele sângeroase pe care le efectua cu exuberanţă asupra duşmanilor lui Baal
(prototip al lui Belzebuth), fratele ei, iar în cadrul aspectului agrar al cultului ei, era reprezentată ca purtând
coarne. Adorată şi în Egipt, tot ca zeiţă a războiului, unde era considerată soţia zeului infernal Seth (ca şi Lilith),
ea era înfăţişată purtând coif, scut şi secure (precum Athena-Pallas la greci).
Alte site-uri americane, însă de orientare anti-masonică, afirmă categoric că Bufniţa bohemie-nilor este
„Zeiţa-diavol a evreilor, Lilith”, precum articolul Masonii din Bohemian Grove practică Satanismul Antic
Babilonian, postat de White Nationalist Romanian National Vanguard din SUA.
Altă similitudine între Athena/Minerva şi Lilith este aceea că Zeus a conceput-o pe Athena cu Metis, fiica
lui Oceanus, care aparţineau clasei titanilor, zei primordiali potrivnici zeilor olimpieni patronaţi de Zeus, Metis
fiind o zeitatea acvatică, asemenea cum în mitologia semitică Lilith era asociată mării (în Vechiul Testament) şi
scoicii (în Zohar). Să mai remarcăm şi că primele trei simboluri asociate Athenei sunt Bufniţa, Copacul de Măslin
şi Şarpele, aşa cum Lilith nu este reprezentată numai de Bufniţă, ci şi sub forma Şarpelui încolăcit pe Copacul
biblic.
Marea Bufniţă Bohemiană = Palladium-ul Masonic
Sincretizând mitul Athenei / Minerva (adorată de mulţi dintre cei mai celebrii masoni din gradele înalte, în
frunte cu Albert Pike) cu cel al funestei Lilith (care stă în fruntea zeităţilor păgâne funeste precum Moloch sau
Tanit-Anat, consoarta lui Baal-Belzebuth), membrii clubului Bohemian Club se pun la picioarele Statuii Bufniţe
precum anticii în faţa celebrei Palladium sau Palladion, statuia neagră magică ce conferea puterea oculto-metafizică asupra întregii lumi, fiind creată conform mitologiei greco-romane de însăşi Athena, zeiţa simbolizată de
bufniţă.
Athena, în ipostaza Minerva, este supranumită şi „Zeiţa Masoneriei”, statuia ei din piatră neagră şi ţinând în
mână un banner masonic al ritului scoţian stând lipită ca un gardian de soclul statuii marelui mason american
Albert Pike din Washington, ridicată în anul 1901. Albert Pike, cunoscut oficial ca „Suveran Mare Comandor al
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Supremului Consiliu al ritului Scoţian Antic şi Acceptat din Jurisdicţia Sud” a SUA în perioada 1859-1891, a
funcţionat în secolul 19 şi ca „Suveran Pontif al Masoneriei Universale”, poziţie din care a „reactivat şi reformat
ritul Palladian”, în anul 1870.
Când, la 12 septembrie 1874, Albert Pike a semnat un „Act de Concordat” cu „Supremul Consiliu Patriarhal
al lojilor B'nai B'rith” (masoneria evreiască), el semna acest acord şi în calitatea sa de Mare Maestru Păstrător al
Palladium-ului Sacru, acest titlu referindu-se la foarte enigmaticul şi controversatul Palladium Order (zis şi ritul
Palladian), care - calificat şi drept cult luciferian - ar fi reunit în secolul 19, în cel mai mare secret posibil, pe cei
mai importanţi masoni din lume, nefiind altceva decât un vehicul „reformat” al Academiei Minervale a Illuminatilor. [Actul de Concordat şi relatări despre ritul Palladian apar în Masonerie şi Iudaism. Super-think-tank-uri şi
Cluburi Mondiale. Carpathia Rex 2008.]
Palladiumul - de la mitologie la masonerie
Originile Palladium-ului sunt antice, cum am arătat, şi sunt legate de Pallas-Athe-na (Minerva la romani),
originea însăşi a cuvântului plecând de la numele din Troia al zeiţei: Pallas, considerată şi sora vitregă, cu pielea
întunecată, a Athenei.
Mitul popular o prezintă pe Athena ca fiind fiica lui Zeus, concepută cu o zeitate acvariană din clasa zeilor
titani (anteriori olimpienilor). Ea a fost crescută de aceea tot de către un acvarian, zeul Triton, împreună cu fiica
acestuia, Pallas, cu care Athena se juca antrenându-se în luptă. În timp ce Athena era albă, Pallas era neagră, iar în
urma unei lupte mai aprige, Athena şi-a ucis din neglijenţă sora vitregă, pe care a plâns-o şi pentru care a făcut o
statuie stropită cu lacrimile ei. În cultul elaborat de misterii, Athena o integrează însă în sine pe Pallas, ea
îngemănând astfel atributele olimpiene cu cele titanice, raţionalitatea olimpică cu atributele întunecate ale unei
lumi atavice, primordiale şi instinctive, reprezentate de Pallas. Ea este o zeitate ambivalentă, căci astfel a şi fost
concepută, între un zeu olimpian şi o zeiţă titan.
Statuia care o reprezenta, Palladium-ul sau Palladion-ul, era idolatrizată de către troieni, care, păstrând-o în
cetate, o considerau căzută din cer, practica religioasă fiind dezvoltată dintr-un cult arhaic al pietrelor meteoritice
(precum piatra Kaaba de la Mecca, tot un meteorit negru), evoluat în timp de la faza rocii simple, la cea zoomorfă
(cum ar fi statuia unei bufniţe) şi apoi cea antropomorfă (când roca sacră este modelată în formă umană). Credinţa
antică era că Palladium-ul este chiar statuia sculptată de zeiţa Athena şi stropită cu lacrimile ei, fiind venerată ca
un obiect cu puterea de a schimba lumea. Câtă vreme locuitorii traci ai Anatoliei au păstrat-o în capitala lor, Troia
a fost cel mai important oraş din lume. Dar grecii ar fi răpit-o într-o noapte şi, triumfători, a fost rândul lor să
devină conducătorii lumii, ducând statuia în capitala lor, devenită astfel Athena.
Tradiţia romană spunea însă că autentica statuie Palladium a fost adusă de strămoşul romanilor, troianul
Enea (Aeneas) la Roma, ceea ce aminteşte de cultul zeiţei Pales (nu Pallas, dar care pare a fi aceeaşi zeiţă),
venerată în Latium chiar înainte de întemeierea Romei, tot ca divinitate protectoare. În festivităţile de primăvară
ale acesteia se aprindea focul purificator - numit Flamma Palilis - şi se organiza o cavalcadă, numită Ludus
Troiae (Jocurile Troiene) în cinstea întemeietorului troian al Romei, Enea.
Palladium-ul ar fi fost îngropat ceremonios sub pământul Romei, până ce „împăratul Constantin l-a mutat la
Constantinopol, acesta devenind centrul spiritualităţii mondiale. Se spune că în prezent statuia se află ascunsă
undeva în estul Europei, acesta fiind motivul pentru care în ultima vreme puterile francmasonice au încercat să
obţină controlul asupra regiunii respective (Jonathan Black, The Secret History of the World. 2008) (România
fiind cu succes „ocupată” masonic).
Despre un cult al Palladium-ului s-a mai vorbit în Europa în anul 1737, când la Paris s-a înfiinţat societatea
secretă para-masonică Ordinul Palladiumului (sau Suveranul Consiliu al Înţelepciunii, care iniţia şi femei sub
numele de Companioanele Penelo-pei), cu 39 de ani înainte de înfiinţarea Ordinului Illuminati-lor în Bavaria de
către Adam Weishaupt, deşi azi se spune că „religia celor care-şi spun Illuminati este ritul Palladin”. Ritualul
ordinului parizian al Palladiumului a fost publicat de către „arheologul masoneriei”, Jean-Baptiste Marie Ragon,
„cel mai doct mason al secolului al 19-lea” cum îl numeau contemporanii săi. „Ordinul - spunea el - este conectat
mai mult decât prin nume cu legendarul Palladium al Cavalerilor Templieri, binecunoscut sub numele de
Baphomet”. [Jean B. Marie Ragon a publicat în periodicul Hermes (Archives Maconniques) şi lucrările Cours
Philosophique et Interpratif ales Initiations Anciennes et Moderns (cu acordul Marelui Orient al Franţei). În 1853
a mai publicat Orthodoxie Maconnique, ce abundă în informaţii istorice, iar în 1861 a publicat Tuileur General de
la Franc-Maconnerie, numit şi Manuel de l'Initie.]
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Ritul a fost asociat mai târziu şi cultului lui Lucifer (din cauza lui Weishaupt şi, poate, şi a lui A. Pike) şi ar
fi ajuns în cercul cel mai interior al lojilor masonice. Se afirmă că un important mason american de origine
evreiască, Issac Long, a transportat statuia originală a lui Baphomet, împreună cu scheletul marelui maestru
templier Jacques de Molay, deţinute de Ordinul Palladiumului, de la Paris la Charleston, în Carolina de Sud, unde
a contribuit la instalarea Ritului (masonic) Scoţian Antic şi Acceptat. Se pare că Long a ales Charlestonul din
cauză că oraşul era aşezat pe paralela geografică de 33 de grade (numărul maxim de grade în ritul scoţian),
Supremul Consiliu (masonic) de grad 33 din acest oraş fiind considerat ulterior drept Consiliul Suprem Mamă al
(lojilor) Lumii al ritului (a nu se confunda cu Marea Lojă Mamă de la Londra).
În Charleston, Palladium-ul Baphomet şi scheletul lui Jacques de Molay au fost folosite de ocultistul Albert
Pike în 1870, când era şeful Supremului Consiliu masonic al ritului scoţian, fondând „Noul şi Reformatul Rite
Palladian” (New Reformed Palladian Rite), o „metamorfoză şi o reconstrucţie a ordinului original”, având patru
centre mondiale (la Washington, în SUA; în Europa, la Neapole; la Calcuta şi în Africa, în Mauritius). Totodată,
un directorat administrativ al ordinului a fost stabilit la Berlin.
Noul şi Reformatul Palladium a fost ţinut strict „separat” de restul masoneriei, inclusiv de ritul scoţian
restructurat şi controlat, de la un moment dat, de către Pike însuşi. Nici un iniţiat, nici de cel mai înalt grad, nu
beneficia de dreptul de a intra în ordinul ocult ce propaga o „religie transcendentală”, fără a fi recrutat. Pike însuşi
scria în lucrarea sa Dogmă şi Morală că „cele mai mari secrete ale masoneriei nu sunt dezvăluite deloc în lojă, ele
sunt cunoscute de foarte puţini”. Acest Nou şi Reformat Rit Palladian are doar 2 grade de iniţiere, adelph şi
companion.
După toate indiciile, Albert Pike, aprofundând mitologia antică, a repus-o în drepturile sale de Palladium pe
Pallas-Athena, sub numele ei roman de Minerva, a cărei imagine a promovat-o ca pe adevărata zeiţă a masoneriei.
Adesea, masonii promovează însă cultul Minervei sub figura constelaţiei Fecioarei, asociind cu aceasta faptul că
Pallas - Athena erau fecioare.
Astfel a ajuns un cult păgân să penetreze atât masoneria, cât şi unul din cele mai mari cluburi elitiste
americane, căci atât Minerva la masoni, cât şi statuia Bufniţei din centrul ritualilor membrilor Bohemian Club, nu
sunt de fapt decât ipostaze ale vechiului Palladium din antichitate, dar nu numai atât. Ambele sunt asociate direct
Ordinului Illuminati care leagă ca un fir nevăzut (sau greu de relevat) toate aceste organizaţii mondiale, dar sunt
în egală măsură asociate şi luciferismului.
Ordinul Palladin a fost alcătuit din cei mai importanţi masoni din secolele 19 şi 20, aşa cum arăta
denunţătorul Domenico Margiotta [D. Margiotta Le Palladisme culte de Satan-Lucifer dans les Triangles
Masonniques (1895)], fostul şef al masoneriei italiene la finele secolului 19, care descria „Noul şi reformatul rit
Palladian”, centrat pe Baphomet şi condus de Albert Pike [detalii despre Margiotta, asasinat de masonerie, ca şi
dezvăluirile sale privind ritul palladian, a se vedea lucrarea anterioară: Masonerie şi Iudaism. Super-think-tank-uri
şi cluburi mondiale].
La rândul său, Israel Regardie, secretarul personal al lui Crowley, şeful Ordo Templi Oriente (altă ramură a
Ordinului Illuminati, ca şi Ordinul Palladin), afirma că „societatea Palladină a existat cu adevărat, existând şi
documente care să o dovedească, fiind vorba despre o societate secretă” construită pe masoneria obişnuită.
Diverse „societăţi” secrete palladine au fost semnalate şi în rândurile studenţilor americani, care sunt
antrenaţi pentru activităţile de tipul cluburilor iniţiatice sau al lojilor masonice încă din timpul frăţiilor studenţeşti.
Astfel, în anul 1999, în campusul Emory University atrăgea atenţia un ritual în care mai mulţi membri ai Paladin
Society, îmbrăcaţi în costume negre tip ninja asemănătoare celor ale Ku Klux Klan-ului sau ale preoţilor din
Bohemian Club, agitau torţe aprinse deasupra capului susţinând o întrunire. Această Paladin Society îi selectează
în rândurile ei pe studenţii cu experienţă de leadership.
Un ritual păgân al elitei mondiale la Bohemian Grove
Criticii practicilor rituale de la Bohemian Grove au spus tot timpul că „suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm de
ce oamenii cei mai bogaţi şi influenţi din lume aleg să se distreze în acest mod bizar şi infantil” [George Preda,
Cei puternici şi bogaţi îşi fac de cap în tabăra de la Bohemian Grove]. Foşti angajaţi de la Bohemian Grove au
relatat în consens comportamentul grobian al membrilor clubului, care sunt aproape permanent beţi. O declaraţie
incendiară din Memoriile ex-preşedintelui SUA Richard Nixon întăreşte această impresie: „Tabăra de la
Bohemian Grove, la care am participat de câteva ori, este cea mai mare blestemăţie homosexuală pe care v-aţi
putea-o imagina. Nu mai pot da mâna cu nimeni din San Francisco pentru că ştiu ce se petrece acolo”. Această
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declaraţie ne aminteşte de practicile homosexuale din unele ramuri ale Ordo Templi Orienti, dedate practicilor
sexuale aberante. Evident că nu toţi bohemienii sunt homosexuali, aşa că, deşi femeile nu sunt admise în tabără
Bohemian Grove, „în localităţile din jur afacerile de prostituţie prosperă în perioadele taberelor şi nu constituie un
secret”.
Presa americană a vorbit sporadic - probabil exagerând - şi despre „copii răpiţi din orfelinate de membrii
unor reţele homosexuale pedofile”, care „după ce sunt drogaţi, torturaţi şi supuşi unor experimente de control
mental, de care serviciile secrete nu sunt deloc străine, sunt închiriaţi apoi cu ora pentru distracţii în locuri precum
Bohemian Grove”. Este vorba despre aşa numita „Operaţiune Franklin”; scandalul a izbucnit pe 29 iunie 1989,
când în Washington Times au apărut o serie de articole despre actele homosexuale de la Casa Albă. Se descoperise
că vip-urile administraţiei Reagan, care tocmai îşi încheiase mandatul, aduceau după miezul nopţii băieţi în
interiorul Casei Albe, pe care îi abuzau sexual. Aceste fapte au fost prezentate apoi şi de alte publicaţii americane,
dar televiziunile şi radioul nu au difuzat ştirea, din cauza presiunilor politice.
Totuşi, Craig J. Spence, membru al partidului republican, a recunoscut că aducea băieţi la Casa Albă, sub
pretextul că aceştia ar fi rude cu el, după miezul nopţii, aventurile fiind aranjate de către persoane politice cu
funcţii înalte precum Donald Gregg, secretar pentru Securitatea naţională sau Charles K. Dutcher, director asociat
al personalului de la Casa Albă. George Bush (senior), care devenise între timp preşedintele SUA, dar fusese şi
vice-preşedinte în administraţia Reagan, a fost foarte nemulţumit de vâlva făcută de presă şi a înăbuşit totul.
În timp ce la Washington se mai discuta încă pe această temă, în statul Nebraska scandalul a reizbucnit, fiind
implicat şi preşedintele Bush însuşi. Scandalul din Nebraska a pornit de la un anume Larry King, politician „de
succes” în partidul republican şi apropiat al lui George Bush sr., care era şi preşedinte al Fondului Unional
Franklin, o instituţie bancară prin intermediul căruia a fraudat SUA cu 40 de milioane de dolari. În timpul
anchetei acestei fraude (în urma căreia a fost condamnat) s-a descoperit că Larry King conducea şi o imensă reţea
homosexuală pedofilă. El îşi procura majoritatea victimelor din cadrul organizaţiei de caritate din SUA pentru
copii orfani, în special băieţi, Boys Town („Oraşul Băieţilor”). După ce erau drogaţi şi torturaţi, copiii erau transportaţi cu avionul pe tot teritoriul american, la petrecerile ale unor politicieni şi alţi oameni bogaţi şi influenţi.
FBI-ul şi Comisia pentru Adopţia Copiilor a statului Nebraska au descoperit în birourile lui King materiale
pornografice şi casete video cu scene pedofile oripilante, precum şi alte probe ce atestă practici sexuale de o
perversitate inimaginabilă, pe care cei de la FBI le-au catalogat ca fiind sataniste. În urma acestor descoperiri
Senatul american l-a desemnat pe fostul senator republican John DeCamp pentru a verifica gravele fapte.
Senatorul a ajuns în posesia unor dovezi incontestabile ce demonstrau apucături pedofile ale mai multor
politicieni din SUA, pe care le-a publicat în cartea Operaţiunea Franklin, unde conchide că totul pleacă de la o
operaţiune sub acoperire a CIA pentru experimentele de mind control („control mental”) asupra cetăţenilor
americani, în special asupra copiilor. BBC-ul a realizat împreună cu senatorul DeCamp un documentar intitulat
Conspiraţia Tăcerii, prin care se făceau publice aceste „fapte abominabile şi atrocităţi la care se dedau unii
politicieni americani, agresând sexual şi ucigând copii orfani”. Acest film documentar are la bază toate probele
descoperite de FBI şi de comisia legislativă a statului Nebraska şi, de asemenea, toate investigaţiile lui John
DeCamp. Alte canale de televiziune, mai ales cele americane, au fost însă intimidate de presiunile politice,
nedifuzând filmul documentar, precum Discovery Channel, ameninţat cu închiderea de către unul dintre
politicienii din SUA implicaţi.
O altă declaraţie incendiară îi aparţine lui David Gergen, consilier prezidenţial al lui George Bush sr., care în
iunie 1993 şi-a anunţat retragerea din Bohemian Club, deoarece „nu intenţionează să umble dezbrăcat în tabăra
anuală a clubului de la Bohemian Grove”, dar că îşi va păstra funcţia de la Casa Albă. La numai 3 zile după aceea,
purtătorul de cuvânt al Casei Albe anunţa destituirea lui Gergen din funcţia de consilier prezidenţial şi retragerea
sa din alte 17 grupări think-tank, organizaţii publice şi de „caritate”, inclusiv Grupul Bilderberg, Comisia
Trilaterală şi Council on Foreign Relations.
Analiştii vorbesc despre „niveluri de iniţiere” la Bohemian Grove, ceremoniile exterioare (precum
Cremation of Care) constituind „doar cercul exterior accesibil tuturor participanţilor. Alte mărturii vorbesc despre
camere subterane secrete în care se realizează ritualuri satanice cu sacrificii umane şi orgii sexuale, urmate de
asemenea de sacrificii. Se vorbeşte de sute de copii dispăruţi în zonă şi de alegerea victimelor dintre subiecţii
experimentelor de control mental ale CIA. Cathy O'Brien, o prezumtivă victimă care a fost salvată din Bohemian
Grove de ziaristul Mark Philips, a descris o imagine cruntă a activităţilor oculte criminale desfăşurate aici...
Printr-un decret prezidenţial [însă], orice anchetă în zonă a fost interzisă din motive de «securitate naţională»”.
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(op.citat)
În cartea ex-senatorului SUA John DeCamp, Operaţiunea Franklin (a se vedea nota din pag. anterioară
despre reţeaua pedofilă a politicienilor americani) sunt reproduse pasaje din Jurnalul orfanului Paul Bonacci
(pentru care DeCamp a şi câştigat 1 milion de dolari în cadrul unui proces), care povesteşte cum avioane
aparţinând DEA (Agenţia pentru prevenirea consumului de droguri) erau folosite pentru transportarea copiilor
răpiţi de reţelele pedofile. Paul relata în jurnalul său cum într-una din aceste călătorii cu avionul a fost dus
împreună cu un alt băiat într-o zonă de lângă Sacramento, unde există păduri cu copaci foarte înalţi şi o bufniţă
uriaşă [este vorba, evident, despre Bohemian Grove -n.ed.]. Acolo, trei copiii au fost obligaţi să participe la
turnarea unui film snuff, în care unul dintre ei a fost ucis în mod real în faţa camerei de filmat [filmele snuff nu
sunt recunoscute a exista în realitate, fiind considerate un mit, căci conţin filmarea pe viu a unei crime violente.
Când a scris Operaţiunea Franklin, John DeCamp nu ştia nimic despre Bohemian Grove, pădurea cu copaci înalţi
unde există şi Bufnita uriaşă de 13 m.]. După această scenă din pădure, în care a fost filmată uciderea cu sânge
rece a unui copil, orfanul Paul a fost dus împreună cu celălalt copil într-o sală plină cu bărbaţi care urmăreau pe
un ecran imaginile ce tocmai fuseseră filmate. [Există şi alte declaraţii ale unor victime ale abuzurilor sexuale,
care arată că fostul preşedinte al SUA George Bush a fost unul dintre participanţii constanţi la orgiile de la
Bohemian Grove.]
După ce în anii '90 începuse în SUA o avalanşă de dezvăluiri despre întrunirile de la Bohemian Grove din
fiecare vară a elitei politice (mondiale chiar) şi a celor mai mari bancheri şi afacerişti ai lumii, cenzura ocultă a
mass-media a reuşit să stopeze asemenea relatări, mai ales după ce activităţile oculte de la acest domeniu
„bohemian” au fost mediatizate prin filmul realizat în 2000 de Alex Jones, jurnalist de investigaţii, care a surprins
şi difuzat ritualul Cremation of Care.
Alex Jones (astăzi un binecunoscut realizator de filme documentare) s-a infiltrat la Bohemian Grove în iulie
2000, fiind prima persoană care a înregistrat pe bandă video activităţile bizare şi oculte ale acestui club elitist.
Înregistrarea a fost difuzată în Anglia, Irlanda şi Scoţia pe canalul UK Channel Four ca fiind partea a treia a unui
program special din patru părţi intitulat „Dominaţia secretă a lumii”. Postat şi pe Internet, filmul lui Jones (Dark
Secrets: Inside the Bohemian Grove) a fost prompt înlăturat de către You Toube la cererea Bohemian Club. [mai
putea fi vizionat la http://video.google.com/videoplay?docid=-82095917705734983.]
Iată însă câteva detalii din relatarea lui Jones privind această incursiune clandestină la Bohemian Grove
alături de prietenul său, ziaristul Mike Hanson:
„În timp ce intram în Grove, am trecut aproape de bufniţa de piatră, înaltă de 13 metri care se află pe malul
nordic al unui mic lac. Am fost foarte aproape, ia vreo şapte metri, de altarul negru aşezat la baza statuii în formă
de bufniţă...
Am ajuns lângă o punte de observaţie care era la o înălţime de 100 de metri, pe stâncă, cu vedere peste râul
Russian River, către orăşelul Monte Rio, în partea cealaltă. Aşadar, eram pe puntea de observaţie de o oră. Nu era
nimeni prin apropiere. Brusc, a apărut mergând pe drum, un bărbat în vârstă, de vreo 65-70 de ani, care purta o
uniformă de şerif de la ţară, din ţinutul Sonoma. Nici măcar nu l-am văzut venind. Cred că era şeriful. Acesta a
început să ne vorbească într-un mod codat-conspirativ.
S-a uitat direct la mine şi a spus: «Ai fost aici în 1913? Eşti unul dintre cei vechi?» Evident, pentru că aveam
doar 27 de ani, bărbatul ştia că nu am fost pe acolo în 1913 şi că nu făceam parte din cei bătrâni. Mi-am dat
imediat seama că mă testa şi i-am răspuns calm: «Da, sunt cu Hill Billies». Ca să explic mai clar, există în jur de
95 de cluburi diferite în cadrul Taberei de la Bohemian Grove. Toate aceste cluburi sunt găzduite în conacurile de
pe faleze şi au nume şi respectiv membri diferiţi. Cel mai de elită club este, conform articolelor din presă,
Mandalay, cu Henry Kissinger şi Paul Volcker, foşti preşedinţi ai Federal Reserve şi alţi lideri ai Noii Ordini
Mondiale. Tabăra Hill Billies din care am pretins eu că fac parte îi are ca membrii pe cei doi Bush, alături de
multe alte persoane cu funcţii notabile în industria, activitatea bancară, publicitatea şi guvernul Americii. Bărbatul
a zâmbit şi a spus: «Atunci, vă urez o zi bună!». S-a întors şi a mers mai departe.
Pentru a nu mai fi atât de expuşi, ne-am gândit să ne ascundem în pădure. Am plecat înapoi spre chei,
departe de faleze şi de puntea de observaţie. Pe la jumătatea drumului, am observat că eram urmăriţi de doi
bărbaţi în costume negre şi cu ochelari. Am decis să încetinim. Cei doi bărbaţi care, evident, făceau parte din
Serviciul Secret sau erau bodyguarzii cuiva, au venit la noi şi ne-au întrebat cum ne numim. Ne-am dat numele
false pe care ni le aleseserăm şi le-am spus că suntem membri ai clubului Hill Billies...
Am fost în câteva cluburi şi aproape că ne-am dat de gol falsele identităţi. Am intrat şi am băut, pentru că ni
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s-a oferit vin şi toată lumea bea copios. Apoi ne-am întors în stradă şi am văzut o zonă amenajată pentru petrecere
în aer liber, unde se aflau sute de mese aranjate pentru o petrecere sau o conferinţă.
Voiam să ne ascundem cumva între dealuri. Ne-a luat vreo 20 de minute să ajungem în singurul loc
înconjurat de dealuri, unde se putea ajunge şi pe jos. La un moment dat, unii dintre angajaţi au început să ne
întrebe de ce nu folosim o camionetă. Noi le-am răspuns că vroiam să facem mişcare, motiv pentru care ei au
început să fie suspicioşi. Aşadar ne-am întors în tabăra Web, unde ne-am făcut comozi. (Taberele au diferite
nume, cum ar fi: Lost Boys - Băieţii Pierduţi, Doom - Soarta, Dragon etc.) Am stat aşa o oră, reîncărcându-ne
camerele ascunse.
Deja umbrele începeau să se lungească şi mai era puţin până să se lase întunericul. Am început să auzim un
cântec bizar, iar sunetele veneau de undeva de jos, dinspre strâmtoare. Am mers înapoi în acel loc. În drumul
nostru, am văzut sute de bărbaţi cântând un fel de litanii sub copacii uriaşi. Era ceva asemănător unui roman
fantastic. Mă aşteptam în orice moment, să văd apărând un dragon. Erau cranii uriaşe, agăţate sub reflectoare,
bufniţe cu ochii luminaţi şi alte simboluri satanice, macabre, pe care acum le puteam vedea datorită reflectoarelor
foarte mari.
Petrecăreţii au încetat cheful şi au plecat şi ei pe nişte cărări, spre lac. Ne-am decis să ne amestecăm cu ei şi
să îi urmăm oriunde s-ar duce. Am mers spre partea estică a lacului aproximativ 100 de metri, vizavi de capătul
nord al lacului unde se află idolul şi altarul.
Bărbatul ne-a spus: «Nu vă agitaţi! Luaţi-o uşurel! Grijile lumii nu sunt pe umerii voştri! Nu ar trebui să
mergeţi atât de repede». Apoi ne-a dat două programe colorate. Pe copertă era Moloch, bufniţa uriaşă, cu un corp
în flăcări la poalele statuii (programul poate fi văzut la infowars.com). De asemenea, un mic demon cu iniţialele
PJ, în colţul coperţii, în partea stângă jos (de asemenea le puteţi vedea în filmul meu Dark Secrets: Inside
Bohemian Grove).
Era întuneric complet şi nu puteam vedea nici măcar malul celălalt al lacului. Mulţi lilieci zburau de jurîmprejur şi deasupra apei era multă ceaţă (este multă ceaţă în nordul Californiei). Era o atmosferă
înspăimântătoare. La un moment dat, a început să se ridice părul pe mine.
Din pădure au apărut pe neaşteptate treizeci de «preoţi» îmbrăcaţi în robe negre, cu feţe de morţi, pictate şi
cu un bărbat îmbrăcat gen Grim Reaper [stil macabru simbolizând personificarea morţii promovat de o formaţie
heavy metal cu acelaşi nume.] trăgând de o cuşcă în care se afla un corp legat pe care l-a pus într-o barcă. Barca a
dus acel trup legat până în faţa marelui preot care stătea la picioarele bufniţei, lângă scările circulare de la baza
acesteia. Apoi doi preoţi îmbrăcaţi în negru au «spălat» trupul ce urma să fie sacrificat, după care l-au dus în faţa
bufniţei. Ritualul era însoţit de o zguduitoare înregistrare audio. Cu urlete disperate, corpul cerea îndurare pentru
viaţa sa. Preoţii au refuzat şi l-au dus în faţa altarului. «Minunata bufniţă» le-a spus să ardă trupul (ceremonie pe
care au numit-o «înlăturarea grijilor») care arăta ca o fiinţă umană, îmbrăcată în negru.
Deasupra altarului se afla o lampă mare din stâncă pe care au numit-o «flacăra eternă». Marele Preot a luat o
torţă pe care a aprins-o de la acea flacără. Trupul a cerut din nou îndurare. Preotul a coborât cu multă dificultate,
deoarece era atât de bătrân, încât de-abia mergea şi a dat foc rugului. A spus că va citi semnele ce vor apărea în
rămăşiţele focului, după o tradiţie ocultă. Corpul continua să zbiere în dureri. Dintr-o dată, toate acele cruci pe
care le văzuserăm de-a lungul malului, în timpul zilei, au izbucnit în flăcări. Aşadar, am fost martorul unui
eveniment ca în pictura medievală a lui Hieronymus Bosch: Viziunea Iadului (cruci metalice arzând, preoţi în
robe roşii şi negre, marele preot în robă gri cu o tiară roşie, un trup arzând şi strigând în dureri, o statuie uriaşă a
unei bufniţe cu coarne). Da, liderii mondiali se ocupă cu aceste activităţi! Era mai mult decât straniu tot ce se
petrecea acolo. După ce s-a terminat ritualul, bărbaţii au ieşit din rânduri şi s-au îndreptat către marele conac
înconjurat de copacii uriaşi.
Nu am avut nici o problemă la plecare. Am trecut exact prin faţa paznicilor şi am ajuns pe aleea principală,
Bohemian Avenue. Este mult mai uşor să ieşi din Grove decât să intri, pentru că mulţi dintre aceşti lideri mondiali
ies din tabăra de la Grove pentru a merge în micul orăşel Monte Rio. Femeile nu sunt admise în Bohemian Grove,
dar ei merg în baruri să petreacă cu prostituatele care sunt aduse din toată lumea, special pentru ei”. [traducerea
integrală de Lidia Teodorescu în: Activităţile oculte ale elitei Bohemian Grove filmate cu camera ascunsă]
Trebuie să subliniem încă o dată că investigaţiile privind activităţile clubului la Bohemian Grove au fost
blocate printr-un „Act de Securitate Naţională” încă din 1947, astfel încât sunt imposibil de verificat faptele care
se petrec aici.
Relatarea de mai sus a lui Alex Jones evidenţiază la un moment dat principala filozofie a Clubului
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Bohemian, atunci când un bărbat dintre organizatorii de la Bohemian Grove îi spunea acestuia: „Nu vă agitaţi!...
Grijile lumii nu sunt pe umerii voştri!”. Această filozofie este aceeaşi cu cea din romanul concubinei bancherului
Philippe Rothschild, evreica Ayn Rand, Atlas Shrugged („Atlasul Nepăsării”), despre care însuşi părintele Bisericii Sataniste, Anton LaVey, spunea că i-a influenţat sistemul şi scrierile sataniste, precum cartea sa: „Nouă
Declaraţii Satanice”, inspirată direct din Atlas Shrugged („un veritabil manual Illuminati”, „planul pas cu pas de
preluare a controlului asupra întregii lumi prin preluarea Statelor Unite”) [John Todd, Introduction to Atlas
Shrugged. 2006].
Pe umerii cui stau însă „grijile lumii”, din perspectiva conducătorilor Clubului Bohemian? Răspunsul este
acela că spiritele nevăzute ale lumii (demonii chiar, buni sau răi!) şi aceasta o dovedeşte chiar sursa motto-ului
„bohemienilor” („weaving spiders come not here”, plasată de regulă în jurul imaginii Bufniţei), adică piesa lui
Shakespeare Visul unei nopţi de vară (actul 2, scena 2). Acţiunea piesei shakespeariene prezintă aventurile a două
cupluri de iubiţi din Atena [se poate observa o nouă conexiune: personajele piesei motto-ului „Bohemian Club”
provin din oraşul zeiţei Atena, care în ipostaza ei Athena Glaukopis este simbolizată de o Bufnită] şi a unui grup
de actori într-o pădure luminată feeric de Lună, ca şi relaţiile care se creează între aceştia şi duhurile şi spiriduşii
care locuiesc pădurea. Scenele vădesc că îndrăgostiţii sunt simple marionete ale duhurilor, dragostea dintre ei
născându-se prin puterea acestor duhuri de a jongla cu puterile supranaturale şi de a-i înrobi pe oamenii muritori.
Concluzia firească este că fiinţele superioare (duhurile, „spiriduşii”) controlează Universul, iar omul trebuie să se
supună acestei realităţi.
Discuţiile şi relaţiile stabilite la Bohemian Grove influenţează întreaga planetă. Este notoriu că „Proiectul
Manhatan” - realizarea primei bombe atomice - a fost demarat la Bohemian Grove în 1943. Acolo se trag sforile
privind alegerile prezidenţiale în SUA, se stabileşte evoluţia preţurilor, se fac tranzacţii, se pun la cale războaie.
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Illuminati, Puterea şi Controlul Mental
Fritz Springmeier
Reporter: Aş începe prin a vă întreba cum aţi aflat despre cercetările făcute cu sprijin guvernamental pe
tema programării mentale.
Fritz Springmeier: Programarea mentală atinge foarte multe domenii. Ea presupune mai ales un guvern
mondial secret condus de Illuminati. În timpul unor investigaţii pe care le făceam despre Illuminati, am aflat cu ce
se ocupau aceştia şi cum au ajuns să se ascundă. Se prevalau de alibiul siguranţei naţionale. Se folosesc de
patriotismul nostru şi încearcă să ne convingă că este în interesul nostru şi interesul propriei noastre securităţi să
ne supunem la tot ceea ce vor ei să ne impună, păstrând, în acelaşi timp, secretul asupra activităţilor lor.
Reporter: Pe Illuminati i-aţi descoperit în timpul cercetărilor despre programarea mentalului sau invers?
Fritz Springmeier: Am descoperit programarea mentală făcând cercetări despre Illuminati şi investigând
toate iniţiativele guvernului. Dar, în general nu cunoaştem decât aspecte de suprafaţă. Dacă vrem să ştim ce se
întâmplă cu adevărat, atunci trebuie să căutăm dincolo de aparenţe.
Reporter: Cine sunt Illuminati?
Fritz Springmeier: Illuminati sunt cei care zdruncină lumea din temelii. Sunt un grup de familii care, de
generaţii, fac parte din elita societăţii. Eu le numesc „triburi” sau „familii”. Există 13 familii principale. Sunt
satanişti de generaţii întregi. Ceea ce înseamnă că, de secole, ei practică o vrăjitorie secretă, îşi transmit „religia”
din generaţie în generaţie. Ei duc o viaţă dublă. Au o viaţă publică, în văzul lumii, şi o viaţă ascunsă, ferită de
ochii lumii. Sunt foarte puţini aceia care au izbutit să le descopere secretele, deoarece sunt maeştri în arta
secretului. Nu m-aş fi gândit niciodată că ei pot păstra atât de bine secretul asupra activităţilor lor, până ce n-am
trecut la cercetări sistematice despre Illuminati... În epoca modernă, foarte puţini au putut dezvălui ceva despre
organizarea actuală a Illuminati. Eu... vreau să dezvălui pe larg cine sunt aceşti oameni, în ce constau practicile şi
activităţile lor... oamenii tind să interpreteze informaţiile despre Illuminati în funcţie de propriul sistem de
gândire. Dacă doriţi să-i înţelegeţi pe Illuminati, atunci trebuie să înţelegeţi că aceşti oameni nu gândesc
nicidecum ca mine ori ca dumneata... Aflaţi că foarte mulţi dintre ei au personalităţi multiplu programate, ceea ce
deja creează o enormă diferenţă faţă de toţi aceia care, asemenea nouă, nu sunt „multiplu programaţi”
[Springmeier arată că un asemenea individ posedă mai multe personalităţi distincte, toate programate şi artificial
induse prin tehnici psiho-ştiinţifice complexe].
Reporter: Când aţi aflat despre existenţa celor numiţi Illuminati? Ce informaţii v-au trezit interesul?
Fritz Springmeier: ...Despre existenţa CFR (Council on Foreign Relations), a Comisiei Trilaterale şi a
grupului Bilderberg ştiam de aproximativ douăzeci de ani. Dar aici este vorba despre o organizaţie situată în cu
totul alt plan. Când am început să fac cercetări, am început totodată să ajut oameni care voiau să părăsească
gruparea Illuminati. Cu acest prilej, am aflat lucruri noi, în special modul de funcţionare a programării mentale. O
descoperire atrăgea după sine alta nouă.
Reporter: Care sunt scopurile familiilor de Illuminati şi ale întregii lor organizaţii? De ce au infiltrat
Illuminati aceste organizaţii mondiale?
Fritz Springmeier: Pentru înfăptuirea a ceea ce se cheamă Noua Ordine Mondială şi pentru aducerea unui
om încă aşteptat să apară şi care va atrage atenţia lumii întregi. Acest om se numeşte Antihrist. Este obiectivul lor
final. Nu doresc să las ascultătorilor impresia că sunt pe cale să le fac un jurământ religios, dar chiar asta se
întâmplă. Cine lucrează la deprogramarea victimelor grupării Illuminati îşi dă seama că acestea au fost programate
după un plan mondial foarte elaborat care are drept scop unificarea lumii sub domnia Antihristului. [.......]
Reporter: Aţi afirmat că, pentru a-şi atinge scopurile, Illuminati folosesc programarea mentală. Cum v-aţi
dat seama de asta? Aţi lucrat cu Cisco Wheeler, care a scris o carte împreună cu dumneavoastră. Cred că ea era
una dintre victimele exercitării controlului mental de către Illuminati [Fritz Springmeier îşi întemeiază expunerile
pe mărturiile „supravieţuitorilor operaţiunilor criminale” ale Illuminati, operaţiuni precum „Projet MK Monarch”,
„Programme Monarch” sau „MK” (Mind Kontrol), ale manipulării conştiinţelor. Aceste programe au fost în parte
elaborate de către CIA, prin specialişti ca dr. Ewen Cameron, cunoscut pentru participarea sa la programul de
manipulare mentală „MK Ultra”, lansat în 1949 şi atestat de numeroase documente declasificate ale CIA.
Experimentele pe cobai umani ale CIA, cu sau fără acordul acestora, au folosit în scopul de a controla
comportamentul uman chiar şi drogurile precum LSD-ul]. Cum aţi întâlnit-o şi cum v-aţi dat seama de ceea ce i se
întâmplase?
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Fritz Springmeier: Ea încerca să se desfacă din lanţ, să rupă dependenţa de programarea mentală. Am
descoperit că era vorba despre cel mai mare sistem sclavagist cunoscut vreodată în lume. Erau, cu totul, patru
femei care făceau parte dintr-o echipă controlată de Illuminati. Devenite însă toate patru creştine, ele încercau să
se elibereze ajutându-se una pe cealaltă. Eu investigam atunci cazuistica Illuminati. Cei care sunt sub efectul
programării mentale sunt condiţionaţi să nu-şi dezvăluie niciodată secretele. Pentru cei care au făcut parte din
agentura Illuminati şi asupra cărora a fost exercitată programarea mentală, este foarte greu să dezvăluie tot ceea ce
au trăit. Aceste femei au putut lucra mult mai uşor cu mine, deoarece eu făcusem deja propriile cercetări, iar ele
erau convinse că voi înţelege ce vor să-mi spună. Nu trebuiau să insiste asupra anumitor lucruri, deoarece eu le
ştiam deja, ceea ce le-a scutit de multe suferinţe şi a împiedicat declanşarea unor programe defensive ca urmare
faptului că ar fi vorbit prea mult. Cisco Wheeler făcea parte din acest grup care se străduia să scape de sub tirania
controlului mental. Întâlnindu-le, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să le ajut. Pe Cisco am scos-o din grupul
Illuminati. Ca o răsplată inerentă pentru mine, cunoştinţele mele despre Illuminati au sporit enorm, căci aveam dea face cu persoane care îmi ofereau informaţii din interior, despre situaţii reale, trăite. Ulterior am întâlnit şi alţi
supravieţuitori. Repet, este foarte greu să înţelegi această organizaţie foarte secretă şi legăturile dintre aceste
familii ce o conduc, căci, pentru a înţelege cum gândesc şi cum acţionează Illuminati, ar trebui să renunţăm la
deprinderile noastre culturale, la felul nostru de a gândi. Ei nu gândesc în acelaşi fel ca noi. Faptul că am putut
lucra cu aceşti supravieţuitori ai Illuminati a fost marele meu premiu.
Reporter: Este adevărat că Illuminati practică programarea mentală chiar şi asupra membrilor propriilor
familii?
Fritz Springmeier: O, da! Fac asta de secole, dar este un secret foarte bine păstrat. Este unul dintre
motivele pentru care au putut face tot ceea ce au făcut şi pentru care au avansat în instaurarea Noii Ordini
Mondiale, fără ca omenirea măcar să bănuiască existenţa unei conspiraţii atât de vaste şi de puternice. Sunt atât de
puternici, că pot face ca totul să pară a se produce din cauze naturale.
In programările MK-Ultra şi Monarch, numite „programare pe bază de traumă”, diferitele tipuri de traume
fizice şi psihice sunt folosite pentru a genera personalităţi multiple uşor controlabile. In încercarea reflexă umană
de a scăpa de trauma indusă, victimele adoptă o altă personalitate, un alter-ego care e complet străin de trauma
experimentată de personalitatea de bază. Din acest moment experimentatorul începe să controleze condiţionat
diferitele personalităţi.
Americanul Fritz Springmeier, celebru prin interviurile sale, trece în occident drept un expert în Illuminati.
Fiind preot şi având o bogată experienţă în ajutorarea celor care au vrut să iasă de sub controlul Illuminati
(„supravieţuitorii Illuminati”), Springmeier arată că pregătirea Noii Ordini Mondiale de către Illuminati presupune
realizarea în prealabil a unui amplu plan de programare mentală ce are în vedere programarea şi manipularea
(mentală) prin diverse tehnici, astfel încât să realizeze o cât mai numeroasă armată de soldaţi docili şi gata să
îndeplinească toate ordinele date de manipulatori. Springmeier descrie puterea Illuminati ca pe o supra-putere
ultrasecretă exercitată prin controlul asupra societăţilor secrete şi semisecrete cunoscute, adică ale căror denumiri
sunt cunoscute, ca şi membrii acestora, uneori. Descrierea este asemănătoare celei făcute de abatele Barruel, care
arăta că în desfăşurarea revoluţiei franceze nu s-au implicat numai „lojile” (partea văzută a masoneriei), ci în
primul rând „arriere-lojile” (conducerea nevăzută a sectelor epocii şi a societăţilor secrete, inclusiv a
francmasoneriei). Accesul la cunoaştere într-o atare situaţie înseamnă fie iniţierea prealabilă -de aceea
Springmeier acordă importanţă mărturiilor ex-iniţiaţilor pe care i-a cunoscut personal -, fie posesia de documente
interceptate (cum a fost cazul documentelor lui Adam Weishaupt confiscate de poliţie în 1784 de la Illuminati
Bavarezi).

Elita planetară, se auto-numeşte „Illuminati”
Aşa numita elită planetară occidentală, organizată în diverse Super-think-tank-uri, cluburi şi organizaţii
secrete sau oligarhice, aşa cum este Grupul Bilderberg, se auto-numeşte „iluminată” şi îşi arogă supremaţia asupra
destinului umanităţii. Faptul că au ales tocmai termenul de „iluminat” (de la care îşi zic „illuminaţi”: Illuminati)
folosit în tradiţiile spirituale pentru fiinţele care au atins nivele superioare de conştiinţă sau au fost atinse de
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revelaţia divină, este dovada imensei lor aroganţe. Formând de fapt o supra-grupare ultrasecretă, gaşca Illuminatilor vrea să ţină în mână frâiele planetei, pentru binele ei, zic ei, deşi singurul lor interes real este propria lor putere
şi prosperitate. Ei sunt cei care au pus la cale sau care promovează aşa-zisa „Nouă Ordine Mondială”.
Aceşti oameni sunt principalii jucători pe tabla de joc pe care ei înşişi au configurat-o pe întreaga planetă.
Cei mai bogaţi, influenţi şi puternici oameni de pe Pământ fac parte cu toţii în principal din aceleaşi 13 mari
familii şi sunt principalele personaje care conduc lumea din umbră. Aceste familii au creat Ordinul secret al
Illuminati-lor şi îl controlează în totalitate. Cu foarte puţine excepţii, Illuminatii sunt bărbaţi. Ei sunt cei care iau
deciziile, trag sforile şi stabilesc regulile pe care trebuie să le urmeze toate guvernele, preşedinţii, corporaţiile şi
organizaţiile internaţionale.
Illuminatii ocupă cele mai înalte poziţii în toate ierarhiile existente, sunt cu toţii extrem de bogaţi şi se află
„deasupra legii”. Cu toate acestea, cei mai mulţi dintre ei nu apar niciodată pe listele cunoscute de noi cu cei mai
bogaţi oameni din lume. Ceea ce îi interesează pe ei nu este nicidecum să fie cunoscuţi, ci doar să deţină bogăţiile
şi controlul planetei, precum şi să îşi urmeze planurile de dominare a umanităţii.
Puterea pe care au ajuns să o aibă Illuminati se bazează, pe de o parte, pe cunoaşterea anumitor aspecte
oculte (de la controlul societăţilor şi al unor servicii secrete până la practica ştiinţelor oculte) şi, pe de altă parte,
pe forţa banului, prin care ei controlează în mare măsură economia mondială. Ei sunt cei care deţin băncile
internaţionale, marile afaceri cu petrol, cele mai importante corporaţii din industrie şi comerţ. Ei controlează şi
manipulează politicienii şi deţin efectiv majoritatea guvernelor sau măcar le controlează. Un exemplu foarte bun
este modul în care se fac alegerile prezidenţiale în majoritatea ţărilor aşa-zis democratice. Nu mai este un secret
pentru nimeni că acel candidat care dispune de cea mai consistentă sponsorizare este cel care câştigă alegerile, cu
extrem de rare excepţii. În acest mod, politica este controlată prin forţa banului, dar pot falsifica şi alegerile, la
nevoie. De cele mai multe ori, Illuminati susţin principalii candidaţi doar pentru a fi siguri că vor câştiga...
Unul dintre scopurile Illuminati prin instaurarea „Noii Ordini Mondiale” este acela ca lumea să fie condusă
de un unic guvern mondial, controlat de ei. În acest sens, în ultimii zeci de ani au avansat mai mult decât în sute
de ani. Cel mai bun exemplu este crearea Uniunii Europene, care va face ca toate ţările europene să aibă un
guvern unic: Comisia Europeană. Nici unul dintre adevăraţii conducători ai Europei de azi nu este ales şi nu există
nici un mecanism efectiv prin care popoarele europene pot controla deciziile acestui guvern european. Este
binecunoscută perioada din istoria Veneţiei şi a Genovei în care aşa-numita Aristocraţie Neagră a preluat
monopolul afacerilor, în sec. XII. Descendenţii acesteia deţin şi acum monopolurile legiferate în secolul XII şi
sunt adevăraţii stăpâni ai Mafiei italiene. Ei se înrudesc cu cele mai bogate familii europene. Tot astfel, nucleul
Illuminatilor îl constituie cele 13 familii cele mai bogate din lume, care alcătuiesc „aristocraţia neagră” a planetei.
[Conform lui Springmeier, cele 13 „familii” din nucleul Illuminati (la care sunt asociate şi alte „familii”)
ating şi mii de membri fiecare, precum marea familie regală a Europei, căci toate casele regale europene sunt
practic înrudite între ele (se invocă ca dovadă arborele genealogic al familiei Windsor), atât în privinţa
monarhiilor încă în vigoare (Marea Britanie, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca şi Norvegia) cât şi al monarhiilor
căzute în secolul 20 (Italia, România, Iugoslavia, Bulgaria şi Grecia). Casa regală olandeză chiar este
înfiinţatoarea oficială a Grupului Bilderberg, prin prinţul Bernhard. Alte familii dintre cele 13, vin din zona
marilor averi sau finanţe, precum Rockefeller, DuPont sau Rothschild (marei familii evreieşti Rothschild îi sunt
asociate însă şi alte familii evreieşti, dar şi importanţi oameni de afaceri ne-evrei precum Warren Baffet şi Rupert
Murdoch, sau simpli executanţi, precum miliardarul evreu George Soros). Explicaţia pentru care fix 13 familii
constituie nucleul Illuminati este una religioasă, dar controversată: „În bătaie de joc, pentru a imita cele 12 triburi
biblice ale lui Dumnezeu, Satan şi-a ales şi el 12 familii, 12 linii de sânge... Dacă primele 12 familii sunt imitaţia
celor 12 triburi iudaice, cea de-a 13-a este «copiată» după descendenţa regală a lui Iisus însuşi şi este înrudită
direct cu casa regală a lui David, căreia îi aparţinea acesta.” (Fritz Springmeier, The Satanic Bloodlines)]
Numele de „aristocraţie neagră” al acestora vine din faptul că metodele lor predilecte de acţiune sunt
uneltirile, minciunile, înşelătoriile, crimele, terorismul şi magia neagră (satanismul; practicile de magie neagră
sunt la originea tuturor tehnicilor de manipulare şi influenţare a maselor; practic putem spune că astfel lumea este
actualmente condusă şi controlată prin magie neagră, deşi maşina de propagandă a avut grijă să îndoctrineze
oamenii cu ideea că nu există forţe supranaturale, fenomene paranormale şi nici un fel de magie).
Dacă primele 12 familii sunt imitaţia celor 12 triburi iudaice, cea de-a 13-a este „copiată” după descendenţa
regală a lui Iisus însuşi şi este înrudită direct cu casa regală a lui David, căreia îi aparţinea acesta. Acestor 13 mari
familii li se adaugă şi altele mai mici care formează astfel un imens cartel mondial al puterii [occidentale – n.ed.].
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Aceste informaţii sunt ascunse publicului larg, acesta fiind unul dintre motivele pentru care societatea
modernă este împânzită de societăţi secrete. Putem chiar afirma că toate societăţile secrete care sunt structurate pe
sistemul „iniţierilor oculte secrete” sunt controlate de către Illuminati.
_______________________________________________________________________________________________
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Fiind un investigator incomod prin conferinţele sale publice, în prezent Fritz Springmeier se află într-o
închisoare federală americană ispăşind 9 ani de închisoare în urma unei acuze (considerată falsă de o mare parte a
presei) de a fi participat la un jaf bancar. FBI-ul a mai declarat totodată că ar fi găsit pe proprietatea sa arme şi
muniţie! Nici alt deconspirator al ocultei mondiale, Milton William Cooper (autorul lucrării Behold a pale horse,
publicată în România în anii 90 sub titlul Partea Nevăzută a lumii: Societăţile Secrete) nu a sfârşit-o mai bine.
Fost căpitan în contrainformaţiile militare americane ale US Navy, Cooper arăta că citise mai multe rapoarte prin
care submarinele americane fuseseră folosite de către conducerea Grupului Bilderberg şi a Comisiei Trilaterale
pentru unele întâlniri conspirative. Activ conferenţiar, ca şi Springmeier, Cooper şi-a pierdut un picior atunci când
o bombă a explodat sub pupitrul de la care îşi ţinea speech-ul, însă poliţia şi FBI-ul nu au descoperit nici un
vinovat. Avea să fie omorât altfel, însă.
Pe 5 noiembrie 2001, Cooper a murit violent după ce a fost împuşcat de către poliţiştii veniţi să-l aresteze.
Urmare a dărâmării celor doi zgârie nori din New York la 11 septembrie acelaşi an, Cooper punea primul, public,
la îndoială posibilitatea ca teroriştii musulmani să fi făcut acest lucru fără contribuţia CIA, care ar fi conspirat în
acest sens împreună cu alte structuri secrete americane. Raportul poliţiei a spus că William Cooper s-ar fi opus
arestării şi ar fi fost împuşcat mortal în urma unui schimb de focuri. Mai multe opinii din anturajul căpitanului
susţin că acesta a fost asasinat la comanda Illuminati-lor, deranjaţi de multă vreme de către dezvăluirile sale.
O ironie a sorţii face ca Bill Cooper însuşi să fi relatat în celebra sa lucrare (Behold a pale horse) un caz
istoric anterior, asemănător morţii sale:
În anul 1826, americanului William Morgan, mason el însuşi, i-a apărut o carte de dezvăluiri din interiorul
masoneriei, Illustrations of Masonry by One of the Fraternity Who has devoted Thirty Years to the Subject, ce
arăta că ultimul mister din vârful piramidei masonice constă în venerarea lui Lucifer. Acest lucru avea să fie mai
târziu sugerat chiar de către cel mai mare dintre masonii americani, Albert Pike, când în 1871 a publicat lucrarea
Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freema-sonry (Morala şi Dogma Ritului Scoţian
vechi şi acceptat al francmasoneriei). Mai mult, pe 14 iulie 1889, A. Pike a emis instrucţiunile sale ca Mare
Comandor al Consiliului Suprem masonic pentru jurisdicţia de sud din SUA: „Ceea ce trebuie să spunem mulţimii
este «Veneram un Dumnezeu, acela adorat de toţi, în mod nesuperstiţios!». Vouă, Mari Inspectori Generali, vă
spunem, însă, că pentru noi, cei din gradele 30, 31, 32 şi 33, religia masonică trebuie păstrată în cea mai pură
doctrina luciferică”.
In lucrarea lui Morgan din 1826 este tradusă şi semnificaţia asasinării maestrului Hiram Abif din ritualul
masonic. Scenariul uciderii constructorului şef al Templului lui Solomon (de către chiar subalternii săi, de fapt)
reprezintă un atac asupra „inteligenţei, libertăţii şi adevărului”, reprezentate de către Hiram, cred masonii. „Hiram
Abif a fost lovit mai întâi în gât, ceea ce reprezintă înăbuşirea dreptului la cuvânt, practicat de biserică; lovitura
următoare cu un pumnal în inimă, reprezintă asuprirea crezului de către stat; în cele din urmă, lovirea sa în cap cu
un mai, reprezintă asuprirea intelectului de către mase. Astfel, francmasoneria pune semnul egal între biserică, stat
şi mase, le conferă caracteristici ca: tirania, intoleranţa şi ignoranţa. Morgan a dezvăluit că francmasonii au făgăduit în mod solemn că-l vor răzbuna pe Hiram Abif şi că planul lor este de a submina biserica, statul şi libertatea
maselor” (Cooper, op citat.).
«William Morgan a demarat publicarea dezvăluirilor sale în ziarul local din oraşul în care locuia, Batavia,
din statul New York. Unii membri ai lojei masonice din Batavia au răspuns „trădării” lui Morgan prin publicarea
unui anunţ în care îl „denunţau” pe Morgan, în timp ce indivizi rămaşi necunoscuţi au încercat de mai multe ori
incendierea birourilor ziarului lui David Cade Miller, unde Morgan îşi publica articolele despre masoni.
Când aceste eforturi au eşuat, un grup de masoni a năvălit acasă la Morgan pretinzând că acesta le datorează
bani, pe care i-a împrumutat. Pe 11 septembrie 1826, W. Morgan a fost arestat. Conform legii de atunci, el putea
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fi deţinut în închisoarea datornicilor până când datoria era plătită. Auzind imediat de aceasta, Miller s-a dus la
închisoare să plătească datoria. După mai multe încercări eşuate, el a reuşit în final să îl elibereze pe Morgan, în
aceeaşi zi.
Câteva ore mai târziu Morgan a fost arestat din nou, de data acesta pentru un împrumut ce se pretindea a nu
fi fost returnat şi pentru un presupus furt. A fost întemniţat pe loc, în aceeaşi zi, de data aceasta in altă parte, în
Canandal-gua. În noaptea aceleiaşi zile de 11 septembrie 1826, la închisoare a apărut cineva care pretindea a fi un
prieten al lui Morgan şi care s-a oferit să-i plătească datoria şi să-l elibereze pe loc. Morgan a fost luat apoi cu o
trăsură care îl aştepta în afara închisorii. A doua zi trăsura a ajuns la Fort Niagara.
Deşi a rămas un mister ce s-a întâmplat cu William Morgan din acei moment, există supoziţia că el a fost
dus cu o barcă în mijlocul râului Niagara şi înnecat. Ulterior, în anul 1848, un anume Henry L Valance şi-ar fi
mărturisit pe patul de moarte participarea la omor (episod redat în lucrarea reverendului C.G. Finney, The
Character, Claims, and Practicai Workings of Freemasonry). Există o singură certitudine: trei masoni, Loton
Lawon, Nicholas Chesebro şi Edward Sawyer, au fost învinuiţi, condamnaţi şi şi-au ispăşit pedeapsa pentru
răpirea lui Morgan, dar nu şi pentru asasinarea sa, negăsindu-i-se corpul şi nemaiştiindu-se nimic despre el.
Dispariţia lui Morgan, ca şi pedeapsa minimală administrată pentru răpirea lui, au declanşat o serie de
proteste împotriva masonilor în întreg New York-ul şi în statele vecine. Sub conducerea unui politician newyorkez pe nume Thurlow Weed, a luat naştere o mişcare anti-masonică ca şi partidul anti-masonic, subminat în
permanenţă în anii ce au urmat, concomitent cu o campanie de defăimare a vieţii lui Morgan.»
(după Jasper Ridley, The Freemasons: A History of the World's Most Powerful
Secret Society, 1999)
Dezvăluirile lui au iscat un scandal împotriva masonilor, scandal care a devenit unul de mari proporţii, în
momentul în care autorul, William Morgan, a dispărut. „Cred că l-au asasinat”, zice Cooper. În ziarele americane
din vremea aceea, neaservite încă unei oculte oligarhico-masonice, se consemnau fără nici o rezervă afirmaţii
certe în care se spunea că a fost omorât de masoni. „In jurământul de iniţiere depus de francmasoni se spune clar
că, în cazul în care dezvăluie secretele, iniţiatul va fi omorât. Consecinţa a fost o reacţie naţională de furie, care a
culminat cu înfiinţarea în anul 1829 a unui partid politic anti-masonic ai cărui lideri au fost Henry Dana Ward,
Thurlow Weed şi William H. Seward. De asemenea, s-au scris câteva cărţi anti-masonice. Consecinţele au fost
dezastruoase pentru francmasoni, deoarece au suferit pierderi masive de membri. Dar această stare a durat numai
câţiva ani şi, în 1840, partidul anti-masonic a fost desfiinţat.” (Cooper, op citat)
O altă ironie a istoriei este că şi pentru Morgan, în 1826, ca şi pentru Cooper, în 2001, ziua fatală a fost 11
septembrie, în care primul a fost omorât, iar pentru care a fost împuşcat mortal al doilea.
„Afirm cu cea mai mare convingere - spunea Cooper - că francmasoneria este una dintre cele mai
periculoase organizaţii de pe acest pământ. Masonii sunt participanţii principali în jocul luptei pentru dominare.
Gradul 33 este împărţit în două. O parte conţine esenţa Luciferică Illuminati şi cealaltă este alcătuită din cei care
nu ştiu nimic despre Illuminati. Toţi ofiţerii de informaţii superiori pentru care am lucrat în Serviciul Secret de
Informaţii al Marinei Militare erau masoni. După cum am afirmat şi mai înainte, cred că asocierea mea cu
Societatea DeMolay a fost unui dintre motivele principale pentru care am fost selectat.”

Illuminati reorganizaţi în secolul XXI
De la înfiinţarea din 1776 a Ordinului Illuminati şi apoi interzicerea acestuia, în anul 1785, de către guvernul
Bavariei, el a supravieţuit camuflat şi a acţionat pe ascuns asupra lumii. În schimb, în Franţa exista din anul 1760
ordinul Illuminati-lor din Avignon, iar magicianul mason Cagliostro Joseph Balsamo avea, tot în secolul al 18-lea,
legături cu un „Ordi Illuminati” originar din Neapole.
Am văzut la subcap. Palladiumul - de la mitologie la masonerie, că în Franţa se înfiinţase cu mult mai
înainte, încă din 20 mai 1737, aşa-zisul Ordin Palladin, integrat apoi, parţial, în al 2-lea grad al ritului Ordinului
Illuminati, numit Academia Illuminati sau Frăţia Minervei, Minerva fiind numele roman al Athenei-Pallas, de la
care vine şi numele Palladium-ului (a se vedea pe larg capitolul De la Ordo Illuminati la Mano cornuto).
Ordinul Palladin era - cf. istoricilor masoni - „conectat mai mult decât prin nume cu legendarul Palladium al
Cavalerilor Templieri... Baphomet”, dar la finele secolului 18, evreul Isaac Long a transportat PalladiumulBaphomet, împreună cu scheletul marelui maestru templier Jacques de Molay, de la Paris la Charleston, în Statele
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Unite, unde, în 1870, marele maestru mason Albert Pike a înfiinţat „Noul şi Reformatul Rit Palladian”, o structură
supra-masonică de tip luciferian-illuminati.
Pe o filieră paralelă, Ordinul Illuminati crease, tot în SUA, mult mai devreme, o lojă numită Order of The
Illuminati's Lodge Columbia, la New-York, în 1785, care s-a dezvoltat în The Order of The Illuminati of United
States, care de la începutul secolului 20 s-a transformat în Grand Lodge Rockfeller (care poartă, adesea, şi
numărul 666; a se vedea pe larg capitolul Clubul de la Roma, Le Cercle, Comisia trilaterală şi Rezervele României). Liderii acestei „mari loji”, ca şi ai altor organizaţii „illuminate” americane, precum ordinele Skull & Bones
şi The Shriners, s-au îndepărtat, însă, în oarecare măsură, de doctrina anarhistă şi egalitaristă a illuminatilor din
Bavaria, păstrând însă ideea instaurării unei „noi ordini mondiale”, a lor.
Altă filieră o reprezintă, cum am mai văzut în această lucrare, fondarea la 21 iulie 1862 a Ordo Templi
Orientis ca rit de 33 grade prin „Carta Cerneau” a lui Harry J. Seymour, Mare Maestru al Ritului Memphis în
SUA, în 1896, Theodor Reuss şi Leopold Engel, conducătorii europeni ai Ordo Templi Orientis, „re-deşteptând”
Ordo Illuminati, „fondat de Adam Weishaupt în secolul al XVIII-lea”, ziceau ei. La 10 mai 1912, Engel a înfiinţat
şi „Institutul Illuminatilor Masoni”. Acest Ordo Illuminati al O.T.O. a supravieţuit ambelor războaie mondiale şi a
ajuns, din 1963, sub conducerea masonului comunist Herman Joseph Metzger (1919-1990), care l-a organizat ca
un cadru în care făcea selecţii din O.T.O. şi Fraternitas Rosicruciana Antiqua sau din aşa zisa „Biserică Gnostică
Catolică” (fără nici o legătură cu reala Biserică creştină).
Alte ordine Illuminate în legătură cu O.T.O. sunt „League of Illuminati”, „Ordo Illu-minatorum
Germaniae”, „Societas Totius Mundi” sau „Illuminatorum”.
Ordinul Illuminati avea să fie şi „reîntors” în Europa de filiala americană, în anul 1995, în Spania, când un
mason de gradul 33 în Ritul Scoţian, Gabriel Lopez de Rojas, acreditat de doi „emisari” ai Ordinului Illuminati
din SUA (adică ai Grand Lodge Rockefeller) a fondat la Barcelona o „lojă” a ordinului, elaborând totodată un aşazis „Rit Operativ al Illuminaţilor Bavarezi al Ordinului Illuminati” (Operative Rite of The Illuminated of Bavaria
of Illuminati Order), ce are 13 grade de iniţiere derivate din cele originale ale Illuminaţilor bavarezi din secolul
18, ca şi din Ritul Scoţian Antic şi Acceptat şi din „experienţa iniţiatică a lui Lopez de Rojas în mai multe tradiţii,
precum Kabbala”, mistica magică evreiască, Rojas fiind el însuşi evreu.
Noul Ordo Illuminati instalat în Europa a crescut încet până în 1999, dar după acest an a crescut
semnificativ, în prezent având membri şi loji în întreaga lume.
Revista italiană Panorama a încercat într-un articol din 1 iunie 2009 să lămurească situaţia actuală a
Ordinului Illuminati, intervievând oameni ai Bisericii catolice, cercetători, masoni şi illuminati mai mult sau mai
puţin oficiali.
Astfel s-a aflat că Giuliano Di Bernardo, marele maestru mason al Marelui Orient al Italiei până în 1993,
apoi al Marii Loji Regulare a Italiei, a abandonat din 2002 „sarcinile operative din masonerie” pentru a sluji pe
deplin Ordinul Illuminati şi a fonda o „academie” pentru acesta, Accademia Internazionale degli Illuminati. Di
Bernardo este cel care s-a ocupat de „redeşteptarea” masoneriei române din 1990, instalându-l în fruntea acesteia
pe românul Constantin Iancu (şeful ritului scoţian din MLNR, în prezent).
Di Bernardo figurează în planul social ca filozof, căci este profesor de filozofia ştiinţei la Universitatea din
Trento şi membru al „consiliului ştiinţific” al Academie Internationale de Philosophie des Sciences, dar
promovează şi „gândirea masonică” în lucrări precum „Filosofia della massoneria” (1987) şi „La ricostruzione del
Tempio” (1996), care l-a influenţat profund pe omul lui de bază din România, C-tin Iancu, care nu pierde nici o
ocazie să proclame lupta masoneriei pentru instaurarea mondială a Templului lui Solomon.
Giuliano Di Bernardo ar fi descris pentru Panorama ritualul de iniţiere al Illuminati, care s-ar încheia astfel:
„Acum că lumina este în tine eu te creez illuminat”. Marele Maestru italian crede că are autoritatea iniţiatică
necesară pentru „a trezi” Ordinul, căci cunoaşte tradiţia şi ritualurile care „sunt transmise în secret”.
În SUA, organizaţia este mai influentă - spune Di Bernardo -, căci establishmentul şi descendenţii
principalelor familii ar fi Illuminati, printre ei numărându-se şi unii foşti preşedinţi în viaţă, deja înscrişi în
societăţi secrete de origine universitară. Potrivit lui Di Bernardo, în America ar exista circa 200 de Illuminati
importanţi, „capabili să guverneze finanţele mondiale... deosebit de activi în acest moment de criză”, în timp ce în
Italia numărul Illuminati-lor din filiera lui Di Bernardo este de 50, care se reunesc o dată pe an, la Roma, unde şi
locuiesc majoritatea dintre ei.
„Noul ordin mondial [Illuminati] - preciza Di Bernardo - va fi anunţat la 21 decembrie 2012 (data
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pretinsului sfârşit al Lumii, cf. unor pseudo-predicţii mayaşe - n.ed.). La această dată, Consiliul celor 12 maeştri
invizibili va dezvălui misterul care uneşte ştiinţa şi credinţa şi va avea loc o schimbare epocală”. Această nebunie
ne arată adevărata esenţă a acestor Illuminati masoni, căci vedem cum îşi fundamentează teoriile şi programele pe
bazaconiile halucinante bune pentru zăpăcit naivii.
Cum „noul ordin” Illuminati este „mondial”, iar Di Bernardo s-a ocupat de redeşteptarea masoneriei esteuropene, este de la sine înţeles că va folosi aceleaşi conexiuni umane şi în România, adică pe Suveranul
Comandor Costel Iancu şi „fraţii” acestuia. De aceea, în 2012, Di Bernardo sosea la Bucureşti pentru a se întâlni
cu studenţii de la Filozofie ai Universităţii din Bucureşti şi pentru a-şi lansa cartea „Cunoaşterea umană -De la
fizică la sociologie şi religie”, o pledoarie pentru preluarea conducerii lumii de către Illuminati printr-un „tiran”.
A doua zi, în 7 iunie 2012, în Palatul din strada bucureşteană CA. Rosetti nr. 5 (galeriile de artă Artmark),
Di Bernardo se bucura de lansarea de carte care i-o făcea Peter Imre, directorul editurii Adevărul Holding, alături
de academicianul mason Răzvan Theodorescu, iar când i-a venit rândul a vorbit despre „nevoia urgentă a omenirii
de o conducere diferită, nevoia pentru un tiran illuminat, de o înţelepciune profundă care să conducă omenirea
spre crearea omului nou”.
Pentru a-şi explica conţinutul din cartea program-Illuminati, Di Bernardo a dat şi un interviu în care arăta că
„astăzi avem posibilitatea să inventăm un om nou, pentru viitor”, căci soluţia la faptul că „umanitatea este în
pericol şi îşi trăieşte sfârşitul... este una singură... şi o prezint în această carte: apariţia tiranului illuminat. Mergem
către o guvernare mondială, iar democraţia nu este o formă care poate susţine sosirea unui tiran illuminat. Nu
vorbim aici despre dictatorii pe care i-am avut în trecut. Din cele mai vechi timpuri, umanitatea a fost susţinută de
societăţi ezoterice, iar aceste societăţi pot ajuta tiranul illuminat să guverneze cu înţelepciune. Avem nevoie de
ceva mai puternic decât ce a fost până acum... Acum suntem în plină democraţie, care a degenerat în anarhie, iar
anarhia va determina condiţiile pentru sosirea tiranului Illuminat. Este un proces care se va finaliza în viitor.”
Iar „tiranul illuminat”, care va conduce lumea (sub forma „noii ordini mondiale” a Templului lui Solomon) adăuga Di Bernardo - nu va fi ales de populaţia lumii, ci „de o comunitate de oameni, care pot fi din Ordinul
Illuminati sau din alte cercuri ezoterice. Expresia aceasta, de tiran illuminat, este lansată de comunitatea
Illuminati, care a existat în trecut, există în prezent şi va exista şi în viitor. Şi ei vor propune cine va fi acest tiran
illuminat.” „Sper să sosească tiranul luminat”, încheia el.
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Reconquista masoneriei asupra UE
Birouri masonice la Bruxelles pentru combaterea... religiei
„Mă îndoiesc foarte tare că guvernele europene de azi ar exista în forma în care sunt
dacă nu ar fi suferit influenţele gândirii masonice. Putem afirma că însăşi U.E.
se ridică pe schele masonice, chiar schele masonice evidente.”
Thomas Jackson, Mare Secretar executiv al
Conferinţei Mondiale a Marilor Loji Masonice
Spre finele anului 2010 a avut loc un aşa zis„Summit Uniunea Europeană-Francmasonerie”. Ştirea
convocării întâlnirii bilaterale apărea în iulie 2010, evenimentul venind în urma presiunilor masoneriei, care acuza
(mai ales prin vocea Marilor Oriente, precum Marele Orient al Franţei) că Parlamentul European este controlat în
mare măsură de persoane religioase, creştine îndeosebi, solicitând ca, în contrapondere, Uniunea Eu-ropeană să
aibă permanent „un dialog paralel cu societatea francmasonică şi laică”.
Considerându-se autorii morali, dar nu numai, ai Uniunii Europene, unii dintre masoni consideră că în
actuala formă a administraţiei europene, religiile exercită o prea puternică influenţă, mai ales în ce priveşte
construcţia UE. Aici este o referire directă la problemele care au apărut în adoptarea Constituţiei (sau Tratatului
constituţional) al Uniunii Europene, când influenţa Bisericii catolice a fost evidentă, mulţi fiind cei care s-au opus
ca federaţia statală europeană să fie fundamental laică şi să arunce credinţa în Dumnezeu la lada de gunoi a
istoriei.
Revendicarea paternităţii Uniunii Europene de către masoni se bazează pe faptul că autorul ideii „Uniunii
Paneuropene”, contele austriac Richard von Coudenhove-Kalergi, era membru al lojii masonice austriece
Humanitas. El a publicat mai întâi lucrarea-ma-iifest Pan-Europe, în 1923, urmată de o lucrare în trei volume,
Lupta pentru PanEuropa 1925-1928), devenind astfel unul dintre „patriarhii integrării europene”. În viziunea sa,
supremaţia globală a Europei lua sfârşit, declinul acesteia putând fi evitat dacă sistemul politic al statelor
europene s-ar baza pe cooperare. Demersul lui Kalergi şi al adepţilor săi grupaţi în Mişcarea Pan-Europeană, a
fost încurajat şi finanţat de o serie de masoni, mai ales americani, dornici să creeze, în acest mod, Statele Unite ale
Europei după modelul american.
Ideea unificării Europei a fost preluată de la „Mişcarea Pan-Europeană” de alţi importanţi masoni europeni.
Astfel, masonul Aristide Briand (1862-1932), ministru de externe francez, susţinut de omologul său german,
Gustav Stresemann (1878-1929), a propus in numele Franţei, la 8 august 1929, crearea unei structuri federale
europene (sau „confederaţie europeană”), care să acţioneze în interiorul Ligii Naţiunilor (sau Societatea Naţiunilor), fără succes însă. [Cei doi miniştri, francez şi german, erau deja, din 1926, deţinători ai premiului Nobel
pentru pace, fapt cu care se mândreşte astăzi Ordinul Cavalerilor Masoneriei Universale (Knights of Freemasonry Universal), care în manifestul său „Apel pentru un Institut Masonic al Păcii” (Call for a Masonic
Institute for Peace) arată că „cei doi masoni şi miniştri de externe, Aristide Briand din Franţa şi Gustav
Stresemann din Germania, au împărţit premiul pentru pace...”. Mason de stânga, din Marele Orient al Franţei,
Aristide Briand a debutat în viaţa politică scriind articole pentru ziarul anarhist Le Peuple şi conducând o perioadă
ziarul Lanterne. De aici a trecut la ziarul Petite Republique, după care a fondat ziarul L'Humanite. A fost unul
dintre cei mai importanţi activişti ai mişcării pentru înfiinţarea sindicatelor şi a devenit unul dintre liderii
Partidului Socialist Francez. Încă de la începutul carierei sale politice în Camera Deputaţilor, Briand a activat
pentru „separarea statului de biserică”, reuşind să obţină o lege în acest sens (victorie masonică), prin care
proprietăţile bisericii au fost preluate de statul francez în mare măsură. Tot Briand a mai repurtat o victorie
împotriva Bisericii, prin aşa-numita Înţelegere Briand-Ceretti, care îngrădea Vaticanului rolul în numirea
episcopilor catolici, în favoarea... guvernului francez, ceea ce subminează înseşi fundamentele bisericii creştine.]
Şi în Italia existase în aceeaşi epocă o „Federaţie Masonică Europeană” (ca şi o „Mare Lojă a
Francmasoneriei Universale”). Aici, „proiectul Europei unite” datează încă de la mijlocul secolului XIX, când
celebrul revoluţionar italian Giuseppe Mazzini (o importantă personalitate masonică europeană, totodată)
promova ideea „Statelor Unite ale Europei”. După ce a luptat cu succes pentru unificarea Italiei, Mazzini
înfiinţase societatea „Giovine Europa” (Tânăra Europa), cu scopul declarat de a dărâma guvernele „reacţionare” şi
dinastiile regale şi de a elibera şi unifica toată Europa.
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Acest scop pare a fi fost urmărit de masoneria revoluţionară (neregulară), atunci când a influenţat destinele
continentului european la începutul secolului al XX-lea, începând cu declanşarea primului război mondial:
„Executarea sentinţei masonice de condamnare la moarte a arhiducelui austriac Franz Ferdinand, moştenitorul
tronului austro-ungar, a fost dusă la îndeplinire la Sarajevo, la 28 iunie 1914, de către societatea secretă sârbă
Narodna Odbrana... Toţi membrii semnificativi ai acestei organizaţii, precum şi organizatorii atentatului au fost
francmasoni.” [Emilian M. Dobrescu, Atlas Masonic. După „Marele Război” (primul Război Mondial), la 12
septembrie 1926, sub patronajul Asociaţiei Masonice Internaţionale, Marea Lojă Iugoslavia a organizat un
Convent Masonic Internaţional la care au participat reprezentanţii a 20 de obedienţe masonice din 15 ţări
europene, precum şi 2 obedienţe americane. Evenimentul s-a repetat în 1934, când 60 de reprezentanţi ai
masoneriei europene s-au reunit, tot la Belgrad, pentru a stabili un nou plan comun de acţiune... În acelaşi an,
Iugoslavia împreună cu Grecia, România şi Turcia, formau „Înţelegerea Balcanică”.]
Abia după sfârşitul celui de-al doilea război mondial, acelaşi mason von Coudenhove-Kalergi, autorul
lucrării Pan-Europa, a fondat societatea numită pompos Uniunea Parlamentară Europeană, „pe fondul revigorării
tentativelor masonice de a transfera puterea decizională de la nivelul statelor suverane şi independente la cel al
unei entităţi su-pranaţionale”. În august 1946, este creată şi Uniunea Europeană a Federaliştilor, care a sprijinit
eforturile de federalizare a Europei promovate de adepţi precum Robert Schuman şi Jean Monnet, şi asociaţii lor
Etienne Hrisch, Paul Reuter şi Pierre Uri (ultimii, deşi evrei, se ocupau de soarta Europei, într-o epocă în care
majoritatea evreilor erau cuprinşi de febra sionistă şi de crearea statului Israel).
Eforturile „paneuropenilor” nu au fost totuşi fructificate înainte de finele anilor '50, când a fost semnat
Tratatul „Comunităţii Economice Europene”. Toate cele 6 state fondatoare ale acestei prime Uniunii Europene din
anul 1957 (Germania Federală, Franţa, Belgia, Luxemburg, Italia şi Olanda) se aflau la acea dată sub o importantă
influenţă ocultă de tip masonic, motiv pentru care au comis chiar o fraudă, pentru a urgenta semnarea, chiar în alb,
a tratatului.
Astfel, actul de întemeiere al Uniunii Europene s-a bazat pe o „fraudă grosolană”, fiind considerat „una
dintre cele mai mari operaţiuni de manipulare colectivă din istoria omenirii”. Cunoscut şi ca „Tratatul de la
Roma”, el a fost de fapt un document cu pagini goale, parafat cu mare pompă de liderii celor şase state care au
interpretat în acest mod o punere în scenă, menită a fura momentul. Dezvăluirile ulterioare privind această ceremonie desfăşurată la 25 martie 1957, au plecat de la relatările unuia dintre protagonişti, Pierre Pescatore, membru
al delegaţiei luxemburgheze care a luat parte la etapele lansării Comunităţii Economice Europene. El a destăinuit
ziarului Sunday Telegraph că documentul iscălit de reprezentanţii Germaniei, Franţei, Italiei, Belgiei, Olandei şi
Luxemburgului nu conţinea decât titlul, tradus în patru limbi, şi pagina finală cu semnăturile. În rest, coperţile
ascundeau un vraf voluminos de pagini albe menit să sugereze consistenţa şi seriozitatea tratatului. Pescatore a
explicat inexistenţa clauzelor prin faptul că ceremonia de semnare a fost grăbită de teama că generalul Charles de
Gaulle urma să fie ales în fruntea Franţei (a fost preşedinte între 1958-1969), fiind cunoscută rezerva acestuia faţă
de caracterul supranaţional pe care îl căpăta instituţia europeană (încă din 1954, gaulliştii au respins în Adunarea
Naţională franceză proiectul unei Comunităţi europene a apărării). [Graham Brady, ministrul Afacerilor Europene
al cabinetului britanic din umbră, a spus că „dezvăluirea că Tratatul de la Roma a fost semnat în alb este în totală
consonanţă cu modul în care s-a dezvoltat UE de la data înfiinţării până în zilele noastre”.]
Peste aproape un an, deşi prin fraudă, în 1958 intra în vigoare a Tratatului de la Roma şi apăreau instituţiile
Comunităţii Europene: Consiliul (de miniştri) European, Comisia Europeană şi Adunarea Parlamentară
Europeană).
Profesorul universitar de istorie contemporană Ricardo de la Cievra, autorul mai multor studii şi cărţi despre
masonerie, fost ministru al Culturii în Spania, declara într-un interviu dat revistei spaniole Mas Alla că: „Uniunea
Europeană este un proces care datorează mult masonilor. Am fost pe punctul de a fi candidat al parlamentului
european... Parlamentul European al anului 1984 avea două treimi din membrii săi masoni... În prezent, chiar dacă
nu ştiu cu exactitate, nu cred ca numărul să fie mai mic de jumătate”.
Dacă în 1958 Uniunea era de fapt o Comunitate Economică Europeană, din 1991, după întâlnirea de la
Maastricht, revendicată la rândul ei de către masoni (cel puţin de către Marele Orient al Franţei), prin noul Tratat
s-a urmărit crearea unui suprastat cu monedă unică şi care să diminueze la maxim suveranitatea naţională a
statelor membre. Însăşi prezenţa stelelor în cinci colţuri pe drapelul UE este pretinsă de masoni ca fiind o
semnătură proprie (ca şi cele de pe drapelul SUA sau precum steaua comunistă).
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Mai mult, în perioada adoptării Tratatului de la Maastricht, multe state membre ale Uniunii au avut
conduceri filo-masonice, acesta fiind, de exemplu, cazul Franţei, al cărei preşedinte, Francois Mitterand, era
dirijat de consilierii săi masoni cu grade înalte din obedienţa Marelui Orient al Franţei. Oraşul semnării Tratatului,
ca şi preşedinţia întrunirii (prin premierul Ruud Lubbers) aparţineau Olandei, stat a cărui politică era şi mai este
controlată de casa regală, la rândul ei întemeietoare şi membră a puternicului super-think-thank Grup Bilderberg
(văzut ca organizaţie secretă supra-masonică). Din partea Angliei participa premierul John Major, un mason
relativ eurosceptic, iar din partea Germaniei celebrul Helmut Kohl, membru al mai multor oculte (inclusiv
Bilderberg şi Comisia Trilaterală).
Trebuie să remarcăm că mentalitatea masonică (o caracteristică a unora din indivizii umani, de a se asocia în
scop conspirativ şi pretins elitist) este totuşi cauza principală pentru care multe dintre evenimentele istorice sunt
reinterpretate şi revendicate de către masoni, adesea nejustificat, în scopul fie de a frapa şi a-şi demonstra astfel o
falsă importanţă personală, fie pentru a atrage adepţi sau chiar sprijin politic.
Ceea ce rămâne un fapt categoric, este modul de-a dreptul conspirativ de multe ori, în care s-a construit
Uniunea Europeană. Din acest motiv, Parlamentul britanic a criticat constant caracterul secretos şi nedemocratic
ce a însoţit toate fazele procesului de constituire a UE. De ce există atâta sforărie şi complot sau ocolirea
procedurilor democratice în constituirea şi dezvoltarea Uniunii Europene? „Fraude, conspiraţionism şi eludarea
regulilor democratice... momente controversate... secretomania, dirijismul din umbră şi violul conştiinţelor” o
spun şi o demonstrează istoricii. [Christopher Booker, Richard North, The Great Deception. A secret history of
the European Union (Marea Amăgire. O istorie secretă a Uniunii Europene), 2003]
Răspunsul pe care îl dă istoricul Cesar Vidal, este că „trebuie luat în consideraţie fenomenul
francmasoneriei”. În cartea sa Los Masones, La historia de la sociedad secreta mas poderosa del mundo
(Masonii, Istoria celei mai puternice societăţi secrete din lume), apărută în 2005, el documentează „rolul discret
dar imens jucat de francmasoni în formarea Uniunii Europene”. Vidal afirmă că „proiectul Constituţiei Europene
a fost elaborat de un francmason, Valery Giscard D'Estaing”, fost preşedinte al Franţei în perioada 1974-1981 şi,
apoi, preşedinte al Convenţiei Europene ce a redactat textul tratatului constituţional), că „masonii controlează
Internaţionala Socialistă şi s-au infiltrat puternic în partidele de dreapta” şi că aceştia exercită „o influenţă masivă
în lumea comunicaţiilor şi în special în educaţie, justiţie şi forţele armate”. A spune însă despre Giscard D'Estaing
că este mason, este mult prea puţin, căci el este, în primul rând, membru al unor puternice organizaţii mondiale
oculte, precum grupul Bilderberg. [Giscard d'Estaing, a participat prima dată la întrunirea Bilderberg în 1968,
fiind un necunoscut la acea vreme, dar şase ani mai târziu avea să ajungă preşedintele Franţei.]
Giscard D'Estaing era în acelaşi timp şi unul din membrii europeni ai Comisiei Trilaterale, puternică
structură de putere mondială, din această poziţie ocupându-se cu elaborarea Constituţiei UE între anii 2002-2003.
Arhivele sovietice (U.R.S.S.) relevă faptul că încă din 1989, Valery Giscard D'Es-taing cunoştea foaia
secretă de parcurs a destinului european. Astfel, în ianuarie 1989, o delegaţie a Comisiei Trilaterale a venit la
Moscova pentru a se întâlni cu liderul U.R.S.S.-ului, Mihail Gorbaciov. Delegaţia Comisiei Trilaterale îi includea
pe fostul prim ministru japonez Yasuhiro Nakasone, fostul preşedinte Francez Valery Giscard d'Estaing, bancherul american David Rockefeller şi fostul secretar de stat al SUA Henry Kissinger.
La un moment dat, în mijlocul discuţiei, Giscard d'Estaing i se adresează lui Gorbaciov: „Domnule
preşedinte, nu vă pot spune exact când se va întâmpla - probabil în 15 ani - dar Europa are să fie un stat federal şi
trebuie să vă pregătiţi pentru asta...” [relatarea îi aparţine lui Vladimir Bukovsky şi a apărut în revista The August
Review].
La acea dată, ianuarie 1989, Tratatul de la Maastricht semnat în 1992 privind naşterea Uniunii Europene,
nici nu fusese conceput pentru agenda publică. Cum de ştia atunci Giscard d'Estaing ce avea să se întâmple în 15
ani, decât dacă totul era deja planificat din sferele unei puteri sau organizaţii oculte, care nu are nici o legătură cu
„voinţa democratică a popoarelor”? Oricum, la începutul mileniului 3, Suveranul Mare Comandor al Supremului
Consiliu de grad 33 al Ritului Scoţian din Spania, Ramon Torres Izquierdo, declara că Parlamentul European este
compus din circa 60-70% masoni.
În toamna anului 2004, un „imens scandal” avea să scoată la iveală adversitatea masonilor faţă de creştini la
nivelul Parlamentului European. Pentru funcţia de ministru al Justiţiei, Libertăţii şi Securităţii, candida Rocco
Buttiglione, un catolic practicant, care a fost însă respins de una din comisiile Parlamentului European, deoarece
euro-parlamentarii socialişti şi ecologişti îl considerau „mult prea conservator”, pe motiv că în cadrul audierilor
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Buttiglione a făcut afirmaţia că homosexualitatea este un păcat.
Împotriva lui Buttiglione a fost declanşată opoziţia furibundă a majorităţii Parlamentului European, care a
ameninţat cu un vot de blam la adresa întregii Comisii, ceea ce a dus la retragerea catolicului, Italia desemnându-i
în locul acestuia pe ministrul de externe Franco Frattini. Retrasul Rocco Buttiglione a făcut atunci o remarcă
publică la adresa lui Frattini, indicând că acesta din urmă aparţine unei societăţi secrete: „Sper ca audierile lui să
meargă bine şi nimeni să nu îl întrebe dacă este francmason”. Acest fapt nu numai că nu a deranjat pe nimeni, dar
Frattini, cunoscut mason, chiar a câştigat postul.
În scurt timp, Buttiglione avea să facă o nouă declaraţie, precum că „Uniunea Europeană se îndreaptă spre
un totalitarism ce doreşte să devină o religie de stat - o religie ateistă, nihilistă - o religie care va deveni
obligatorie pentru toţi”. Aproape în acelaşi timp, Mario Borghezio, un parlamentar european, întreba într-o
sesiune de la Bruxelles de ce toţi candidaţii la preşedinţia sau ministerul de externe al U.E. sunt membri ai
Grupului Bilderberg sau ai Comisiei Trilaterale, organizaţii neoficiale şi cu activitate secretă.
Acum, la începutul mileniului III, masonii doresc o mai puternică influenţă asupra Uniunii Europene, pe
care, dacă au avut-o, simt că o pierd. Principalul actor al acestei ofensive este Marele Orient al Franţei, în frunte
cu Jean-Michel Quillardet, fost Mare Maestru al Marelui Orient al Franţei, membru ai Supremului Consiliu de
grad 33 francez.
În 2007, Marele Orient al Franţei organizase un Congres pan-european masonic la Strasbourg, care s-a
repetat apoi: în 2008 în Grecia, în 2009 în Turcia şi în 2010 în Portugalia. În 2008 - cf. lui M.: M.: Jean-Michel
Quillardet - şeful Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, s-a întâlnit pentru prima dată public cu delegaţii unui
grup de mari loji masonice europene, inclusiv cu Marele Orient al Franţei şi, în acelaşi an, acesta a scris o
scrisoare către congresul masonic internaţional de la Atena. Quillardet pretinde că în cadrul întâlnirii, i-a „spus
[lui Barroso] că, în afară de rădăcinile sale creştine, Europa datorează mult filozofiei greceşti şi romane,
umanismului Renaşterii şi Iluminismului. Am obţinut reprezentarea pentru ordinele masonice şi pentru grupurile
care apără secularismul în BEPA, unde erau doar curente religioase şi spirituale”. [BEPA, adică Bureau of
European Policy Advisers (Biroul Consilierilor pentru Politica Europeană), este o Direcţie generală a Comisiei
Europene care consiliază preşedintele şi Comisia în plan politic, în ceea ce priveşte temele relevante pentru
activitatea preşedintelui şi pentru viitoarele politici ale Uniunii, contribuind la formularea opţiunilor pe termen
mediu şi lung.]
Iată ce se mai desprinde din declaraţiile lui Jean-Michel Quillardet făcute la 17 februarie 2010 pentru
cotidianul belgian Le Soir, în urma ştirii că, „Quillardet susţine necesitatea deschiderii la Bruxelles a unui centru
masonic, pentru a face lobby împotriva influenţei organizaţiilor religioase” (a se înţelege „împotriva influenţei
Bisericii”), publicate pe EuObserver.com (articolul Freemasons keen to open office in EU capital):
„Ordinele masonice ar trebui să facă politică... să vorbească despre secularism şi să îşi exprime dezacordul la
nivel guvernamental sau al deciziilor Europene”. El a anunţat deschiderea unui birou masonic în capitala UE,
ataşat Parlamentului european, vorbind şi despre o „agendă” a masoneriei: „Vom crea o delegaţie generală
masonică, pentru promovarea gândirii libere în instituţiile europene”, opusă „bisericilor”.
Prima misiune a biroului masonic de la Bruxelles este promovarea ideii de nedife-renţiere: „Este necesar să
se impună ideea universală a Iluminismului, care constă în ideea că oamenii sunt cetăţeni, sunt cetăţeni europeni
înainte de a fi evrei, negri, maghrebieni, homosexuali, heterosexuali” - îşi încheia vorbele goale M.: M.: JeanMichel Quillardet.
Acţiunile masonice au fost însă mereu orchestrate la Bruxelles. Iată un exemplu:
În 2008, Marcel Conradt, francmason declarat şi asistent parlamentar al deputatei socialiste Veronique De
Keyser, denunţa „asaltul lobby-urilor religioase asupra Europei” şi incita „laicii” să apere construcţia unei Europe
care să îl lase pe Dumnezeu în afara politicii. Obiectivul lor (al „laicilor”, de fapt al masoneriei neregulare) este
„influenţarea muncii legislative a celor care deţin puterea decizională, în special a eurodeputaţilor”. Conradt crede
că Parlamentul, Comisia şi Consiliul ar fi conduse de persoane care au convingeri religioase, ceea ce este de
neacceptat, susţine el. Mai mult, spune el, „extinderea UE a adus mai multe state în care Biblia valorează mai
mult decât Voltaire şi care s-au alăturat Irlandei şi Italiei, state decise să apere tradiţiile catolice” (creştine).
Le Soir arată că presiunile Nunţiaturii Apostolice (catolice) din Franţa asupra parlamentarilor europeni
pentru a susţine un om din rândul lor în postul de judecător la Curtea Europeană din Strasbourg „i-a incitat pe laici
(adică pe masonii neregulari - n.ed.) să dorească să recucerească terenul pierdut”. Dacă, în trecut, „masonii s-au
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făcut auziţi pe lângă preşedintele Comisiei Europene, dar nu neapărat ca o singură voce”, acum „unele obedienţe
masonice sunt de acord că este timpul de a întreprinde o muncă de influenţă organizată în plan european... aşa că
încearcă să federalizeze diferitele curente de gândire şi să acţioneze «la vedere»”. „O adevărată revoluţie pentru
un număr de obedienţe masonice obişnuite cu secretul”, conchide Le Soir.
„O nouă manipulare masonică” este părerea multora dintre analiştii nealiniaţi „valorilor laice” (masonice)
despre această pretenţie a Marelui Orient al Franţei şi a altor obedienţe masonice, cum că Uniunea Europeană ar fi
„controlată de credincioşi, în detrimentul raţiunii”. Argumentele acestora sunt acelea că liderii UE nu au cum să
fie persoane religioase, atât timp cât instituţiile europene susţin dreptul la avort, dreptul la homosexualitate şi vor
să excludă orice referire sau simbol creştin din instituţiile comunitare şi chiar din spaţiile publice naţionale. „Dacă
cineva vrea să ne facă să credem că abia acum au ieşit masonii la atac (acum abia ies, de fapt, cu cărţile pe faţă şi
recunosc ceea ce întotdeauna, oficial, au negat vehement, şi anume că sunt anti-creştini şi că fac politică!), atunci
ne crede mai rău decât proşti”, spun ei.
Întrunirea propriu-zisă UE-masonerie a început în ziua de 15 octombrie 2010, Europa fiind reprezentată de
preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barosso; de preşedintele Consiliului Europei, Herman Van
Rompuy, de preşedintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, de funcţionari şi de membri ai celor trei instituţii
europene. De cealaltă parte, a masoneriei „neregulare”, au participat: Marele Orient al Franţei (Grand Orient de
France, în frunte cu marele maestru Guy Arcizet), Marele Orient al Belgiei (Grand Orient de Belgique), Ordinul
Masonic Internaţional „Delphi” din Grecia (l'Ordre Maconnique International „Delphi”), Marele Orient Lusitano
din Portugalia (Grande Oriente Lusitano), Marea Lojă Feminină din Franţa (Grande Loge Feminine de France) şi
marea lojă „Le Droit Humain”.
Este interesant că „Marea Lojă Mamă a Lumii”, gardiana „regularităţii masonice” în lume, adică Marea Lojă
Unită a Angliei, a evitat să participe la summit, deşi a fost în mod special invitată, „cedând locul său Marii Loje
Naţionale Franceze” (Grande Loge Nationale Francaise), una din cele cinci mari loje care au participat la discuţia
de la Bruxelles, alături de Marea Lojă Unită a Germaniei (Vereinigten Groslogen von Deutschland), Marea Lojă a
Luxemburgului (Grande Loge de Luxembourg), Marele Orient al Italiei (Grande Oriente d'Italia) şi Marea Lojă
Naţională din România.
De ce nu a vrut, însă, să participe Marea Lojă Unită a Angliei? Răspunsul cel mai probabil este că nu a vrut
să participe la evenimentul organizat de Marele Orient al Franţei, o masonerie atee şi anti-monarhistă, principii
absolut opuse masonilor englezi. Mai mult,Marele Orient al Franţei a atras la summitul de la Bruxelles chiar şi o
serie de alte organizaţii „non-confesionale”, în frunte cu aşa-zisul l'Observatoire Internationale de la Laicite
(contre les derives communautaires), un satelit masonic condus de chiar fostul mare maestru al Marelui Orient
francez, artizanul acţiunii, Jean-Michel Quillardet. Alte asemenea organizaţii prezente erau nişte bizarerii precum
Cellule Europe & International du Centre d'Action Laique sau l'Association Europeenne de la Pensee Libre,
National Secular Society din Marea Britanie, Atheist Ireland şi Centre d'Action Laique, ai cărei şefi masoni
reprezentau şi Federation Humaniste Europeenne.
Oficial, tema întâlnirii, improvizată şi nereală, a fost „chestiunea sărăciei şi a excluziunii sociale”, deşi presa
occidentală dezvăluise de luni bune de zile adevăratul motiv al întâlnirii, cel mai sus arătat, de opoziţie al
masoneriei faţă de pretinsa întărire a conştiinţei religioase în deciziile UE, căci, aşa cum recunoşteau şi oficialii
europeni la întâlnire, aceasta avea loc în „noul context al Tratatului de la Lisabona [Constituţia UE], care prevede
la articolul 17 că Uniunea menţine un dialog regulat, deschis şi transparent cu religiile, bisericile şi comunităţile
credincioase”. Ce făceau, însă, la această întâlnire liderii europeni? Corectau cu de la ei putere actul constituţional
emanat de voinţa naţiunilor, punând bazele dialogului cu ateismul şi cu duşmanii bisericilor: „Întâlnirea de azi
este o uriaşă oportunitate de a mobiliza toate sectoarele societăţii, inclusiv organizaţiile filozofice şi nonconfesionale”, spunea Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, evitând pe cât posibil să pronunţe
public numele masoneriei.
„Urmăresc ca pe viitor să întărim acest dialog”, între UE şi organizaţiile masonice, spunea la rândul lui
Herman Van Rompuy, preşedintele Consiliului Europei, concluzia fiind că „astăzi discuţiile au avut loc într-un
spirit deschis şi franc. Reprezentanţii [masoneriei şi ateismului] au venit din 11 state membre - Franţa, Marea
Britanie, Germania, Belgia, Italia, Grecia, România, Luxemburg, Portugalia, Spania şi Irlanda - pentru a-şi aduce
contribuţia la strategia şi ţintele sociale şi educaţionale ale Europei pentru anul 2020”.
Următoarele două zile, 16 şi 17 octombrie 2010, adică sâmbătă şi duminică, masonii europeni nu au părăsit
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capitala europeană, ci au continuat discuţiile neoficiale cu liderii şi funcţionarii europeni, precum Maros Sefcovic,
„vice-preşedinte pentru relaţii inter-institu-ţionale şi administraţie” al Comisiei Europene. Aceste discuţii, însă,
din spatele uşilor închise, desfăşurate într-un cadru cordial, rămân secrete, dar Chirovici conchidea că „Uniunea se
va confrunta, probabil, cu cea mai severă criză identitară din întreaga sa existenţă” (!).
Eugen Ovidiu Chirovici, mai avea doar trei săptămâni de şefie în fruntea Marii Loji Naţionale din România
când a venit la „summit”, deoarece, deşi amânase alegerile un an de zile, căci cele două mandate ale sale
expiraseră, în 6 noiembrie, la Bucureşti, urma să aibă loc Conventul de alegeri al MLNR. De aceea, Chirovici a
venit însoţit la Bruxelles de Mircea Gheordunescu, fost director adjunct al SRI şi candidatul sprijinit de Chirovici
şi de restul conducerii marii loji la preluarea funcţiei supreme, de Mare Maestru. Aducerea lui la Bruxelles, şi nu
numai, se înscria în eforturile de pregătire a mandatului, dar altfel aveau să se rezolve şi să se aşeze lucrurile (a se
vedea cap. Structurile masonice în România de azi, subcapitolul Puterea politică şi alegerea Marelui Maestru în
2010).
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Clubul de la Roma, Le Cercle,
Comisia Trilaterală si Rezervele României
Cel mai bine ancorat „club” în zona puterii globale, a Establishment-ului mondial, Clubul de la Roma
nu este un simplu club mondial, precum Rotary şi Lions, ci un think-tank, poate primul voit public în
Europa, menit la data apariţiei lui - anul 1968 - să estompeze vizibilitatea altora mai mari sau secrete,
precum Council on Foreign Relations (SUA) şi Grupul Bilderberg (Europa-SUA).
Clubul de la Roma (Club of Rome) a fost fondat în anul 1968 cu sprijinul magnatului american David
Rockefeller (fondator al Grupului Bilderberg şi, mult mai târziu, al Comisiei Trilaterale), pe proprietatea sa
particulară din Bellago, Italia, tot clanul Rockefeller ocupându-se şi de finanţarea clubului, care pretinde să
reunească membri internaţionali ai „Establishment”-ului din 25 de ţări iniţial, peste 40 în prezent. Voit ultraelitist,
Clubul de la Roma numără numai câteva zeci de membri în organizaţia centrală, dar au subordonate organizaţii în
diferite state, ai căror membri sunt afiliaţi clubului.
Clanul magnaţilor americani Rockefeller, care a acţionat din umbră pentru înfiinţarea Clubului de la Roma,
este strâns legat de masonerie, dar şi, în mod surprinzător, de o pretinsă descendenţă din Ordinul Illuminati, cum
vom vedea. De la început, trebuie să avem în vedere şi faptul că ulterioara înfiinţare a Comisiei Trilaterale, - cel
mai puternic braţ al „guvernului global” -, fondată în 1973 tot de către Rockefelleri, a avut ca pretins declic
motivational apariţia lucrării comandate de către Clubul de la Roma lui Zbigniew Brzezinschi, numită Between
Two Ages: America's Role in the Technotronic Era, care pleda pentru necesitatea unui „nou sistem”, a unei „Noi
Ordini Mondiale”.
Deoarece David Rockefeller avea să devină şi primul preşedinte al Comisiei Trilaterale, este semnificativ de
ştiut că numele familie este purtat de unul dintre acele grupuri fraternale moderne ce pretind a fi descendente ale
Illuminati-lor Bavarezi, folosind deschis numele „Illuminati” în elaborarea propriilor rituri, aşa cum o face şi
Ordo Templi Orientis. Este vorba de „Grand Lodge Rockefeller” (Marea Lojă Rockefeller) din SUA, condusă de
evreul David Goldman, ca Mare Maestru cu acceptul şi susţinerea clanului Rockefeller, o mare lojă masonică ce
foloseşte numele de Illuminati în gradele sale de iniţiere.
În al său Dicţionar Enciclopedic al Sectelor, profesorul spaniol Manuel Guerra numeşte această mare lojă,
drept „Marea Lojă Rockefeller 666”, căci în vârful blocului zgârie-nori din New-York, în care funcţionează,
foarte aproape de Rockefeller Center, este instalată o firmă luminoasă cu numărul 666. Tot în acest sediu al Marii
Loje Rockefeller, în holul principal, este aşezată o impozantă statuie a lui Prometeu, eroul grec care a furat focul
de la zei (o metaforă a „înţelepciunii divine şi a înţelegerii legilor universului”), pentru a-l da oamenilor.
Prometeu este folosit aici ca o mască a lui Lucifer, văzut de lojă ca fiind cel care i-a oferit omului cunoaşterea
interzisă, sfidându-L astfel pe Dumnezeu. În Marea Lojă Rockefeller nu sunt admise decât persoane foarte
bogate sau cu o incontestabilă poziţie socială înaltă (politic sau chiar cultural), iniţiate în gradele 30-33 ale
masoneriei de rit scoţian, ce aspiră spre „o lumină superioară celei masonice”, „lumina focului prometeic”. În
ritualul lor, Prometeu ilustrează mitul clasic al eroului condamnat de zei pentru că le dăduse oamenilor focul furat
de la ei, reinterpretându-l pe Prometeu ca pe un simbol al elevaţiei spirituale. Ei susţin că lumina („prometeică”)
este coborâtă pe pământ pentru a-i îndepărta pe muritori de întuneric, aducându-le „conştiinţa”, cunoaşterea
trecutului şi a viitorului (înţelepciunea). Este totuşi vădită adversitatea faţă de Divinitate, căreia trebuie să îi fie
smulse atributele de către un erou, pentru a putea fi egalată. Ori, acesta este, până la urmă, mitul lucifericosatanic, a cărui prezenţă în cadrul riturilor acestei fraternităţi masonice, pare confirmat şi de sigla 666 (codul
„Fiarei”), postată pe clădirea Marii Loji din New-York.
De numele Marelui Maestru al Grand Lodge Rockefeller, David Goldman, este legată susţinerea pe care a
asigurat-o unor grupuri muzicale rock precum Rolling Stones, dar, mai ales, iniţierea unei noi ramuri europene a
Ordinului Illuminati, prin Spania.
De unde a apărut, însă, Marea Lojă Rockefeller?
Dispărut sau ascuns în Europa, Ordinul Illuminati s-a transferat în secolul al 18-lea în SUA, sub numele de
Order of The Illuminati's Lodge Columbia, la New-York, în 1785. O sumă de personalităţi s-au afiliat acestei loji
masonice, precum guvernatorul De Witt, Clinton Roosevelt (un strămoş al lui Franklin Delano Roosvelt), Horace
Greeley, director al ziarului Tribune's, ca şi alţii asemenea. Plecând de la aceasta lojă s-a întemeiat The Order of
The Illuminati of United States, care de la începutul secolului 20, însă, s-a transformat în Grand Lodge Rockfeller,
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ceea ce arată că bogata familie Rockefeller se postase deja în fruntea Ordinului Illuminati din SUA. Liderii acestei
„mari loji”, ca şi ai altor organizaţii „illuminate” americane, precum ordinele Skull & Bones şi The Shriners, s-au
îndepărtat, însă, în oarecare măsură, de doctrina anarhistă şi egalitaristă a Illuminatilor din Bavaria, fără a se rupe
însă cu totul de aceasta.
„Reîntoarcerea” în Europa a filialei americane a Ordinului Illuminati avea loc în anul 1995, în Spania, când
un mason de gradul 33 în Ritul Scoţian, Gabriel Lopez de Rojas, fiind acreditat de doi emisari ai Ordinului
Illuminati din SUA (adică ai Grand Lodge Rockefeller) a fondat la Barcelona o lojă a ordinului, elaborând
totodată un aşa-zis „Rit Operativ al Illuminaţilor Bavarezi al Ordinului Illuminati” (Operative Rite of The
Illuminated of Bavaria of Illuminati Order), ce are 13 grade de iniţiere derivate din cele originale ale Illuminaţilor
bavarezi din secolul 18, ca şi din Ritul Scoţian Antic şi Acceptat şi din „experienţa iniţiatică a lui Lopez de Rojas
în mai multe tradiţii, precum Kabbala”, mistica magică evreiască, acest Rojas având origini evreieşti. Principala
deviză a lui Lopez de Rojas ca Mare Maestru Illuminati este „homo est deus”, adică „omul este dumnezeu”, fiind
în acelaşi timp un promotor al anarhismului, ca şi Adam Weishaupt, părintele Ordinului iniţial. Noul Ordin
Illuminati instalat în Europa a crescut încet până în 1999, dar după acest an a crescut semnificativ şi s-a extins. În
prezent are membri şi loji în întreaga lume.
Cel creditat public cu înfiinţarea Clubului de la Roma în 1968, nu aparţine însă familiei Rockeffeler, ci e un
„antifascist” italian din timpul celui de al doilea război mondial, Aurelio Peccei. Faptul că acest viitor industriaş al
Italiei ar fi activat în „Rezistenţa” din timpul războiului, ne spune despre el că fie era un agent în solda „Aliaţilor”
(SUA-Marea Britanie-U.R.S.S.), fie al finanţei evreieşti. Conform mai multor mărturii, Peccei era şi mason.
După război, Aurelio Peccei ajunge „numărul doi” în trustul industrial Fiat, dar şi în conducerea companiei
italiene Alitalia, vicepreşedinte internaţional al companiei Olivetti şi apoi preşedintele unei mari firme de gestiune
financiară din Roma, Italconsult. Bun cunoscător al istoriei societăţilor secrete, A. Peccei i-a spus odată „amicului
său”, secretarul de stat american Alexander Haig, că se consideră o reîncarnare a lui Adam Weishaupt, creatorul
Ordinului Illuminaţilor bavarezi. Peccei a fost ales şi însărcinat pentru misiunea de a crea un club think-tank „de
stânga” (aparentă) în Europa, de către o serie de personalităţi din SUA, dar în prealabil a trebuit să absolve
cursurile Tavistock Institute (considerat „mama institutelor de spălat creierul” în lume), pregătirea fiindu-i
desăvârşită la cartierul general al NATO, de unde Peccei a selecţionat o serie de „oameni de primă mână”.
Întrunirea concretă a fondării Club of Rome, în aprilie 1968, rămâne învăluită în mister, dar se ştie că
Aurelio Peccei a fost secondat în acel moment de Alexander King, un om de ştiinţă scoţian, director ştiinţific al
O.C.D.E.. Clubul nu avea sediu, regulament, buget, comitet şi comisii sau voturi (cum avea să se întâmple mai
târziu), dar aduna să dezbată „problemele vitale ale omenirii” sau „megaproiectele internaţionale” oameni de afaceri, profesori, politicieni şi savanţi. Era o epocă când o simplă convorbire telefonică între Aurelio Peccei şi primministrul Suediei sau cu cancelarul Austriei fixa toate coordonatele unei dezbateri a Clubului, organizată cu toate
cheltuielile de „ţara gazdă, fericită” că întâlnirea se va ţine la Uppsala sau la Salzburg.
În faţa publicului larg, din întreaga lume, Clubul de la Roma s-a impus prin aşa-zisul „Raport” numit
„Limitele Creşterii”, publicat în anul 1972 şi vândut în peste 30 milioane de exemplare, în peste 30 de traduceri.
Lucrarea anticipează că dezvoltarea economică a lumii nu poate continua astfel încât să acopere nevoile populaţiei
rezultate în urma permanentei explozii demografice globale, cauza fiind resursele naturale limitate ale Pământului, în special a petrolului. Ceea ce a asigurat succesul cărţii a fost tocmai, bizar de coincidenta criză a petrolului
din anul 1973, care a declanşat îngrijorarea publică şi politică cu privire la această problemă, şi a dat credit tuturor
problemelor şi, mai apoi, a soluţiilor ridicate de Clubul de la Roma, care se arată preocupat de „interesul de
autoconservare a întregii specii umane” (considerată deja, de unii, în curs de dispariţie sau serios ameninţată cu
extincţia) [Mircea Maliţa (membru Club of Rome - România), Clubul de la Roma în sesiune, 2007]. Se consideră
că „Raportul” C.o.R. din 1972 şi-a pus pecetea pe gândirea social-politică a unei întregi generaţii, cea a anilor 70,
declanşând, printre altele, naşterea mişcării ecologiste (controlată însă de Clubul de la Roma). Ceea ce nu se
spune, însă, în general, este cine a finanţat apariţia acestui „raport” al clubului think-tank. Este vorba de marele
capitalism însuşi, adică de Fundaţia Volkswagen, care a acordat în acest scop suma de 250.000 de dolari, în anul
1970, unei „echipe internaţionale de oameni de ştiinţă condusă de expertul în informatică Dennis Meadow, care
studiază chestiunea cea mai arzătoare dintre toate: supravieţuirea”.
Clubul de la Roma afirmă că programele globale pe care le promovează (le impune, adesea, împreună cu
alte organizaţii mondiale) sunt elaborate urmare permanentei sale îngrijorări faţă de numărul ridicat de
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raţionamente greşite sau absente ale factorilor politici şi de strategiile „ineficiente, risipitoare sau distrugătoare în
care ei se angajează crezându-le măreţe şi bune”, ca şi pentru contracararea activităţii civilizaţiei care îşi risipeşte
resursele, în loc să „îşi domolească pasiunile şi să participe la salvarea familiei umane”. Expunerea pare corectă,
dar există serioase întrebări privind onestitatea acţiunilor şi programelor internaţionale declanşate de Clubul de la
Roma, ca şi privind bunele sale intenţii, soluţiile avansate fiind mai degrabă sforăria încâlcită a intereselor unei
importante oligarhii mondiale.
Succesul primului „Raport” al C.o.R. („Limitele Creşterii”) a făcut ca să apară şi alte numeroase Rapoarte
publice ale Clubului, dar acestea nu au mai atins succesul din anii 70 al primului, „al cărui formidabil ecou nu s-a
stins niciodată”, recunosc ei înşişi. Între pretinsele personalităţi membre „informale” ale Clubului de la Roma din
acei ani se numărau Hugo Thiemann (director al Batelle Institute din Geneva), Max Kohnstamm (secretar general
al CECO), Saint-Jean Geours (ministru de Finanţe al Franţei), Erich Jantsch (autor al cărţii Previziunea
Tehnologică), Kogoro Uemura (preşedintele „Federaţiei Japoneze a Organizaţiilor Economice”), prof. Charles
Birch (autorul cărţii Înfruntând Viitorul), Zelman Cowen (guvernator general al Australiei) ş.a.
Mai târziu, presa a dezvăluit o componenţă mult mai semnificativă, dar secretă, din anii 70-'80 a Club of
Rome, în care regăsim persoane cu adevărat influente, precum: Zbigniew Brzezinski (membru în consiliul director
al Clubului de la Roma, dar şi în conducerea Council on Foreign Relations, Grupul Bilderberg şi, mai apoi, în
Comisia Trilaterală), David Rockeffeler (preşedinte al băncii americane Chase Manhattan, membru dea-semenea
în C.F.R., Bilderberg şi Comisia Trilaterală), Nelson Rockeffeler (fost vicepreşedinte al SUA, fratele celui
dinainte), Cyrus R. Vance (secretar de stat al SUA), Arthur F. Burns (preş. al Rezervei Federale - FED - a SUA),
Henry Kissinger (secretar de stat al SUA), Edmond Rothschild (reprezentantul marii finanţe evreieşti), Helmut
Schmidt şi Gerhard Schroeder (prezent şi viitor cancelari ai Germaniei), Willy Brandt (fost cancelar al Germaniei,
de origine evreiască, considerat în epocă „unul dintre cei mai importanţi oameni de contact ai KGB-ului în
Europa”), Gerald Ford (ex-preşedinte al SUA), Edward Heath şi Harold Wilson (foşti prim-miniştrii al Marii
Britanii), Charles M. Spofford (director CIA), Irwin Suall (MI6, spionajul britanic), Giscard d'Estaing (expreşedinte al Franţei), Olof Palme (prim ministru al Suediei), prinţul Bernhard (monarh al Olandei, fondator al
Grupului Bilderberg), Jimi Carter (preşedinte al SUA), Per Jacobbson (director al Fondului Monetar
Internaţional), Dean Rusk (secretar de stat al SUA), Jerry Rifkin (ministru de Externe al Angliei de origine
evreiască), Paul Volcker (Federal Reserve Bank), Jacob Javits (senator SUA), McGeorge Bundy (preşedintele
Fundaţiei Ford), Averill Harrimann (intim şi mână dreaptă al familiei Rockefeller), Michael Harrington (membru
al ocultei socialiste Fabian Society), Gar Apelrovich (reprezentantul celui mai mare institut de studii socialiste din
SUA, Institute for Policy Studies), Gloria Steinham (organizatoarea „Mişcării libertăţii femeilor” din SUA, bună
prietenă a comunistei evreice Kollontay, agentă sionistă şi a Com-mintemului), Richard Falk (Princetown
University), Max Fisher (de la United Brands Fruits Company), Emilio Collado (vicepreş. la Standard Oil), J.
Paul Austin (preşedintele Coca Cola), Alden W.Clausen (preşedinte al Bank of America), Samuel P. Huntington
(important membru şi al Comisiei Trilaterale), Allen Dulles, Hans J. Morgenthau, John S. Coleman.
Cum bine spunea cineva, o asemenea listă creează impresia despre Clubul de la Roma că, cei care îl conduc,
promovând mişcarea ecologistă şi acţiunile pentru „salvarea planetei”, erijându-se în salvatori, sunt, de fapt,
aceleaşi persoane care şi creează problemele, deţin controlul global al lumii. Astfel, ei acţionează sub acoperire,
pentru a ocupa o zonă de potenţial răspuns social la uriaşa puterea ce o deţin, pe modelul politic: tot noi să fim şi
opoziţia, sau măcar să o controlăm, să nu lăsăm să existe o opoziţie reală, capabilă să ne creeze probleme reale.
Nu este, însă, mai puţin adevărat că majoritatea acestor nume nu intrau în componenţa publică a conducerii
Clubului de la Roma, aceste persoane fiind afiliate clubului prin participarea la dezbaterile sale. Acesta este şi
cazul fostului lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, care este un membru activ a! Clubului, ca invitat.
Astfel, la întrunirea Clubului în Olanda, la Amsterdam, acum câţiva ani, Gorbaciov stătea în prezidiu alături de
regina Beatrix şi de miniştri olandezi R. Lubbers şi J. Cramer.
În prezent, Clubul de la Roma se mândreşte cu un număr relativ mic de „membri notabili”, aflaţi în
conducerea centrală, printre care şi doi români: Mugur Isărescu şi Călin Georgescu (preşedintele board-ului
„Centrului de Suport European” al Clubului de la Roma şi secretar general al „Asociaţiei Române pentru Club of
Rome”). Majoritatea membrilor acestui board central sunt oameni de ştiinţă, Isărescu fiind singurul şef al unei
bănci centrale din întreaga lume care să se afle în această structură. Alt membru al board-ului care să conducă o
bancă (comercială, însă) este un anume Peter Blom, director al Triodos Bank. Sunt amintite însă şi alte
„personalităţi”, ca Max Kohnstamm (fiul lui Philip Kohnstamm, un fizician, filosof şi pedagog de origine
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evreiască germană; totodată soţul uneia din fiicele lui Jean B. A. Kessler, creatorul celebrei companii petroliere
Royal Dutch Shell, deţinută de familia regală olandeză şi de clanul evreiesc Rothschild); George P. Mitchell (un
afacerist american din domeniul „real estate”) sau Pierre Trudeau, prim-ministru al Canadei în mai multe rânduri,
timp de 15 ani.
Organizarea Clubului de la Roma se bazează pe adunarea generală anuală a membrilor ei, care alege un mic
comitet executiv ce supervizează întreaga activitate a clubului. Uzual există doi co-preşedinţi şi doi vicepreşedinţi, care lucrează cu secretariatul clubului, localizat în Elveţia, la Winterthur (în cantonul Zurich). Altă
structură a clubului mondial este un consiliu consultativ internaţional („International Advisory Council”). Există
puţin peste 100 de membri plini ai Clubului de la Roma, din 30 de ţări, dar, un număr de „distingui-shed
international personalities”, adică politicieni şi potentaţi financiar ai establishment-ului mondial, îşi aduc
contribuţia ca „membri de onoare” la „munca” depusă de Club. Aceştia sunt de obicei persoane cu foarte mare
putere, care preferă să rămână în umbră. Unele dintre aceste „personalităţi” sunt şi dubiosul magnat George Soros,
sau Bill Gates.
Din anii '90 ai secolului trecut, Clubul s-a concentrat asupra „problemelor majore precum guvernarea
globală” („major issues as global governance”). Tot din această perioadă au fost organizate mai multe aşa-zise
„asociaţii naţionale” al clubului, în care indivizii cooptaţi activează pentru aplicarea la nivelul fiecărui stat al lumii
a misiunilor clubului internaţional. Mărimea şi numărul asociaţiilor naţionale a crescut la peste 30 de ţări din
întreaga lume, având peste 1.500 de membri-activişti („committed people”) sau stâlpi („pillars”) ai activităţii
globale a clubului („Club's global work”), care „contribuie direct la adâncirea şi extinderea muncii clubului”, zice
conducerea centrală. Toate aceste asociaţii naţionale de susţinere a Clubului de la Roma sunt coordonate dintr-un
sediul de la Viena, numit „Club's European Support Centre” (condus de un român din anturajul lui Mugur
Isărescu), care le sprijină şi le dirijează pentru a „conlucra”.
Un alt instrument al Clubului de la Roma este aşa-zisul „Think Tank 30”, cunoscut ca „tt30”, fiind creat în
anul 2000 ca structură subordonată formată din tineri de 25-35 de ani, care oferă conducerii clubului „viziunile
generaţiilor tinere” şi „care s-a dovedit a fi un organ stimulator şi de nepreţuit pentru activităţile clubului”. Prin
acest tt30 s-ar întreţine legătura dintre Clubul de la Roma şi mişcările anarhiste de tineret din Europa, susţin criticii. Însuşi raportul „environmental” al clubului, Limitele Creşterii, este catalogat ca fiind cartea de căpătâi a
anarhiştilor şi neomarxiştilor. Până la urmă, cu acelaşi principiu enunţat: „inechitatea împărţirii bogăţiei în lume”,
Clubul de la Roma a sedus două zone sociale diametral opuse, atrăgându-şi sprijinul acestora: atât cel al
mişcărilor anarhisto-comunis-te, cât şi al marilor corporaţii occidentale, care se simt justificate astfel ca, de
exemplu, să pretindă ca statele nedezvoltate, dar cu uriaşe resurse (cum sunt cele din zona Golfului Persic sau
nord-africane, ce deţin mari zăcămintele petroliere), să poată fi deposedate prin orice mijloc de acestea, „în
folosul întregii omenirii” (de fapt al acestor corporaţii).
Chiar şi limbajul folosit de unii lideri ai Clubului de la Roma are adesea elemente comune cu cel al stângii
extremiste (comuniste sau anarhiste). Un exemplu în acest sens este raportul din anul 1991 al clubului, semnat de
către unul dintre fondatorii din 1968, Al. King, împreună cu secretarul general al clubului, Bertrand Schneider,
The First Global Revolution („Prima Revoluţie Globală”), care, la final trage concluzia absurdă că „adevăratul
inamic este omenirea însăşi” (o mostră de non-sens), după următorul raţionament care recunoaşte, totodată, că
şefii clubului urmăresc să coordoneze întreaga planetă prin „inventarea” unui inamic comun:
„În căutarea noului inamic care să ne unească, am venit cu ideea poluării, cu ameninţarea încălzirii globale,
cu penuria apei, cu foametea. Toate prind bine. În totalitatea şi în interacţiunea lor, aceste fenomene constituie o
ameninţare comună care cere solidaritatea tuturor oamenilor. Dar desemnând toate acestea ca fiind inamicul,
cădem în capcana despre care deja am avertizat, acuzând greşit simptomele, în locul cauzei. Toate aceste pericole
sunt cauzate de intervenţia umană şi doar prin schimbarea atitudinii şi a comportamentului pot fi învinse.
Adevăratul inamic este, de aceea, omenirea însăşi!”. (Alexander King şi Bertrand Schneider, The First Global
Revolution)
Această declaraţie explică curentul şi creşterea numeroaselor articole cu titluri precum „Controlul populaţiei
vital pentru a stăvili schimbarea climatică”.
Faptul că staff-ul clubului exagerează problemele globale, tocmai pentru a-şi justifica existenţa şi
programele, este o critică constantă a multora dintre analiştii nealiniaţi sau neînregimentaţi ideologic. Ei spun că
aceştia „generează isteria încălzirii globale ce saturează presa noastră şi scriu legislaţia care scurtcircuitează
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guvernările naţionale”... Profesorul Julian Simon [Julian L. Simon, The Hoodwinking of a Nation, College of
Business and Management, University of Maryland - College of Business and Management] spunea că raportul
Limitele Creşterii a fost demontat ca fiind o prostie sau o păcăleală de către aproape toţi economiştii care l-au citit
cu atenţie... iar un membru al Club of Rome, Timothy Wirth, spunea că: «va trebui să stăpânim această problemă
a încălzirii globale. Chiar dacă teoria încălzirii globale este greşită, vom face ceea ce este corect în termenii
politicii economice şi ecologiste». Adevăratul scop urmărit de establishment-ul mişcării este de a construi
structurile (politice, economice, ideologice etc.) ale ultimei forme de putere-monopol: guvernarea mondială
corporatisto-comunistă. Ca membru al Clubului de la Roma, Mihail Gorbaciov statua că «ameninţarea crizei
mediului va fi cheia dezastrului internaţional, care va deschide uşa Noii Ordini Mondiale»... Clubul planifică o
guvernare a lumii autoritară, aşa că democraţiile naţionale trebuie să dispară: «inevitabilele probleme ale retragerii
democraţiei sunt dificile».” (David Richards, Global Tyranny: A «Club of Rome» Primer. 2011)
Scopul clubului nu este deloc ascuns: instaurarea şi susţinerea unei guvernări mondiale raţionalizate,
aparţinându-i răspândirea prin mass-media a ideilor „crizei de energie” şi a „suprapopulării pământului”, dar şi subiect controversat -, răspândirea în rândul populaţiei a virusului HIV-SIDA, a cărui creare ar fi comandat-o unor
laboratoare secrete (deţinând şi remediul, însă tot în secret), cu scopul „de a pregăti marele program de asanare a
raselor în vederea instalării guvernului mondial al Elitei”. (Ovid Demaris, Dirty Business, 1974)
„Modelul informatic” al Raportului „Limitele Creşterii” arăta necesitatea stringentă de a scădea rata
natalităţii mondiale şi de a opri pierderile de resurse neregenerabile şi risipa de energie: „Nu există - zicea
Raportul - nici un mod de a ieşi din criză: creşterea economică şi cea a populaţiei trebuie să înceteze între 1975 şi
1990... Criticii Clubului, observau, însă, că „stoparea creşterii economice nu înseamnă că bogaţii vor renunţa la
produsele de lux, precum periile electrice de dinţi sau congelatoarele. Doar săracii vor trebui să facă sacrificii, ei
care nu au profitat încă de binefacerile revoluţiei industriale... Ne dăm seama cu greu cum ar putea fi oprită
această creştere sau măcar încetinită în mod substanţial fără a recurge la o dictatură mondială” [Times din
24.01.1972 (ediţia australiană)]. Iar această dictatură nu ar fi altceva decât deja invocata „putere-monopol:
guvernarea mondială corporatisto-comunistă”, care ar împărţi lumea în trei clase: familiile celor care au devenit
deja elita lumii, cei care îi slujesc pe aceştia (cuprinşi în structurile politico-administrativ-manageriale) şi restul
lumii, 95% din indivizii umani (mult mai puţini decât în prezent, maxim 2,5 miliarde), care va trăi în comunism,
cu resurse limitate, într-o echitate a sărăciei şi sub un control total, cu ajutorul cipurilor electronice individuale
(din actele de identitate sau implantate) şi al tehnicii de supraveghere ultra-sofisticate. Iar toate acestea sunt deja
justificate de „limitele creşterii” planetei.
Elementele biometrice (imaginea facială şi amprentele digitale), ca şi alte date personale, sunt stocate pe un
microcip de tip RFID (Radio Frecquency Identification - identificare prin unde radio), un fel de smart card ce
permite şi detectarea posesorului de la distanţă, fără ştirea acestuia. Proiectul de creare a unei singure baze de date
biometrice mondiale cu denumirea de Consorţiu Informaţional Mondial a demarat odată cu mileniul al III-lea,
având ca principali promotori SUA şi Uniunea Europeană (cu precădere Marea Britanie). La ora actuală, mai
multe organizaţii mondiale şi agenţii guvernamentale americane şi europene au început campania de propagandă
pentru implantarea microcipurilor direct în corpul uman. Şi România a introdus, de la 1 ianuarie 2009,
paşapoartele cu cip biometric, fiind demarat şi programul de introducere a unor noi cărţi de identitate româneşti
(„buletine”) dotate cu acelaşi cip R.F.I.D., platforma-pilot a programului fiind introdusă deja în judeţul CaraşSeverin, condus la nivelul Consiliului judeţean de un înalt mason, membru al Supremului Consiliu de grad 33,
Sorin Frunzăverde (fără nici o legătură?). (a se vedea pe larg lucrarea Dictatura Biometrică, apărută sub egida
Fundaţiei Petru Vodă şi a Asociaţiei Civic Media)
Neo-dictatura „imperiului global”
Conform propriului raport al comitetului executiv al Clubului de la Roma, Mankind at the Turning Point
(„Omenirea la răscruce”), scopul clubului este să realizeze o „conştiinţă globală” cu o „biserică unică” („noua
religie” va fi cea a „noii ere”, în care Dumnezeu este înlocuit de „noosferă”, un fel de „intelect colectiv”) într-o
„comunitate globală”, în care fiecare individ trebuie să-şi dea seama că: „unitatea de bază a cooperării umane şi a
supravieţuirii se mută de la nivel naţional la nivel global”. Conform Clubului, „naţionalismul şi patriotismul sunt
cauza tuturor relelor”, propaganda susţinută de club fiind menită să facă popoarele să renunţe la suveranitatea
naţională şi să accepte „noua ordine şi guvernul mondial, aducătoare de pace!”.
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Scepticii cred, însă, că, dacă vor reuşi planurile Clubului de la Roma, omul va deveni sclavul total şi
perpetuu al „guvernului mondial”, care îi va cere maximum de efort şi, în schimb, îl va hrăni, îl va îmbrăca, îl va
caza, câtă vreme este producător, după care urmează euthanasierea, adică asasinarea prin metode „blânde”. Este
evocat în acest sens „programul de asanare rasială” al clubului (Rassensanieraufsprogramm), care să reducă la
cca. 2,5 miliarde de oameni populaţia globului, ceea ce va permite prezervarea unei elite şi a unei „mase de
executanţi educate în spiritul noii ordini”. Pentru atingerea acestui scop, mass media, bine dirijată, întreţine isteria
„suprapopulaţiei pământului” şi a „crizei energetice” (prezentată ca insurmontabilă), pentru a justifica măsurile de
reducere a „consumatorilor inutili”. În această direcţie, este reţinută şi plastica sentinţă a lui Aurelio Peccei,
fondatorul clubului, pronunţată în cadrul adunării generale a Clubului de la Roma din 1982, de la Paris: „Oamenii
sunt ca insectele, se reproduc prea mult. Este momentul potrivit ca întregul concept al naţiunilor care conduce
către cultura mondială să fie pus în discuţie”.
„Oricum, pentru vremurile contemporane, campionii reţetelor de eutanasie în discuţiile şi conferinţele
masonice pe această temă au fost şi vor fi membri Club of Rome” (Florin Mătrescu, Holocaustul Roşu. Bucureşti
2008, vol. I, p. 465.), însă, în această direcţie au acţionat şi alte cluburi mondiale, precum Commonwealth Club
sau „environmentalist”-ul Sierra Club. Acestea din urmă au promovat în anii '60 conferinţele unui profesor
biologist de la Standford University, Paul Ralph Ehrlich, specializat în studii demografice. Acesta pleda pe temele
favorite ale Clubului de la Roma: limitele resurselor, ceea ce impune necesitatea restricţionării creşterii populaţiei.
Studiile sale, care au fost concentrate apoi în cartea The Population Bomb, apărută în mai 1968, au fost însă
comandate şi susţinute de însuşi fondatorul Clubului de la Roma, Aurelio Peccei.
In The Population Bomb se evidenţiază cinismul: „Problema demografică ar fi putut fi tratată prin controlul
populaţiei, prin care omenirea ar fi reglat conştient rata natalităţii, astfel încât s-ar fi putut evita soluţia creşterii
ratei mortalităţii”. Adică cine să aplice „soluţia creşterii ratei mortalităţii”? Răspunsul acuzatorilor este că soluţia
a şi fost aplicată, în secret, de către activiştii Clubului de la Roma. Astfel, planul de sintetizare în 5-10 ani a „celui
mai mortal virus”, HIV-SIDA, a fost luată tot de către Aurelio Peccei în 1969, ca soluţie faţă de „explozia
demografică postbelică”. Prin urmare, virusul refractar la procesele imu-nologice şi terapeutice a fost dezvoltat ca
virus de sinteză în laboratoarele centrului de cercetare pentru arme biologice de la Fort Detrick, Maryland din
SUA, prin combinarea a doi retroviruşi de origine animală. Data creării virusului a coincis cu iniţierea campaniei
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de vaccinare gratuită antivariolică pe continentul african, în 1977. După acest
episod, boala SIDA, declanşată de virusul HIV, a apărut şi s-a extins în Africa, apoi şi în restul lumii. („Soluţia”
HIV-SIDA nu ar fi singura adoptată de către conspiratori, ci urma a fi corelată cu alte strategii: sterilizarea forţată
a femeilor prin vaccinări gen prevenirea cancerului de col uterin, infestarea tutunului cu deşeuri radioactive,
pulverizarea de substanţe letale etc).
„Comisia Trilaterală” a luat naştere oficial la 1 iulie 1973, avându-l ca preşedinte pe David Rockefeller,
care a avut ideea înfiinţării sale încă de la întrunirea Grupului Bilderberg din 1972, când a propus „formarea unui
grup particular de lideri trilaterali cu putere de decizie” (America de Nord, Europa de Vest şi Japonia) în scopul
„unei mai strânse cooperării” a lor. Grupul Bilderberg a fost de acord, iar „omul lui Rockefeller”, Zbigniew
Brzezinski a organizat „Trilateral Commission” în 1972, nu în 1973, cum se pretinde.
Brzezinski era atunci membru în consiliul director al Clubului de la Roma, dar şi în conducerea Council on
Foreign Relations şi în Grupul Bilderberg, iar scepticii au tradus scopul „unei mai strânse cooperării” a lumii
occidentale printr-o „înţelegere secretă” între marii bancheri ai lumii şi elita corporatistă, ce are ca scop
instaurarea unui guvern mondial. Acelaşi Brzezinski este considerat şi „artizanul instalării lui Barack Obama la
Casa Albă”, ca preşedinte al SUA, în anul 2008.
Se crede că motivul adevărat pentru care a fost creată Comisia Trilaterală a fost acela de a prelua ştafeta
construcţiei guvernării mondiale de la Council on Foreign Relations, care căzuse atunci în dizgraţia publică, odată
cu reacţia dezaprobatoare faţă de declanşarea războiului din Vietnam, conceput de către Council on Foreign
Relations. Din chiar propriul statut al Trilateralei, reiese că aceasta „transcende şi influenţează sistemele
naţionale” (în „interesul omenirii”, zic ei, însă), că trasează din umbră, peste capetele tuturor şi a guvernelor
naţionale, traiectoria viitoare a omenirii, ideea acestei cabale fiind una veche, de fapt, încă de la apariţia
masoneriei speculative, acum 300 de ani, prin care, în Europa continentală şi apoi în America s-a exercitat
„nevoia” noilor îmbogăţiţi burghezi de a dărâma de la putere nobilimea şi aristocraţia.
Chiar în momentul în care lansa Comisia Trilaterală, Zbigniew Brzezinski lansa şi o carte de căpătâi a noii
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organizaţii, despre care se spune că îi fusese comandată de către un „misterios Club”, referire la Clubul de la
Roma sau poate chiar la Bilderberg. Este vorba de lucrarea Two Ages: America's Role in the Technotronic Era,
publicată la New York, conform căreia, omenirea a trecut prin trei mari etape de evoluţie, aflându-se în prezent la
jumătatea celei de-a patra şi ultime etape. Prima dintre ele ar fi etapa „Religioasă”, ce combină un „universalism
oferit de acceptarea ideii că destinul omului se află esenţialmente în mâinile lui Dumnezeu” cu „îngustimea
derivată din masiva ignoranţă, analfabetism şi o viziune limitată la mediul înconjurător imediat”. A doua etapă
este „Naţionalismul”, care punea accentul pe egalitatea creştină (!!? în faţa legii, care a „marcat un alt gigantic pas
în redefinirea progresistă a naturii şi locului omului în lumea noastră”. A treia etapă a fost „Marxismul”, care,
spune Brzezinski, „reprezintă o mult mai vitală şi creatoare etapă în procesul de maturizare a viziunii universale a
omului; marxismul înseamnă simultan victoria omului internaţional asupra celui intern, pasiv, precum şi victoria
raţiunii asupra credinţei”. A patra etapă, finală, ar fi „Era Tehnotronică”, explicată ca „idealul raţionalismului
umanist pe scară globală” şi rezultatul transformărilor evoluţionare americano-comuniste.
De ce este părintele spiritual al Comisiei Trilaterale atât de tributar comunismului? Pentru că acesta,
comunismul, este internaţionalist (a creat chiar 3 „Internaţionale” comuniste, prima puternic sprijinită de
masoneria iregulară), tot aşa cum şi cabala corporatisto-financiară este globalistă. În aceeaşi lucrare de căpătâi a
Trilateralei, Brzezinski pledează, în continuare, înfocat, pentru prezervarea „valorilor” comunismului, fiind
evident că -în concepţia sa - acesta este forma ideală de viaţă economico-socială pentru viitorul majorităţii
populaţiei, cea productivă:
„Marxismul a adus un instrument intelectual unic pentru înţelegerea şi exploatarea forţelor fundamentale ale
vremurilor noastre. A adus cea mai bună percepţie a realităţii contemporane... Marxismul, aplicat la nivel popular
sub forma comunismului, a reprezentat un progres foarte important... deşi adesea punerea în practică nu a atins
idealurile lui. Teilard de Chardin remarca la un moment dat că «aşa monstruos cum e, nu cumva totalitarismul
este de fapt distorsiunea a ceva magnific, şi astfel mult mai aproape de adevăr?»”.
Înţelegem astfel de la trilateralistul şef că există ceva magnific în comunism, care a fost pus în practică
distorsionat, dar Comisia Trilaterală o va face cum se cuvine.
Alte importante „rapoarte” ale Comisiei Trilaterale aparţin tot unui membru al Clubului de la Roma,
profesorul Samuel P. Huntington de la Universitatea Harvard. Este vorba de cărţile The Germinai Peace şi The
Crisis of Democracy, ce promovează idei ale Clubului de la Roma privind creşterea economică a omenirii şi
statuează faptul că democraţia este demodată, trebuind să se renunţe la ea. El afirma textual că: „Am ajuns să fim
nevoiţi să recunoaştem că extinderea economică are limite. La fel este cazul extensiei politicii democratice. Un
guvern ce are foarte puţină autoritate nu va putea să impună oamenilor sacrificiile care s-ar putea să fie necesare
în caz de crize cataclismice de scurtă durată”. De aceea, zicea Huntington, America „are nevoie de o democraţie
mai moderată... e nevoie de lideri cu experienţă, cunoştinţe, prestanţă şi talente deosebite pentru a depăşi
slăbiciunile sistemului democratic”. La numai 3 ani de la publicarea în 1975 a acestor rânduri, Huntington era
numit de către preşedintele J. Carter la conducerea Consiliului pentru Securitate Naţională a SUA.
De fapt, mai mulţi dintre membrii americani ai Comisiei Trilaterale aveau să ajungă pe funcţii de răspundere
în cadrul administraţiei SUA, situaţie descrisă şi de Anthony Sutton în lucrarea sa Trilaterals Over America:
„Comisia Trilaterală a fost fondată de uneltirile stăruitoare ale lui David Rockefeller şi Zbigniew Brzezinski.
Rockefeller, care pe atunci era preşedintele foartei puternicei Chase Manhattan Bank şi directorul mai multor importante corporaţii multinaţionale şi al unor fonduri de întrajutorare, era de mult timp un personaj foarte important
în cadrul misteriosului Consiliu pentru Relaţii Externe (Council on Foreign Relations). Brzezinski, care promova
constant ideea instaurării unui cunoscuta siglă a Comisiei guvern mondial ca formă ideală de conducere a
destinului omenirii, era profesor la Universitatea Columbia şi autor al câtorva cărţi pe care membrii Consiliu
pentru Relaţii Externe le foloseau drept «ghiduri de orientare politică». El a fost director al Comisiei Trilaterale de
la înfiinţarea ei, în 1973, până la finele lui 1976, când a fost numit de către preşedintele Carter consilier
prezidenţial pentru problemele de securitate naţională”.
Însuşi Brzezinski recunoştea, în cartea sa Power and Principle, că promotorii cheie ai politicii externe ai
administraţiei Carter serviseră în prealabil în Comisia Trilaterală. Situaţia era similară, de fapt, în întreaga
administraţie a SUA. Oamenii din componenţa Comisiei Trilaterale, peste 60 de membri, ajungeau în toate
departamentele, de la trezorerie până chiar în CIA, după cum remarca şi Washington Post în 1977.
Membri notabili ai Trilateralei mai au fost preşedinţii americani George Bush tatăl şi Bill Clinton.
Preşedintele Ronald Reagan nu a fost membru al Trilateralei, dar era membru vice-preşedintele său, G. Bush
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(viitorul preşedinte al SUA), ca şi mulţi alţii din administraţia Reagan. George Bush junior (care a venit în fruntea
SUA după cei 16 ani de administraţie controlată de Trilaterală, sub G. Bush tatăl şi Bill Clinton) nu era membru al
Comisiei, dar tatăl său şi vice-preşedintele său Dick Cheney erau, ceea ce a adus o altă serie de trilateralişti în
cabinet şi administraţie. Despre preşedintele Obama nu se ştie să fi făcut parte din Comisia Trilaterală, dar a făcut
la rândul lui loc membrilor acesteia în administraţie, în frunte cu Hilary Clinton, căreia i-a lăsat pe mână politica
externă a SUA, cea care îi şi interesează în scopul guvernării mondiale.
Alţi membri notorii ai Trilateralei: Al Gore, Henry Kissinger, Richard Holbrooke, Ma-deleine Albright,
Robert McNamara, Paul Volcker, Alan Greenspan, Paul Wolfowitz (celebrul fost şef evreu al Băncii Mondiale),
George Soros, Javier Solana (NATO), prinţul Charles (moştenitorul tronului Marii Britanii) ş.a.
În Comisia Trilaterală sunt permanent reprezentate mai multe instituţii bancare precum Banca Centrală
Europeană, Banca Mondială, Fondul Mondial Internaţional, banca centrală americană Federal Reserve, băncile
Chase Morgan, Citibank (împreună cu Citigroup), Goldman Sachs, Bank of America (în ultimele trei bănci este
notorie deja prezenţa, ascunsă iniţial, în acţionariatul semnificativ a familiei evreieşti Rothschild, vârful finanţei
mondiale evreieşti), Bank One, Bank of Tokyo, Bank of Japan şi altele. Alături de acestea stau importante
companii multinaţionale, ca Fuji, Xerox, AIG, Exxon, Shell Oil, Chevron (fosta Standard Oil, deţinută de
Rockefelleri), Texaco, Sony, Coca Cola, Pepsico, Hewlett Packard, Texas Instruments, AT&T, Samsung,
Comcast, Time Warner, Carlyle Group, Levi Strauss, Daikin, Sara Lee, General Electric, General Motor, Ford,
Chrysler, Toyota, Mitsubishi, Johnson & Johnson, IBM, Mobil, Nabisco, Boeing ş.a.
Iată numai câteva dintre opiniile larg răspândite, împărtăşite de cei care au cunoscut îndeaproape Comisia
Trilaterală, opinii ce au consacrat imaginea acesteia:
•
„Ceea ce trilateraliştii intenţionează cu adevărat este crearea unei puteri economice mondiale superioare
guvernelor politice ale statelor naţionale implicate. Deoarece ei sunt atât managerii, cât şi creatorii
sistemului, vor sfârşi prin a conduce lumea!” - senatorul american Barry Goldwater, „With No Apologies”
(1979)
•
„Interesele din spatele administraţiei Bush, cum ar fi C.F.R., Comisia Trilaterală fondată de Brzezinski
pentru David Rockefeller şi Grupul Bilderberger au pregătit şi implementează o dictatură mondială... Ei nu
luptă împotriva terorismului, ci împotriva cetăţenilor... În 1983-1984 am avertizat despre preluarea
guvernării lumii de către aceşti indivizi. Era un plan evident de a submina adevăratele democraţii iar selectarea liderilor politici nu s-a făcut după caracterul lor, ci după loialitatea ce o dovedesc faţă de sistemul
economic condus de către elite şi după cât de dedicaţi sunt în prezervarea puterii acestuia. Tot ceea ce avem
noi acum sunt pseudo-democraţii.” - dr. Johannes B. Koeppl, fost ministru german al apărării şi consilier al
fostului secretar general NATO Manfred Werner, într-un interviu FTW.
•
„Comisia Trilaterală este încercarea Illuminati de a uni piaţa economică a Europeană, Japonia, Canada şi
Statele Unite într-o confederaţie economică şi politică” - Alex Christopher, Pandora's Box, The Ultimate
Unseen Hand Behind the New World Order
•
„Mulţi dintre membrii Comisiei Trilaterale au ajuns mai apoi în poziţii de putere ... Acesta este motivul
pentru care ea a dobândit reputaţia de a fi guvernul din umbră al occidentului... ce creează o comunitate
supranaţională dominată de către corporaţiile multinaţionale.” - cercetătoarea Laurie K. Strand, Who's in
charge.
Există totodată şi o mulţime de analişti care susţin că aproape toţi membrii Comisiei Trilateralei sunt masoni
cu grade mari, mai ales din ritul scoţian (american).
Dacă la momentul constituirii Comisiei Trilaterale, David Rockefeller invoca contextul războiului din
Vietnam, în care Statele Unite „au nevoie să împartă povara leader-shipului mondial cu alte două centre de putere:
Europa şi Asia”, aducând doar Europa Occidentală şi Japonia în asocierea cu SUA, până în prezent, ramurei
americane i s-au adăugat Canada şi Mexic (care sunt prinse şi în acordul de liber schimb NAFTA, împreună cu
SUA) iar ramurei europene ţări din Europa de Est, în două etape: Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia, Cipru şi
Estonia în 1994; Bulgaria şi România în 2004 (România însemnând numai Mugur Isărescu, atunci). Ramură
asiatică a Trilateralei, denumită din anul 2000 „grupul regional pacifico-asiatic”, în care la început era numai
Japonia, s-a mărit prin includerea unor potentaţi din Hong Kong, Coreea de Sud, Taiwan, Australia, Noua Zeelandă, ţările din aşa-zisul grup ASEAN, adică Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore şi Thailanda, apoi, din 2009,
China şi India, două ţări pe punctul de deveni mari superputeri economice şi militare, comunismul aplicat maselor
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largi de către China fiind bine văzut şi chiar apreciat de Comisia Trilaterală (ca şi efortul acesteia de a controla
populaţia).
Comisia lucrează în cicluri trienale, are o întâlnire anuală a celor trei componente, americană, europeană şi
asiatică (împreună cu Australia) şi o întâlnire anuală generală. Analiştii cred că după luarea unor decizii, membrii
organizaţiei le transmit sau le impun guvernelor, prin oamenii lor asociaţi puterii regionale, iar acestea le aplică la
nivelul fiecărui stat. Supra-think-tank-ul „trilateralist” are o normă de maxim 390 de membri, astfel: maxim 170
de membri pentru regiunea Europa; maxim 120 de membri pentru regiunea nord-ame-ncană (din care 87 maxim
pentru SUA), şi 100 pentru regiunea pacifico-asiatică. În prezent, însă, grupul european are cca 150 membri, cel
americano-canadiano-mexican 107 membri, iar cel asiatico-australian 117 membri, norma asiatică fiind depăşită
din 2009.
Membrii ajung în componenţa Comisiei Trilaterale numai pe bază de invitaţii de la grupurile regionale şi
naţionale, fiind aleşi dintre liderii marilor corporaţii şi firme, bancheri, magnaţi sau directori din media (presă),
antreprenori, profesori universitari „de renume”. Teoretic, pentru a păstra caracterul neoficial al organizaţiei, cei
ce ajung să deţină funcţii în administraţiile statelor lor renunţă la calitatea de membri ai Comisiei Trilaterale, fiind
înlocuiţi în baza aceloraşi norme (cote) naţionale de reprezentare. Regula este însă adesea încălcată, mai ales în
regiunea est-europeană.
Există şi o inter-legătură între marile think-tank-uri promotoare ale noii ordini mondiale. Astfel, preşedintele
executiv al Aspen Institute, Walter Isaacson, este un membru important al Comisiei Trilaterale, iar Grupul
Bilderberg este, de asemenea, bine reprezentat, nu numai David Rockefeller (fondator al grupului) fiind un bun
exemplu, ci şi Peter Suther-land, membru în comitetul director al Grupului Bilderberg, care a participat la
întrunirea Comisiei Trilaterale de la Bucureşti, din anul 2010.
„Revoluţia din 1989” şi Comisia Trilaterală
Cotidianul american The New York Times din 19 ianuarie 1989, ca şi cel francez L'Humanite, din 20
ianuarie 1989, dădeau ştirea întâlnirii în perioada 15-18 ianuarie, la Moscova, dintre o delegaţie a Comisiei
Trilaterale, condusă de David Rockefeller şi de Henry Kissinger, şi autorităţile sovietice, reprezentate la vârf de
şeful Uniunii Sovietice Mihail Gorbaciov şi ministrul Primakov. Din partea Trilateralei mai participau şi expreşedintele francez Valery Giscard d'Estaing şi fostul premier nipon Yasuhiro Nakasone.
Relativ recent, Comisia Trilaterală a publicat unele informaţii despre aceste discuţii şi rezultatele lor [studiul
„Commemorating 1989, the Year That Changed the Map of Europe (and Thereby the World)” publicat pe
www.trilateral.org]. Reiese că discuţiile dintre Rockefeller şi Gorbaciov, dublate de cele ale delegaţiei Trilateralei
cu ministrul sovietic al armatei, au condus la „schimbarea hărţii Europei”, adică au generat şi sprijinit revoluţiile
din statele europene satelite ale U.R.S.S., printre care Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria şi România. Înţelegerea
cu Gorbaciov era ca politica „anti-stalinistă” (perestroika şi glasnost) a acestuia să fie impusă şi acestor sateliţi
comunişti. Planul ar fi fost definitivat în cadrul întrunirii Comisiei Trilaterale de la Paris din 8-10 aprilie 1989
(prezentată de The International Herald Tribune din 16 aprilie 1989), a cărui temă „The East-West relations-task
force report” a fost condusă de Valery Giscard d'Estaing şi Henry A. Kissinger, tot atunci stabilindu-se şi
întrunirea summit-ului S.U.A. cu U.R.S.S. de la Malta, din decembrie.
Deoarece, spre deosebire de regimurile comuniste din celelalte ţări, Nicolae Ceauşescu s-a opus vehement
schimbărilor cerute de Moscova, s-a stabilit ca până la sfârşitul anului 1989 el să fie răsturnat, chiar şi prin
violenţă. În acest sens am reprodus pe larg, într-un volum anterior [Masonerie şi Iudaism, editura Carpathia Rex
(2007), cap. Marcel Schapira, şeful evreu al masoneriei române - povestea succesiunii la funcţia de Suveran
Mare Comandor (1944 -1993)], informaţia furnizată de Marele Maestru mason Dan Amedeu Lăză-rescu, care
arăta că în septembrie 1989, în timp ce se afla la un „congres” mason, la Paris (în cinstea a 200 de ani de la
revoluţia franceză), şeful masoneriei române din exil, evreul Marcel Schapira, i-ar fi spus lui Amedeu Lăzărescu:
„Bagă de seamă, dacă te întorci în ţară, că Ceauşescu e condamnat. Gorbaciov şi-a luat angajamentul în faţa
noastră... Până la sfârşitul anului, Ceauşescu va fi răsturnat!”
La rândul lui, fostul ofiţer de spionaj DIE Stelian Andronic, care după 1989 a fost cooptat la conducerea
Serviciului Român de Informaţii, relata că „Trilaterala şi organizaţiile ei adiacente au jucat un rol important în
[revoluţia din] 1989, inclusiv în ce priveşte execuţia lui Ceauşescu”. „El a fost lichidat, exclus de pe scena istoriei,
chiar de către Trilaterală. Informaţiile noastre [ale spionajului românesc de până în 1990] au fost clare - mai spune
ofiţerul -, în ianuarie 1989, reprezentanţii Trilateralei, America - Henry Kissinger, Europa - Valery Giscard
59

d'Estaing, şi Asia - Yasuhiro Nakasone, s-au întâlnit la Moscova cu Mihail Gorbaciov. După care Gorbaciov, la
ultima întâlnire cu Ceauşescu, în acelaşi an, i-a spus: «ne vedem în decembrie... dacă ne mai vedem!»”.
Bunele relaţii ale Trilateralei cu Gorbaciov ajunseseră aşa de departe, încât în 27 octombrie 1989 (cca o lună
înainte de răsturnarea lui Ceauşescu), însuşi doctrinarul Comisiei Trilaterale, Zbigniew Brzezinski, „conferenţia”
la Moscova, în plenul Academiei Diplomatice a Uniunii Sovietice, pledând pentru „cooperarea est-vest”.
Am văzut că doctrinarii Comisiei Trilaterale apreciază foarte mult marxismul, adică, concepţia comunistă
aplicată societăţii umane. De ce, atunci, să se fi implicat în răsturnarea regimurilor comuniste naţionale.
Răspunsul este simplu, dacă citim cu atenţia lucrarea mai sus-citată a lui Brzezinski. Aceste state blocau accesul
la piaţa şi la resursele naţionale ale marelui capital din spatele think-tank-ului, iar marxismul este (va fi) rezervat
de oculta globalistă pentru marea majoritate a populaţiei, în timp ce puterea va trebui să se afle în mâinile „elitei”
corporatisto-financiare, a stăpânilor noii ordini mondiale.
Club of Rome şi Trilaterala la Bucureşti
Deoarece Mugur Isărescu face parte din Club of Rome din 1993, ca şi din conducerea internaţională a
Clubului, în numele „Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma”, al cărei preşedinte este tot el, în mai 2008 a
fost gazda întrunirii de la Bucureşti a aşa-zisei „Conferinţei Europene a Asociaţiilor Naţionale ale Clubului de la
Roma”. Participanţii erau preocupaţi de „Ce forţe pun în mişcare Europa?” (tema publică a dezbaterii), dar în
afara agendei oficiale, ei au mai analizat şi modalităţile practice prin care criza economico-fi-nanciară abia
declanşată va contribui la implementarea agendei mondiale a clubului. Toată conducerea mondială a fost prezentă
la Bucureşti, în frunte cu Raoul Weiler, preşedintele Asociaţiei Europene a Clubului de la Roma, iar americanii au
fost reprezentaţi de şefa filialei clubului, Anitra Thorhaug.
Aceasta era însă numai prima întrunire a unui think-tank mondial, în organizarea guvernatorului Băncii
Naţionale a României.
În toamna lui 2010, tot la Bucureşti se întrunea şi Comisia Trilaterală, avându-l drept gazdă pe acelaşi
Mugur Isărescu. „Împăraţii lumii vin la Bucureşti” sau „Illuminati în România” titra atunci presa românească,
precizând că „pentru prima oară în istorie, aceşti împăraţi se întâlnesc la Bucureşti”. Participanţii, majoritatea
europeni, ai întrunirii de la Bucureşti ai Comisiei Trilaterale, desfăşurată între 15 şi 17 octombrie, erau în număr
de cca 170, ei fiind cazaţi în modernul hotel Radisson, fostul Hotel Bucureşti de pe Calea Victoriei, deţinut din
2001 de magnatul israelian Mordechai (Motti) Zisser, urmare ajutorului primit în anul 2000 de la premierul
Isărescu, care a blocat ancheta asupra privatizării frauduloase în curs a hotelului, anchetă demarată de către
Corpul de Control al Guvernului de sub premieratul lui Radu Vasile (Corpul de Control fiind condus de Ovidiu
Grecea). [Practic, Isărescu i-a cerut dosarul de cercetare expertului guvernamental Victor Vasiliev, care ridicase
de la Fondul Proprietăţii de Stat şi de la Hotelul Bucureşti (SC Bucureşti-Turism SA) probele fraudării
privatizării, după care a închis dosarul în seiful său. Abia după privatizare, în 2001-2002, copii ale probelor de la
CCG. au ajuns la I.G.P., pentru o nouă anchetă penală (soldată cu trimiterea în judecată a conducerii FPS), cea
guvernamentală - care în anul 2000 putea opri privatizarea Hotelului Bucureşti - fiind, din păcate, blocată de
Mugur Isărescu.]
Isărescu nu este, însă, singurul român membru al Comisiei Trilaterale, ci şi socialistul Mihai Tănăsescu, fost
ministru al finanţelor în România şi fost director executiv adjunct la Banca Mondială, în prezent reprezentantul
României la Fondul Monetar Internaţional, el fiind a doua „gazdă” de la Bucureşti a Trilateralei. Printre
participanţi s-au aflat şi „greii” Bill Clinton, David Rockefeller, Javier Solana, prinţul Charles, Jose Manuel
Barroso şi fostul cancelar german Gerhard Schroder, Peter Sutherland, membru în comitetul director al Grupului
Bilderberg (preşedinte totodată al uriaşei bănci evreieşti Goldman Sachs, ce a profitat de criza financiară demarată
în anul 2008, înghiţind alte bănci), Jacob Frenkel (preşedintele băncii americane JP Morgan Chase), Michael
Fuchs, vicepreşedinte executiv al Comisiei Trilaterale şi vicepreşedinte al partidului din care face parte cancelarul
Germaniei, Angela Merkel - CDU, Wolfgang Ischinger (preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen),
reprezentanţii mai multor corporaţii internaţionale (precum uriaşa bancă elveţiană UBS, deţinută indirect de
familia Rothschild, British American Tobacco, Ducati Energia etc.) lideri politici, diplomaţi (ambasadori şi foşti
ambasadori etc.) şi reprezentanţi ai „elitei”. „Miliardari, înalţi demnitari, bancheri, precum şi oameni influenţi din
ONU, UE şi NATO au participat la întâlnirea regională a Comisiei Trilaterale, organizată pentru prima dată în
istorie la Bucureşti - scria presa -. Premierul Boc a rostit cuvântul de bun venit, iar preşedintele Băsescu le-a oferit
un dineu conducătorilor din umbră ai planetei”.
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Întreg evenimentul s-a desfăşurat pe Calea Victoriei (cu excepţia „dineului” de la Palatul Cotroceni),
dezbaterile desfăşurându-se în sala mare a hotelului Radisson Blu şi în impozanta clădire a Băncii Naţionale a
României (ce căutau atâţia „particulari” - cum se pretind trilateraliştii - într-o instituţie de stat?), iar distracţia în
Ateneul Român (un „concert privat”) şi în restaurantele de la hotelurile Radisson şi Athene Palace-Hilton.
Iată o listă scurtă, reprezentativă, a celorlalţi participanţi la întrunirea de la Bucureşti a membrilor grupului
regional al Comisiei Trilaterale, din care reiese interesele cui le reprezintă aceşti „particulari” preocupaţi de
controlul global al omenirii: - Estela Barbot şi Ana-Patricia Botin, directoare ale băncii Santander, respectiv
Santander Group; - Edmond Alphandery, preşedinte al companiei franceze Electricite de France (EDF); baronul Jean-Pierre Berghmans, preşedinte al board-ului executiv al trustului Lhoist Group; - Carl Bildt, ministru
de Externe al Suediei; -Manfred Bischoff, preşedintele board-ului de la Daimler-Munchen şi fost preşedinte al
EADS; -lord Brittan de Spennithome, vicepreşedinte la UBS Investment Bank din Londra şi fost vice-preşedinte al
Comisiei Europene; - Francois Bujon de l'Estang, preşedinte al companiei pariziene Citi France; -Richard
Burrows, şeful British American Tobacco (firmă cu mari interese în România); -Herve de Carmoy, preşedintele
onorific al Banque Industrielle et Mobiliere Privee din Paris; -Jurgen Chrobog, preşedinte la BMW şi fost
ministru de externe al Germaniei; -Luc Coene, guvernator al Băncii Naţionale a Belgiei; -Eckhard Cordes,
directorul executive al Metro Group; -Alfonso Cortina, vice-preşedinte al Rothschild Europe şi consilier principal
al familiei Rothschild pentru Spania şi America Latină; -Enrico Tomaso Cucchiani, membru în staff-ul
managerial al trustului financiar Allianz; -Caroline Daniel, editor al ziarului londonez Financial Times; -Michel
David-Weill, ex-chairman al Lazard LLC; -Vladimir Diouhy, consilier al trustului bancar Goldman Sachs; -John
Elkann, preşedintele grupului Fiat, -Guy Elliott, directorul financiar al firmei londoneze Rio Tinto (o firmă
rothschildiană, cf. Who runs the World and controls the Value of Assets, scrisă de Joan Veon în 2007); -Oscar
Fanjul, vice-chair-man la Omega Capital; -Klaus-Dieter Frankenberger, editor la Frankfurter Allgemeine
Zeitung; -lordul Gilbert, membru al Camerei Lorzilor şi fost ministru al Apărării Marii Britanii; -Stephen Green,
preşedinte al HSBC şi al British Bankers' Association (Asociaţia Bancherilor Britanici); -Federica Guidi, director
executiv al companiei italiene DUCATI Energia; -lordul Guthrie, director al N. M. Rothschild & Sons din Londra şi
membru al Camerei Lorzilor; -Nigel Higgins, director executiv la The Rothschild Group din Londra; -lordul Kerr
de Kinlochard, chairman la Royal Dutch Shell, membru la Camera Lorzilor; -Jiri Kunert, preşedinte executiv la
UniCredit Bank sucursala din Cehia; -Eli Leenaars, vicepreşedinte în trustul bancar ING; -Ulrich Lehner,
preşedinte al trustului german Deutsche Telekom şi la Henkel; -Peter Loscher, director executiv al Siemens; -Peter
Mitterbauer, preşedinte al Federaţiei Austriece a Industriei; -sir Mark Moody-Stuart, chairman la Royal Dutch
Shell Group, filiala londoneză; -Klaus-Peter Muller, preşedintele Commerzbank din Frankfurt-pe-Main şi expreşedinte al Asociaţiei Germane a Băncilor (BDB) din Berlin; -Ewald No-wotny, guvernatorul Băncii Naţionale
a Austriei; -Richard Olver, preşedintele britanicei BAE Systems; -Lucas Papademos, vice-preşedinte al Băncii
Centrale Europene; -Dieter Pfundt, partner la Oppenheim Bank din Frankfurt-pe-Main; -Roberto Poli, preşedinte
al ENI la Roma; -Dieter Rampl, preşedinte la UniCredit Group din Milano; -Denis Ranque, preşedinte la
Technicolor-Paris; -H. Onno Ruding, ex-preşedinte la Citibank şi fost ministru de Finanţe al Olandei; -Andreas
Schmitz, preşedinte al Asociaţiei Germane a Băncilor (BDB) şi director executiv al HSBC; -Henning SchulteNoelle, chairman al trustului financiar Allianz din Munchen; -Yves-Thibault de Silguy, preşedinte al marii firme
de construcţii franceze VINCI; -lordul Simon of Highbury (membru al Camerei Lorzilor), director al grupului
GDF Suez, consilier al trustului bancar Morgan Stanley International, preşedinte la Unilever şi chairman la
British Petroleum din Londra; -Andreas Treichl, preşedinte şi director executiv la Erste Bank din Viena; -Marco
Tronchetti Provera, director executiv la Pirelli&C. (Milano), la Confindustria şi fost preşedinte la Telecom Italia;
-Nout Wellink, preşedintele Băncii Centrale Olandeze (Amsterdam); -Alexander Wilmot-Sitwell, codirector
executiv al UBS Investment Bank, din Londra; -lordul Mandelson, secretar de stat britanic pentru comerţ şi
industrie, fost membru al Comisiei Europene.
Se observă cu uşurinţă că multe dintre firmele ai căror reprezentanţi veneau la întrunirea Trilateralei de la
Bucureşti, aveau şi au încă interese majore în România, precum Erste (ce deţine printr-o privatizare rothschildiană
Banca Comercială Română), Vinci (de care Traian Băsescu spunea în urmă cu mai mulţi ani că „îşi ia tainul” de la
români, din contractele de construcţii autostrăzi), Allianz în domeniul asigurărilor; băncile UniCredit, ING; şi
Citibank; apoi BAE Systems; Metro Group, British American Tobacco, EADS; ENI (domeniul energetic),
Unilever sau GDF Suez. Alt aspect semnificativ este acela că adevăratul patron al multora dintre afacerile
prezente în grupul european al Comisiei Trilaterale este familia Rothschild, vârful finanţelor evreieşti, acestea
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fiind, cum am văzut, UBS Investment Bank, Goldman Sachs, N. M. Rothschild & Sons, Rio Tinto, Citibank sau
Rothschild Europe, al cărei vice-preşedinte este şi un consigliere al familiei Rothschild.
Prima zi a întâlnirii, vineri, a debutat la ora 19 cu un concert de la Ateneu, urmat imediat la ora 21 de un
dineu la Cafe Athenee Palace (la parterul hotelului Hilton, chiar lângă Ateneu), oferit trilateraliştilor de guvernul
României, la care premierul Emil Boc a ţinut un speech, dar a intrat şi a ieşit pe o mică uşa de serviciu, pentru a
nu fi văzut de presă, care oricum nu avea acces la eveniment, fiind îndepărtată. Deşi evenimentul nu a fost
comunicat public, Calea Victoriei era înţesată în zona Ateneu - hotelul Radisson de maşini de poliţie, jandarmerie,
S.R.I. şi de poliţişti care opreau circulaţia autobuzelor pentru ca trilate-raliştii să poată umbla liber pe carosabil.
Atunci, ca şi la discuţiile de a doua zi, sâmbătă, la Banca Naţională - sponsorul principal al evenimentului -,
curioşii au putut observa ce români au fost invitaţi să participe la activităţile Trilateralei (evident, nu şi la
discuţiile discrete), adică ministrul de Externe Teodor Baconschi, ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu, oligarhul
PDL-ist Adriean Videanu, bancherii Mişu Negriţoiu, Nicolae Dănilă (apropiat al băncilor Rockefeller), Petru
Rareş (toţi trei membrii ai Clubului de la Roma, filiala românească, condusă de Isărescu), fostul ministru de
externe şi al Apărării, Teodor Meleşcanu (membru al Clubului de la Roma, filiala românească), ex-ministrul de
Finanţe Daniel Dăianu (membru al Clubului de la Roma, filiala românească), euro-parlamentarul şpăgar Adrian
Severin, candidatul la funcţia de premier al României Lucian Croitoru (un intim de al lui Isărescu, mason şi
director la Banca Naţională), magnatul mason Silviu Prigoană (o singură sursă afirmă participarea sa), directoarea
de la OMV-Petrom, Mariana Gheorghe, ş.a.
Prima temă de sâmbătă, privind România şi vecinătăţile ei, a fost prezidată de consilierul internaţional al
celei mai puternice bănci din lume, banca americană (de fapt evreiască) Goldman Sachs, un anume Vladimir
Clouhy, fost ministru ceh al Industriei. A urmat un prânz de două ore, în chiar sediul Băncii Naţionale a
României, la care discuţiile în grupuri-grupuri au fost mai aprinse chiar decât în cadrul dezbaterilor, printre
acestea trilateraliştilor sugerânduli-se de către români să se implice în rezolvarea „problemei Transnistriei”, prin
scoaterea acesteia de sub tutela Rusiei (la discuţii participa şi ministrul de Externe de la Chişinău, Natalia
Gherman).
După masă s-a discutat principala temă a întrunirii Trilateralei la Bucureşti, rolul globalizant al Germaniei la
20 de ani după reunificare, prezidată de însuşi profesorul Mario Monti, preşedintele „regiunii Europa” a Comisiei
Trilaterale, fost ministru european (respectiv membru al Comisiei Europene pentru problemele de piaţă internă şi
politicile competiţionale), care a promovat alături de al doilea vorbitor, Wolfgang Ischinger, fost ministru de
externe al Germaniei, poziţia „Grupului de Reflecţie privind Viitorul Europei”, căruia îi aparţine Monti şi care are
ca obiectiv modelarea Europei pentru anii 2020-2030. Dacă la discuţia despre România, o parte dintre trilateralişti
au lipsit, acum au venit toţi.
Discuţia a trecut imediat la Europa şi la Criză („Europe and Crises: a necessary and sufficient condition?”),
principalul actor al discuţiilor fiind englezul John Kerr, chairman al uriaşei companii petroliere Royal Dutch Shell
(deţinută de familia evreiască Rothschild, de familia regală olandeză şi de alţi magnaţi), fiind secondat de
preşedintele Băncii Naţionale a Poloniei, Marek Belka, un fost director al departamentului european al F.M.I., fost
premier şi fost ministru de finanţe al Poloniei. Ideea trilateriştilor era că odată cu instalarea crizei au apărut o
grămadă de „oportunităţi”, dar, cum s-a văzut, doar companiile lor au profitat, nu toată lumea, care a sărăcit de pe
urma crizei financiare.
Ziua s-a încheiat cu o fastuoasă recepţie („official reception and dinner”) la Palatul Cotroceni, la invitaţia
preşedintelui Traian Băsescu, care, departe de ochii presei, ţinută la distanţă, s-a prelungit până târziu în noapte,
preşedintele chibiţând şi încercând să îi convingă de câte ceva pe aproape toţi şefi Trilateralei prezenţi la întâlnire.
A doua zi, după noaptea grea de la Cotroceni, trilateraliştii nu au făcut decât să coboare din camerele lor de
la Radisson în marea sală de la mezaninul hotelului, aceeaşi în care, în urmă cu numai un an, se întrunise thinktank-ul Aspen Institute, sub preşedinţia lui Mircea Geoană. Acum, Comisia Trilaterală europeană făcea aici
agenda globalizării, debutând cu ascultarea mesajului video ce îi era trimis de către directorul Fondului Monetar
Internaţional, Dominique Strauss-Kahn, după care au luat cuvântul Michael Fuchs, membru al Bundestag-ului de
la Berlin, urmat de Jurgen Fitschen de la Deutsche Bank. Discuţiile s-au purtat liber, dar cu uşile bine închise,
fiind încheiate cu încă un subiect: politica internaţională în regiunea Mării Negre, temă deschisă de americanul
Ross Wilson, de la „Consiliul Atlantic” al Statelor Unite, care a avut-o ca principal interlocutor pe rusoaica Nadia
Arbatova, o profesoară de economie mondială, şefă a unui ONG moscovit pro-globa-lizare, invitată special,
deoarece se discuta despre intersectarea intereselor Statelor Unite, cu cele ale Europei şi ale Rusiei, toate acestea
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trebuind integrate intereselor „globale”.
Ziua de duminică a fost ultima zi a discuţiilor, începute de la ora 8 45, totul încheindu-se cu un mare banchet,
la prânz, tot la hotel, după care mulţi dintre participanţi s-au dus la aeroport, alţii însă au rămas spre a beneficia de
o mini-vacanţă oferită de Isărescu. Semnificativ, nici unul din participanţi, deşi era duminică, nu a dorit să
participe la nici una din slujbele religioase de la bisericile din imediata apropiere, catedrala catolică Sfântul Iosif,
Biserica Luterană sau cea ortodoxă, Biserica Albă de vis-a-vis de hotel.
De ce s-a întâlnit Comisia Trilaterală la Bucureşti? Răspunsul, neoficial, desigur, a fost rostit numai pe la
colţuri: deoarece prin politica indusă discret de Banca Naţională, „România a avut programul cel mai intens de
acorduri cu FMI din întreaga Europă”, fiind totodată „ţara cu cel mai dur regim de austeritate din regiunea
europeană” ca „experiment-pilot al noii ordini mondiale” (adică: putem să reducem pensiile şi salariile, iar
populaţia să reziste?). În acest sens sunt interpretate şi spusele lui Mihai Tănăsescu din prima zi a întrunirii
Trilateralei la Bucureşti: „Mesajele care vor fi date în zilele următoare vor fi foarte importante pentru România”.
Faptul că a fost ales Bucureştiul se mai datorează şi faptului că s-a trasat modul în care U.E. „va modela regiunea
central-estică a Europei şi va ma-nageria graniţa cu Rusia şi Turcia”, României revenindu-i o serie de sarcini în
această privinţă, conform viziunii (intereselor!) think-tank-ului financiaro-corporatist. Ziarul Financiar sugera în
acele zile că la întâlnirea premierului Boc cu trilateralişti, el le-ar fi declarat acestora că guvernaţii români şi-au
învăţat lecţia din greşeala aplicării „politicilor fiscale şi salariate greşite”, motiv pentru care legislaţia muncii va fi
schimbată, în defavoarea salariaţilor. Mai mult, Emil Boc ar fi acceptat, tacit, şi posibilitatea unei „amnistii
fiscale” pentru cei care au fraudat statul român depozitând sume mari de bani în străinătate.
Dincolo de discuţiile mai sus-arătate, dintr-o sursă sigură am mai aflat că un subiect aprins al trilateraliştilor
europeni a mai fost, în octombrie, dar şi la toate întâlnirile din 2010, modul în care să fie sancţionat („great
sanctions”) Iranul islamic, totul însoţit de interminabile discuţii despre lumea arabo-islamică şi despre „noua
strategie NATO”. Presa românească nu a fost, din păcate, la înălţimea evenimentului. „Datorită caracterului privat
(sau mai bine zis secret) al reuniunii, informaţii referitoare la temele abordate nu sunt accesibile”, scria Cotidianul
în acele zile. Nici Preşedinţia României, nici Guvernul şi nici Banca Naţională nu au formulat vreun comunicat
oficial despre întrunire, deşi toate acestea au fost direct implicate, prin dineuri, cine sau sponsorizări, deşi atât
Traian Băsescu, cât şi Emil Boc, s-au implicat în calităţile lor oficiale, de preşedinte şi de premier ai României, în
discuţiile cu trilateraliştii.
Concluzia stupidă, slugarnică şi anti-naţională trasă de presa românească de pe urma acestei întruniri de la
Bucureşti a Trilateralei era formulată, în esenţă, de cotidianul România Liberă: „Una peste alta, o reuniune
consistentă care asigură României o vizibilitate în rândurile elitei politico-economice care contează pe acest
continent. Dar, desigur, vor exista conspiraţionişti care vor acuza Comisia că vrea să cumpere, iar pe Isărescu că
vrea să vândă România Marii Finanţe Mondiale. Măcar de-ar face-o!”
România pentru Clubul de la Roma
Singurul român care a beneficiat de întrunirea Comisiei Trilaterale la Bucureşti, în 2010, este Mugur
Isărescu, care este unul din cei 36 de membri care compun comitetul executiv al acestei Trilaterale şi care şi-a
întărit astfel poziţia personală la vârful lumii think-tank-urilor corporatisto-financiaro-bancare. La nivelul
României, aşa cum am văzut, el conduce şi o asociaţie zis „naţională” menită să sprijine, ca şi altele asemenea din
întreaga lume, aplicarea planurilor globale ale Clubului de la Roma, folosindu-se în acest scop de importante
personalităţi, mai ales politice.
Printre cei 80 de membrii români ai Asociaţiei Române pentru Club Of Rome (The Romanian Association
for the Club Of Rome), prezidat de Mugur Isărescu, îi găsim pe Emil Constantinescu (fost preşedinte al
României), Ion Iliescu (fost preşedinte „revoluţionar” al României), Petre Roman (fost premier „revoluţionar” al
Românei, după 1989), Teodor Meleşcanu (fost ministru de Externe şi al Apărării, şef al SIE acum), Ion Ţiriac
(magnat care şi-a pus baza averii din România în timpul guvernării Petre Roman), Ioan Mircea Paşcu (fost
ministru al apărării, numit de analiştii francezi ca unul dintre „miniştrii CIA-ului în România”), Daniel Dăianu
(preşedintele Societăţii Române de Economie, fost ministru liberal de finanţe), Mircea Coşea (economistpolitician, profesor la ASE, fost ofiţer de Securitate; parlamentar european) Nicolae Dănilă (economist din zona
bancară, a început prin a lucra la Bucureşti ca reprezentant al unor bănci americane ce orbitează în jurul clanului
Rockefeller, precum Chase Manhattan; şef al Băncii Comerciale Române când aceasta a fost privatizată în
favoarea Erste Bank, vice-guvernator al Băncii Naţionale a României), Eugen Dijmărescu (vice-guvernator al
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Băncii Naţionale a României; a început în 1990 ca membru al guvernului Petre Roman, ajungând ministru
economiei şi finanţelor; peste ani ajunge şi în guvernul Adrian Năstase), Radu Gheţea (preşedinte al Asociaţiei
Române a Băncilor şi şef al CEC Bank), Mişu Negriţoiu (şef al ING Bank România, după ce în 1990 a fost în
SUA, cam în aceeaşi perioadă cu Isărescu, apoi a fost viceprim-ministru în guvernul Văcăroiu), Valentin Lazea
(economist-şef la Banca Naţională a României; instrucţia specială şi-a făcut-o la Institutul Giordano dell'Amore
din Milano şi la Institutul F.M.I. din Washington), Ioan Rus (fost ministru de Interne şi vice-prim-ministru în
guvernul Năstase, politician PSD, liderul aşa-zisului „grup de la Cluj”, văzut ca manipulând politic şi economic
nord-vestul ţării; din acelaşi „grup” provine şi şeful S.R.I., G.C. Maior; Rus este cunoscut şi ca mâna dreaptă şi
asociat în Ardeal al magnatului Ion Ţiriac), Ilie Şerbănescu (economist de prestigiu, fost ministru), Adrian
Vasilescu (purtătorul de cuvânt al BNR şi consilier al lui Mugur Isărescu), Dan Voiculescu (magnat şi şeful din
umbră al Partidului Conservator), Sergiu Celac (etnic evreu, ministru de externe în guvernul „revoluţionar” al lui
Petre Roman - 28. 12.1989, apoi ambasador al României în Marea Britanie), Traian Chebeleu (diplomat de
carieră, fost purtător de cuvânt al preşedintelui Ion Iliescu, fost ambasador în Austria ş.a.), Mircea Maliţa
(academician octogenar, eseist, fost ambasador în SUA şi director al Bibliotecii române din New York), Dinu
Giurescu (istoric de marcă), Ecaterina Andronescu (fost ministru al Educaţiei), Andrei Marga (ministru de
Externe şi ex la Educaţie), Daniel Barbu (filozof şi politolog de valoare), Cornel Codiţă (general, fost consilier al
preşedintelui Ion Iliescu şi al ministrului apărării Victor Babiuc, conduce un aşa-zis „Centru de Studii NATO”),
Ionel Haiduc (preşedinte al Academiei Române), Emil Hurezeanu (celebru jurnalist care conduce cotidianul
România Liberă) Solomon Marcus (matematician evreu), Alexandru Solomon (regizor evreu, producătorul
filmului Kapitalism, ce denigrează capitaliştii românii de după '89), Gh. Buliga (preşedinte la diferite agenţii
economice ale statului din petrol, gaze şi minerale), Florian Colgeac (preşedintele Edu-Gate, „Consorţiul Român
pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi şi Talentaţi”), Aureliu Leca (profesor, fost senator şi şef al Renel
aliniat P.D.L., conferenţiar pe teme ecologiste şi de „managementul energiei”), Marius Iosifescu, C. Hera şi
Marius Sala (vice-preşedinţi ai Academiei Române) şi alţii.
Vicepreşedinte al organizaţiei româneşti a Clubului de la Roma este Virgil Stoenes-cu, important mason şi
coleg cu Isărescu (a se vedea capitolul Isărescu şi masoneria).
Faţa necunoscută a „globalistului” Mugur Isărescu
Mugurel Isărescu provine dintr-o familie mic-burgheză din Drăgăşani, al cărei cap lucra într-o bancă: „Când
m-am născut eu (în 1949), tata lucra deja la Banca de Stat a Republicii Populare Române din Drăgăşani; nu i se
spunea pe atunci Banca Naţională”. Familia pare să fi fost mai înstărită înainte de instalarea comunismului, iar o
legendă a presei de scandal susţine că la începutul secolului XX, atunci când a vrut să o rupă cu identitatea sa
evreiască, şi-ar fi schimbat numele în Isărescu (un articol în acest sens a apărut în anii '90 în săptămânalul Atac la
Persoană; există mai multe susţineri privind numele iniţial al familiei, Itzer sau Issac, dar nici o probă real
concretă). Realitatea este că un unchi al său, doctorul Ştefan Isărescu a fost un mare proprietar de pământ în
comuna Timna din Mehedinţi, până în 1948, unde avea un mare conac cu anexe gospodăreşti şi 400 de hectare de
teren. Bătrânele locului îşi aminteau până deunăzi de „boierul Isărescu”: „Mi-aduc aminte că aveam 15-16 ani
când îi munceam pământul boierului. Tot satul muncea, că noi nu aveam unde... Au fost greutăţi mari. Boierii
aveau pământ, umpleau magaziile, iar săracii trebuia să muncească două pogoane de porumb, ca să ia doi saci de
făină. Am secerat cu mâna, pe pământul lui, ca să creştem şi noi o găină, să avem ce mânca.”. Acest unchi, Ştefan
Isărescu, avea să emigreze în Statele Unite după instalarea comunismului şi să se căsătorească cu una din fiicele
celui de-al doilea rege al României, Ferdinand, şi al soţiei sale, regina Maria, principesa Ileana (după ce aceasta a
divorţat de Anton de Habsburg),. Existenţa acestui unchi ar fi trebuit să arate urât în dosarul comunist de cadre al
lui Mugur Isărescu, dar el avea să fie salvat de alte rude, fidele regimului, vom vedea, iar relaţia cu Ştefan
Isărescu avea să fie întărită abia după 1989.
Ne întoarcem, deocamdată, la copilăria sa: „Tata avea un salariu mare pentru perioada aceea - îşi continuă
Isărescu amintirile de la vârsta de 3-4 ani - ...venea acasă cu 1.100 de lei. Număram până la zece bancnotele mari
de 100 lei, pe care le lua mama... Apoi aveam bucuria să rămân o perioadă mai lungă cu bancnotele noi, gălbioare,
de 1 leu. Cei 100 de lei nou-nouţi, un fişic, îi număram din greu, până seara târziu, când adormeam. Aşa am
învăţat să număr”. Împins de tată, Mugurel, a ales să lucreze tot în domeniul banilor, absolvind în anul 1971
Academia de Studii Economice din Bucureşti, lucrând apoi timp de 19 ani ca cercetător la Institutul de Economie
Mondială, tot din Bucureşti, fiind favorizat de regimul comunist, deoarece nu chiar oricine putea ajunge într-un
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asemenea loc călduţ, în care munca reală sau pontajul (semnarea condicii) erau nişte fapte îndepărtate. Se pare că
toţi copiii familiei Isărescu au fost împinşi spre Banca Naţională, căci - zice el-„la începutul anilor 60, sora mea a
absolvit Facultatea de Drept şi s-a angajat la Banca Naţională. La simpozionul de aniversare a BNR l-am ascultat
pe Horia Patapievici, al cărui tată lucra la bancă... povestind amintiri legate de Bancă. Horia a spus că n-a ajuns
decât în holul de la intrare al Băncii unde lucra tatăl său... Eu însă am avut norocul să o văd cum arată în interior
cu mult înainte de a ajunge guvernator, datorită surorii mele.”
Aici trebuie să amintim că, prin mama sa, Aritina, Mugur Isărescu este un nepot al „patriarhului roşu”
Iustinian Marina, celebru pentru a fi fost un înfocat colaboraţionist al regimului comunist. Acest fapt este
recunoscut şi de către Biserică; astfel, în revista Lumea Credinţei din noiembrie 2006 (nr. 11/40, anul IV), se arăta
că patriarhia B.O.R. se află „în relaţii excelente cu oameni de afaceri prosperi precum... Liviu Luca (care este şi
membru al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştiului) etc, dar mai ales cu guvernatorul BNR, Mugur
Isărescu, care este nepotul Patriarhului Justinian” (articolul Teoctist, politicianul lui Dumnezeu).
Sunt adesea citate cuvintele patriarhului Marina, când a zis: „Cristos este omul nou! Omul nou este omul
sovietic! Prin urmare Cristos este sovietic!". Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina, instalat odată
cu regimul comunist în România, în anul 1948, promova ideea că „istoria merge după nişte legi date de
Dumnezeu, iar una dintre aceste legi este lupta de clasă", concept specific ideologiei materialist-dialectice comuniste şi atee, ce îl neagă pe Dumnezeu şi urmăreşte anihilarea totală a oricărei forme de manifestare religioasă
în societate.
Legăturile cu comuniştii ale lui Ioan Marina, cum se numea viitorul patriarh Iustinian când era un simplu
preot, au început în vara anului 1944, când ţărăniştii, liberalii şi regele, naivi şi sinucigaşi, şi-au dat mâna cu
comuniştii, de la care sperau facilitarea unui armistiţiu avantajos al armatei române cu armata sovietică, pregătind
răsturnarea regimului mareşalului Ion Antonescu. Atunci s-a pus la cale evadarea din lagărul de la Târgu-Jiu a lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej, şeful partidului comunist, pentru a participa la lovitura de palat de la 23 august 1944.
Maşina cu care era transportat în clandestinitate fugarul Gh. Gheorghiu-Dej a avut, însă, o defecţiune lângă
Râmnicu-Vâlcea şi până la remedierea ei, evadatul a fost adăpostit la preotul Ioan Marina, care, însărcinat de
partidul ţărănist (PNŢ), al cărui membru era atunci, l-a primit şi nu l-a denunţat.
După ce sovieticii au ocupat România, iar comuniştii au fost impuşi la putere, era rândul şefului Partidului
Comunist să se revanşeze, iar Ion Marina „şi-a propus să exploateze la sânge această ascendenţă morală, şi a
exploatat-o", spunea Bartolomeu Anania, de la care a rămas această istorie. În august 1947 mitropolitul Irineu
Mihălcescu al Moldovei este forţat să se retragă din scaun şi Iustinian, adică Ioan Marina, îi ia locul în fruntea
celei de-a doua mitropolii, ca importanţă, a Bisericii Ortodoxe Române. Urmează în februarie 1948 decesul
patriarhului Nicodim Munteanu, un reputat anticomunist, iar mitropolitul Iustinian Marina devine locţiitor de
patriarh şi arhiepiscop al Bucureştilor, fiind finalmente înscăunat patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 6 iunie
1948.
În timpul regimului comunist, la conducerea Bisericii erau „recrutate", de obicei, persoane de încredere,
„neduşmănoase" faţă de regim, iar opozanţii de orice fel erau nevoiţi să se retragă, Iustinian Marina era unul
dintre cei „de încredere", socotiţi fideli.
Iată o notă informativă a Securităţii despre Marina, din 29 martie 1948, când el era doar patriarh locţiitorinterimar: „Din informaţii recente rezultă că s-a încadrat şi activează intens pe linie democratică [limbaj specific
din epocă al Securităţii, ce desemna pro-comu-nismul], fiind cotat în prezent ca singurul element dintre înalţii
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, care se bucură de încrederea actualului regim” (Cristina Păiuşan şi Radu Ciuceanu,
Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist, vol. I). Altă notă informativă arăta că regimul comunist avea
nevoie de Iustinian Marina, „în spatele căruia stau 12 milioane de credincioşi", în timp ce partidul comunist avea
atunci doar câteva mii de membri. (George Enache, Ortodoxie şi putere politică în România.)
Patriarhului Iustinian a adoptat politica manifestării unui ataşament declarativ, zgomotos şi entuziast faţă de
valorile comuniste. Prin pastorale şi discursuri, el afirma acordul Bisericii cu abolirea monarhiei, cu noua
Constituţie comunistă a ţării şi cu colectivizarea agriculturii, chiar îndemnând preoţii şi credincioşii să sprijine
realizarea lor. Laureat al premiului Nobel, scriitorul Czeslaw Milosz, luându-l ca referinţă pe patriarhul român
Iustinian în cartea sa Gândirea captivă, descria astfel acest gen de atitudine şi mentalitate: „Stalin, conducătorul
Partidului Comunist, duce la îndeplinire legea istoriei, cu alte cuvinte acţionează aşa cum doreşte Dumnezeu,
motiv pentru care trebuie să ne supunem lui. Omenirea poate fi reînnoită după modelul sovietic; de aceea nici un
creştin nu se poate opune ideii care va crea un om nou pe întreaga planetă. Asemenea argumente sunt adesea folo65

site de clerici care sunt unelte ale Partidului". Şi scriitorul american Christopher Hitchens se referă la patriarhul
Iustinian, în cartea sa Dumnezeu nu e mare (God is not Great) ca la o unealtă a sistemului comunist, adăugând că:
„oameni ca Marina au fost fără îndoială plini de ură şi patetici în acelaşi timp".
Când în fruntea partidului comunist şi a României, Gheorghiu-Dej a fost înlocuit de Nicolae Ceauşescu,
patriarhul Iustinian s-a supus acestui nou şef, pe care îl ridica în slăvi cu orice prilej. El a înregimentat totodată
Biserica într-unul din instrumentele dictaturii ceauşiste, aşa-zisul „Front al Unităţii Socialiste", în anul 1974.
Epoca sa în biserică, aşa zisă a „patriarhului roşu", a apus abia în martie 1977, când el a murit din cauze naturale.
Banca Naţională a României, sub conducerea lui M. Isărescu a pus în circulaţie acum câţiva ani, în scop
numismatic, cinci monede din argint dedicate patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române: Miron Cristea, Nicodim
Munteanu, Iustinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu, ceea a stârnit reacţia violentă a organizaţiilor
evreieşti care acuzau că patriarhul Miron Cristea a fost antisemit. Întrebaţi de ce nu reacţionează şi împotriva
emiterii monedei cu patriarhul Iustinian, activistul evreu Radu Ioanid răspundea: „Colaborarea cu regimul
comunist şi crimele acestuia nu constituie mandatul Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington". Una
dintre aceste „crime" e aceea când, în anul 1955, la Mănăstirea Vladimireşti au năvălit securiştii avându-l în
fruntea lor pe capul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina. Cele 300 de măicuţe ale mănăstirii au fost
scoase în brânci şi izgonite cu toate lucrurile ce le aveau, plecând încotro vedeau cu ochii, în timp ce stareţa a fost
închisă, căci primise la mănăstire „oameni potrivnici comuniştilor", precum maica Mihaela Nicoară, provenită
dintr-o familie de căpetenii legionare.
Până la moartea unchiului său „roşu", însă, Mugur Isărescu făcea carieră:
„Când am absolvit, în 1971 - zicea el - am ales un institut de cercetări, Institutul de Economie Mondială
(IEM). La institutul acela însă pe mine mă captivau problemele financiare. Am ajuns acolo într-o zi fatidică, pe 16
august 1971, chiar a doua zi după ce preşedintele Nixon a suspendat convertibilitatea în aur a dolarului [sistemul
«Bretton Woods»]. Au fost patru ani de crize repetate. Aurul s-a scumpit, dolarul s-a devalorizat.” [Viata in afara
Băncii, interviu cu Isărescu în Bucureştiul Cultural nr. 93 (şi următoarele).] Lucrând la Institut, Isărescu a luat
contact cu ţările cu economie de piaţă, participând cu acordul Securităţii la nişte „cursuri" în Statele Unite ale
Americii, pentru ca tot în SUA să îşi publice în anul 1981, la New-York, lucrarea Problema inflaţiei în România
interbelică.
Alt element folositor în regimul dictatorial comunist pentru familia lui Isărescu era soţul surorii sale, Mihai
Croitoru, cotat ca ofiţer de Securitate (DIE), cum vom vedea.
„Dosarul bun" al familiei pentru regimul dictatorial comunist apare şi din faptul că, deşi în 1971 a terminat
facultatea, tot în acelaşi an el apărea ca „şef de echipă de cercetare la World Economy Institute" (Institutul de
Economie Mondială din Bucureşti), cum singur se lăuda. O concluzie avizată avertizează că „traseul pe care l-a
urmat Isărescu până în 1990 a fost specific generaţiei pregătite [de Securitate] pentru a prelua puterea după căderea regimului Ceauşescu, el fiind inclus ulterior pe lista de tehnocraţi a noii puteri politice, căci „până in 1990,
Institutul de Economie Mondială (IEM) de la Bucureşti a fost o instituţie de acoperire pentru fostul serviciu de
informaţii externe din cadrul Securităţii (DIE/ CIE) şi a avut regim de unitate militară. El a fost înfiinţat şi
organizat după modelul faimosului institut de economie mondială de la Moscova... În afara academicianului
Costin Mur-gescu, plasat ca director general, datorită autorităţii profesionale, restul personalului lucra în regim
cvasi-militar. Astfel, g-ralul Ion Marcu era, concomitent, şeful diviziei a II-a (care acoperea geografic toate
spaţiile externe, mai puţin Europa şi ţările socialiste) din DIE/ CIE şi director adjunct al IEM. Institutul unde a
lucrat Isărescu vreme de 19 ani era nu numai instituţie de acoperire (cu legitimaţiile de rigoare ale IEM atât pe
nume reale, cât şi pe cele legendate), cât şi element de tranzit în cadrul biografiilor-legendă ale ofiţerilor din
centrală trimişi în exterior via scurte stagii în cadrul Ministerului Comerţului Exterior... În scurtele deplasări de
«vizite» şi «stadii de cercetare» în Occident sau reuniuni internaţionale, cei în cauză (cercetătorii din IEM) erau
daţi în legătura rezidenţelor [de spionaj] din ţările vizitate şi aveau «ordine de misiune» cu sarcinile informativoperative... Foşti colegi la Institutul de Economie Mondială, Mugurel Isărescu, Eugen Dijmărescu şi Napoleon
Pop [ajunşi toţi în conducerea Băncii Naţionale a României în ultimii ani, după ce în 1989-1990 au fost propulsaţi
de «revoluţie» în importante funcţii de stat] au făcut parte din corpul special de activişti/propagandişti ai
Comitetului Central al Partidului Comunist Român folosiţi pentru «instruirea» activului de partid central şi din
teritoriu.” (Dan Badea, Micile secrete ale lui Mugur Isărescu - revista Bilanţ nr. 10-11, august 2005.)
Un alt fapt cu care se laudă Isărescu în amintirile sale este acela că practic citea tot ce voia la Institut, cărţi
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altfel oprite la tradus sau la circulaţie de către regimul comunist. „A fost mare lucru faptul că n-a venit nimeni la
mine din 1971 până în 1989 să-mi spună: «de ce citeşti cartea asta?»", iar una din cele mai speciale cărţi din acele
vremuri, în vogă în Occident, era cea a unui renumit istoric în economie din SUA, Carroll Quigley, intitulată
Tragedy & Hope, apărută în primă ediţie în 1966. Iată o frază din această carte ce trebuie să-i fi atras atenţia
ambiţiosului cercetător, căci lumea descrisă aici a fost parcă căutată cu adoraţie de Isărescu după 1989, atât prin
faptul că s-a pus în slujba ocultei mondiale, cât şi pentru că ţine aurul României la Banca Reglementărilor
Internaţionale:
„Puterea capitalismului financiar are un alt plan cu bătaie lungă, nimic altceva decât crearea unui sistem
global de control financiar aflat în proprietate privată, capabil să domine sistemul politic al oricărei ţări şi
economia mondială pe de-a-ntregul. Acest sistem urmează să fie controlat într-o maniera feudalistă de către
băncile centrale ale lumii acţionând concertat, prin înţelegeri secrete stabilite în cadrul unor frecvente întâlniri şi
conferinţe. Vârful sistemului trebuie să fie The Bank for International Settlements (Banca Reglementărilor
Internaţionale) din Basel, Elveţia, o bancă privată controlată de către băncile centrale majore ale globului, ele
însele corporaţii private. Fiecare bancă centrală, aflată în mâinile unor oameni ca Montagu Norman de la Banca
Angliei, Benjamin Strong de la Banca de Rezerve Federale din New York, Charles Rist de la Banca Franţei, şi
Hjalmar Schacht de la Reichsbank, caută să îşi domine guvernul prin capacitatea de a controla împrumuturile
trezoreriei, prin manipularea schimburilor valutare, prin influenţa exercitată pentru nivelarea activităţii economice
a ţării şi prin influenţa asupra politicienilor cooperanţi care sunt motivaţi de recompense în lumea afacerilor."
Cât trebuie să-l fi fascinat această revelaţie privind realitatea sistemului bancar mondial pe fostul copil care
la vârsta de 34 ani număra şi număra încontinuu banii, până adormea! Cum o fi visat el acum, la cca 30 de ani, să
aparţină lumii oculte a banilor şi a puterii mondiale? În numai câţiva ani, avea să i se ivească ocazia.
Deocamdată, sub plin regim comunist, Isărescu nu putea decât să îşi roadă unghiile şi să publice materiale
ce subliniau caracterul negativ al economiilor de piaţă de tip occidental, precum lucrarea Afaceri şi căderi
financiare în lumea capitalismului (apărută în 1979) sau Probleme monetare şi financiare internaţionale (apărută
în 1986), ori materiale pupincuriste la adresa regimului lui Ceauşescu, ceea ce spune mult despre caracterul său
oportunist şi ipocrit. Astfel, el publica în august 1986 o asemenea maculatură în revista Era Socialistă, organ de
propagandă al regimului dictatorial, iar în 11 februarie 1986 scria în organul de presă al partidului comunist,
Scînteia, că: „Sînt date şi fapte ce relevă realismul aprecierilor din cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
potrivit cărora înrăutăţirea considerabilă a situaţiei economice a ţărilor în curs de dezvoltare [adică şi a României]
este tocmai rezultatul politicii deliberate de exploatare şi asuprire promovate de marile monopoluri".
Evenimentele „revoluţionare" din 1989 l-au găsit pe Isărescu într-un grup de prieteni poreclit Trocadero,
care aparţineau tehnocraţiei partidului comunist, fiind pregătiţi să profite de schimbarea de regim şi să acceadă în
funcţii. Cele mai bune relaţii din grup le avea Eugen Dijmărescu, a cărui familie avea legături personale şi politice
cu vechea gardă comunistă, în frunte cu generalul evreu Valter Roman, al cărui fiu, Petre Roman, devenise acum,
peste noapte, primul-ministru „revoluţionar" al României, cu sprijinul şi susţinerea unuia dintre principalii
conspiratori la răsturnarea şi asasinarea lui Ceauşescu, tot un evreu, bătrânul Silviu Brucan. Aşa se face că Petre
Roman l-a luat imediat lângă sine pe Dijmărescu, care a ajuns să ocupe funcţii importante, precum cele de
viceprim-minis-tru, apoi ministru şi ministru secretar de stat, inclusiv cea de vicepreşedinte al Senatului.
De ce să nu acceadă şi Isărescu odată cu tot grupul Trocadero, printre care se mai aflau şi evreul Vladimir
Pasti, Adrian Severin, Victor Babiuc, Adrian Năstase, Ioan Mircea Pascu, Dan Mircea Popescu, Cornel Codiţă
ş.a.? La începutul lui 1990, s-a dorit o „unificarea a cursurilor multiple ale leului" faţă de dolarul american, adică
modificarea parităţii de la 16 lei/$ la 35 lei/$, o depreciere susţinută de Isărescu. „Datorită unificării cursurilor
leului, am ajuns eu la Banca Naţională - povesteşte el -. În februarie 1990, profesorul Postola-che, noul director al
Institutului Naţional de Cercetări Economice, din care făcea parte şi Institutul de Economie Mondială, m-a chemat
şi mi-a zis: „Vezi că se face un material privind cursul leului şi vrea d-l prim-ministru [Petre Roman] să-ţi afle
părerea".
Peste câteva zile, Petre Roman hotărăşte ca Mugur Isărescu să se ducă la Banca Naţională pentru a lămuri
conducerea de acolo să deprecieze leul, dar Isărescu se ceartă cu „comuniştii" de acolo, care îi reproşează că „daia e ţara săracă", din cauza superficialităţii unui cercetător ca el care „într-o pagină şi jumătate spune să se
deprecieze leul cu 110%", în timp ce „s-au scris 10 tomuri la devalorizarea lirei sterline, de numai 10%, din
1967, ...vă bateţi joc de moneda naţională!", conchideau cei de la BNR.
Aşa că Isărescu hotărăşte să schimbe câmpul de bătălie. În februarie 1990 se duce la şeful său, Postolache,
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să îi semneze transferul, spunându-i: „Am avut o discuţie cu cei de la Ministerul de Externe, [care mi-au zis:]
«Domnule, trebuie să întărim relaţia asta cu Fondul Monetar Internaţional, s-a deteriorat foarte tare, n-aţi vrea să
vă duceţi pe acolo?». Ne trebuie expertiză şi, uitaţi... mă mut de la institut, plec la Externe şi mă duc la Washington". Evident că totul s-a făcut fără concurs, însă cu cea mai înaltă protecţie „revoluţionară". Plus că pare a fi
vorba şi de un arivism de familie, căci înaintea lui Isărescu, la ambasada României din SUA plecase cumnatul său
Mihai Croitoru, fost lucrător în ministerul de Externe român în regimul Ceauşescu (considerat şi ofiţer SIE), retras
în 1978 de la ambasada României de la Londra, dar „revenit în diplomaţie" în ianuarie 1990. Mai mult, cumnaţii
Isărescu şi Croitoru au stat în SUA, în 1990, împreună cu familiile.
„Aşa am ajuns la Externe - îşi continua amintirile guvernatorul BNR -. M-am angajat secretar II şi am
plecat, în 20 martie 1990, la Ambasada României din SUA. Până în luna mai 1990 am fost numai trei diplomaţi
acolo: ambasadorul Virgil Constantinescu, consilierul Mihai Croitoru şi cu mine... România va trebui să apeleze
la finanţele internaţionale, cu toate că nu avea datorie externă. Plecarea mea la Washington a vizat refacerea şi
consolidarea relaţiilor cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, instituţiile care se profilau atunci ca
fiind principalii potenţiali finanţatori externi... Cu ocazia asta mai aflu ce e în lume, cum e cu tranziţia. Ştiam ceva
economie de piaţă, dar nu scrisese nimeni cum se face trecerea de la economie centralizată la cea de piaţă. La
Washington au fost zeci de seminarii... Am mai constatat, în capitala SUA, o dinamică extraordinară a politicii
faţă de Europa de Est, faţă de ţările comuniste. Războiul Rece fusese câştigat de unii şi pierdut de alţii. Am
realizat atunci că în România nu se conştientiza faptul că făceam parte dintr-o tabără ce pierduse un război...
Acolo se putea urmări cât de repede se transforma sistemul: prin vizitele şefilor de stat sau de guvern din Est, prin
pleiada de conferinţe despre tranziţie. În fiecare săptămână aveau loc câte 10-15 conferinţe pe tema tranziţiei...
Exista un entuziasm ca după un război câştigat. Au apărut dividendele câştigării Războiului Rece... Un alt
dividend al învingătorului a fost extinderea pieţelor de desfacere, mai ales că America era privită ca adevăratul
eliberator şi mai puţin Europa."
Din timpul acelei şederi în SUA, când avea 40 de ani, ar data legăturile lui Isărescu cu oculta internaţională,
fiind la modul cel mai propriu recrutat de către Council on Foreign Relations (C.F.R.) prin intermediul
Institutului pentru Economie Mondială din New York, pe care Isărescu îl frecventa cu asiduitate. Era o
perioadă în care conducerea C.F.R. recruta „specialişti" potenţial înlocuitori ai celor care guvernau la vremea
respectivă în ţările est-europene, iar Institutul mai sus menţionat, o organizaţie privată, era instrumentul principal,
prin întâlnirile (zise „conferinţe") pe care le organiza.
Acest Institut pentru Economie Internaţională (I.E.I.), cum mai este numit, este înfiinţat în 1981, iar
conducerea lui este strâns legată cu Council on Foreign Relations şi cu Comisia Trilaterală, ca şi de sponsorul lui,
clanul Rockefeller, care îi asigură o bună parte din bugetul anual de 7 milioane de dolari. Conform site-ului
„Institutului", el este o „organizaţie particulară, de cercetare, non-profit, nepartizană" care „oferă, atunci când
necesităţile momentului o cer, o analiză obiectivă şi soluţii concrete pentru diverse probleme cheie de economie
internaţională". În conducerea I.E.I. „pot fi identificaţi membri ai nucleului elitei globale" spune cercetătorul
Patrick Wood [Patrick Wood, Elita Globală: Cine sunt ei?, în August Review nr. 12 (noiembrie 2005)],
exemplificând cu 12 membri din board-ul directorilor Institutului, inclusiv David Rockefeller, care sunt membri şi
ai Comisiei Trilaterale. Chiar şi C. Fred Bergsten, directorul Institutul pentru Economie Internaţională, fost
secretar pentru probleme internaţionale al Trezoreriei SUA, este membru de vârf al nucleului Comisiei Trilaterale,
ca şi preşedintele board-ului I.E.I., Peter G. Peterson. Alt personaj, An-thony M. Solomon, chairman onorific al
comitetului executiv al Institutului, fost preşedinte al Federal Reserve Bank (banca centrală a SUA) sucursala
New York şi fost sub-secre-tar al Trezoreriei americane, apărea pe lista de „consultanţi" ai Comisiei Trilaterale, în
1973. Deşi nu este membru al Trilateralei, nu trebuie uitat nici alt membru al board-ului director al I.E.I., Jacob A.
Frenkel, fost guvernator al băncii centrale a Israelului (Bank of Israel) şi consilier economic al Fondului Monetar
Internaţional.
Aceasta era lumea pe care o contacta Mugur Isărescu în 1990, în timpul detaşării la ambasada Română din
SUA, „ca secretar II", atunci când frecventa cu asiduitate seminariile Institutului pentru Economie Mondială.
Volubil şi îndrăzneţ (mai vizitase SUA de multe ori pe vremea lui Ceauşescu, cu acordul Securităţii), Isărescu a
ajuns să convingă această lume că o respectă şi că i-ar urma cu sfinţenie indicaţiile. Aşa a ajuns să fie văzut de
către potentaţii americani chiar şi ca un potenţial ocupant al fotoliului de premier al României, în eventualitatea
căderii lui Petre Roman. Deşi altul a fost cursul evenimentelor la începutul anilor '90, „soluţia Isărescu premier" a
fost înaintată ori de câte ori apărea situaţia unei „crize majore", fiind chiar folosită în anul 2000.
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Contactele cu oculta financiaro-corporatistă din acea vreme au fost menţinute în permanenţă de Isărescu,
chiar dacă (sau mai ales pentru că) din septembrie 1990 devenea guvernatorul Băncii Naţionale a României.
Astfel, el povestea: „La începutul lui 1992, am participat la o întâlnire a guvernatorilor din fostele ţări comuniste,
la Washington, pe tema rolului băncilor centrale în economia de piaţă. A fost un fel de «instructaj», care a durat
numai două zile. A doua zi a fost dedicată discuţiilor practice. Paul Volcker (fost preşedinte al FED în timpul lui
George Bush) ne-a povestit cum e viaţa de zi cu zi a unui guvernator de bancă centrală într-o economie de piaţă".
Isărescu s-a întreţinut apoi personal cu Volcker, bucurându-se de o atenţie specială. În 1990, România devenea
membră a „Corporaţiei Financiare Internaţionale" din Banca Mondială, iar din 1992 a „Agenţiei de Garantare
Multilaterală a Investiţiilor", tot din grupul Băncii Mondiale.
Unchiul din America
Mugur Isărescu vizitase SUA, ca cercetător, şi înainte de 1990, iar faptul că avea aici un unchi, pe Ştefan
Isărescu, care, moşier mehedinţean fiind, fugise din România din faţa comunismului, demonstrează cât de multă
încredere avea Securitatea în el, căci numai urmare unei încrederi absolut speciale putuse să obţină aprobarea
deplasării.
Acest unchi Ştefan s-a remarcat prin cele două căsătorii spectaculoase consumate, prima cu principesa
Ileana a României iar a doua cu o membră a familiei Kennedy. Ileana, fiica reginei Maria şi a regelui Ferdinand,
se căsătorise în 1931 cu arhiducele Anton de Habsburg, dar după moartea acestuia s-a recăsătorit cu Ştefan
Isărescu. După ce în 31 decembrie 1947, a fost abolită monarhia sub dictatul sovietic, la începutul lui 1948 ea a
părăsit România (ca şi restul familiei regale), stabilindu-se mai întâi la Buenos Aires, unde a înfiinţat un „cămin
destinat refugiaţilor politici români", cu numele Regina Maria. În acest fel, Ştefan Isărescu a devenit un nume
cunoscut al emigraţiei române.
După mai mulţi ani, Ştefan Isărescu ajunge în Statele Unite ale Americii, unde devine o persoană renumită
în emigraţia românească şi ajunge să o cunoască pe Patricia Kennedy, verişoara preşedintelui american Kennedy,
cu care avea să se căsătorească după divorţul de principesa Ileana, care s-a călugărit, sub numele de maica
Alexandra, la mănăstirea Ellwood City, din Pennsylvania.
După ce nepotul Mugur Isărescu apare din nou în SUA, în 1990, trimis de ministerul de Externe
„revoluţionar" din România, pentru a lua legătura cu organizaţiile financiare internaţionale, cei doi se reîntâlnesc,
iar unchiul Ştefan Isărescu se implică în crearea unei noi organizaţii a românilor din SUA, organizând un grup de
intelectuali în aşa zisul Comitet ACORD (Ad hoc Committee for the Organisation of Romanian Democracy), care
avea doi preşedinţi, pe Ştefan Isărescu şi pe Simona Vrăbiescu-Kleckner, autoare a cărţii Din exil, lobby în SUA
pentru România, din care rezultă că misiunea ACORD a fost, „de la început, informarea corectă a mărimilor de la
Casa Albă şi din Congresul American, despre realităţile din România", sau că „ACORD a trimis sute, mii de
scrisori, analize, referate şi documente privind situaţia din România, preşedinţilor SUA, congresmenilor şi celor
mai influente ziare americane", în scopul „de a sprijini perioada de tranziţie şi de a plasa România pe orbita
valorilor democratice".
Când în anul 2000, Mugur Isărescu era primul-ministru al României, un grup de 3 români din emigraţia din
SUA au vrut să repatrieze rămăşiţele pământeşti ale fostului prim-ministru român din perioada 6 decembrie 19446 martie 1945, generalul anti-comunist Nicolae Rădescu. „Un pas numai şi totul ar fi fost rezolvat - relata unul din
iniţiatori -, când a apărut Ştefan Isărescu... Nu ştiu cum, dar discutând cu consulul general [al României la New
York, Eugen Şerbănescu], acesta i-a propus să ia asupra dânsului misiunea de a duce osemintele generalului
Rădescu în patrie, cu atât mai mult cu cât prim-ministru al României era Mugur Isărescu, rudă apropiată a
domnului Ştefan” (Grigore Caraza, Aiud însângerat. Editura Vremea XXI, 2004). Într-adevăr Ştefan Isărescu a
avut onoarea de a repatria rămăşiţele generalului, el stând la ceremonia oficială din Bucureşti alături de Mugur
Isărescu şi de preşedintele Emil Constantinescu.
În fruntea Băncii Naţionale a României
Chiar din acelaşi an al şederii în SUA, mai exact din 4 septembrie 1990, Isărescu a fost numit guvernator al
Băncii Naţionale a României, deşi aşa cum mulţi au remarcat, experienţa sa în domeniul bancar era „zero
absolut". Dar -credea presa- el fusese „inventat" pentru îndeplinirea unor obiective de atins pe parcursul anilor '90
şi pentru care s-a purtat un imens război mediatic de dezinformare, subliniindu-se „greşeala" făcută de România
prin plata datoriei externe şi exemplificându-se cu ţări ce au mari împrumuturi, dar nivel de trai mai crescut,
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sugerându-se că o ţară se poate dezvolta prin uriaşe împrumuturi. În acest mod, urma să se asigure şi în privinţa
României, principala formă de control modern al unei ţări, acela financiar, specialitatea ocultei internaţionale.
În varianta lui Isărescu, întoarcerea din SUA şi instalarea în fruntea BNR a venit urmare faptului că „în iulie
1990, am primit un mesaj de la prietenii care rămăseseră în ţară şi care, ajungând în poziţii importante în noul
guvern Roman, spuneau ... că să vin în ţară, să fac leul convertibil cu Banca Naţională, pentru că nu e timp de
pierdut şi de dezertat. M-am întors în septembrie 90, am fost numit guvernator al BNR...". Se ştie că Adrian
Severin („euroşpăgarul") este cel care l-a sunat, din partea „prietenilor" din Grupul Trocadero, anunţându-l că a
fost pregătită, în fine, preluarea Băncii Naţionale.
Cum a venit la Banca Naţională a României, Isărescu şi-a implementat doctrina de îndatorare a ţării, ce se
justifica şi urmare risipei iresponsabile şi aberante făcută de regimul guvernamental Petre Roman- Ion Iliescu,
care a procedat precum patricizii cretini: după ce i-au omorât pe „ăi bătrâni", au pus mâna pe bani şi au petrecut.
De fapt, regimul „revoluţionar" şi-a plătit din greu, către populaţie, instalarea şi menţinerea frauduloasă la putere
(„restituind" populaţiei „părţile sociale" ce le deţinea în întreprinderi, plătind sporuri la salarii şi efectuând
pensionări anticipate etc), apoi a plătit clientela politică internă (angajări în aparatul de stat, credite fără acoperire,
vânzări de valută la preţul minim pentru zeci de mii de persoane de pe liste speciale şi alte plăţi) şi externe
(achiziţii şi plăţi nejustificate) astfel încât a spulberat în câteva luni rezerva valutară a României, lăsată de
Ceauşescu, 1,5-2 miliarde de dolari SUA. Când venea Isărescu la BNR mai rămăseseră circa 300 de milioane de
dolari, dar România avea creanţe de încasat de la alte state, îndeosebi state producătoare de petrol, de peste 10
miliarde de dolari, dar nimeni nu se gândea să ridice un deget în acest sens, mai ales că noii guvernanţi se aliniau
politicii SUA, care se pregătea să declanşeze primul război din Golf.
În prezent, însă, Isărescu filozofează altfel despre motivul pentru care trebuia să se îndatoreze România în
1990, căci de aceea se dusese el în SUA: „să întărim relaţia asta cu Fondul Monetar Internaţional". Ori pentru ce
îţi trebuie o relaţie cu FMI, decât pentru a te împrumuta, după care vei aplica supus dictatul acestuia. „Dacă nu ai
datorie publică externă-se referea Isărescu la momentul 1990 -, încetarea plăţilor este fără sens. Nu ai obligaţii
externe, nu ai plăţi de făcut la exterior mai mari decât încasezi. Se apropia, însă, toamna şi guvernul trebuia să
asigure importurile de ţiţei, cel puţin pentru furnizarea căldurii şi funcţionarea minimă a economiei". [Mugur
Isărescu, Câştigasem o revoluţie, dar făceam parte din tabăra care pierduse războiul, articol din Bucureştiul
Cultural, nr. 97 (2010).] Nici o vorbă despre faptul că acelaşi guvern risipise cu aroganţă peste 1 miliard de dolari.
Cum să îl lezeze Isărescu pe ex-premierul Petre Roman, care l-a trimis la FMI şi la „specializare" în SUA, care „la numit" în acelaşi an guvernator al Băncii Naţionale a României, pe care Isărescu l-a luat la guvernare în anul
2000 ca ministru de Externe, iar în prezent face parte din filiala românească de susţinere a Clubului de la Roma,
condusă, cum altfel, tot de Isărescu?
Iată un caz despre cum cheltuia discreţionar banii atunci guvernul „emanat de revoluţie": „În anul 1990,
Adrian Sârbu (pe atunci secretar de stat, astăzi cunoscutul şi prosperul om de afaceri - ProTV) a încasat ilegal de
la BRCE, cu acordul primului-ministru Petre Roman, câteva sute de mii de dolari, care ar fi urmat să fie cheltuiţi
în cadrul unei «acţiuni de promovare a imaginii României în lume»". Relatarea îi aparţine fostului şef al Corpului
de Control al Guvernului, Valerian Stan, care în 1997 instrumenta ancheta privind deturnarea fondurilor
Bancorex, adăugând: „Cercetările au trebuit oprite în momentul în care Parchetul General a comunicat, nici mai
mult nici mai puţin, că documentele bancare ale plăţii au dispărut atât din arhivele Ministerului de Externe, cât şi
din cele ale BRCE."
Una peste alta, de unde la începutul anului 1990 România avea o rezervă de 2 miliarde de dolari, peste un an
Isărescu s-a trezit că „porneşte" cu o pierdere de 888 milioane de USD. Dar guvernaţii nu îşi făceau griji, căci
acesta era şi scopul dinainte urmărit. Încă din noiembrie 1990, Mugur Isărescu declanşase negocierile cu FMI
demarând împrumutarea României, concomitent FMI-ul supervizând „programul de reformă" al guvernului
român. Dolarul ajunsese să coste 180 de lei, adică se devalorizase de 11,25 ori, iar în 1991 Isărescu împrumuta
România, până venea prima tranşă de la FMI, la Banca Reglementărilor Internaţionale, „banca băncilor centrale",
cum îi zice el, aşa că s-a dus la sediul acesteia, în Elveţia, la Basel. În prezent, aici - la B.I.R. - a transferat,
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, rezervele României, pentru păstrare, chipurile. „A fost prima vizită în
exterior pe care am făcut-o, în toamna lui 1990, după ce am fost numit guvernator - povesteşte Isărescu despre
cum s-a dus să se căciulească la Banca Reglementărilor Internaţionale -. Fiind un guvernator relativ necunoscut şi
destul de tânăr, a trebuit să mă prezint şi m-am dus acolo. Directorul general al B.R.I. m-a aşteptat chiar la
intrarea în bancă... Având această relaţie deosebită cu B.R.I., am reuşit să obţin acel împrumut-punte, o lună de
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zile, până când a fost trasă prima tranşă de la FMI.".
În realitate, Isărescu s-a dus la Basel să împrumute România pe baza conexiunilor (directivelor?) americane,
realizate în acelaşi an, căci iată ce declara altundeva purtătorul de cuvânt al BNR, Adrian Vasilescu:
„Guvernatorul l-a cunoscut pe Alan Greenspan (fostul şef al Federal Reserve a SUA) în 1990, de la Basel. S-a
întâlnit des cu el, ba chiar o dată au organizat şi o serată culturală".
Privind retrospectiv, apare că scopul lui Mugur Isărescu sau al celor care i-au manipulat pe el şi guvernările
acelor ani, a fost promovare politicii monetare de devalorizare masivă a monedei naţionale, apoi de împrăştiere la
o rată derizorie a tuturor creanţelor României (ex.: Egipt, Irak), pas susţinut şi de prim-ministrul Theodor Stolojan
(care i-a urmat lui Petre Roman), la rândul lui un acolit al Băncii Mondiale, care l-a şi răsplătit ulterior cu un post
la New York. Un alt aspect semnificativ din acea perioadă l-au constituit jocurile interbancare permise şi
încurajate de Mugur Isărescu, derulate prin băncile aflate în coroana ocultei financiare internaţionale, precum
Chase Manhattan, ING Barings, ABN AMRO), prin intermediul cărora importante fonduri valutare au părăsit
România.
În 1993, Mugur Isărescu devenea membru al Clubului de la Roma, una din organizaţiile patronate de regele
guvernului mondial secret, David Rockefeller, pentru a fi ales şi preşedinte al Asociaţiei Române a Clubului de la
Roma. Aproape exact în acelaşi timp era acceptat şi în rândurile Comisiei Trilaterale, cel mai puternic braţ al
ocultei.
Faptul că Isărescu a fost recrutat, mai întâi de Council on Foreign Relations, fratele mai bătrân din SUA al
Comisiei Trilaterale, de oculta mondială, în general, poate fi susţinut de faptul că niciodată, indiferent de
interesele politice interne, el nu a putut fi schimbat din funcţia de guvernator al Băncii Naţionale a României, cu
toate incidentele dubioase ale afacerilor familiei sale cu cetăţeanul Heinrich Schorsch, inclusiv F.M.I. şi Banca
Mondială, după ce au îndatorat România, jucând cu asul Isărescu în mânecă, ameninţând cu sistarea oricărei
creditări şi cu sancţiuni în cazul schimbării acestuia.
Pierzând urma banilor lui Ceauşescu
După numirea în funcţia de guvernator al Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu a condus, între 1990
şi 1991, aşa-zisa „Comisie guvernamentală pentru identificarea şi recuperarea fondurilor deturnate din
patrimoniul statului de către Nicolae Ceauşescu şi colaboratorii săi", înfiinţată printr-o hotărâre a guvernului Petre
Roman (H.G.951/1990). Se vorbea atunci de peste 2 miliarde de dolari americani ascunşi de către regimul ceauşisto-comunist în conturile unor bănci străine, bani obţinuţi în urma operaţiunilor speciale ale unor firme de stat de
comerţ exterior al României în colaborare cu Securitatea, numite AVS (Aport Valutar Special). Cele mai
implicate firme au fost Dunărea şi Crescent, ultima condusă la Bucureşti, înainte de 1990, de omul de afaceri de
azi Dan Voiculescu.
În această calitate, Mugur Isărescu l-a anchetat pe Dan Voiculescu, interogându-l chipurile în două rânduri.
Isărescu a ascuns, însă, şi nu a arătat niciodată că se cunoştea bine cu Voiculescu, aparţinând aceluiaşi cerc de
prieteni, aceasta ridicând grave suspiciuni cu privire la corectitudinea anchetei şi la hotărârea lui Mugur Isărescu
de a ancheta până la capăt. De altfel, comisia guvernamentală pentru identificarea şi recuperarea fondurilor
deturnate din patrimoniul statului şi-a încheiat activitatea fără a obţine un rezultat concret. Astăzi, miliardarul Dan
Voiculescu face parte din sucursala românească a Clubului de la Roma, condusă de Isărescu, iar în trecut, înainte
de căderea regimului în 1989, cei doi erau legaţi prin mai mulţi prieteni comuni precum: Gabriela Crăiniceanu,
nora fostului vicepreşedinte al Băncii Române de Comerţ Exterior, Gheorghe Crăiniceanu; Dumitru Goiciu, fost
ofiţer de Securitate şi apoi al SIE (spionajul extern); Georgeta Donose Lefteres-cu, de asemenea ofiţer de
Securitate, dar, conform unei note informative a unui serviciu român de informaţii, relaţiile lui Voiculescu şi
Isărescu fuseseră cultivate şi de acelaşi cumnat al lui Isărescu, Mihai Croitoru, care între 1978 şi 1990 lucra în
Ministerul Comerţului Exterior, ocupând mai multe funcţii (inspector principal, director adjunct şi consilier al ministrului, chiar şi şef de cabinet al ministrului), datorită cărora avea legături profesionale cu Dan Voiculescu:
„Voiculescu a exploatat înclinaţia lui Mihai Croitoru pentru avantaje materiale, făcându-i acestuia numeroase
cadouri şi stabilind în timp relaţii de prietenie. În perioada 1972-1978, Mihai Croitoru a ocupat postul de consilier
la Ambasada României de la Londra. În această perioadă a intrat în contact cu John Edgington, cetăţean britanic,
care între 1984-1989 a figurat ca proprietar al firmei Crescent Commercial Maritime Ltd. [firmă off-shore cipriotă
de acoperire a operaţiunilor AVS ale României, până în 1990]. Relaţia dintre Mihai Croitoru şi John Edgington a
continuat şi după ce Mihai Croitoru nu a mai lucrat în minister [adică după 1989], existând informaţii cu privire la
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întâlniri ale celor doi împreună cu Dan Voiculescu în Bucureşti, dar şi contacte la Londra în timpul unor deplasări
în interes de serviciu ale funcţionarului român”. (din „nota informativă" ce a circulat printre demnitarii diverselor
guverne de după 1989 şi a ajuns şi pe masa fostului preşedinte Emil Constantinescu)
Chiar şi Comisia condusă de Isărescu, pe care nu o putea controla în totalitate, mai ales că a venit în fruntea
ei după ce aceasta se constituise [Comisia, înfiinţată în august 1990, a fost condusă iniţial de către Ion Anghel
care, după două luni, a fost trimis ambasador în Olanda şi a lăsat, astfel, locul liber pentru Isărescu], a trebuit să
admită faptele de la care plecase înfiinţarea ei: „Din verificările efectuate până în prezent de experţi din România
şi din străinătate, rezultă ca firma Crescent şi reprezentanţa acesteia ar fi avut o poziţie privilegiată între anii 1984
şi 1989 şi a realizat importante beneficii din activitatea comercială cu firme româneşti şi, în special, cu ICE
Dunărea (firmă de comerţ exterior ce lucra cu Securitatea şi la care era director Voiculescu - n.n.), existând
indicii privind utilizarea conturilor acestei firme pentru deturnarea unor fonduri valutare".
„De altfel, Mugur Isărescu nu era familiarizat în detaliu cu operaţiunile AVS, el ocupându-se, mai degrabă,
cu îndeplinirea directivelor de ordin general la capitolul «îngroparea anchetei». După cum se ştie deja, comisia
condusă de Isărescu n-a ajuns la rezultate concrete, preocuparea fundamentală a membrilor ei fiind aceea de a
adânci şi mai mult misterul în jurul fondurilor deturnate de apropiaţii fostului dictator.” [op.citat articolul lui Dan
Badea; a se vedea pe larg şi cartea acestuia: Dan Badea, Averea Preşedintelui, Conturile Ceauşescu, iar în
completare articolul Conturile familiei Ceauşescu: culisele unui rateu istoric, în România liberă din 11 mai 2009
(ca şi Armaghedon Media II).] O altă ipoteză este că nu toate aceste fonduri de miliarde de dolari au stat la baza
averilor postdecembriste ale unor magnaţi români, ci pur şi simplu ele au fost abandonate ca un cadou făcut de
România marilor bănci străine unde se aflau depozitate, ca o dovadă de prietenie şi de supunere din partea celor
care au pus mâna pe putere, astfel plătindu-se o parte din „dividendele" războiului rece câştigat de oculta
financiaro-corporatistă.
Că scopul guvernării din 1990 (Petre Roman) a fost muşamalizarea anchetei este dovedit de faptul că, la un
moment dat, înainte de existenţa Comisiei Isărescu, guvernul, sub presiunea mediatică şi populară angajase
experţi străini, specializaţi în astfel de operaţiuni de descoperire a fondurilor deturnate, dar atunci când aceştia au
descoperit urma banilor, guvernul a reziliat contractele, oprind acţiunea.
Este vorba de angajarea, în februarie 1990, a firmei canadiene de contabilitate Peat Marwick Thorne (firmă
redenumită azi ca KPMG, firmă de audit financiar de mare anvergură) şi a casei de avocatură Gowling Stratshi &
Henderson, ca şi a avocatei elveţiene, de origine americană, Suzzane Wolfe Martin. Aceasta din urmă deţinea
informaţia certă că „în Austria există conturi ale dictatorului", în banca Winter Bank din Viena. În prezent ea membru al barourilor din Washington şi Geneva, ca şi al Camerelor Internaţionale de Arbitraj din Franţa şi
Elveţia - dezvăluie că în guvernul de la Bucureşti de atunci ar fi existat „interese divergente asupra mersului
investigaţiei", iar experţii canadieni ar fi pus-o „de mai multe ori în pericol". „În acei ani, la Bucureşti singurul
lucru sigur era nesiguranţa -relata ea- ...Iar problema conturilor ceauşiste, strâns legată de activitatea spionilor
folosiţi de regimul comunist, aluneca şi ea pe un teren brăzdat de nisipuri mişcătoare". Lipsa de transparenţă a fost
atunci impresia pregnantă sub care a lucrat, adăugând că „activitatea sa de numai trei luni în slujba conducerii de
la Bucureşti ar fi fost oprită din raţiuni politice". Foştii experţi ai firmei Gowling Stratshi & Henderson nu vor să
relateze nimic la 20 de ani de la experienţa cu românii, arătând că au semnat o clauză de confidenţialitate cu
guvernul român, aşa că nu pot relata de ce au fost opriţi să mai recupereze banii.
Canadienii de la KPMG au înaintat în 29.06.1990, către ministrul Justiţiei de atunci, Victor Babiuc, un
raport privind deturnarea banilor în care indicau urma acestora şi faptul că mare parte din ei pot fi recuperaţi, dar
în prezent Babiuc declară că nu îşi mai aminteşte nimic despre raport. După izgonirea canadienilor, postul
naţional de televiziune canadian CBC a anunţat în 6 octombrie 1991 că va difuza documentarul Averea
Diavolului, în care era vorba tocmai de banii ascunşi ai regimului Ceauşescu. În mod bizar, guvernul român
condus de Petre Roman a dat de îndată în judecată postul de televiziune străin, pentru a opri difuzarea
documentarului, dar a pierdut, iar filmul a putut fi vizionat de telespectatorii canadieni, care au avut astfel ocazia
să afle date despre deturnarea către o direcţie necunoscută sau spre buzunarele din anturajul fostului regim
(preluate probabil de cel nou) a sume de miliarde de dolari rezultate din comerţul exterior al României.
Firma Peat Marwick Thorne (KPMG de azi) întocmise chiar şi un plan de acţiune pentru recuperarea
banilor, pe care l-a intitulat „Proiect 13 Crescent", dar totul s-a blocat, cauza părând a fi tocmai faptul că s-a ajuns
la firma Crescent şi la „personajul cheie" care o controla, Dan Voiculescu. Aceasta era impresia canadienilor, dar
cauzele pot fi mai complexe, multiple chiar. Una din concluziile „Proiect 13 Crescent" era că Dan Voiculescu
72

fusese una dintre persoanele de încredere care alimentau conturile lui Ceauşescu din băncile Elveţiei şi ale altor
bănci ale lumii. S-a estimat că numai sumele „personale" ale lui Ceauşescu (sume secrete la dispoziţia lui, mai
corect spus) s-ar ridica la peste 400 de milioane de dolari, dar au fost identificate scurgeri de până la 4,4 miliarde
de dolari. După unii, ceea ce sugerau şi canadienii de la KPMG, Dan Voiculescu e persoana cea mai vizibilă care,
după împuşcarea lui Ceauşescu, ar fi moştenit această „avere a diavolului".
După scoaterea din cauză şi îndepărtarea experţilor străini, Comisia Isărescu a preluat, formal, cercetările,
dar a sfârşit prin a susţine că experţii străinii nu aveau dreptate şi că aceştia căutau doar să îşi prelungească
nejustificat contractul cu România pentru recuperarea banilor deturnaţi prin operaţiunile AVS. Spre deosebire de
experţii străini, Comisia Isărescu a făcut cercetări numai în România, cum ar fi prin audierea lui Dan Voiculescu,
bunăoară, care a negat că ar şti ceva despre „banii lui Ceauşescu", concluzionând că activitatea lui Voiculescu,
verificată prin sondaj al actelor, a fost una perfect legală (aşa că dacă cineva ar fi scos la iveală un document
compromiţător, Comisia s-ar fi spălat pe mâini spunând acel act nu s-a nimerit să fie verificat prin sondaj).
Însă Raportul întocmit în anul 1992 de Comisia lui Isărescu - „comisia pentru recuperarea fondurilor
deturnate din patrimoniul statului" -, nu a fost niciodată publicat integral, iar după 1992 nu s-a mai auzit nimic
despre activitatea comisiei, deşi, oficial, ea nu şi-a încheiat activitatea, dar a înmormântat totodată şi alte date
privind implicarea diverşilor oameni ai noii puteri, „revoluţionare", în căutarea acestor bani, dar care nu au mai
raportat nimic despre activitatea lor. Este vorba despre faptul că după ce Uniunea Băncilor Elveţiene a confirmat
existenţa în Elveţia a unor „conturi ale lui Ceauşescu", generalul Victor Atanasie Stănculescu s-a deplasat la
sediul acesteia pentru informare, iar vice-premierul Gelu Voican-Voiculescu a discutat cu avocatul elveţian Guy
Fontanet.
Clubul secret, clanul şi camarila (I)
Primul club secret al lui Isărescu a fost unul relaţional şi a rămas cunoscut drept „Grupul Trocadero",
numele venind de la un celebru restaurant existent în Bucureşti de la mijlocul secolului al XIX-lea, situat în
diferite locaţii, fiind frecventat întotdeauna de „elita" sau „crema societăţii" burgheze, de bucureştenii „pretenţioşi
privind detaliul serviciilor" şi „de rafinamentul vestimentar şi comportamental al ospătarilor", de orchestra
vieneză de import pe care o puteau asculta în fiecare seară. O locaţie simandicoasă! După instalarea comunismului, localul s-a mutat în centru, în Piaţa Universităţii (vis-a-vis de Universitate), în prelungirea clădirii
unde funcţiona Institutul de Economie Mondială, celebrul institut tutelat de Securitate la care avea să fie încadrat
Mugur Isărescu după absolvirea ASE-ului.
Cum începuse să se adune în acest restaurant elita roşie a acestui institut
înfiinţat în anul 1967, anul în care Nicolae Ceauşescu părea a se deschide spre
Occident întorcând spatele Moscovei? Trebuie să înţelegem că „cercetătorii"
angajaţi aici, ca şi cei de la institutele similare afiliate din epocă, ce le vom prezenta
mai jos, duceau o viaţă de vis pe lângă majoritatea populaţiei care era înfometată,
deşi muncea pe rupte. Veneau la locul de muncă doar să predea lucrările, de câteva
ori pe an, sau să îşi ridice salariile. Şi cum toţi îşi ridicau salariile în aceleaşi 24 de
zile pe an, se retrăgeau veseli în restaurant la un pahar de vorbă şi de vin. Ei erau cei
care puteau să studieze capitalismul fără nici o îngrădire. Mai mult, ei erau trimişi
periodic „în cercetare" în străinătate, în vest.
Printre cei mai puţin cunoscuţi azi care s-au întâlnit ani la rând pe holurile Institutului de Economie
Mondială cu Mugur Isărescu în epoca Ceauşescu s-au numărat şi Mircea Ciumara (viitor ministru ţărănist de
Finanţe), Emil Iota Ghizari (viitor prim-viceguvemator al Băncii Naţionale a României, care în anul 2000 i-a ţinut
locul lui Isărescu la BNR cât timp acesta a fost prim-ministru), Radu Vasile (viitor premier al României în 1999,
care i-a predat ştafeta lui Isărescu) sau Petru Rareş (viitor preşedinte al Băncii Româneşti, fost coleg de liceu cu
Petre Roman, pe care Roman l-a chemat la guvern în 1990).
Astăzi se ştiu puţine lucruri despre acest grup de foşti favoriţi ai regimului comunist şi ai Securităţii, dar li
se pune în cârcă faptul că la sfârşitul anului 1989 au conspirat pentru a pune mâna pe România, pentru ei (sau,
poate, pentru alţii), iar teoria pare îndreptăţită dacă vedem cine au fost membrii grupului şi poziţiile pe care le-au
accesat (fără luptă politică) în noul regim „democrat" de la Bucureşti instalat în decembrie 1989. Toţi greii grupului şi cei care i-au ajutat să acceadă la putere, precum Ion Iliescu sau Petre Roman, se regăsesc în sucursala
românească a Clubului de la Roma, condusă de Mugur Isărescu.
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Locaţia Trocadero este una mai ales simbolică, căci nu toţi membri grupării se adunau la agapele de la
mesele restaurantului, ei fiind mai degrabă definiţi şi legaţi de spiritul de castă ce l-il dădea apartenenţa la trei
„instituţii" ale regimului comunist totalitar, ADIRI (Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale),
IEM (Institutul de Economie Mondială, unde lucra şi Isărescu) şi ISPSPN (Institutul de Ştiinţe Politice şi Studiere
a Problemei Naţionale) din cadrul Academiei „Ştefan Gheorghiu", şcoala de activişti comunişti. Poziţionarea
restaurantului Trocadero era importantă, deoarece se afla nu numai lângă Institutul de Economie Mondială, ci şi
lângă Ministerul Comerţului Exterior, unde lucrau în funcţii cheie cumnatul lui Isărescu, Mihai Croitoru, ca şi alt
membru asociat al grupului Trocadero, Victor Babiuc, care însă s-a mutat la IEM, din 1978, „cercetător" ca şi
Isărescu.
Cine erau aceşti băieţi de viitor, hotărâţi să parvină? O „reuniune informală a unor cercetători" au zis
binevoitorii, o „tehnocraţie comunistă din care făceau parte economişti, specialişti în ştiinţe sociale, elita
managerială", zic alţii, adăugând că: „fişa lor de post era să înţeleagă capitalismul, politic şi economic, să-i
descopere slăbiciunile şi să le exploateze în favoarea statului totalitar". Ei erau plasaţi în cele trei instituţii
comuniste ce aveau acces la informaţii, la literatura de specialitate şi la dezbaterile de ultimă ora din Occident.
Unul din membrii grupului povestea că acolo se citea şi se copia cam tot ceea ce era total interzis pentru restul
populaţiei.
S-a spus că unii din acest grup erau fie oameni ai generalului de Securitate dezertor în SUA, Mihai Pacepa,
motiv pentru care au fost marginalizaţi în anii '80, fie chiar agenţi recrutaţi de spionajul sovietic (KGB-ul, GRU),
activaţi în 1989 şi predaţi mai apoi americanilor. Colaborarea unora dintre trocaderi cu Securitatea a fost
deconspirată abia recent, când la finele lui 2006, alt dezertor din fruntea Securităţii, Liviu Turcu, arăta că Adrian
Năstase, Mircea Pascu, Eugen Dijmărescu ş.a. fuseseră recrutaţi de Securitate.
Ei erau, în bună măsură, ceea ce oamenii de rând numeau în epoca Ceauşescu, cu ironie şi ură, „P.C.R. egal
Pile, Cunoştinţe şi Relaţii", identificând iniţialele Partidului Comunist Român cu burghezia roşie şi cu nepotismul
cadrelor de partid, căci elitele erau selectate sau lăsate să se formeze numai dintre cei cu „dosarul bun", trebuiau
să provină sau să aibă în familie vreun bătrân combatant care a instalat prin forţă, fraudă, crime şi teroare
comunismul în România, sau să facă sluj pe lângă o asemenea familie. Aşa se face că mulţi din grupul Trocadero
erau evrei, urmaşi ai acelor evrei comunişti care tăiau şi spânzurau în anii 48 - '50. Iată cazul lui Adrian Severin,
membru de frunte al grupului Trocadero: tatăl său, un rus stabilit în România, s-a căsătorit cu o nepoată a
Alexandrei Sidorovici, femeia-comisar care a fost „acuzator public" în procesul mareşalului Antonescu. Ea era
fiica lui Teofil Sidorovici, un protejat al Elenei Lupescu (amanta evreică a regelui Carol al II-lea), dar şi nevastă a
lui Silviu Brucan, de unde porecla din anii '90 a lui Severin de „nepotul lui Brucan" şi zvonurile privind
ascendenţa sa evreiască.
În decembrie 1989 şi în ianuarie 1990, ca şi în perioada următoare, această „tehnocraţie comunistă" de la
Trocadero şi-a fructificat cunoştinţele acţionând ca o reţea, s-a insinuat că ştie cum trebuie construit capitalismul
şi a purces la preluarea frâielor puterii guvernamentale. Anumite rapoarte informative spun însă că, mulţi dintre
trocaderi fiind „ofiţeri de Securitate acoperiţi" au fost aruncaţi în jocul democratic cu misiunea clară de a asigura
trecerea „dirijată" spre capitalism, astfel încât transferul imensei proprietăţi de stat să se facă, treptat, numai către
oamenii agreaţi de „sistem".
Acesta a fost primul club secret căruia i-a aparţinut Mugur Isărescu şi care l-a propulsat către marile cluburi
mondiale. Iată şi alţi membri ai clubului iniţial: Adrian Năstase (ADIRI), Adrian Severin (ADIRI), Teodor
Meleşcanu (ADIRI), Eugen Dijmărescu, Daniel Dăianu, Napoleon Pop şi Victor Babiuc (toţi de la Institutul de
Economie Mondială - IEM -, ca şi Isărescu), Virgil Măgureanu (de la „Academia de Studii Social-Politice Ştefan
Ghe-orghiu"), Ioan Mircea Paşcu (tot de la „Ştefan Gheorghiu" şi de la ADIRI), Vasile Secăreş (ADIRI şi „Ştefan
Gheorghiu"), Dorel Şandor („Ştefan Gheorghiu", dar care preda ca profesor şi la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de
la Băneasa, o bună viitoare legătură pentru grupul de la Trocadero), Vladimir Pasti, Cornel Codiţă, Dan Mircea
Popescu. Acestora li se asociază şi alţii, precum Bogdan Baltazar, Mircea Coşea sau Silviu Brucan (Saul Brukner,
pe numele său evreiesc), care le-a fost şef multora dintre ei la ADIRI.
Alt viitor politician al culiselor şi „politolog" (sub calibrul mult mediatizatului Brucan), apropiat grupului de
la Trocadero, a fost Iosif Boda, care fusese „directorul ştiinţific" al Institutului de Ştiinţe Politice (ISPSPN) din
Academia Ştefan Gheorghiu, una din cele 3 pepiniere de cadre ale elitei noii puteri postdecembriste, unde înainte
de 1990 erau pregătite studiile pentru şefii partidului comunist român şi ai statului comunist (CC al PCR etc). Tot
aici lucra şi Rodica Culcer - „cel mai bun documentarist al Institutului", zice Boda -, directoare la TVR mai
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recent. Tot „revoluţia din decembrie 1989" l-a propulsat şi pe Iosif Boda (membru în conducerea noului parlament
al României, ne ales democratic, CPUN-ul), ca şi când până atunci fusese vreun disident (el însuşi recunoaşte că
Institutul comunist la care lucrase, fusese „o zonă privilegiată", atât „în ceea ce priveşte accesul la literatura de
specialitate, pe de-o parte biblioteca în sine - pe care o frecventa şi Vladimir Tismăneanu -, pe de altă parte
datorită burselor externe de care beneficiau cei ce lucrau aici... bârfeam regimul, dar mai mult nu făceam").
Adrian Năstase pretinde că a fost o singură dată la întâlnirile la grupului de la restaurant: „pentru ca am fost
la Trocadero, într-adevăr, la o discuţie...", dar recunoaşte că aparţinea grupului, ca membru al ADIRI (Asociaţia
de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale) din 1970, unde se organizau tot felul de dezbateri, el fiind
secretarul secţiei de Drept internaţional, în timp ce evreul conspirator Silviu Brucan era, la un moment dat, şeful
secţiei de Relaţii internaţionale. Mai importante erau întâlnirile de la ADIRI, unde veneau toţi trocaderii, şi de la
IEM şi de la Academia „Ştefan Gheorghiu", decât întâlnirile din restaurantul Trocadero, zice Năstase. Alt membru
de azi al filialei Clubului de la Roma care participa la întrunirile de la ADIRI din anii '80 era Mircea Maliţa. „Era
o insulă de dezbatere relativ liberă... - conchide A. Năstase despre participarea sa la grup - Eu, la 39 de ani... în
Departamentul de drept internaţional eram trei persoane care lucram acolo şi aveam ca obiect de contract să scriu
60 de pagini pe an. Şi eu le scriam, de obicei, în luna decembrie şi în restul timpului citeam, scriam, fumam pipa...
Era o formulă mimetică... a fost un avantaj extraordinar pe care eu l-am avut...".
Silviu Brucan este portiţa prin care mulţi dintre membri grupului Trocadero au acces la putere. Brucan era în
dizgraţia lui Ceauşescu de câţiva ani, de când îşi asumase deschis lupta pentru dărâmarea acestuia de la
conducerea României. A jucat apoi un rol central în „revoluţia" din decembrie 1989 şi în constituirea structurii de
conducere a acesteia şi a României, aşa-zisul Consiliu al Frontului Salvării Naţionale.
Rolul lui Silviu Brucan în construirea noilor structuri de putere din România este deja istorie, deşi este încă
puţin cunoscut. „Eu n-am fost dizident, eu am fost complotist", spunea Brucan (Silviu Brucan, De la capitalism la
socialism şi retur. 1998), referindu-se la cum a luat legătura, la finele anilor '80, cu şefii de stat şi cu serviciile
secrete din SUA, Uniunea Sovietică şi Marea Britanie pentru a participa la coordonarea revoluţiei care să îl
dărâme pe Ceauşescu şi regimul lui. Anul 0 al acţiunii fusese 1987, când se înfiinţase în secret un „Comitet al
Salvării Naţionale", care acţiona pentru dărâmarea dictaturii ceauşiste, un fel de embrionar FSN condus pe linie
civilă de Ion Iliescu şi Virgil Măgureanu (un membru aparent marginal al grupului de la Trocadero, care era
profesor la „Academia Ştefan Gheorghiu", având gradul de colonel de Securitate), şi pe linie militară de generalii
Ion Ioniţă şi Nicolae Militaru, Iliescu racolându-l şi pe generalul Victor Athanasie Stănculescu. [Gheorghe
Cotoman (ex comandant al Direcţiei a VI-a - Cercetări Penale - a Securităţii), Anchete ale Securităţii, lucrare ce
dezvăluie informaţii din activitatea profesională personală.]
„La Washington i-am găsit pe cei de la Departamentul de Stat entuziasmaţi - povestea Brucan despre cum
reacţionaseră americanii la planul complotului -... Punctul culminant al vizitei - continua el - a fost la Foreign
Office, unde am avut o lungă convorbire cu dl. William Waldegrave, ministru de stat [al Marii Britanii], urmată de
o întâlnire, tot atât de interesantă, cu dl. Martin Nicholson, consilierul doamnei [premier englez] Theatcher pentru
Europa de Est". Aranjamentul deplasării la Moscova - următoarea escală făcută de Brucan - s-a făcut încă din
SUA. The Independent scria în 14 noiembrie 1988: „Vizita particulară a domnului Brucan, care a fost sub arest la
domiciliu în România anul trecut, ar putea fi un semn important şi semnificativ. Mihail Gorbaciov a avut cuvinte
critice la adresa lipsei de entuziasm a preşedintelui Ceauşescu pentru «perestroika», iar această vizită poate fi
privită ca o încurajare a Moscovei pentru activitatea dizidentă în cadrul Partidului Comunist Român... Domnul
Brucan este o veche cunoştinţă a lui Anatoli Dobrinin, fost ambasador sovietic la Washington şi, în prezent,
consilierul de politică externă al liderului sovietic". În mod mai mult decât semnificativ, şederea lui Silviu Brucan
la Moscova a avut loc cam în aceeaşi perioadă cu vizita virulentei organizaţii evreieşti B'nai B'rith şi a Comisiei
Trilaterale, ambele puternic implicate în conducerea ocultă a lumii, Comisia Trilaterală discutând cu Gorbaciov
chiar aceste răsturnări de regim din Europa central-estică (a se vedea capitolul Revoluţia de la 1989 şi Comisia
Trilaterală, de mai sus).
Brucan şi Gorbaciov au stat de vorbă între patru ochi mai bine de o oră, pe ordinea de zi a discuţiei aflânduse exact „acţiunea răsturnării lui Ceauşescu..., cu care Gorbaciov a declarat de la început că este de acord", relata
Brucan, stabilindu-se şi sprijinul serviciului secret sovietic, K.G.B.-ul, pentru implementarea planului. „Decizia
[dărâmării regimurilor comuniste «dure» din estul Europei] a fost luată la Moscova, prin ianuarie 1989 - scria
dizidentul rus Valdimir Bukovski -, iar K.G.B.-ul a primit sarcina de a o pune în aplicare. Generalul Viktor
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Gruşko a fost însărcinat cu această operaţiune... În România, operaţiunea a avut mai mult succes, din punctul de
vedere al Moscovei. Ei au vrut ca Iliescu să vină la putere ca rezultat al acestei operaţiuni, iar el a venit la putere.”
[toate informaţiile de mai sus şi cele ce urmează privind implicarea lui Silviu Brucan în acele evenimente de la
finele anilor '80 şi începutul lui 1990 sunt prezentate pe larg în lucrarea Ofensiva iudaismului asupra României, în
capitolul Câţiva evrei şi dărâmarea lui Ceauşescu.]
Dacă este să nu îi acordăm atâtea merite pe cât a vrut să îşi asume Brucan privind conceperea planului
răsturnării regimului comunisto-ceauşist din România, am fi mai realişti şi am înţelege şi am vedea că planul nu îi
aparţinea lui, el fiind un simplu executant activat de la o centrală din SUA, care l-a contactat în 1987 prin agentul
dublu, DIE-CIA, Mircea Răceanu, director adjunct în Direcţia pentru America de Nord şi de Sud din Ministerul
Afacerilor Externe din România. La capătul firului, în SUA, stătea secretarul de stat Schultz, legătura realizânduse prin Tom Witecki de la ambasada SUA din Bucureşti. Nu este deloc improbabil ca Brucan să fi fost folosit,
datorită legăturilor sale de la Moscova, şi ca un deschizător de drum pentru întâlnirea dintre Comisia Trilaterală şi
Gorbaciov.
Imediat după ce Ceauşescu a fost răsturnat, dar înainte de a fi împuşcat, în ziua de 22 decembrie 1989,
Brucan era la şedinţa „revoluţionară" din clădirea fostului Comitet Central al partidului comunist, din care
Ceauşescu tocmai fugise. Alături de alţi acoliţi de ai săi: Ion Iliescu, Petre Roman (evreu), Al. Bârlădeanu,
generalul (r) Militaru (pensionat de Ceauşescu pentru a fi fost recrutat de K.G.B.) ei creau noua putere, Frontul
Salvării Naţionale (în frunte cu Iliescu, Brucan şi Dumitru Mazilu). Nominalizarea efectivă a guvernului s-a
amânat pentru întâlnirea de a doua zi, la sediul Ministerului Apărării (Armatei), ceea ce a însemnat o nouă victorie
a lui Brucan. El l-a impus ca prim ministru al României pe Petre Roman. „Deşi propunerea mea a întâmpinat
oarecare rezistenţă, până la urmă a fost acceptat", relata el despre cum l-a instalat la cârma ţării pe Roman. „L-am
susţinut ca ministru al Apărării pe generalul Nicolae Militaru", adăuga Brucan. Pe Sergiu Celac l-a impus ca
ministru de externe al României, iar pe Alexandru Bârlădeanu l-a împins finalmente pe poziţia de „al doilea om"
în stat, preşedinte al Senatului.
Tot Brucan este cel care a creat o „Comisie de Politică Externă" a FSN-ului, adică al noii puteri, în care el,
era preşedinte, restul comisiei fiind constituită dintr-o suită de membri ai grupului Trocadero, adică Vasile
Secăreş, Dan Mircea Popescu, Dorin Rusu, Adrian Năs-tase şi Ioan Mircea Paşcu. Această comisie a fost preluată
apoi de C.P.U.N., falsul parlament „emanat de revoluţie". Alt trocader binecunoscut, Napoleon Pop, a fost plasat
în ianuarie 1990 la conducerea unui aşa zis „Departament de Integrare Europeană" al guvernului, dar şi secretar de
stat la „Ministerul Comerţului şi Turismului".
Sergiu Celac, pe care Brucan l-a uns ministru de externe al României din 28 decembrie 1989, este astăzi
vicepreşedinte al sucursalei româneşti a Clubului de la Roma, al cărei preşedinte este Mugur Isărescu. El a fost
ministru la Externe până în 28 iunie 1990 şi l-a numit şef de direcţie pe Bogdan Baltazar, care la 20 martie 1990 îi
semna lui Mugur Isărescu trimitea „la post" în SUA, ca secretar II al ambasadei române, pentru a se pune, pe el şi
România, la dispoziţia Fondului Monetar Internaţional, ca şi al ocultei mondiale financiaro-corporatiste, în vârful
căreia stă Comisia Trilaterală (detalii mai sus, în sub-capitolul Faţa necunoscută a „globalistului" Mugur
Isărescu).
În ce îl priveşte pe vicepreşedintele sucursalei româneşti a Clubului de ia Roma, deşi nu a fost un membru al
grupului de la Trocadero, el este legat de aceştia prin acelaşi trecutul de beizadea a vechii nomenclaturi
comuniste, căci tatăl său, Nicolae Celac (care a avut iniţial un nume ne-românesc, Cealik, fiind un găgăuz
căsătorit cu o evreică basara-beancă, mama lui Sergiu Celac) a fost primul dintre comuniştii care au preluat forţat,
sub protecţia armatei sovietice, de ocupaţie, o prefectură românească, înainte de 1947. Născut în 1939 la
Bucureşti, unde părinţii săi veniseră de la Chişinău, Sergiu Celac a lucrat numai în diplomaţie, fiind la un moment
dat chiar translatorul lui Nicolae Ceauşescu.
Din 20 decembrie 1990, Sergiu Celac activează până spre finele anului 1996 ca ambasador al României în
Marea Britanie unde intră în legătură cu una din cele mai misterioase şi virulente societăţi secrete, considerată un
fel de braţ armat al Grupului Bilderberg şi al Comisiei Trilaterale, numită „Le Cercle". Presa scrisă crede că Celac
este singurul est-european care a fost primit în acest virulent club ultra-capitalist. De altfel, în timp ce el era
ambasador la Londra, a fost aranjată întrunirea Le Cercle de la Bucureşti în 1995. Aici trebuie să-i dăm cuvântul
unui membru al grupului de la Trocadero, Ioan Mircea Paşcu, care la acea dată era secretar de stat la ministerul
român al Apărării: „Pe 25 martie 1995, se primea la ministerul apărării, pe adresa ministrului Tinca, o adresă din
partea Ministerul Afacerilor Externe, semnată de şeful de cabinet al ministrului Meleşcanu, domnul Mircea
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Geoană, în care se spunea: «Vă informăm că în perioada 6-9 aprilie a.c., va avea loc la Bucureşti reuniunea de
primăvară a grupului Le Cercle, grup informai de discuţie/reflecţie, care reuneşte personalităţi politice şi din
lumea afacerilor din numeroase ţări. Grupul a fost fondat în 1952 de fostul prim ministru al Franţei, Antoine
Pinay.»"
Ioan Mircea Paşcu a fost reprezentantul permanent al statului major al armatei române la întrunirea Le
Cercle de la Bucureşti: „Îmi aduc aminte - zice el - că, la masa oficială oferită la Cotroceni de preşedintele Iliescu
în onoarea participanţilor (grupul se bucura de reputaţia unei influenţe oculte însemnate, inclusiv datorită
prezenţei în rândurile sale a unor oameni legaţi de serviciile de informaţii), profitam pentru a pune în circulaţie...
planul privind extinderea NATO. Era vorba de primirea în primul val al Poloniei şi României." (Ioan Mircea
Paşcu, Extinderea NATO: Cazul României. Raport Personal, 2007)

LE CERCLE
Înfiinţat între anii '50 şi cel târziu în 1969, Le Cercle este recomandat drept „clubul occidental ultrasecret şi
exclusiv al politicienilor şi personalităţilor exponenţiale, al eminenţelor cenuşii din arena politică mondială", fiind
finanţat de CIA şi recrutând totodată agenţi din toate serviciile secrete din lume. După alţii, el este un serviciu
secret de informaţii şi de intervenţie directă". Printre fondatorii celebrii ai organizaţiei s-au numărat An-toine
Pinay, fost premier francez şi primul şef al grupului (care s-a numit iniţial The Pinay Circle), dar şi Jean Violet,
consilier al serviciilor secrete franceze. Amândoi, atât Pinay, cât şi Violet fuseseră până atunci participanţi
regulaţi ai Grupului Bilderberg (Pinay este chiar şi fondator al grupului Bilderberg, la reuniunea de la OosterbeekOlanda, din 1954, înfiinţând pe lângă acesta şi o aşa-zisă Academie Europeană de Ştiinţe Politice, de fapt o
„societate ultraconservatoare pan-europeană). Atât Pinay, cât şi alţi fondatori ai Cercului erau totodată şi membrii
ai Ordinului Cavalerilor de Malta.
Le Cercle sau Cercle Violet este „o aripă conspirativă a organizaţiei internaţionale Bilderberg, o reţea de
influenţă invizibilă, specializată în «schimbări guvernamentale», «lovituri de stat», şi «operaţiuni sub acoperire»".
Crearea lui a avut ca scop „lupta împotriva comunismului" şi „schimbarea climatului politic din Europa, favorabil
stângii, printr-o campanie de propagandă" (influenţă) finanţată în secret de marele capital corporatisto-bancaropetroliere, şi crearea unui „serviciu secret privat" care să lucreze conspirativ în acest sens, folosindu-se de
agenţiile naţionale de informaţii din statele controlate de politicienii afiliaţi Bilderberg-ului, dar şi de „oameni de
influenţă" recrutaţi cu grijă.
O puternică forţă în Le Cercle este City-ul londonez, primul centru financiar al lumii, lucru dovedit de faptul
că după doi francezi următorii 3 directori ai grupului au fost toţi de origine britanică: Julian Amery, Jonathan
Aitken şi lordul Norman Lamont. Toţi 3 au fost membri în „Consiliul Privat al Reginei". Mai mult, Norman
Lamont a fost propulsat în politică, până în cabinetul britanic ca secretar la Finanţe, de către cel mai însemnat braţ
al finanţei mondiale, familia evreiască Rothschild, iar Julian Amery a fost unul dintre politicienii britanici care au
contribuit enorm la înfiinţarea statului Israel, fiind de origine reală evreiască, deşi a devenit lord (ca şi în cazul
anterior al baronului Rothschild) şi şef al spionajului britanic în România şi în balcani. [Walter Brewitz, Familia
Rothschild. De la Marea Finanţă la crearea Israelului. Rothschildzii şi era globalizării. Carpathia Rex, 2011,
pag. 331-332: „Înainte de a intra în politică, ca şi după ce a contribuit din guvern la privatizarea economiei
britanice, Lamont a lucrat la N.M. Rothschild & Sons. Ca şi majoritatea celorlalţi agenţi Rothschild, Norman
Lamont este în tabăra conservatorilor, intrând în parlamentul britanic din 1972. A servit succesiv în guvernele
Margaret Thatcher şi John Major timp de 14 ani la ministerele Energiei, Industriei, Armatei şi Finanţelor, iar la
începutul anilor '90 era guvernator al Băncii Angliei, ocazie cu care aliatul secret al Rothschildzilor, George
Soros, a dat lovitura de 1 miliard de dolari asupra lirei sterline".]
Numărul membrilor cu drepturi depline ai Le Cercle a fost aproape tot timpul în jur de 70, toţi fiind oameni
de afaceri (sau reprezentanţii acestora, de regulă politicieni de dreapta), diplomaţi, membri ai serviciilor secrete
sau membri din alte „cele mai selecte cluburi". Numărul participanţilor la întâlniri a atins şi câteva sute de
persoane simultan. „Membrii erau invitaţi să asiste la întâlniri, dar nu aveau dreptul să solicite acest lucru. De
altfel, toată lumea a fost de acord să păstreze un secret total", scria ziarul britanic The Independent. Restricţia este
atât de mare încât niciodată nu a fost divulgat numele preşedintelui organizaţiei, iar despre existenţa Cercului
ştiau doar câţiva, până când câteva ziare au vorbit cu câţiva membri, au descoperit acte şi au făcut dezvăluiri.
La întrunirile Le Cercle „se decideau" destinele politice personale, naţionale şi internaţionale în perioada
războiului rece, unul din scopurile caracteristice ale clubului fiind campaniile internaţionale menite să discrediteze
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(sau să acrediteze) persoane şi evenimente, să influenţeze nedemocratic politica unor guverne sau hotărârile unor
şefi de guverne, organizaţia - secretă mult timp - fiind special concepută pentru operaţiuni politice clandestine şi
pentru înaltele intrigi politice. Astfel - scria The Independent -, Cercul a avut ca scop, la un moment dat, să
schimbe guvernele din Anglia şi Germania, sau să asigure ascensiunea la putere a lui Margaret Thatcher în
Anglia, dar şi tranzacţii financiare acoperite, crearea unui serviciu secret privat global de selectare şi dirijare a
informaţiilor, ca şi a altor servicii sub acoperire, conduse de la un post central etc. Planurile ţinteau cu precădere
Washington-ul, Londra, Paris-ul, Munchen-ul şi Madrid-ul.
Întâlnirile în plen ale Le Cercle au loc de două ori pe an, o dată toamna, la Washington, apoi în Europa, de
regulă primăvara. „Prezenţa în capitala României a Cercului [în 1995] poate fi motivată de apartenenţa la grup a
ambasadorului Sergiu Celac, singurul reprezentant din Europa Centrală şi de Est", scria un ziar românesc
(Naţional). Secretarul grupului britanic era atunci Geoffrey Tantum, un fost ofiţer al serviciilor secrete engleze,
majoritatea celor cca. 15 membri britanici fiind conservatori, gânditori de dreapta. În ce priveşte participaţia
americană, ea îi includea pe Bill Casey şi William Colby, şefi ai CIA, pe Henry Kissinger şi pe Edwin Feulner de
la Heritage Fondation. Este atestată şi participarea lui Richard Nixon (după ce acesta părăsise Casa Albă). Alţi
membrii celebri ai Cercului, precum Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller, miliardarii James Goldsmith şi
George Soros, amintesc cu toţii de componenţa Comisiei Trilaterale sau ai altor think-tank-uri ale ocultei
mondiale.
Primele deconspirări despre grupul Le Cercle au apărut după ce 1.500 de pagini clasificate ca fiind secrete
ale Institutului Britanic pentru Studierea Conflictelor au ajuns pe masa jurnaliştilor de la Time Out Magazine, în
1975. Mai târziu în anii '80, revista germană Der Spiegel făcea referire la grup, plecând de la notele lui Hans
Langemann, şeful serviciilor de informaţii germane, în care avertiza guvernul despre eforturile clandestine ale Le
Cercle de a manipula alegerile următoare. Hans Langemann descria în raportul său Cercul ca fiind „o adunare de
politicieni, publicişti, bancheri şi vip-uri cu o mentalitate anticomunistă şi conservatoare care se întâlnesc de două
ori pe an în diferite locaţii pe glob ... În Le Cercle apar şi diferiţi invitaţi care ţin discursuri. O recentă modificare
a fost crearea în cadrul grupului a unui staff de comandă sau a unui cerc interior care stabileşte modurile oportune
de a se implica în problemele politice actuale".
Alt analist al fenomenului, Robert Eringer, susţinea în lucrarea Global Manipulators că, în timp ce
organizaţia Bilderberg fixează politica „Noii Ordini Mondiale", fiind mai mult un grup de discuţii, Cercle
intervine în transpunerea acestei politici prin „acţiuni directe". De aceea, în Le Cercle prevalează ofiţerii de
informaţii din diverse ţări occidentale, generalii NATO şi marii bancherii, care îl susţin prin masive finanţări.
Brian Crozier, preşedintele Cercului între 1971 şi 1985, dezvăluia în autobiografia sa, Free Agent (apărută în
1994), strategia „Cercului" şi a serviciilor secrete occidentale afiliate de a propulsa „oameni ai dreptei" în funcţii
supreme, aşa cum au fost preşedintele american Ronald Reagan şi primul ministru britanic Margaret Thatcher. În
acelaşi timp, ei conduc „campanii internaţionale pentru discreditarea persoanelor ostile", înregimentând ziarişti
din SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Spania sau Suedia. La întrunirea din 1990 a Le Cercle din
Oman, s-a stabilit ca să se acţioneze contra guvernelor şi personalităţilor apreciate ca având o „atitudine minimală
faţă de investiţiile internaţionale", adică o atitudine „ostilă" sau „ne-edu-cabilă" faţă de cerinţele „Noii Ordini
Mondiale".
Le Cercle şi România
Preşedintele Le Cercle Norman Lamont, totodată director la N.M. Rothschild & Sons, este preşedintele
camerei bilaterale de comerţ româno-britanice, British Romanian Cham-ber of Commerce din Londra, poziţie în
care a ajuns fiind preşedinte al grupului industrial Balli, care după 1990, prin legăturile cu generalul Victor
Athanasie Stănculescu şi restul guvernului român „emanat de revoluţie", a acţionat puternic în România, asupra
combinatului siderurgic Sidex Galaţi. Ambasadorul român la Londra era atunci Sergiu Celac şi mare parte din
aceste afaceri au trecut atunci pe la ambasadă. Cum am văzut, S. Celac a fost creditat apoi ca fiind primul esteuropean recrutat de către Le Cercle.
Ca şi fabricile de aluminiu de la Oradea şi Tulcea, şi combinatul siderurgic de la Galaţi, Sidex-ul, a fost
preluat finalmente de către grupul britanic Mittal Steel, cu al cărui patron, Lakshmi Mittal, deloc întâmplător,
Lamont este foarte bun prieten. Primele semne de întrebare ridicate privind onestitatea acestei preluări au fost
ridicate de către chiar un periodic britanic, The Observer. „Balli este coproprietar al Sidex International împreună
cu LNM, companie specializată în oţeluri şi a cărei firmă-mamă offshore este condusă de controversatul milionar
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Lakshmi Mittal. Preluarea Sidexului de către lordul Lamont a fost sprijinită, fapt ultracunoscut, de o scrisoare de
recomandare trimisă de Tony Blair. Lamont este, de asemenea, directorul Camerei de comerţ anglo-române, post
care îi permite organizarea multor recepţii... La un dineu dat în onoarea preşedintelui Ion Iliescu a participat
comerciantul milionar Virendra Rastogi, anchetat acum de instituţia britanică însărcinată cu depistarea fraudelor;
un alt dineu, dat în onoarea premierului român, Adrian Năstase, şi la care a participat ministrul britanic al
comerţului, Patricia Hewitt, a fost sponsorizat de nimeni altul decât dl. Mittal" (The Observer din 6.04.2003).
Preşedintelui Ion Iliescu i-a fost deschisă uşa de către Cercle încă din 1990, fiind „oaspete" al clubului
secret prin „girantul" său, lordul britanic Julian Amery (a cărui familie de origine evreiască este adepta
sionismului), Amery frecventând România în toţi anii '90. În acelaşi an, 1990, Gabriel Liiceanu, un stâlp al GDSului, primea cadou de la puterea FSN-istă, uriaşa Editură Politică a statului (Humanitas-ul de azi), „urmare a unei
solicitări externe către un lider marcant al Frontului din partea organizaţiei secrete Pinay Cercle" (după gen. SRI r.
Aurel I. Rogojan, Fereastra serviciilor secrete. 2011, pag. 302).
Apare clar că legăturile Le Cercle cu, clasa politică românească sunt vaste, iar secretarul de stat de la
Apărare, Ioan Mircea Paşcu, care în 1995 a participat la întrunirea Le Cercle de la Bucureşti, este în general cotat
ca un recrut al CIA, precum atunci când istorica franceză Catherine Durandin a afirmat în 2003 (la postul tv
France 3) că „puterea politică de la Bucureşti este manipulată de CIA" şi că printre miniştrii români ce „păstrează
şi acum relaţii privilegiate cu Washingtonul" este şi ministrul (de atunci) al Apărării, Ioan Mircea Paşcu, care în
1988-1989 avusese o bursă la Institute for East-West Studies, în SUA.
Într-adevăr, înainte de a fi un simplu membru al grupului de la Trocadero, alături de Mugur Isărescu &
comp, Paşcu, cu acordul Securităţii, fusese „cercetător-asociat" la Institutul Est-Vest din New-York, sau EWI
(East-West Institute), o organizaţie „particulară" ce se autodeclară şi „think-tank", în spatele căreia pare a sta,
însă, CIA-ul. Paşcu povesteşte că, fiind acolo, înţelesese „direcţia în care se îndreptau inexorabil lucrurile... estul
pierduse competiţia cu vestul... Mai rămânea doar să vedem cum urma estul să-şi recunoască înfrângerea, iar
vestul să-şi fructifice victoria...". Aşa că, în mai 1989 Paşcu se întoarce la Bucureşti şi devine unul din cei mai
activi membri ai grupului de la Trocadero.
Clubul secret, clanul şi camarila (II)
În prezent Celac şi Paşcu nu sunt legaţi numai de preluarea puterii în 1989, de activitatea ocultei organizaţii
Le Cercle şi de coparticiparea la filiala românească a Clubului de la Roma, ci şi de acest Institut asociat CIA,
East-West Institute (EWI) din New York, căci Sergiu Celac activează în prezent într-o serie de ONG-uri aflate
„sub egida EWI", precum „Centrul Internaţional pentru Studii la Marea Neagră", cu sediul în Atena-Grecia, al
cărui director este, iar Ioan Mircea Paşcu a fost instruit la EWI în 1988-1989.
Deşi fusese un apropiat al lui Ceauşescu (translatorul acestuia), familia lui Celac fusese şi ea implicată în
anii '80 în complotul pentru dărâmarea regimului. Este vorba de faptul că jurnalista britanică Jessica DouglasHome o contactase pe sora lui Celac, Mariana Celac (al cărei soţ, Mihai Botez, era deja plecat în SUA) pentru a
fonda o „universitate clandestină, o reţea de intelectuali români şi occidentali", în care Mariana Celac urma să
„îndeplinească rolul de punct focal", sora lui Celac exprimându-şi entuziasmul pentru „planul de colaborare
culturală româno-britanică dincolo de Cortina de Fier". La un moment dat, cele două discutau în şoaptă, în
bucătăria apartamentului din Bucureşti al Marianei Celac, când, povesteşte englezoaica, „[Mariana] mi-a scris pe
o bucăţică de hârtie că se vorbea despre Iliescu ca posibil succesor al lui Ceauşescu". Iar Ion Iliescu, odată devenit
preşedintele „revoluţionar" al CPUN, iar Ceauşescu împuşcat, a avut grijă să îl numească tocmai pe ex-soţul
Marianei Celac, pe Mihai Botez, ambasador al României la ONU şi în SUA, unde avea să ajungă şi cu care avea
să lucreze în scurt timp şi Mugur Isărescu, trimis la post de Sergiu Celac şi Petre Roman.
„Grupul Un viitor pentru România" (GUVPR) este o transformare sau o regrupare din anul 1992 a unei
bune părţi din grupul de la Trocadero, la care a participat şi Mugur Isărescu, care era deja bine instalat în fruntea
Băncii Naţionale a României. Acest nou grup răspundea permanentei nevoi de gaşcă a protagoniştilor ce
proveneau de la comunistele „Academie Ştefan Gheorghiu", ADIRI (Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale), Institutul de Economie Mondială etc. Iată o listă scurtă a acestui nou grup, GUVPR, apărut, zic
apropiaţii lui, „în contextul în care Frontul Salvării Naţionale se rupea ca partid, în primăvara anului 1992":
Mugur Isărescu, Vasile Secăreş, Vladimir Pasti, Adrian Năstase, Adrian Severin, Victor Babiuc, Ioan Mircea
Paşcu, Liviu Mureşan, Dan Mircea Popescu, Cornel Codiţă, Dorel Şandor etc. Toţi sunt azi membri ai filialei din
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România a Clubului de la Roma. Iosif Boda, un membru asociat al grupului trocaderiştilor, spunea că „Grupul Un
Viitor pentru România" era, după ruperea F.S.N.-ului, „un fel de placă turnantă de întâlnire a unei anumite
categorii de intelectuali de orientări diferite".
Principalii doi lideri ai noului grup - GUVPR - erau Vasile Secăreş şi Vladimir Pasti, primul fost secretar al
Partidului Comunist la „Academia Ştefan Gheorghiu", consilier al lui Ion Iliescu şi vicepreşedinte ale Frontului
Salvării Naţionale, iar al doilea un obscur evreu cu un trecut similar, pentru care insuccesul Grupului Un Viitor
pentru România (GUVPR) reprezintă eşecul major al implicării în politica de după 1989, deşi grupul de prieteni a
avut totdeauna grijă de el, Pasti urmărindu-l peste tot, ca şi consilier (pe banii statului român), pe Victor Babiuc,
când acesta era ministru de Interne, ministru Apărării, sau preşedinte la Camerei de Comerţ şi Industrie a
României. Plus un post universitar călduţ la aşa-zisa „Şcoală Naţională de Studii Politice şi Administrative",
condusă de prietenul său Secăreş, un fel de nouă şi reformată Academie comunistă „Ştefan Gheorghiu".
După ce Secăreş eşuează să impună GUVPR, mai întâi în FSN şi apoi în parlament, el transformă grupul în
Fundaţia Grupul Un Viitor pentru România, fapt ce face să nu se mai audă despre acesta, după care obţine un post
călduţ, de vicepreşedinte la Exim-bank (bancă de comerţ exterior a statului român), cu foarte probabilul sprijin al
lui Mugur Isărescu, guvernator la Banca Naţională. Totodată, până prin 2004, Secăreş a dormitat pe postul călduţ
de rector al SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, la început o nouă pepinieră de politruci
zişi „elite", fideli însă directivelor primite pe canale vestice: NATO sau CIA), care a fost iniţial o creaţie a lui
Secăreş, în ianuarie 1990, în cadrul Universităţii de stat Bucureşti, legiferată apoi în 1991, de guvernul Petre
Roman.
Pe bună dreptate, presa românească numeşte SNSPA „fosta Ştefan Gheorghiu", deoarece a fost de la început
un refugiu pentru clanurile universitare care înainte de 1990 vindeau marxismul de la catedră, rectoratul lui Vasile
Secăreş reunind „foşti combatanţi de la Ştefan Gheorghiu". După epurarea din 2004, însă, Secăreş nu pleacă prea
departe ci se refugiază în postul de preşedinte al „Centrului de Studii NATO", ce funcţiona din 2002 tot „sub
egida" SNSPA. Aici el îşi împărţea conducerea cu alt membru al grupului de la Trocadero, Cornel Codiţă, devenit
general, fost consilier al lui Victor Babiuc la ministerul Apărării, toţi 3 membri de bază ai filialei româneşti a
Clubului de la Roma, a lui Isărescu.
După numai un an de activitate a celor doi trocaderişti în fruntea „Centrului de Studii NATO" avea să se
descopere că acesta este o asociaţie privată ce se folosea abuziv pe diplomele eliberate de sigla SNSPA (în spaţiile
căreia şi funcţiona), iar statul român le plătise celor doi sute de mii de euro pentru „specializarea în NATO" a
angajaţilor din Ministerul Apărării sau din serviciile speciale, deşi nimeni nu recunoştea acele diplome. Totuşi, în
plin scandal al "Afacerii NATO", cum l-a numit presa, Secăreş pretindea că obţinuse acordul Cartierului General
al NATO să-şi deschidă şcoala, atunci când fusese acolo, la Bruxelles, în primăvara lui 2002. Cine însă conducea
ministerul Apărării, ce şi-a trimis angajaţii la „şcoala de NATO" a lui Secăreş şi Codiţă? Se putea, altfel, dacă nu
tot un membru al grupului Trocadero şi al Clubului de la Roma din România? Este vorba de acelaşi „ministru
CIA" Ioan Mircea Paşcu, în prezent europarlamentar din partea PSD.
Soliditatea unităţii grupului Trocadero transpare şi din faptul că 3 dintre membrii înstăriţi ai grupului au ales
să locuiască, de la un moment dat, ca şi în prezent, în aceeaşi casă, o vilă bloc ridicată în Bucureşti acum câţiva
ani, în strada Aurel Vlaicu nr.42-46, numită de presă „fortăreaţa mahărilor". Cei trei locatari trocaderişti sunt
Mugur Isărescu, Eugen Dijmărescu şi Dan Mircea Popescu, dar în viloiul ultra-modern mai stă şi un alt asociat al
grupului Trocadero, Bogdan Baltazar (care i-a semnat plecarea lui Isărescu, în 1990, la ambasada română din
SUA), ca şi fostul şef al SIE, g-ralul Ioan Talpeş.
Odată ce s-a văzut premier, Isărescu mai vrea doar preşedinţia ţării
Grupul de la Trocadero a mai avut zvâcniri politice şi după eşecul din 1992 al relansării în politică prin aşazisul Grup Un Viitor pentru România. Astfel, în 1995, alături de Isărescu, Mişu Negriţoiu şi Secăreş, Pasti
lansează „proiectul de punere în aplicare a liberalismului în România". Cum se va vedea, membrii grupului sunt
transpartinici şi traseişti politici. Zigzagurile politice ale lui Pasti & comp au mai bifat apropierea de Alianţa
pentru România (ApR-ul, un partid desprins din PDSR- PSD-ul de azi -şi condus de Meleşcanu şi de Iosif Boda,
finanţat şi orchestrat de israelianul Adrian Costea) şi de Partidul Naţional Liberal, ca şi dialogurile cu preşedintele
Emil Constantinescu. Dealtfel, succesul major al grupului avea să vină în noiembrie 1999, când preşedintele
Constantinescu îl numea pe Mugur Isărescu prim-ministru al României.
Cel care l-a convins pe Emil Constantinescu să îl numească premier pe Isărescu ar fi, însă, poetul Mircea
80

Dinescu, ridicat la rândul lui pe valul „revoluţiei" din 1989. Deşi Dinescu nu a fost un membru al grupului de la
Trocadero, trebuie să ştim că, în afara dizidenţei sale faţă de Ceauşescu, acesta a fost secretarul tineretului
comunist (UTC) de la Uniunea Scriitorilor, fiind în epocă şi absolvent al academiei de cadre comuniste „Ştefan
Gheorghiu", de unde provin o parte a trocaderiştilor. Dinescu era, totodată, omul de casă al fostului rector de la
„Ştefan Gheorghiu", Gogu Rădulescu. („Ăsta micu', gălăgiosu' de la TV, Dinescu, mergea cu şoferul şi Dacia
neagră a lui Gogu", povestea fostul ministru de interne Ştefan Andrei; iar la „revoluţie" Dinescu a fost dirijat de
Gogu Rădulescu, care apoi s-a retras în Israel, împreună cu soţia lui evreică. - amănunte în lucrarea Ofensiva
iudaismului asupra României, op.citat.)
Isărescu şi-a negociat la sânge cu preşedintele Constantinescu venirea în fruntea guvernului şi a primit
asigurări că nu-şi va pierde locul de guvernator al BNR, ceea ce înseamnă că, legal, el a fost detaşat de la locul de
muncă pentru 1 an de zile. În noaptea de 13 spre 14 decembrie 1991, la orele 24, Isărescu şi soţia lui (sora lui
Mihai Croitoru) se aflau acasă la Emil Constantinescu, pentru ca preşedintele să le dea garanţii că i se va
„prezerva locul în fruntea băncii". El şi-a asigurat astfel, încă o dată, poziţia de cel mai de neclintit înalt funcţionar
al statului român, „exemplul cei mai strălucit de longevitate politică într-un post important" cum zicea atunci
detronatul premier Radu Vasile, adăugând: „E un om care, în materie de supravieţuire, l-a întrecut până şi pe
Iliescu, căci în vreme ce Iliescu a murit spre a reînvia, Isărescu a trăit tot timpul, privind cum premierii cad, cum
guvernele se schimbă şi cum partidele cresc, ajung la apogeu şi pier. Este cel mai bun alergător de cursă lungă din
istoria postdecembristă a României şi asta, culmea, deşi este un om fără stofă de politician". În realitate, „secretele
menţinerii lui Isărescu la cârma BNR n-au fost încă lămurite", cum zicea un foarte versat ziarist de investigaţii
(Dan Badea), dar ele sunt sigur legate de conexiunile internaţionale ale acestuia.
Chiar dacă a trebuit să conducă un guvern pe care să îl construiască (până la 20 decembrie 1999, când lista
cabinetului a fost prezentată preşedintelui) alegând din oamenii propuşi de partidele aflate în coaliţia majoritară,
Isărescu a reuşit să aibă printre miniştri şi câţiva membri sau apropiaţi a grupului Trocadero, căruia îi aparţinea
chiar el, precum Mircea Ciumara (ministru de stat al Consiliului de Coordonare Economico-Financiară, ce „coordona" ministerul de Finanţe cu cele economice), Petre Roman (ministru de Externe) sau Victor Babiuc
(ministrul Apărării), care îl avea drept consilier pe Vladimir Pasti.
Prima măsură luată de Isărescu ca premier a fost demiterea energicului Ovidiu Grecea din fruntea
Departamentului de Control al Guvernului, „un personaj care a fluierat în biserică fără să ştie exact cu cine se
confruntă sau, mai bine zis, cine stă în spatele lui", referire la faptul că Isărescu nu i-a putut ierta lui Grecea
observaţiile făcute pe tema complicităţii şi a responsabilităţii conducerii Băncii Naţionale a României (BNR) în
marile falimente de până atunci ale multor bănci româneşti, sau în curs de falimentare.
Ca şef al AVAB (Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare) timp de un an de zile (1998-1999), Ovidiu
Grecea intrase în toată murdăria de la mega banca de stat Bancorex şi a demarat recuperarea banilor de la marii
datornici, oameni cu puternice conexiuni în zona politicului românesc, care beneficiaseră de credite preferenţiale,
fără acoperire, aşa cum era cazul fraţilor Păunescu (care luaseră peste 100 milioane de dolari). Era vorba mai mult
de 1.000 de dosare la care se adăugau şi cele de la Banca Agricolă şi Banca Comercială Română (BCR). Din
această poziţie, Ovidiu Grecea confirma acuzele ce se conturau atunci la adresa guvernatorului BNR Isărescu, de
acoperire a fraudelor de la Bancorex: „În afara celor 2 miliarde de dolari care au dispărut din România, susnumitul, deşi avea pârghiile necesare, a acoperit, prin cereri de trecere la datoria publică, creditele clientelare oferite de Bancorex diverselor grupări mafiote... În acelaşi timp, deşi BNR are o Direcţie de Supraveghere şi Control
Valutar... nu a luat nici un fel de măsuri, impuse de altfel prin legislaţie - care îi confereau dreptul de control şi
intervenţie - în cazul marilor fraude bancare, de genul Columna, Credit Bank, Banca Dacia Felix, Banca
Internaţională a Religiilor."
Grecea a fost înlocuit rapid de la conducerea AVAB, dar el continua să fie şeful Corpului de Control al
guvernului şi ameninţa să se concentreze asupra activităţii Băncii Naţionale, când premierul Radu Vasile a fost
înlocuit de Isărescu, care l-a concediat pe Grecea, desfiinţând de fapt întreaga activitate de control a guvernului.
[„unii politicieni cred că schimbarea sa din funcţie este rezultatul unor presiuni venite prin intermediul
afaceriştilor vizaţi de încheierea conturilor cu Bancorex", scria presa, iar Grecea adăuga: „Au existat, pesemne,
interese de natura politică sau personală pentru amânarea preluării activelor neperformante de către AVAB"
(aluzie la faptul că s-a dorit falimentarea băncii).] Totodată era planificată şi desăvârşită una dintre cele mai mari
inginerii financiare concepute în ultimii 20 de ani, în care este acuzată participarea conducerii Băncii Naţionale a
României, dar care nu a fost condamnată în justiţie. Un Ovidiu Grecea activ ar fi reuşit poate să blocheze această
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mega-afacere şi să pună în acţiune organele penale ale statului, dar cu Isărescu la guvernarea ţării, afacerea a fost
încheiată fără nici o oprelişte. Este vorba despre falimentarea Băncii Internaţionale a Religiilor şi a altor bănci ce
puteau fi salvate şi de activarea tagmei lichidatorilor, condusă de israelianul Ari Shalev (alias Arin Stănescu).
Afacerea BIR este încununarea falimentelor bancare româneşti din anii '90, chiar şi Bancorexul fiind, deşi
avea, într-adevăr, credite neperformante, o bancă falimentată forţat, la cererea Băncii Mondiale şi a Fondului
Monetar Internaţional, după ce în vara anului 1988 acestora li se adresase cu cererea de ajutor ca banca să fie
reorganizată şi privatizată, un vicepreşedinte al băncii (dar care provenea de la banca rothschildiană ABN Amro
Rothschild), Dragoş Andrei, care se lăuda în epocă că „este prieten cu [fiul preşedintelui României] Dragoş
Constantinescu şi cu şeful SIE [Cătălin Harnagea]" şi care se oferise să pună la dispoziţia Băncii Mondiale şi FMI
datele şi documentele din interiorul Bancorex, necesare susţinerii falimentului. Dragoş Andrei venise la
conducerea Bancorex împreună cu evreica Raşela Sargent de la aceeaşi bancă rothschildiană, ei doi, împreună cu
directorul băncii, tot evreu, Florin Andrei Ionescu, conducând efectiv spre desfiinţare banca. A rezultat că FMI-ul
şi-a activat legătura de la Banca Naţională a României, adică pe Mugur Isărescu, BNR contribuind astfel la
lichidarea Bancorex. Mai înainte însă a trebuit îndepărtat unul din membri Consiliului de Administraţie al BNR,
care se opusese lichidării Bancorex şi întocmise un plan de redresare a băncii prin asistarea acesteia de către alte
organisme ale statului la recuperarea creanţelor etc. [Războiul Nevăzut al evreilor sionişti cu românii, subcapitolul
Falimentul BANCOREX, prima Bancă Română. Cum se va vedea în această lucrare, mai mult decât oricine anterior,
conducerea nou instalată la Bancorex a împins banca înspre faliment: preşedintele Florin Andrei Ionescu (instalat
în 1998, în locul „PDSR-istului” Răzvan Temeşan) a acordat credite din care 74% au fost neperformante; a dat
68% din creanţele băncii la diverşi particulari, în loc să recupereze banii; a renunţat la finanţarea importurilor de
petrol ale României, activitatea fiind preluată de bănci străine, Bancorex pierzând astfel 60 milioane de dolari pe
an; a primit de la buget 4.500 miliarde de lei cu care a cumpărat datoriile lui George Constantin Păunescu,
încercând să-l bage în faliment şi transformându-l în rău platnic... Şi Dragoş Andrei a acordat credite fără garanţii
sau, din contră, a sufocat firmele neprotejate politic etc. etc.]
Situaţia de la Banca Internaţională a Religiilor diferea prin aceea că era privată şi, deşi acordase unele
credite riscate, era departe de o situaţie falimentară, criza ei fiind declanşată de o serie de măsuri ale conducerii
Băncii Naţionale a României de la mijlocul anului 1999, când Isărescu era încă în fruntea BNR. Ulterior, Mugur
Isărescu avea să declare cameleonic: „S-a spus că BNR a greşit când a cerut falimentul BIR... Eu nu eram aici,
atunci. Eram prim-ministru.” Acest subterfugiu este o abureală, căci Isărescu a devenit prim ministru abia la 21
decembrie 1999, dată de la care, până în 2001, a fost „suplinit” în funcţia de guvernator al BNR de vicele Emil
Iota Ghizari, Isărescu rămânând tot timpul titularul postului, iar primul atac al BNR la adresa băncii se dăduse
încă de la 4 iulie 1999, când Banca Naţională limita operaţiunile B.I.R., apoi la 13 octombrie BNR aplica noi restricţii prin care îngrădea activitatea băncii, împingând-o spre faliment.
Ca totul să fie clar, cum o gaşcă bine organizată dădea iama prin băncile româneşti pentru a le spolia, în
perioada cât Isărescu era şi guvernatorul BNR şi/sau prim ministru, (perioadă în care se dădea şi tunul de la FNI
cu sute de mii de păgubiţi), vom cita dintr-un raport oficial, dar nedat publicităţii (şi nesoluţionat penal, prin
bunăvoinţa DNA):
„La 19 noiembrie 1999, la iniţiativa BNR, în condiţii bizare, ciudate şi cu o operativitate inimaginabilă, se
emite OUG nr. 169/1999 prin care se modifică Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancar. Astfel,
această Ordonanţă de Urgenţă este semnată, trimisă la Senat şi Camera Deputaţilor, la Monitorul Oficial, publicată în Monitorul Oficial - toate acestea într-o singură zi, 19 noiembrie - vineri, zi scurtă de lucru. Ordonanţa de
Urgenţă menţionată a fost concepută şi redactată de avocaţii Arin Stănescu şi Călin Zamfirescu, patroni ai firmei
de lichidare Reconversie şi Valorificare Active (colaboratori ai viceguvernatorului BNR... Mihai Bogza...). Cei
doi avocaţi sunt colegi de grupă de facultate şi prieteni cu dl. Valeriu Stoica, la vremea aceea ministrul Justiţiei.
În mod întâmplător sau nu, în baza acestei Ordonanţe de Urgenţă, în aceeaşi scurtă zi de vineri, 19
noiembrie 1999, se solicita la Tribunalul Bucureşti falimentul Bankcoop. Şi tot în mod «întâmplător», după câteva
zile, respectiv la 26 noiembrie 1999, cei doi avocaţi, Arin Stănescu şi Călin Zamfirescu, devin şi practicieni în
reorganizare şi lichidare Judiciară, ca tot în aceeaşi zi, firma lor de lichidare, Reconversie şi Valorificare Active,
să fie înscrisă, împreună cu ei, în Tabloul societăţilor de lichidare, publicat în Monitorul Oficial. Şirul
«întâmplărilor» nu se opreşte, însă, aici. Instanţa - Tribunalul Bucureşti, Secţia comercială -judecător sindicnumeşte ca lichidator al Bankcoop, cu avizul BNR, chiar firma Reconversie şi Valorificare Active a celor doi
avocaţi, care se ocupă în acelaşi timp şi de lichidarea băncii Albina.”
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Concluzia raportului este aceea că, în acel an, falimentul BIR şi al celorlalte bănci intrate pe mâna
lichidatorilor prieteni ai BNR era cauzat, între altele - dincolo de hoţie -, şi de nevoia de a se obţine bani pentru
campaniile electorale: „Anul 2000, an de alegeri; campania electorală trebuie susţinută - «BIR are active de peste
3 mii de miliarde lei»”. [Raportul Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din Camera
Deputaţilor - ianuarie 2003, preşedinte Radu Ciuceanu, intitulat Falimentul şi lichidarea Băncii Internaţionale a
Religiilor - Crimă organizată şi corupţie instituţionalizată. Deşi raportul Comisiei de abuzuri este categoric în
vinovăţia Băncii Naţionale privind falimentarea BIR, există încă controverse: a fost sau nu fals bilanţul BIR,
raportând un profit nereal când avea de fapt pierderi, cum susţinea la un moment dat BNR, când a cerut
falimentul. Banca Naţională a României (adică Mugur Isărescu) nu ar fi avut cum să nu ştie „ce se întâmpla” la
BIR, încă din 1996, cum s-a susţinut, căci şeful Direcţiei de Supraveghere Bancară din BNR, Nicolae Cinteză, era
de 5 ani cenzor în cadrul Băncii Internationale a Religiilor.] Însuşi M. Isărescu avea să candideze la funcţia de
preşedinte al României în acel an, dar raportul se referă explicit numai la banii de campanie pentru Partidul
Naţional Liberal, fiind arătaţi cu degetul vicepreşedintele BNR Mihai Bogza (membru PNL) şi colegul său de
partid, secretarul de stat liberal de la Ministerul Finanţelor, Sebastian Vlădescu. Mai mult - zice raportul -nevasta
viceguvernatorului BNR, Adina Bogza, împreună cu o fostă lucrătoare la Banca Mondială, Ileana Ţurnă,
reprezentau grupul britanic Jaquilla, care dorea să preia Banca Internaţională a Religiilor, dar au apărut
neînţelegeri legate de comisionul personal pentru ca viceguvernatorul Mihai Bogza să îşi dea acordul (soţii Bogza
cereau de la englezi 2 milioane de dolari, iar Jaquilla ofereau doar un milion; se arată astfel că aveau să câştige
mai mult de pe urma lichidatorilor băncii, tandemul Arin Stănescu - Călin Zamfirescu).
Risipirea creanţelor României la o rată derizorie este o acuză generală ce i-a fost adusă guvernatorului
Mugur Isărescu, iar el s-a apărat adesea arătând că guvernul a făcut aceasta şi nu Banca Naţională, pe care o
conducea. Iată, însă, că perioada cât a fost prim-ministru îl contrazice şi îl acuză, căci la guvernul Isărescu „s-a
prezentat” deputatul Iosif Armaş care „şi-a oferit expertiza pentru recuperarea datoriei de 72 de milioane de dolari
din Vietnam”. În urma acestei concesii, România s-a mai ales doar cu orez vietnamez în valoare de 18 milioane de
dolari, orez vândut apoi de Armaş. Tot în anul 2000, adică în guvernarea Isărescu, datoria Angolei către România,
estimată la aproape 20 de milioane de dolari, era cedată firmei Argirom, condusă tot de Iosif Armaş, care se
obliga să plătească 15% din valoarea iniţială, adică cca. 2,7 milioane de dolari. (Totalul datoriilor de recuperat de
către România se ridica la data căderii regimului Ceauşescu la cca 9 miliarde de dolari - parte din ei investiţii
efectuate în ţările străine de către firmele de comerţ exterior româneşti de stat -, dar peste 90% din această valoare
a fost pierdută de noii guvernanţi. Ei au vândut aceste creanţe într-o totală lipsă de transparenţă, pe ascuns şi fără
licitaţii, banii munciţi de români înainte de 1989 scurzându-se în buzunarele speculanţilor). [Creanţele României,
emisiunea România, te iubesc (ProTv) din 8 mai 2011]
Cât timp Isărescu a fost premier, principalul „recuperator” al României era însă un evreu român stabilit în
Germania, Dan Fischer, care primise această ocupaţie secretă încă de când Emil Constantinescu devenise
preşedintele României, fiind cooptat de noul şef al SIE la acea dată, Cătălin Harnagea. El se ocupa de
„recuperarea” creanţelor din state ale lumii a treia, la maxim 40% din valoarea lor reală, dar, se pare că, la rândul
lui, Fischer plasa creanţele României către una din băncile Rothschild, încasând în schimb grase comisioane de la
aceasta. Aceasta pare a fi soarta celor 317 milioane de dolari SUA, pe care România îi avea de încasat în 1999 din
partea Angolei, Guineei, Mozambicului, Peruului, Sudanului şi Zambiei. Datoria Zambiei de 30 de milioane de
dolari a fost vândută de guvernul român în 1999 cu puţin peste 3 milioane de dolari unei obscure firme, Donegal
International Ltd., înfiinţată în off-shore-ul Insulele Virgine Britanice special în acest scop. Schema a fost
denunţată public în octombrie 2000, în timpul guvernării Isărescu, de către vicepreşedintele Comisiei
parlamentare pentru controlul SIE, Radu Timofte (viitorul director al SRI, care a decedat imediat ce a fost eliberat
din funcţie). El - acuzându-i în principal pe şeful SIE Cătălin Harnagea şi pe Dan Fischer - arăta că folosindu-se
acest procedeu, „România a recuperat 40 de milioane de dolari din Kuweit, însă banii nu au ajuns nici la bugetul
de stat, nici la SIE”.
În acelaşi timp în care creanţele Românei se risipeau, România se împrumuta de la Banca Mondială şi de la
FMI. Cu Banca Mondială se încheiase din 1999 acordul de împrumut PSAL (tradus ca „programul pentru
ajustarea sectorului privat”), iar cu FMI-ul se încheiase „Acordul stand-by”. Prin hotărârea de guvern (HG) nr.
374 din 13 mai 1999 şeful comisiei de implementare a acordului PSAL, de negociere, adică, a măsurilor pe care
trebuia să le ia România, era ministrul Traian Băsescu, dar el era secondat de guvernatorul BNR Mugur Isărescu
şi de alţi oficiali precum şeful penal al Fondului Proprietăţii de Stat, Radu Sârbu. Conform PSAL, România era
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împrumutată cu până la 1 miliard de dolari SUA, dar era obligată să dea din mâna statului 63 de mari societăţi
comerciale, foste întreprinderi de stat, pe care să le privatizeze, restructureze sau lichideze.
Multe din marile şi profitabilele întreprinderi de stat româneşti au fost antamate atunci la vânzare, precum
Banca Comercială Română (BCR), Petrom, Banca Agricolă, Alro Slatina, Hotel Bucureşti etc, sub semnătura lui
Traian Băsescu, deşi avea să acuze apoi de privatizarea acestora alte partide decât PD-ul (la conducerea căruia se
afla). În 2000, când Isărescu era deja premier, guvernul, care încasase deja sute de milioane de dolari de la Banca
Mondială, considera un mare succes programul PSAL şi dorea să iniţieze şi un PSAL II, aşa că la începutul lunii
iulie, premierul Mugur Isărescu s-a întâlnit la Palatul Victoria cu directorul pentru România al Băncii Mondiale,
Andrew Vorkink, pentru a bate palma privind aplicarea unui nou „program de ajustare” (!!!?), zis PSAL II, de
fapt un împrumut condiţionat, în schimbul căruia guvernul român primea încă un miliard de dolari împrumut (ce
trebuia returnat cu dobânda aferentă), dar vindea (privatiza) încă 20 de mari şi foarte mari companii de stat,
inclusiv bănci.
În acel an de zile, 2000, cât a fost premier „independent”, Isărescu avea sprijinul politic al „Convenţiei
Democratice”, o uniune între Partidul Naţional-Ţărănesc, cel Liberal şi alte organizaţii, precum Alianţa Civică,
ceea ce este o performanţă bizară, căci el plecase din zona ex-comunistă a Frontului Salvării Naţionale, ca toţi
membri grupului Trocadero, pentru a ajunge să obţină sprijinul partidelor istorice româneşti. În anul 2000, Mugur
Isărescu nu era încă membru al Comisiei Trilaterale, ci numai al Clubului de la Roma, dar el era un membru
aspirant agreat al cluburilor ocultei mondiale financiaro-corporatiste, avea legături consolidate cu aceasta şi era
susţinut de aceasta. Acestea sunt condiţiile în care, în octombrie 2000, deja premier al României, el s-a lansat în
cursa pentru fotoliul de la Cotroceni, cel de preşedinte al Românei.
De fapt, anul 2000 a fost unul dintre cei mai intenşi al băieţilor deştepţi din grupul de la Trocadero, care au
acţionat pe două direcţii, una susţinându-l pe Mugur Isărescu şi a doua pe Theodor Stolojan, prin aşa zisa
organizaţie Iniţiativa Social Liberală, poreclită şi „Iniţiativa pro-Stolojan” şi înfiinţată de evreul Vladimir Pasti şi
de Vasile Secăreş, care crease în toate judeţele ţării grupări de susţinere a fostului premier „apolitic”, Stolojan
fiind atunci, în 2000 (an de alegeri prezidenţiale) angajat al Băncii Mondiale, pentru a-l lansa la rampa conducerii
României. Finalmente, prin iulie 2000, Iniţiativa Social-Liberală îl somează pe şeful Partidului Naţional Liberal,
Valeriu Stoica, să accepte fuziunea partidului său cu gruparea pro-Stolojan şi cu partidul Alianţa pentru România
(altă creaţie a trocaderiştilor, a lui Iosif Boda şi a israelianului parizian Adrian Costea). Astfel, în Partidul Naţional Liberal apar Stolojan şi Teodor Meleşcanu, liderul formal al ApR. [Chiar dacă s-a vorbit argumentat despre
implicarea evreiască în crearea ApR, este incert faptul că Meleşcanu ar fi evreu clandestin, dar soţia lui era
evreică, iar ApR a adus în PNL mai mulţi evrei. La rândul ei, fiica lui Meleşcanu lucra în acea perioadă pentru un
medic israelian, Acaru, care i-a aranjat ştirbului premier Radu Vasile punerea de dinţi noi, în timpul unei vizite în
Israel.]
Grupul Trocadero avea în program, de fapt, ca, prin alegerile de la finele anului să preia puterea printr-un
tandem care să-l învingă pe senatorul Corneliu Vadim Tudor, aflat într-o uluitoare ascensiune în preferinţele
populare, sau pe candidatul PDSR (PSD). Este vorba de tandemul Mugur Isărescu - Theodor Stolojan, amândoi
nişte pioni ai organismelor financiare mondiale. Chiar fusese stabilită o primă înţelegere între cei doi şi se
declanşase şi o campanie de presă într-un important cotidian. Şi redacţia revistei „22”, care reprezenta „vocea
societăţii civile” de dreapta, „soroşistă” (gen GDS, Alianţa Civică), lansase apelul „pentru un singur candidat al
dreptei”, spre a nu se diviza acelaşi segment de electorat. Banii obţinuţi pentru alegerile anului 2000 (cf.
Raportului Comisiei de Abuzuri - a se vedea mai sus) de către oculta „liberală”, prin vice-guvernatorul BNR
Mihai Bogza, de pe urma falimentării mai multor bănci, urmau să fie astfel folosiţi şi pentru campania guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.
De fapt, cuplarea lui Isărescu demarase din 1995, când, împreună cu Vladimir Pasti (de la Trocadero) şi
Mişu Negriţoiu „lansează un proiect de punere în aplicare a liberalismului în România”, după care, în anii
următori, prietenul Pasti intră în „etapele dialogurilor cu Emil Constantinescu”, Isărescu este numit premier de
Constantinescu iar Pasti şi Secăreş (tot Trocadero) înfiinţează „Iniţiativa Social Liberală” atrăgând ApR-ul şi
restructurând practic Partidul Naţional Liberal.
Însă „a prevalat dorinţa de revanşă a lui Emil Constantinescu, care pierduse sprijinul PNL pentru propria sa
alegere”, după ce şeful liberal Valeriu Stoica a înţeles că acesta, Constantinescu, este un cal perdant, căci îşi
erodase rapid imaginea în timpul mandatului prezidenţial. Stoica marşa în schimb la planul de „a-i convinge pe
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Stolojan şi Isărescu să candideze în cuplu preşedinte-prim-ministru, nu să se sfâşie reciproc”. Constantinescu a
ieşit atunci la bătaie cu ceva uluitor. El a dezvăluit conţinutul unor note informative SRI despre existenţa grupului
de la Trocadero, ce a purces din 1990 la preluarea ocultă a României, apoi a declarat că se retrage scârbit din
cursa pentru al doilea mandat de preşedinte şi l-a convins pe Isărescu să candideze în locul său, cu susţinerea
PNŢ, a Convenţiei Democratice (reorganizată) şi a Alianţei Civică. [A fost pentru prima dată când s-a vorbit
public despre Grupul de la Trocadero. S-a spus că „supărat pe Securitate [care penetrase politica românească,
presa şi chiar şi partidele istorice], Emil Constantinescu dezvăluia că în anii premergători revoluţiei, aceasta îşi
pregătea viitorii lideri care urmau să conducă societatea, iar ei se întâlneau... la restaurantul numit Trocadero...
Ulterior, grupul Trocadero va prelua România”. La rândul lui, Adrian Năstase, un membru al grupului în anii
'80-'90, avea să spună: „Povestea asta cu «grupul de la Trocadero» a lansat-o preşedintele Constantinescu. Eu, ca
să spun foarte sincer, am fost mirat că s-a vorbit despre el...”.]
Cum să combată Constantinescu, însă, Grupul de la Trocadero, care i-ar fi fost adversar, când însuşi
Isărescu, omul lui, era un membru al grupului, s-a întrebat atunci public Valerian Stan, fostul şef al Corpului de
Control ai guvernului Ciorbea, (care ştia mai multe despre Isărescu, deoarece inclusese cazul acestuia în celebrul
său „Raport Apartamentul”, care arăta că, în 1990, lui Isărescu i se repartizase abuziv, din fondul de stat, un
apartament de şapte camere, deşi avea o familie de numai trei persoane şi, în plus, în 1992, Isărescu primise şi
aprobarea să îl cumpere la un preţ modic).
Astfel s-a ajuns ca PNL-ul, desprins de restul Convenţiei Democratice să îl lanseze la preşedinţia României
pe „mondialu”' Theodor Stolojan, care îi avea în jurul său nu numai pe trocaderiştii Secăreş şi Pasti, ci şi pe alt
membru important al grupului Trocadero, Eugen Dijmărescu, care îi fusese consilier premierului Stolojan, în
1992-1993. Doar afaceristul liberal Dinu Patriciu (şi grupul lui din PNL) mai susţinea deschis varianta lui
Constantinescu, sub preşedinţia căruia (şi premieratul lui Isărescu) beneficiase de privatizarea unei treimi din
industria petrolieră românească, în favoarea sa. „Asociaţia Sprijin pentru Emil Constantinescu îl sprijină pe d-l
Mugur Isărescu”, apărea în acelaşi timp un mesaj publicitar în ziarele centrale, la care subscriau Alianţa Civică şi
„Convenţia Democratică Română 2000” (un cartel ad-hoc care să înlocuiască istorica Convenţie Democratică
înfiinţată în 1991 împotriva „criptocomuniştilor” din Frontul Salvării Naţionale) tutelată de Emil Constantinescu
şi de ţărăniştii din PNŢ-CD, care aveau să piardă astfel catastrofal alegerile generale din 2000, PNŢ-ul ieşind se
pare definitiv din Parlamentul românesc.
„Nu mi-a fost uşor să mă hotărăsc - zicea Isărescu înaintea alegerilor prezidenţiale - ...Peste 700.000 de
oameni care şi-au dat deja semnăturile de sprijin m-au îndemnat să candidez pentru funcţia de preşedinte al
României.” Declaraţia sa face dovada unui politicianism naiv, căci toată opinia publică ştia că este iepurele din
pălăria lui Constantinescu, iar cei 700.000 de „susţinători” erau lista de semnături aranjată de activiştii politici
care voiau să-l înscrie pe Isărescu ca „independent” şi „apolitic” în cursa prezidenţială, spo-rindu-i astfel şansele,
sperau ei.
Analiştii politici de profesie îl creditau pe Isărescu cu cele mai mari şanse de a intra în turul doi de scrutin,
împreună cu Ion Iliescu, după care să îl învingă pe acesta prin atragerea tuturor voturilor de dreapta. „Pe pârtia
liberă lăsată de preşedintele Constantinescu se găseşte omul cu cel mai înalt nivel al încrederii din ultimele luni:
Mugur Isărescu”, scria atunci, de exemplu, Dan Pavel. Dar, deşi chiar înainte de alegeri fusese cotat cu 20% din
preferinţele electoratului, la scrutinul din noiembrie 2000, Mugur Isărescu a obţinut doar 9,54% din voturi, ieşind
pe locul 4 după Ion Iliescu, Corneliu Vadim Tudor şi Stolojan.
După pierderea alegerilor, Isărescu a revenit, aşa cum se stabilise, pe postul de guvernator al Băncii
Naţionale a României, pe care a rămas până în prezent, deşi tot timpul a încercat să se implice în politică.
Longevitatea inexplicabilă din fruntea Băncii Naţionale a condus la includerea lui Isărescu în „Cartea
Recordurilor” ca guvernatorul cu cea mai îndelungată şedere în fruntea unei bănci centrale din lume.
După anul 2008, preşedintele Traian Băsescu i-a propus în mai multe rânduri lui Mugur Isărescu să participe
la guvernarea României, fie prin preluarea funcţiei de prim-ministru, fie prin desemnarea unui membru al
grupului său (BNR etc.) pentru această funcţie. El chiar l-a curtat intens pe Isărescu, în acest scop. La un moment
dat, evenimentul chiar s-a produs, prin desemnarea în anul 2009 a masonului Lucian Croitoru pentru funcţia de
prim-ministru, dar era numai o stratagemă a lui Băsescu de a-i prelungi mandatul lui Boc, revocat de parlament,
până după alegerile prezidenţiale, pe care le va câştiga.
Lucian Croitoru este un intim al lui Isărescu, a fost chiar logodit cu fiica sa şi îi este consilier la BNR, deşi a
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încercat să îl facă chiar vice-guvernator (v. cap. Următor).
Până în 2011, inclusiv, Băsescu avea să îi tot facă lui Isărescu propunerea de a prelua efectiv conducerea
guvernului, dar, superior, acesta avea să îi dea replica, public, că premier a mai fost şi că nu îşi mai doreşte să fie
decât preşedinte al României.
Clubul secret, clanul şi camarila (III)
O adevărată camarilă forfoteşte în jurul guvernatorului BNR, mulţi dintre membrii acesteia fiind oameni de
care s-a apropiat la un moment dat al vieţii şi de care, din motive necunoscute, nu s-a mai putut despărţi, o
posibilă explicaţie fiind probabila sa înclinaţie pentru construcţia organizatorică a reţelelor „informale”: cluburi,
oculte şi cabale.
Un astfel de personaj este un anume Mihai Ionescu, pe care Isărescu l-a cunoscut în 1991 în cadrul comisiei
de recuperare a fondurilor deturnate ale lui Ceauşescu, acest Ionescu fiind pe atunci procuror în Parchetul
General, detaşat în comisia ce investiga problema conturilor, condusă de Mugur Isărescu. Ionescu s-a întâlnit în
primăvara anului 1990 cu experta Suzzane Wolfe Martin pentru a obţine de la aceasta, înainte de a părăsi
România, toate informaţiile despre locurile unde se află banii în străinătate. Apoi, curios, între Mihai Ionescu şi
Isărescu, s-a stabilit o relaţie pe termen foarte lung, căci fostul procuror s-a transferat din 1992 şi până azi la
Banca Naţională, unde îl consiliază pe guvernatorul Isărescu în „chestiuni juridice”.
Cea mai importantă componentă a camarilei lui Isărescu este însă aşa-zisul „clan al Croitorilor”, compus din
soţul uneia din surorile lui Isărescu, Mihai Croitoru, din nepotul Cristian Croitoru (fiul aceleiaşi surori), din
„ginerele” Lucian Croitoru şi din fostul vice-guvernator al BNR Corneliu Croitoru din perioada 1990-1998 (pe
care Isărescu îl preţuia foarte mult, fiindu-i mâna dreaptă la BNR în perioada 1990-1998, după care acestuia i-a
fost încredinţată de către controversatul Sorin Ovidiu Vîntu conducerea băncii sale BID (Banca Internaţională de
Dezvoltare), creată cu banii FNI.
„Ginerele” Lucian Croitoru este un fel de copil de suflet al lui Isărescu, deşi nu este decât cu 8 ani mai tânăr,
fiind născut în 1957, în Otopeni. Poate că biografia profesională asemănătoare l-a legat pe Isărescu de Lucian
Croitoru, căci şi acesta din urmă, ca şi protectorul său, a lucrat ca cercetător în institutele comuniste. Astfel, în
1984, el ajunge la Institutul de Economia Industriei, în timp ce Isărescu era la Institutul de Economie Mondială,
pentru ca după revoluţie, între 1991 şi 1995, Croitoru să ajungă expert în cadrul Departamentului pentru Reformă
Economică din guvernul României. În 1996-1997, Lucian Croitoru lucrează în programul Phare, iar în 1998, când
ministru de Finanţe era Daniel Dăianu(un membru al asociaţiei române a Clubului de la Roma), Isărescu i l-a
plasat acestuia pe Lucian Croitoru drept consilier principal al Ministrului de Finanţe, ulterior devenind consilierul
principal al guvernatorului BNR Mugur Isărescu, până în 2003.
În anul 2000, în timp ce Isărescu, la cererea preşedintelui Emil Constantinescu, funcţiona ca premier al
României, protejatul Lucian Croitoru era decorat cu Ordinul Steaua României în grad de Comandor, principala sa
calitate în acea perioadă fiind aceea de logodnic al fiicei lui Isărescu, dar se putea lăuda şi cu poziţia de şef al
„Centrului Român de Politici Economice”, alt club „relaţional” înfiinţat în octombrie 1998 din „iniţiativa”
fundaţiei internaţionale a lui George Soros. Acest „Centru” colaborează cu Banca Mondială în elaborarea de
„Memorandumuri” asupra României, iar proiectele sale sunt finanţate de Fundaţia Soros (Open Society Institute),
de USAID (subagenţie a CIA) sau de alte organizaţii americane, precum Marshall Fund (aflat sub controlul
Congresului SUA).
Relaţia specială cu Mugur Isărescu l-a ajutat pe Lucian Croitoru să urmeze cursul privind „instrumentele
bancare derivate” la Center for Central Banking Studies din Londra şi cursul „World Banking and Finance” de la
Universitatea Colorado din SUA. În septembrie 2003, el pleacă împreună cu fata lui Isărescu, Lăcrămioara, pe
post de logodnică, la New York, unde devine consilierul principal („senior adviser”) al unuia din directorii
executivi ai Fondului Monetar Internaţional, cel care se ocupa şi de România şi de Israel. În anul 2007, se întoarce
în ţară, tot împreună cu fiica guvernatorului, care, mai mică cu 18 ani decât el, îl şi părăseşte, spre supărarea
tatălui Isărescu (relaţia celor doi este incertă şi în prezent, deşi, la un moment dat, presa anunţa că s-ar fi
căsătorit).
Lucian Croitoru revine pe postul de consilier al guvernatorului BNR până în anul 2009, când, în luna mai,
candidează pentru un loc în Consiliul de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti, dar pierde, în ciuda unei
puternice susţineri. Isărescu nu renunţă şi, cum în septembrie trebuia ca Parlamentul să numească un nou Consiliu
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de Administraţie al Băncii Naţionale a României, Lucian Croitoru este susţinut de PD-L (partidul preşedintelui
Băsescu) pentru postul de viceguvernator al BNR, dar parlamentarii din comisiile buget-fi-nanţe i-au respins
candidatura, fiind preferat liberalul Bogdan Olteanu.
În acelaşi an, mai exact în 13 octombrie 2009, preşedintele Traian Băsescu îl nominalizează pe Lucian
Croitoru drept noul prim-ministru al României, la recomandarea lui Isărescu. Fără succes, însă! Aceeaşi
majoritate parlamentară, ostilă preşedintelui, avea să respingă propunerea, iar Traian Băsescu făcea numai un joc
politic prin această nominalizare, pentru a-l menţine în funcţia de premier pe Emil Boc până după alegerile prezidenţiale de la sfârşitul anului. Este drept că E. O. Chirovici, pe atunci marele maestru al Marii Loje Naţionale din
România, a solicitat sprijinul masonic larg pentru instalarea lui Lucian Croitoru ca premier al României, dar nu
toţi „fraţii” au marşat, ştiindu-se despre Chirovici că era angajat de Isărescu drept consilier la BNR, ca şi Croitoru.
De unde atâta dragoste între Băsescu şi Isărescu în ultimii ani (cel puţin până în 2011). Iată explicaţia: Este
bine ştiut că Băsescu l-ar fi preferat pe Stolojan ca prim-ministru în 2008, dar acesta s-a retras după ce a fost
nominalizat. El a continuat însă să fie principalul consilier economic al preşedintelui, chiar şi neoficial. Când
Theodor Stolojan a plecat în anul 2006 din PNL, pentru a-i rămâne fidel lui Traian Băsescu (care se certase cu
premierul liberal Călin Popescu Tăriceanu), el a devenit liderul unei noi grupări politice, numită Platforma Liberal
Democrată (alipită ulterior PD-ului lui Băsescu, rezultând PD-L-ul, partid prezidenţial de guvernământ), dar
aceasta, PLD, era „creaţia de laborator” a aceloraşi membri ai grupului Trocadero: Vladimir Pasti şi Vasile
Secăreş, care în anul 2000 „îl promovaseră pe Stolojan în viaţa publică” şi voiseră să impună tandemul IsărescuStolojan. Ori Isărescu este la rândul lui un membru marcant al grupului Trocadero. [Vorbind despre implicarea
celor doi - Pasti şi Secăreş - atât în grupul Trocadero, în „Grupul Un Viitor pentru România”, în „Iniţiativa Social
Liberală” din 2000, cât şi în desprinderea Platformei LD din PNL, liberala Norica Nicolai arăta atunci că totul
„este un proiect exterior PNL, un proiect de substituire a PNL în Alianţa D.A., pentru că se doreşte să se păstreze
brandul Dreptate şi Adevăr”.]
În ce îl priveşte pe cumnatul Mihai Croitoru, acreditat de mulţi ca ofiţer de Securitate sub acoperire,
acţionând până în 1990 în structurile grele ale statului, imaginea şi activitatea acestuia a fost creionată în
capitolele de mai sus (începând cu capitolul Faţa necunoscută a „globalistului” Mugur Isărescu). În 1978, după
dezertarea către CIA a generalului de Securitate Mihai Pacepa, Mihai Croitoru a fost retras de la postul diplomatic
ce îl deţinea la ambasada României de la Londra, fiind transferat în conducerea Ministerului Comerţului Exterior
din Bucureşti, a cărui clădire era lipită de cea la care activa cumnatul Isărescu, Institutul de Economie Mondială,
la parterul căreia era restaurantul Trocadero. În minister, Croitoru a fost inspector principal, director adjunct şi
consilier al ministrului, având pe linie profesională relaţii strânse, între altele, cu Dan Voiculescu. Nu ar trebui să
existe nici o îndoială că soţul surorii lui Isărescu a fost ofiţer de Securitate sub acoperire, căci, în calitate de şef de
cabinet al ministrului - una din funcţiile ce le-a deţinut Mihai Croitoru în MCE - intra direct sub incidenţa unui
decret ceauşist din 1985, ce impunea ca în fruntea serviciilor de protocol să fie ofiţeri ai Departamentului
Securităţii Statului.
În general, Mihai Croitoru este creditat cu puternica promovare „post-revoluţionară” a cumnatului Mugur
Isărescu. Croitoru chiar l-a însoţit pe Isărescu la ambasada română din SUA, în 1990, când au plecat împreună cu
familiile „la post” pentru ca Isărescu să re-înnoade legătura României cu Fondul Monetar Internaţional
(subordonarea faţă de FMI) şi Banca Mondială. Urmarea: Isărescu a devenit curând guvernatorul Băncii Naţionale
a României, având şi ajutorul „grupului Trocadero”, funcţie pe care o deţine până azi. (În anul 2001, sub guvernul
Năstase, Mihai Croitoru a ajuns director general în Ministerul de Externe condus de Mircea Geoană).
Cristian Croitoru este nepotul lui Mugur Isărescu, adică fiul surorii sale şi al cumnatului său Mihai Croitoru,
iar afacerile acestui nepot se întâlnesc cu banii Băncii Naţionale a României şi ai mai multor bănci comerciale din
România, aflate sub supravegherea BNR. Acum câţiva ani, Cristi figura, bunăoară, drept consultant „asociat” al
firmei româno-ame-ricanului Ştefan Minovici, MIC & Associates, care, cf. presei, promovează imaginea Băncii
Naţionale a României, implicit a lui Mugur Isărescu, în Statele Unite ale Americii.
Nepotul lui Isărescu face afaceri în SUA din anii '90, el fiind familiar cu această ţară de când tatăl său,
cumnatul lui Isărescu, se afla „la post” în Washington în anii '60. El îşi aminteşte că în 1964 se afla cu părinţii în
SUA când, acolo, s-a născut un anume Remus Dorobanţu, fiul ofiţerului-spion sub acoperire diplomatică Victor
Dorobanţu. Acest Remus Dorobanţu avea să ajungă să lucreze după 1990 ca director adjunct în BNR condusă de
Isărescu, în acelaşi timp în care Cristi Croitoru era şef al Direcţiei de Informatică a BNR, fiind angajat tot de
unchiul Isărescu. Fiind prieteni, cei doi erau şi vecini de apartament într-un bloc de serviciu al BNR, până când, în
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1998 Remus Dorobanţu îşi obţine de la Mugur Isărescu transferul pe funcţia de vicepreşedinte al Bancorex, uriaşa
bancă ce avea să fie falimentată sub supravegherea şi oblăduirea Băncii Naţionale a României.
La scurt timp după ce Remus Dorobantu, prietenul nepotului lui Isărescu, a părăsit Banca Naţională a
României, firma acestuia, Fiba Software SRL, a încheiat un contract cu instituţia condusă de Isărescu, BNR,
pentru „implementarea unui nou sistem de conturi”. „Dorobanţu ştia cel mai bine sistemul - declara Valentin
Vasilescu, prietenul lui Isărescu şi purtătorul de cuvânt al BNR -. A fost o pierdere pentru noi plecarea sa. De
aceea el a realizat noul plan de conturi. El putea s-o facă cel mai bine şi cel mai repede”. Însă Vasilescu a refuzat
să dezvăluie şi suma plătită de BNR, căci, zicea el, „contractele BNR sunt confidenţiale”, ca şi când nu ar fi vorba
de bani publici. Presa arăta, însă, că Dorobantu a plecat cu un „knowledge base” din BNR, adică cu informaţii
utile, sugera ea.
După contractul cu BNR, firma prietenilor de familie ai cumnatului lui Isărescu, Fiba Software a ajuns să
domine piaţa informatică bancară românească. Societatea fostului director din BNR a furnizat, astfel, servicii de
profil mai multor bănci comerciale din România, cum ar fi Raiffeisen, ABN-AMRO Rothschild, Banca Românească,
HVB etc. Tot aceeaşi firmă, Fiba Software, s-a asociat în aşa-numitul grup S.C.O.P., construit în jurul celebrei
firmei Net Consulting, grup ce a vândut, de-a lungul timpului, numeroase echipamente IT şi softuri băncilor
comerciale şi unor instituţii de stat, printre care şi BNR. (Net Consulting este firma care a realizat sistemul
informatic folosit la contorizarea voturilor la alegerile generale sau prezidenţiale de către Biroul Electoral
Central.)
Altă afacere a nepotului lui Isărescu, Cristi Croitoru, începea cu înfiinţarea în anul 2005, a off-shore-ului
american Transfer Rapid LLC, înregistrat în Greenwich, statul Connecticut, unde funcţionează unul dintre cele
mai securizate paradisuri fiscale din lume. S-au aflat, totuşi, principalii acţionari ai firmei cutie-poştală: nepotul
Cristian Croitoru, ambasadorul SUA la Bucureşti James Rosapepe şi George Gould, fost secretar de stat al Trezoreriei americane. Ni se pare evident că numai prin Isărescu putea să se asocieze un fost secretar al Trezoreriei
SUA cu fiul surorii lui mai mari. Dar de ce...
Scopul devenea public în februarie 2006, când era lansat la Bucureşti, cu surle şi trâmbiţe, „serviciul de
transfer de bani” din străinătate în România oferit de Transfer Rapid „împreună cu partenerul său strategic în
România, CEC, cel mai cunoscut brand bancar românesc”. Cu alte cuvinte, CEC-ul, care era şi încă mai este o
bancă de stat, semnase în condiţii preferenţiale cu firma nepotului lui Isărescu, un contract de prestări servicii, în
condiţiile în care preşedintele CEC-ului, Eugen Rădulescu, cel care a aprobat afacerea, a ajuns pe această funcţie
din poziţia de consilier al Guvernatorului BNR, M. Isărescu. (Pe de altă parte, acest Rădulescu era cunoştinţă
veche şi cu ambasadorul american Rosapepe, căci Rădulescu era la conducerea Băncii Agricole în perioada
privatizării acesteia, iar ambasadorul american făcea lobby pentru aşa-zisul Fond Romano-American de Investiţii
care a şi preluat banca în consorţiu cu Raiffeisen Austria, după care şi-a vândut partea austriecilor, realizând un
profit pierdut de statul român.)
Una din cele mai spectaculoase afaceri, deşi dezminţită de Vasilescu de la BNR, este cea prin care firma lui
Minovici, MIC & Associates, îi promovează imaginea şi interesele lui Mugur Isărescu în SUA, firmă la care, cum
am văzut, nepotul lui Isărescu este con-sultant-asociat. Ştefan Minovici (un aromân cu fizionomie lombroziană)
însuşi s-a lăudat presei că firma, care îi aparţine, face lobby intens „atunci când Isărescu se deplasează oficial în
SUA”, mândrindu-se că, astfel, acesta este „singurul guvernator din estul Europei care s-a întâlnit cu omologul
său american de la Federal Reserve”.
MIC & Associates (Minovici International Consulting şi restul lumii!!?) a fost înfiinţată în 1997, existenţa ei
bazându-se pe mai multe instituţii din România ce „au optat pentru serviciile sale de reprezentare pe piaţa
americană”, motiv pentru care are deschis un birou şi la Bucureşti, unul din directorii recent recrutaţi fiind fost şef
de stat major al armatei române, Constantin Degeratu, totodată fost consilier de stat la Departamentul Securităţii
Naţionale din cadrul Administraţiei Prezidenţiale a lui Traian Băsescu, până la 31 decembrie 2009, dar îl aflăm
gravitând în jurul firmei şi pe generalul mason Aurel Cazacu (director al regiilor de stat Romtehnica şi Romarm),
conectat în afaceri cu armament atât cu Mircea Băsescu (fratele preşedintelui), cât şi cu serviciile secrete străine,
precum Mossad-ul (a se vedea cap. Corupţie, politică şi afaceri în masoneria română).
La sediul MIC & Associates au fost în vizită, de-a lungul timpului, foştii preşedinţi Ion Iliescu, Emil
Constantinescu şi Traian Băsescu, în mai multe rânduri. Din anul 2002, ministerul de Externe român are un
contract cu MIC & Associates pentru „promovare de ţară”. Este semnificativă data acestui contract, căci, cum am
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văzut, din 2001 Mihai Croitoru, tatăl „consultantului-asociat” al MIC şi cumnatul lui Mugur Isărescu, era director
general în ministerul de Externe.
Relaţia lui Minovici cu Rahm Israel Emanuel (pe numele său complet) din ianuarie 2009 până la finele lui
2010 (când Rahm Emanuel a devenit primarul oraşului Chicago), era una capitală, căci, poreclit şi Pitbull şi
Rhambo, Emanuel era un fel de „fac-totum” la Casa Albă, în calitatea de şef de cabinet al preşedintelui SUA,
Barack Obama. Povestea originilor evreieşti ale lui Rahm Emanuel îi deschide acestuia o seriei de uşi ale marii
politici americane, ca şi ale celei israeliene. Este, bunăoară, membru al sinagogei Anshe Sho-lom B'nai Israel din
Chicago, fiind catalogat de rabinul acesteia ca „foarte implicat în viaţa iudaică”. Nu uită, totodată, să amintească
că este fiul unui emigrat, Benjamin Emanuel, care a venit în SUA din Israel, în anii 50. Oricum, Rahm Emanuel
are el însuşi şi cetăţenie israeliană, în timpul Războiului din Golf, în 1991, activând în Israel Defence Forces.
„Emanuel este pro-israelian şi nu ar fi acceptat această funcţie dacă nu ar fi fost convins că şi Obama este
pro-Israel”, scria presa din statul evreu imediat după ce Emanuel era numit, în 2009, şef la Casa Albă, amintind că
acesta „a mai jucat în politica mare, în echipa lui Bill Clinton, în 1992. Considerat un „adevărat maestru al
strângerii de fonduri, Emanuel şi-a adus o contribuţie deosebită la reuşita în alegeri a lui Clinton”. Sionismul este
o tradiţie adânc înrădăcinată în biografia lui Rahm Emanuel. Astfel, bunicul de tată al lui Rahm, Emanuel
Auerbach, un evreu rus, ar fi fost ucis într-o ciocnire cu arabii, în Ierusalim, iar Benjamin, tatăl lui Rahm, care s-a
născut la Ierusalim, a fost şi el un combatant în Irgun, un grup sionist paramilitar ce lupta împotriva „trupelor de
ocupaţie britanice” (în realitate, englezii le-au oferit evreilor Palestina, dar aceştia şi-au atacat mai apoi
binefăcătorii), aducând arme, ilegal, din Cehoslovacia, pentru mişcările de gherilă evreieşti. Tatăl mamei lui
Rahm Emanuel, de care a fost foarte apropiat când era copil, era „un imigrant moldovean”, adică un evreu român,
loc de întâlnire cu Minovici.
La 1 mai 2001, Mugur Isărescu, întors de câteva luni în funcţia de guvernator al BNR, efectua o deplasare în
SUA organizată de Ştefan Minovici- MIC & Associates. El a descins atunci la departamentul „Aur şi metale
preţioase” al Rezervei Federale, unde s-a întreţinut cu William McDonough, director al Rezervelor Federale.
Toată delegaţia a mers apoi, dirijată de Minovici, la o agapă oferită de mega-banca HSBC, unde a trebuit să se
întreţină cu „investitorii americani”. A doua zi, dirijaţi tot de MIC & Associates, Isărescu & comp. mergeau la alt
banchet, de data aceasta cu şefii băncilor Merill Lynch, Lehman Brothers, JP Morgan Chase, Morgan Stanley „şi
alte bănci de investiţii majore”. Altă petrecere şi în a treia zi, dată de ambasada română, unde Isărescu s-a întâlnit
cu „politicieni şi oameni de afaceri româno-americani”.
O întâlnire mai ciudată a lui Isărescu în cadrul aceleiaşi deplasări a fost cea cu Carol Lynn Steiner,
vicepreşedintă la US Security Corporation, care este o firmă de armament, dar totul se explică prin faptul că
Ştefan Minovici, respectiv firma MIC & Associates, la care lucra şi nepotul lui Isărescu, reprezintă în România o
serie de mari companii americane de armament, ca şi pe cea de o proastă celebritate, Bechtel, ce i-a spoliat pe
români în schimbul construirii „autostrăzii Transilvania”, la un preţ umflat de 4 ori.
Minovici este legat de câţiva ani buni de mai toate contractele companiilor americane din domeniul
armamentului cu România, scoţând milioane de dolari din consultanţă. El a organizat în districtul financiar al New
York-ului şi aşa-zisul „Romanian-American Strategic Partnership Forum” în anul alegerilor prezidenţiale
româneşti din 2009, la care au participat 500 de companii americane. Cu această ocazie, el le-a distribuit acestora
un pliant în care anunţa că România are de cheltuit peste 10 miliarde de dolari SUA în echipamente şi tehnologie
militară, anunţând că, de exemplu, firma sa MIC & Associates va asista compania ITT Defense în vânzarea de
tehnologie pentru cele 48 de avioane de luptă F-16 second-hand pe care România ie va cumpăra pentru a-şi înnoi
flotila militară în conformitate cu cerinţele NATO, ca şi altă producătoare de armament americană, Raytheon
International, axată în România pe managementul traficului aerian, pe modernizarea fregatelor sau „multiroll
fighter program”.
Credibilitatea lui Minovici era uriaşă, căci, din partea română, participau la „Forum”-ul din 2009 generalul
mason C-tin Degeratu, pe atunci consilier al preşedintelui Băsescu pentru Securitate şi Apărare, ca şi Aurel
Cazacu, directorul producţiei de armament din ministerul român al Economiei. În realitate, România cumpără
material învechit, de mâna a doua, dar aducător de comisioane samsarilor. Minovici a ajutat Raytheon să vândă
armatei române rachete considerate cancerigene, sisteme radar de apărare antiaeriană iar ministerului
Transporturilor - un sistem de supraveghere maritimă de coastă. Ziaristul român Robert Horvath, stabilit în SUA,
susţine că Ştefan Minovici este în cunoştinţă de cauză privind comisioanele ce ar trebui încasate de familia
Băsescu şi de PD-L, urmare cumpărării de către România a 48 de avioane americane de război F-16 şi F-18.
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Oricum, până atunci, voturile venite pentru Băsescu în 2009 din SUA (ca şi din Israel) au făcut ca el să câştige
preşedinţia României, căci, prin voturile din ţară, el pierduse în faţa lui M. Geoană.
Cheltuielile şi sponsorizările Băncii Naţionale ale României sunt secrete pentru public. Aşa au hotărât,
în mod bizar, instanţele româneşti, încât nu putem şti câtă presă sau câte firme plăteşte Mugur Isărescu pentru a-i
face imagine, în România sau în străinătate, fiind total abuziv faptul că Mugur Isărescu ascunde opiniei publice pe
cine plăteşte din sponsorizările BNR. Probabil că aproape toată presă românească este plătită - căci îl vede pe
Isărescu ca pe un zeu al profesionalismului - şi poate că şi cea străină. Foarte probabil că şi întrunirile ocultelor
mondiale, ca şi masoneria, în general, sunt sistematic din greu plătite de banii românilor, astfel încât domnul
Isărescu să crească în importanţă în rândurile acestora. Iată situaţia:
„În urmă cu mai mult timp am cerut conducerii BNR informaţii despre sponsorizările pe care le-a acordat,
din bani publici, deci şi din banii mei, în anii de după 1989. De asemenea am cerut informaţii despre veniturile
încasate de membrii CA, venituri plătite şi ele tot din bani publici, inclusiv din banii mei. Întrebarea mea voia să
clarifice între altele şi dacă era sau nu adevărat că guvernatorul Mugur Isărescu încasa lunar venituri în valoare de
circa 12 mii de dolari. Refuzul a fost şi de data asta categoric. M-am adresat justiţiei. Ambele acţiuni au fost
respinse sub motiv că BNR n-ar face parte din categoria instituţiilor cărora le este aplicabilă Legea accesului la
informaţiile publice, întrucât «nu utilizează resurse financiare publice». Deşi, repet, prin lege capitalul BNR
«aparţine în întregime statului»... Ca să apere refuzul abuziv al BNR, completul Curţii de Apel Bucureşti
(preşedinta Simona Marcu) a motivat că datele despre sponsorizările făcute de BNR ar face parte dintre acelea
care «dacă ar fi făcute publice, ar fi de natură să pună în pericol obiectivul fundamental şi întreaga activitate a
acestui organism şi, pe cale de consecinţă, ordinea publică şi chiar siguranţa naţională».” (Valerian Stan - fost şef
al Corpului de Control al guvernului -, BNR: un stat în stat, în New York Magazin din 4 octombrie 2004)
Tezaurul de aur şi valută, scos din ţară de Isărescu
În 1999, când guvernarea României a fost preluată de Mugur Isărescu, România „ajunsese în pragul
dezastrului”, având datorii şi o lamentabilă rezervă valutară (în jur de numai o jumătate de miliard de dolari
SUA). Din acelaşi an însă, guvernanţii demaraseră o serie de negocieri cu Banca Mondială şi cu Fondul Monetar
Internaţional pentru a obţine însemnate împrumuturi. Astfel, premierul Radu Vasile, îndatorat, dar şi cam poet (îşi
publica volume de versuri în acea perioadă), l-a numit pe Traian Băsescu, secondat de Mugur Isărescu, drept
negociator şef al României cu Banca Mondială în aşa zisul program PSAL 1, prin care România era împrumutată
(cu dobândă), dar se obliga să vândă întreprinderile de stat, adică să le privatizeze şi să returneze datoriile. O listă
lungă cu 63 de mari companii comerciale româneşti era anexată acordului PSAL din 1999, întreprinderi pe care
guvernul trebuia să le „restructureze” (să concedieze majoritatea salariaţilor) şi să le vândă (privatizeze) sau să le
lichideze. Isărescu însuşi, în calitate de prim ministru al României, demara în iulie 1999, angajamentele faţă de
Banca Mondială pentru noi împrumuturi, prin acordul PSAL2, pentru care a trebuit să privatizăm alte 20 de
întreprinderi de producţie de stat, inclusiv Banca Comercială Română (a se vedea capitolul Odată ce s-a văzut
premier, Isărescu mai vrea doar preşedinţia ţării). În cadrul acestor acorduri PSAL a fost modificată Legea
privatizării băncilor, toate fiind vândute de statul român în anii următori, iar CEC-ul a fost restructurat (abia
scăpând de privatizare).
Privatizările care au urmat nici nu s-au mai încurcat în respectarea legii, grija guvernanţilor, mai ales a
premierului Isărescu fiind să oprească anchetele juridico-penale - atunci când se făceau - şi să urgenteze vânzările,
adesea clientelare. Tot de acum au început a se crea şi rezervele valutare ale României, căci instituţiile
internaţionale au condiţionat România, pentru a o împrumuta, de a nu cheltui decât o mică parte din bani, restul
trebuind tezaurizaţi. Tot astfel, condiţionat, au fost acordate României şi împrumuturile de la FMI, venite după
2008, când economia României s-a prăbuşit odată cu declanşarea crizei mondiale. La prima vedere, nu ar fi un
lucru rău ca România să aibă importante rezerve valutare la care să poată apela în cazuri excepţionale. Dar poate?
Nu! Pentru că aceste sume sunt păstrate de puterile mondiale, în puşculiţele lor bine închise. Acelaşi lucru se
întâmplă şi cu tezaurul de aur al României, care în cea mai mare parte se află la Basel, în Elveţia, la Banca
Reglementărilor Internaţionale, o bancă privată controlată de către băncile centrale majore ale globului, ele însele
corporaţii private, adesea. Conform broşurii lui Isărescu, însă, aurul României se află depozitat „la alte bănci
centrale”.
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În anul 2011, rezerva de aur a României era de 104 tone (cca 3,4 miliarde euro), iar totalul rezervelor
internaţionale ale României (valute plus aur) era de 35,5 miliarde euro.
Când 2 ONG-uri româneşti au început să arate în anul 2010 adevărul privind scoaterea din ţară de către
domnul Isărescu a rezervelor valutare şi de aur („unde este aurul ţării şi când aveţi de gând să-l aduceţi înapoi?”, îl
întreba, astfel, un ziar pe M. Isărescu), acesta a distribuit în grabă o broşură justificativă, în care arăta că
„păstrarea” şi „menţinerea” valutelor şi a aurului în afara ţării sunt o „practică internaţională”:
« Fructificarea rezervelor internaţionale
Conform practicii internaţionale, valutele sunt menţinute la bănci centrale
din străinătate, emitente ale valutelor respective
(în cazul euro, bănci centrale din Eurosistem) sau la alte instituţii financiare internaţionale.
Stocul de aur este păstrat parţial în cadrul Băncii Naţionale a României,
parţial la alte bănci centrale.
Conform standardelor FMI, menţinerea rezervei valutare in ţară
ar determina pierderea calităţii acesteia de rezerve internaţionale.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI »
Iniţial, Isărescu a dezminţit că aurul şi valuta ar fi fost scoase din ţară, atunci când, în aprilie 2002,
preşedintele PRM îl acuza public în Senatul României de această faptă. Informaţiile proveneau de la g-ralul Dan
Gheorghe - care provenea din zona serviciilor secrete româneşti şi atunci era director general adjunct al
aeroportului Otopeni - şi arătau riguros datele scoaterii valorilor din ţară cu avioanele, inclusiv documentele emise
în acest scop. Firma HCS Transporturi Speciale, prin care operează Banca Naţională a României pentru scoaterea
tezaurului din ţară, este deţinută de un asociat al tatălui lui Isărescu, Heinrich Schorsch, firma fiind o sucursală a
firmei Handels Contor Schorsch GmSH din Germania, cu care Banca Naţională a României (adică Isărescu) a mai
încheiat în 1991 şi un contract-cadru pentru livrarea a 20 de mijloace de transport valori (maşini blindate, considerate, însă, necorespunzătoare) şi materiale pentru fabricat monede metalice, utilaje de tipărit bancnote şi
înscrisuri de valoare, maşini de numerotat şi împachetat bancnote şi monede metalice, piese de schimb, aparatură
electronică etc. Tot prin această firmă, şi Direcţia „Tezaur şi Operaţiuni de Casă” din BNR, a mai cumpărat alte
autoturisme blindate, afacere despre care Curtea de Conturi arăta că „prin HCS-Germania s-au achiziţionat din
import mijloace de transport valori care nu corespund normelor proprii de securitate pentru transport valori şi au
consumuri ridicate de carburanţi, cum este cazul a şase autodube blindate tip GMC de 3,5 tone şi una de tip Ford
de 3,5 tone. Reţine atenţia că achiziţionarea acestor mijloace de transport şi a încă trei autodube de tip
Volkswagen de 0,5 tone, precum şi a unui autoturism de tip Opel Vectra s-a făcut în 1991 fără ca aceste importuri
să fie aprobate de către Consiliul de Administraţie al băncii, aşa cum prevede legea”.
În 1992, Constantin Isărescu, tatăl octogenar al guvernatorului Isărescu, se asocia cu firma afaceristului
româno-german Heinrich Schorsch, HCS Romtrade SRL, înfiinţând împreună compania HCS Comptrans SRL, în
Râmnicu-Vâlcea. În 1993, această firmă a familiei Isărescu şi a furnizorului BNR, a fost implicată într-un scandal
deoarece a construit una din benzinăriile sale pe un teren obţinut abuziv, conform presei, cu sprijinul unor funcţionari locali, atrăgând atenţia şi „ciudata asociere dintre tatăl guvernatorului, atunci în vârstă de 80 de ani, şi
miliardarul german Schorsch, direct implicat în afaceri de zeci de milioane de dolari cu Banca Naţională a
României”.
Conform unor rapoarte ale Curţii de Conturi a României, rămase însă fără urmări (ceea ce nu ne miră!),
Schorsch devenise asociatul lui Constantin Isărescu după ce firma sa, Handels Contur Schorsch (HCS) GmbH din
Germania, „a fost favorizată de către guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în detrimentul unor firme româneşti, la
importul de materiale pentru fabricarea monedelor şi bancnotelor”. Conform raportului Curţii, numai în 1992, prin
firma HCS GmbH s-au efectuat importuri pentru baterea de monedă de 24,1 milioane de mărci germane. Dar şi
alte firme controlate de prietenul de familie Schorsch, precum Romtrade şi Sysgraf, sunt de asemenea în afaceri
cu BNR. În 1996, pe baza aprobării Băncii naţionale a României, Heinrich Schorsch a participat la înfiinţarea
Băncii Comerciale West Bank, la care deţinea atunci, împreună cu soţia, 10% din capital. În prezent, el a preluat
de la Jean Pădureanu conducerea echipei de fotbal Gloria Bistriţa.
Interesându-se de semnificaţia unui document ce îi intrase în posesie şi care se referea la scoaterea de către
BNR, în ziua de 25 martie 2002, prin aeroportul Otopeni, a 20 de tone de lingouri de aur, cu destinaţia Germania,
liderul PRM, senatorul pe atunci Corneliu Vadim Tudor, declara peste o lună: „Întrebat ce este cu acest transport,
guvernatorul Băncii Naţionale a României [Mugur Isărescu] mi-a răspuns, printr-un prieten comun, că, trimestrial,
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sunt depuse în bănci străine diferite cantităţi de lingouri... În vreme ce se ştie de ieşirea aurului din ţară, nu mai
există nici o evidenţă a repatrierii sale!? Aşa cum Aeroportul Otopeni are o evidenţă riguroasă a scoaterii aurului,
de ce nu se găseşte nici o hârtie cu privire la revenirea lui în România?”.
Când, în 2010, lui Isărescu i se reproşa din nou că scoate tezaurul din ţară, o idee trăsnită i-a trecut prin cap.
A expus mai multe lingouri şi monede de aur în câteva vitrine piramidale, ce închipuiau piramida masonicoilluminati (inclusiv vârful acesteia, aşa cum apare pe bancnota de un dolar) postate într-o cameră foarte mică, în
care nu încap mai mult de cinci persoane, numită însă „sala Tezaurului” şi situată în subsolurile clădirii vechi a
Băncii Naţionale a României, din strada Lipscani.
Am chemat circa 20 de şefi de publicaţii - spunea Isărescu atunci - şi i-am dus în sala cu Tezaurul, lăsându-i
să îl atingă fizic şi să spună «Este!», ca în poezia aceea. Eu înţeleg că oamenii se mai îndoiesc uneori şi că nu cred
întotdeauna ceea ce li se spune, dar zvonurile cum că BNR ar fi scos Tezaurul din România sunt extrem de
periculoase”.
Întrebat, însă, de unul din cei prezenţi dacă acela este tot aurul României, căci nu păreau a fi deloc 104 tone
de aur în vitrinele din faţa lor, Isărescu a trebuit să recunoască: „Sigur că o parte din aur îl ţinem la Banca
Reglementelor Internaţionale [în Elveţia], dar în subsolurile BNR stă foarte bine rezerva de aur din ţară”. Un fel
de uite-o, nu e!
De fapt, în rapoartele BNR, tezaurul de aur al României figurează ca „activ extern”, deşi nu există nici o
obligaţie asumată a ţării, sau a vreunui alt stat european, de a-şi ţine aurul în bănci străine. Slovacia, de exemplu,
îşi ţine toată rezerva de aur în ţară (în tezaurul propriu, adică). „În acte - constata un ziar chiar atunci, în 12 iulie
2010 -, rezerva de aur a României are 103,7 tone! În acelaşi timp, partea tezaurului care a rămas în România
încape într-o singură camera din subsolul BNR. Peste o sută de tone de aur necesită un depozit de dimensiuni mult
mai mari decât o singură cameră. Atât actele contabile ale BNR, cât şi relatările jurnaliştilor care au fost invitaţi
de Isărescu să certifice faptul că tezaurul a rămas în România, de fapt confirmă presupunerea că în România nu a
rămas decât o parte microscopică din rezerva de aur.” (Cronica Română)
Aurul României se află, în cea mai mare parte, la Banca Reglementărilor Internaţionale, în Elveţia, unde
Isărescu şi-a creat o relaţie specială. Cum am văzut, renumitul profesor american Carroll Quigiey, arăta în
lucrarea sa Tragedy & Hope, cunoscută lui Mugur Isărescu, că „Puterea capitalismului financiar are un alt plan cu
bătaie lungă, ...crearea unui sistem global de control financiar aflat în proprietate privată, capabil să domine
sistemul politic al oricărei ţări şi economia mondială pe de-a-ntregul... Vârful sistemului trebuie să fie The Bank
for International Settlements (Banca Reglementărilor Internaţionale) din Basel, Elveţia, o bancă privată controlată
de către băncile centrale majore ale globului, ele însele corporaţii private...”.
Banca Reglementărilor Internaţionale este cea mai veche instituţie financiară angajată în procesul de
globalizare, al noii ordini mondiale, deşi iniţial ea a fost creată în 1930 pentru a administra plăţile reparatorii de
război impuse Germaniei, urmare Tratatului de la Versailles, de după primul război mondial. În a doua jumătate a
secolului al XX-lea, banca a devenit o centrală a băncilor centrale europene, dar nu numai, fiind o companie cu
răspundere limitată ai cărei 33 de asociaţi cuprind aproape toate băncile europene centrale, precum şi băncile
centrale ale SUA, Australiei, Canadei, Japoniei şi Africii de Sud, dar şi pe magnaţii particulari, în principal din
Europa, care deţin 15% din bancă.
Banca are o înclinaţie aparte pentru aur, fiind o promotoare a implementării şi apărării sistemului „Bretton
Woods”, care lega moneda de convertibilitatea ei în aur, până când sistemul a devenit desuet, după ce în 1971
preşedintele SUA, Nixon, a suspendat convertibilitatea dolarului în aur. În prezent, Banca Reglementărilor
Internaţionale realizează operaţiuni „swap” cu aur, acordă sau obţine împrumuturi folosind aurul drept garanţie,
ceea ce poate ridica semne de întrebare privind siguranţa tezaurului de aur al României, cât timp se află în
păstrarea băncii de la Basel, mai ales că există şi antecedente (vechiul tezaur românesc aflat şi azi la Moscova) şi
indicii mai noi privind pierderea tezaurelor de aur.
Astfel, există supoziţia că şi tezaurul de aur al SUA este dispărut în prezent, aceasta bazându-se pe un raport
al spionajului rus (FSB), care arată că scandalul şi acuzele de viol la adresa ex-directorului FMI, Dominique
Strauss Kahn, fac parte dintr-o conspiraţie de înlăturare a acestuia, urmare faptului că acesta a descoperit că tot
aurul depozitat în US Bullion Depository, sau Fort Knox, „lipseşte sau /şi nu a fost inventariat”. Conform raportului secret, citat de EU Times, Strauss-Kahn a devenit „din ce în ce mai îngrijorat”, la începutul lunii mai 2011,
după ce Statele Unite au început „să tragă de timp” în legătură cu angajamentul de a livra către FMI 191,3 tone de
aur, conform unui acord bilateral mai vechi. Aurul urma să fie vândut pentru a finanţa Drepturile Speciale de
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Tragere (DST) ca alternativă la rezervele curente. În acest context, într-o serie de întâlniri cu oficiali americani
apropiaţi preşedintelui american Barack Obama, Strauss-Kahn şi-ar fi exprimat îndoielile legate de buna credinţă
a Washingtonului. Ulterior, însă, şeful FMI ar fi fost contactat de agenţi ai CIA, care i-au destăinuit că aurul
deţinut de Statele Unite „a dispărut”. Când Strauss-Kahn se gândea să plece la Paris, de unde să lanseze o anchetă
publică, i s-ar fi înscenat violul unei cameriste de hotel şi a fost arestat.
Şi unul dintre cei mai importanţi membri ai Congresului american, Ron Paul, a declarat că are informaţii
potrivit cărora Guvernul de la Washington a minţit în legătură cu rezervele de aur ale SUA, ţinute în Fort Knox. În
2010, Paul, care intenţiona să candideze la preşedinţia SUA, a depus un proiect de lege prin care cere auditarea
rezervelor de aur ale Statelor Unite, propunere respinsă, însă, de majoritatea legislativului.
Mugur Isărescu spune că rezerva valutară „internaţională” a BNR, obţinută în bună măsură din sumele
cumpărate de la ministerul român de Finanţe şi provenind din împrumuturile externe ale României, este strâns
legată de emisiunea de monedă naţională. Adică, el tipăreşte mai mulţi lei şi îi aruncă pe piaţă (dându-i guvernului
în schimbul valutei): „În momentul în care cumpărăm [valută] facem emisiune [de lei]. Dacă acest lucru simplu
este uitat...” (Mugur Isărescu, în 2010). Jocul financiar nu se opreşte, însă, aici. „Conform practicii internaţionale adaugă Isărescu -, valutele sunt menţinute la bănci centrale din străinătate, emitente ale valutelor respective (în
cazul euro, bănci centrale din eurosistem) sau la alte instituţii financiare internaţionale”, adică la FMI.
Vedem astfel, că mare parte din cele 35,5 miliarde euro cât reprezintă rezervele de valută ale României, nici
nu se află la dispoziţia României, ele stând depuse în străinătate la băncile centrale precum FED-ul american sau
la FMI etc, ceea ce este obligatoriu din punctul de vedere al lui Isărescu, pentru a putea tipări moneda românească
(lei), căci, zice el: „conform standardelor FMI, menţinerea rezervei valutare în ţară ar determina pierderea calităţii
acesteia de rezerve internaţionale”. În plus, o parte din rezerva valutară se duce în „participaţii ale statului român
la organismele internaţionale”.
Până la urmă, vedem că între România şi creditorii ei funcţionează un fel de sistem off-set: luaţi bani de la
noi cu împrumut, dar ei rămân în conturile noastre, în schimb voi aveţi voie să tipăriţi mai mulţi lei pe care să îi
aruncaţi în piaţa voastră internă. Peste toate acestea, trebuie ţinut cont de faptul că SUA, şi nu numai ea, îşi
tipăreşte moneda fără nici o acoperire, încă din 1971, iar „rezervele valutare internaţionale” ale României sunt
alcătuite în proporţie de 30% din dolari SUA, toate aceste realităţi conducând pe bună dreptate la concluzia că
rezervele de tezaur ale României sunt în mare măsură un miraj. Chiar acesta este titlul unei broşuri difuzate în
octombrie 2010 de Napoleon Pop, membru al Consiliului de Administraţie al BNR şi fost vice-guvernator,
membru al grupului de la Trocadero: „Mirajul rezervelor BNR”, deşi el voia doar să îl apere pe Isărescu şi să le
spulbere speranţele celor care ar gândi că „rezervele” ar putea fi vreodată fi folosite de guvern sau de economia
românească.
Isărescu şi masoneria
Era miezul nopţii dinspre 1 iulie 2005. România trecea la o nouă monedă, RON-ul sau „leul greu”, prin
denominarea de 10.000 a monedei leului în curs. Preşedintele ţării, Traian Băsescu, şi guvernatorul Băncii
Naţionale, Mugur Isărescu, stăteau umăr la umăr în transmisia televizată în direct, scoţând din bancomat primele
bancnote ale leului nou.
În scurt timp, însă, s-a remarcat că suma valorii tuturor noilor bancnote RON corespunde „numărului biblic al
Fiarei”-Satan, 666 (500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 „lei noi”), speculându-se că aici ar fi mâna masoneriei, căreia
Isărescu i-ar fi tributar. [Oricum, timp de un an şi jumătate de la emisia leului nou, site-urile rebele şi blogării
Interne-tului românesc, în ton cu revista România Mare, îl acuzau pe Isărescu de obscurantism subversiv pentru
că emisese bancnotele a căror sumă coincidea cu cea a Fiarei apocaliptice, aşa că, până la urmă, la 14 noiembrie
2006, BNR lansează şi o bancnotă de 200 de lei, pentru a opri criticile.] În realitate, masoneria regulară,
masoneria în general, nu are nici o preocupare specială pentru acest număr. Există, totuşi, o mare lojă americană,
masonico-illuminati, ce este legată prin Comisia Trilaterală de Mugur Isărescu, şi care pune în prim-plan acest
număr.
Este vorba despre „Grand Lodge Rockefeller 666” (Marea Lojă Rockefeller 666) din SUA, condusă ca Mare
Maestru de către evreul David Goldman, cu acceptul, mandata-rea şi susţinerea clanului Rockefeller, o mare lojă
masonică ce foloseşte numele de Illuminati în gradele sale de iniţiere (prezentarea marii loje, 66 de pagini mai
sus). Această mare lojă masonică este însuşi Ordinul Illuminati, ce s-a transferat în secolul al 18-lea din Europa în
SUA, sub numele de Order of The Illuminati's Lodge Columbia, care mai are ca descendenţi şi ordinele secrete
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americane Skull & Bones şi The Shriners.
Sigla acestei Mari Loje Rockefeller este chiar numărul 666, format din trei de 6 aşezaţi în triunghi, la fel ca
şi sigla Comisiei Trilaterale, creată tot de clanul Rockefeller şi al cărei membru este Mugur Isărescu, siglă formată
din trei săgeţi curbe ce stilizează fiecare cifra 6, al căror centru închipuie un triunghi format din vârfurile săgeţilor
(imaginea de sus-stânga), simbol al piramidei masonico-illuminati. Explicaţia înclinaţiei acestor organizaţii
oculto-mondialiste spre simbolistica lui 666 provine, zic ele, din faptul că anul 1999 (care îl conţine pe 666
răsturnat) este anul (ales de ele) ce marchează „momentul trecerii la conştiinţa globală” a întregii lumi.
Deşi nu şi-a asumat public apartenenţa la masonerie, în mediile de afaceri circulă subteran informaţia că
Mugur Isărescu este mason, având gradul de iniţiere 33 în ritul scoţian, într-una din lojile bucureştene. Şi presa îi
deconspiră, deşi destul de rar, această calitate, precum un articol din 2009, din Cronica Română, intitulat „Analiza
planşei de arhitectură prezentată de maestrul Isărescu”, planşa de arhitectură fiind numele prezentării pe care o
face un mason, pe o temă speculativă, în interiorul lojei sale masonice. Când în ianuarie 2010, Marea Lojă
Naţională din România celebra „130 de ani de la înfiinţare” într-o ceremonie la Palatul Parlamentului, prezenţa lui
Mugur Isărescu la eveniment a atras aplauze frenetice din partea fraţilor masoni (a se vedea sub cap. Aniversarea
cu politicieni din cap. Structurile masonice în România de azi).
Vom vedea în capitolul următor că şi întâlnirea de la Bucureşti, din 2011, dintre Isărescu şi şeful Grupului
Bilderberg, Etienne Davignon, a fost organizată de masoni.
„Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, şi-a îmbogăţit echipa de consilieri cu o persoană influentă în rândul
masoneriei romaneşti - scria ziarul Libertatea în septembrie 2008 - Eugen Ovidiu Chirovici [Marele Maestru al
Marii Loji Naţionale din România], a devenit recent unul dintre oamenii cu care Isărescu pune la punct
problemele BNR”. Dar întreaga schemă de conducere a BNR este înţesată de masoni, aşa cum e cazul lui Mircea
Perpelea, director în cadrul Băncii Naţionale a României şi membru în loja masonică William Preston. Şi despre
„ginerele” lui Isărescu, Lucian Croitoru se ştie că este mason de grad înalt, el fiind puternic susţinut în anul 2009
de masonii din MLNR pentru a accede la funcţia de prim-ministru al României (după sursa FI. Ghiulbenghian).
(Conform unor surse dinspre serviciile secrete, Lucian Croitoru a fost/este ofiţer sub acoperire SIE, în subordinea
generalului Gabriel Dumitrescu, cunoscut ca „un mason de grad înalt”, fiind, împreună cu Isărescu, cel care l-ar fi
introdus în masonerie pe Croitoru, dinainte de anul 2004.)
Un mason cu mare greutate, membru în Consiliul de Administraţie al BNR (unde şi-a început mandatul din
2004, fiind reconfirmat până în 2014) [parlamentul român a validat ultima componenţă a Consiliului de
Administraţie al BNR, numit pentru 5 ani, prin Hotărârea 35 din octombrie 2009, în componenţa: Mugur Isărescu
- guvernator; Florin Georgescu - prim-viceguvernator; Bogdan Olteanu - viceguvernator; Cristian Popa - viceguvernator; Virgiliu Stoenescu - membru; Napoleon Pop - membru; Nicolae Dănilă - membru ş.a.], este un bun
prieten al lui Isărescu, care îl secondează şi la conducerea filialei româneşti a Clubului de la Roma, ca
vicepreşedinte. Este vorba de profesorul Virgil Stoenescu, membru în Supremul Consiliu de grad 33, condus de
Costel Iancu, din cadrul Marii Loji Naţionale din România.
Virgil Stoenescu îi dedică poezii de dragoste lui Mugur Isărescu, precum cele din volumul de 700 de pagini
Dublul, în care îi scrie: „Îmi cereai în noapte să îţi spun că te iubesc/O dată, de două ori, de o mie de
ori.../Descifram uimit în ochii tăi semnul ceresc...”, alte versuri („Eram în Cipru şi mă simţeam alt om”, aluzie
probabilă la paradisul fiscal cipriot) fiind dedicate prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu. Între 19691973, Virgil Stoenescu a fost cercetător la Institutul de Economie Mondială, funcţie pe care avea să ajungă şi
Isărescu din 1971, cunoscându-se astfel, dar între 1971-1972 Stoenescu ajungea la „specializare post-universitară”
în Franţa, unde i-a cunoscut pe Marcel Schapira (Suveran Comandor al Supremului Consiliu, atunci) şi pe Ion
Viţianu (mare maestru venerabil), având astfel primul său contact cu masoneria, care l-a atras şi sedus.
Profesor la ASE după 1989, Virgil Stoenescu a fost iniţiat în august 1992 în loja masonică -compusă mai
ales din literaţi - Nicolae Bălcescu din Bucureşti, înfiinţată cu numai două săptămâni înainte, sub obedienţa
Marelui Orient al Italiei, pentru ca, din 7 mai 1993, să i se acorde, la grămadă, gradele de iniţiere în ritul scoţian,
de la 4 la 32, în cadrul celebrei „ceremonii maraton” de la Cercul Militar, desfăşurată sub patronajul Supremului
Consiliu Mamă al Lumii din Washington şi oficiată de Loja Bazelor NATO din Germania.
În acelaşi an, Stoenescu se duce „să primească lumina” de la Washington, unde, la 19 octombrie (1993) i se
acordă gradul 33 în Templul Masonic de către Supremul Consiliu Mamă al Lumii (Supremul Consiliu de grad 33
al Jurisdicţiei Sud a SUA de la Washington), tot aici şi tot atunci fiind consacrat, de către acelaşi Suprem Consiliu
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Mamă al Lumii, drept Mare Secretar General al Supremului Consiliu de grad 33 din România al ritului scoţian
(condus în cadrul MLNR de către Costel Iancu). În acea perioadă, până în decembrie 1995 a fost maestru
venerabil al lojei masonice bucureştene Ieroboam.
În 2003, Virgil Stoenescu devine Mare Maestru de onoare al Marii Loji Naţionale din România, din anul
următor Parlamentul român numindu-l viceguvernator al BNR. În 2007 avea loc lansarea volumului său de poezii
Dublul, prezentat mai sus, în chiar incinta Băncii Naţionale, prilej cu care s-a petrecut ceva ciudat, după cum
relata o ziaristă prezentă la faţa locului: „Dacă lui Mugur Isărescu, autorul i-a mulţumit pentru că «ne găzduieşte
cu bunăvoinţa unui Lorenzo de Medici», pe Băsescu [invitat şi el] toată lumea l-a ignorat. Lansarea a fost oricum
destul de stranie pentru cei din afara BNR, desfăşurându-se ca după un ritual, iar cei prezenţi arătând ca o frăţie
[era prezentă toată conducerea BNR şi alţi bancheri]. În toată această desfăşurare, preşedintele nici măcar nu a
fost invitat să vorbească. Este posibil ca aceasta să fie pentru prima dată când Traian Băsescu participă la un
eveniment public şi nu este invitat să ia cuvântul.” (Ana Ioan, Mugur Isărescu în Cartea Recordurilor, în Q
Magazine din 12 mai 2007.) Horia Roman Patapievici (care trece nejustificat drept un vârf al elitei culturale
româneşti şi a cărui nevastă face parte din suita de consilieri ai guvernatorului BNR) a prefaţat volumul de poezii
şi a participat la lansarea acestuia, plasând versurile bancherului mason în zona ezoterismului european şi a
simbolisticii Taratului. Acest Patapievici este nelipsit de la mai toate mondenităţile lui Isărescu, inclusiv
degustările de vinuri ale casei Isărescu, deoarece „valorile” şi elitele (în acest caz, false, de mucava, dar cu atât
mai solidare) trebuie să îşi dea mâna, nu-i aşa!?
Ritualul desfăşurat la BNR, ne sugerează aceeaşi sursă, aducea cu cele ale „organizaţiilor oculte”. Peste
numai o lună, în acelaşi an, 2007, într-un alt ceremonial, de data aceasta la Palatul Cotroceni, preşedintele
Băsescu conferea întregului Consiliu de Administraţie al BNR, în frunte cu Isărescu, cu Virgil Stoenescu, cu
Lucian Croitoru etc, Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler. Despre cum văd masonii din conducerea
BNR exercitarea puterii masoneriei în societate, este elocventă sentinţa pe care a pronunţat-o „Marele Maestru”
Stoenescu în interviul dat revistei Forum Masonic (nr.32): „rolul masoneriei este să controleze excesele
democraţiei”, dar -zicem noi- cum să o facă dacă nu doar conspirativ, nedemocratic şi manipulatoriu, căci nu are
acţiuni/atitudini publice!?.
Dincolo de evidenţa că, fără a-şi asuma public apartenenţa, Isărescu este mason cu grad înalt în ritul scoţian,
într-o lojă bucureşteană a Marii Loje Naţionale din România (cea mai numeroasă mare lojă), observatorii
fenomenului masonic românesc atrag atenţia şi asupra simbolurilor promovate de acesta, de sorginte masonică, de
la piramida-vitrină în care expune o fărâmă din aurul tezaurului românesc (a se vedea foto anterioare), la
semnalele (mesajele) pe care le transmite prin gesturile pe care le face (mai ales cu mâinile) în timpul unor
alocuţiuni publice, văzute ca „ordine francmasonice secrete transmise prin presă”, majoritatea acestora fiind
identificate de un ONG anti-masonic, cu explicaţia că atunci când dintr-o fotografie de presă nu rezultă cu
claritate motivul pentru care o mână a vorbitorului (sau, mai rar, ambele mâini) execută un gest, atunci avem de-a
face, adesea, cu un semnal masonic transmis către alţi „iniţiaţi”, aflaţi în alte structuri de decizie. Cel care comite
gestul, transmite un anumit mesaj sau chiar un ordin. În imagine pot apărea şi obiecte importante, cu valoare
simbolică, iar uneori poate avea o semnificaţie deosebită direcţia spre care este îndreptat degetul arătător.
Conducerea Băncii Naţionale a României s-a implicat direct în campania pentru alegerea Marelui Maestru al
Marii Loji Naţionale din România, în anul 2010, când a sponsorizat una dintre echipele concurente, cea formată
din tandemul Radu Bălănescu şi Cornel Vişoianu. Mai mult, unul din evenimentele organizate de echipa lui
Bălănescu, când acesta se întâlnea cu susţinătorii săi, a fost pus sub egida Băncii Naţionale a României, masonilor
prezenţi fiindu-le conferite de către membrii bord-ului BNR „Diplome de Excelenţă” comemorând 100 ani de la
moartea fondatorului Băncii Naţionale a României. Radu Bălănescu avea să câştige, fiind în prezent Marele
Maestru al MLNR.
Este vorba de întâlnirea din 1 noiembrie 2010 de la Vila Lac 1 a Regiei protocolului de stat, când peste 300
de masoni „comemorau un secol de la moartea lui Eugeniu Carada” (ctitorul BNR), accesul făcându-se „pe bază
de listă cu confirmare”, acordându-se diplome de excelenţă şi lui Isărescu, dar şi „Suveranului Mare Comandor”
al ritului scoţian, Costel Iancu. La întrunire a fost prezent şi şeful Fiscului, Sorin Blejnar, care îşi ascundea public
calitatea masonică, ca şi naşul său de cununie, Daniel Andrei Moldoveanu, consilier de stat în „Departamentul
Securităţii Naţionale al Administraţiei Prezidenţiale” (adică al lui Traian Băsescu) şi director al „Oficiului pentru
Informaţii Integrate din cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii”, mason zis „în adormire”, dar prezent şi el la
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întruniri.
De când Marea Lojă Naţională din România a fost declarată în 2004 de premierul Adrian Năstase drept
„asociaţie de utilitate publică”, marele ei sponsor a devenit Banca Naţională a României, adică Mugur Isărescu,
dar acesta mai sponsorizează şi acţiunile masonice ale cuplului Anca Nicolescu-Andre Szakvary, care mai toate se
sfârşesc cu un banchet la Clubul BNR.
Isărescu şi Grupul Bilderberg
Potrivit Hotnews, guvernatorul BNR nu şi-a asumat public apartenenţa la Grupul Bilderberg, „însă a admis
că face parte din cercuri elitiste în care se discută viitorul planetei”. Este vorba, evident, cum am văzut - fără a
exclude frecventarea sporadică a unora dintre întrunirile Grupului Bilderberg de către Mugur Isărescu -, de
Comisia Trilaterală şi de Clubul de la Roma, dar ambele aceste think-tank-uri sunt însă fraţii mai mici ai Grupului
Bilderberg, având aceiaşi patroni şi părinţi, ceea ce îl plasează pe Isărescu într-o bună inter-relaţionare cu şefii
Bilderberg.
Am văzut mai sus câteva nume de top care leagă cele 3 organizaţii, precum: David şi Nelson Rockeffeler,
prinţul Bernhard al Olandei, Zbigniew Brzezinski sau chiar Peter Sutherland, membru în comitetul director al
Grupului Bilderberg, care a participat la întrunirea Comisiei Trilaterale de la Bucureşti, din anul 2010, organizată
de Mugur Isărescu. Vom vedea, însă, mai jos, că Isărescu se întâlneşte, direct, chiar cu şeful Grupului Bilderberg,
care transmite la Bucureşti direcţiile pe care să le urmeze România.
După ce în aprilie 2010 o echipă masonică condusă de Adrian Thiess l-a adus la Bucureşti pe fostul lider
sovietic Mihail Gorbaciov, în 14 octombrie 2011 aceeaşi echipă îl aducea la Bucureşti pe şeful grupului
Bilderberg, vicontele Etienne Davignon.
Mihail Gorbaciov este un membru activ al Clubului de la Roma, ca invitat permanent, unde s-a remarcat, în
prezidiu, alături de regina Beatrix a Olandei, sau prin declaraţii precum aceea că „ameninţarea crizei mediului va
fi cheia... care va deschide uşa Noii Ordini Mondiale”. Cum am văzut la sub-capitolul „Revoluţia din 1989” şi
Comisia Trilaterală, în calitatea sa de lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov a colaborat activ şi cu Comisia
Trilaterală pentru a schimba faţa lumii, în sensul cerut de aceasta, ori atât Clubul de la Roma, cât şi Comisia
Trilaterală sau Grupul Bilderberg sunt think-tank-uri îngemănate, în paternitatea lor găsind clanul Rockefeller şi
asociaţii acestuia.
Prezenţa la Bucureşti a lui Gorbaciov în 14-15 aprilie 2010 a fost aranjată pentru a marca mediatic lansarea
unui nou ziar românesc, aflat sub control masonic, respectiv a cotidianului Puterea, a cărui echipă redacţională a
fost una de succes la defunctul ziar Gardianul (la rândul lui controlat de masoni): Alecu Racoviceanu (mason),
Lidia Popeangă şi Val Vâlcu. Evenimentul a avut loc la Clubul Diplomaţilor, Gorbaciov fiind permanent secondat
de către A. Thiess, între participanţi regăsindu-se atât politicieni cât şi masoni oameni de afaceri sau de presă,
precum Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Alexandru Sassu, Ovidiu Tender (miliardar timişorean, mason asumat
public), Cozmin Guşă, Victor Ciorbea, Cristian David sau Bogdan Chireac.
Fără alte asumări, ziarul Puterea îi aparţine masonului Adrian Thiess, iar faptul că a ales ca redacţie fosta
echipă a Gardianului, spune multe, căci şi primul ziar era filo-masonic, atacând printr-o campanie de presă
furibundă organizaţia anti-masonică MISA (Mişcarea de Integrare în Absolut), până a obţinut inculparea penală a
liderilor acesteia. [Ziarul Puterea are un acţionariat secret, ascuns în spatele firmei englezeşti News & Media
Investment din Londra, companie anonimă, de tipul „Private Limited Company” (PLC), fără acţionari la vedere.
În board-ul firmei ce gestionează „afacerea lui Thiess”, apare un specialist în înfiinţarea de firme off-shore,
Michael Annchiriedrew Gray, care domiciliază în Limassol-Cipru, fiind directorul unei companii din paradisul
financiar cipriot care asigură tot ceea ce ţine de înfiinţarea, controlul sau administrarea firmelor offshore, cu
asigurarea deplinei confidenţialităţi asupra acţionarilor reali ai acestora.]
Peste exact 18 luni de la vizita lui Gorbaciov, în ziua de 14 octombrie 2011, Adrian Thiess îl aducea la
Bucureşti şi pe şeful Grupului Bilderberg, belgianul Etienne Davignon. Supranumit şi „premierul guvernului
mondial”, acesta ar fi venit la invitaţia guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, „pentru a vorbi despre criza globală
şi cum poate ieşi lumea din ea”. De aceea, Davignon a susţinut un discurs la Banca Naţională a României, pe tema
„Uniunea Europeană, după criza datoriilor suverane”, reieşind că este un înfocat partizan al menţinerii UE şi a
monedei sale, euro.
Davingnon nu a prestat însă singur la Bucureşti, ci împreună cu Richard Haass, preşedintele celebrului
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super-think-tank american Council on Foreign Relations (Consiliul pentru Relaţii Externe), principalul
instrument-partener al guvernantei mondiale oculte asupra SUA, care dă tonul politicii externe americane în
scopurile „noii ordini mondiale” ale marelui capitalism.
La întâlnirea-„dezbatere” de la Banca Naţională a României au participat „personalităţi de marcă din elitele
politice şi economice” româneşti, în frunte cu preşedintele Traian Băsescu, cu ex-preşedinţii Ion Iliescu, ex-primminiştrii Adrian Năstase şi Nicolae Văcăroiu (preşedinte al Curţii de Conturi pe atunci), Mircea Geoană, ca
preşedinte al Senatului, foştii miniştri Daniel Dăianu, Sebastian Vlădescu, Adrian Cioroianu, Theodor Meleşcanu,
Cristian Diaconescu, Bogdan Olteanu, sau finanţişti români, precum Mişu Negriţo-iu, Stere Farmache (fost
preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti), Ionuţ Dumitru, economist şef al Raiffeisen Bank, consultantul financiar
Ionel Blănculescu şi secretarul de stat Bogdan Drăgoi etc. Alte aproximativ 100 de „personalităţi”, membri ai
corpului diplomatic, oameni de afaceri şi „specialişti în geopolitică şi strategie financiară”, consilieri prezidenţiali,
au fost, de asemenea, prezenţi la sediul BNR.
La început, Mugur Isărescu, ca gazdă şi guvernator al BNR, a rostit un discurs de inaugurare, după care au
vorbit Etienne Davignon şi Richard Haass. Davignon a declarat că modelul de integrare european este unic şi
influenţa sa în procesul globalizării este esenţială, fiind una din etapele noii ordini mondiale. „Dacă nu va
funcţiona, semnalul va fi negativ pentru întreaga lume”, zicea el, pledând pentru o federalizare a statelor
europene, care trebuie să îşi piardă suveranitatea, chiar dacă acest proces va mai dura chiar şi o sută de ani. În anul
2009, Davignon declarase public că Grupul Bilderberg a avut un rol important în construcţia europeană, inclusiv
la crearea monedei unice europene (preşedintele Clubului Bilderberg a fost, din 1981, vice-preşedinte al Comisiei
Europene, fiind cel care a condus, în urmă cu 20 de ani, şedinţa în care s-a stabilit adoptarea monedei euro). Aşa
că acum, la Bucureşti, el pleda pentru salvarea acestei monede.
La rândul lui, discursul şefului CFR, Richard Nathan Haass, transmitea că „statele trebuie să se obişnuiască
cu noua normalitate, care presupune o creştere economică extrem de redusă şi care va cere redefinirea politicilor
fiscale şi a sistemelor de pensii şi educaţionale”. Altfel spus: „Obişnuiţi-vă cu austeritatea şi cu pierderea
suveranităţii!”.
După dezbaterea semi-publică a urmat un moment de intimitate, când cei doi mon-dialişti au ciocnit un
pahar de şampanie cu o parte dintre invitaţi. Întrebat, la un moment dat, dacă nemulţumirile sociale generate de
criză „pot conduce la noi regimuri totalitare”, Etienne Davignion, de la înălţimea de şef al Grupului Bilderberg,
răspundea: „Oricât ar fi de mari asperităţile, avem mecanismele necesare pentru a preveni reîntoarcerea într-o
perioadă similară începuturilor secolului XX... În ciuda problemelor care au apărut, au fost create mecanisme care
să prevină aceste exagerări”. Evident că „mecanismele” nu pot fi decât anti-democratice, căci „regimurile
totalitare” europene, precum fascismul şi nazismul, au fost alese democratic de populaţie. Să fi recunoscut
Davignon că sunt pregătiţi de fraudă, complot şi asasinat, astfel încât „noua ordine mondială” să nu mai piardă
vreodată controlul masonico-ocult al lumii? Aşa pare!
Întrebat apoi de ziaristul Dan Bucura, cum vede evoluţia „aşa-zisului fenomen de guvernare a planetei”, a
„guvernului mondial”, Davignion îi răspundea acestuia că „grupul G20 sau Naţiunile Unite nu sunt o formă de
guvernare. Mai avem cale lungă de parcurs, de încercat...”.
„Au venit pe nevăzute, şi au plecat la fel! - scria post-factum Adevărul -. Vineri, reprezentanţii a două dintre
cele mai influente instituţii internaţionale, intrau în clădirea BNR pe uşa rezervată celor care nu vor să fie văzuţi.
Sâmbătă [seara] au părăsit Bucureştiul în aceeaşi discreţie. Preşedintele Grupului Bilderberg - vicontele Etienne
Davignon şi Richard Haas, şeful Consiliului pentru Relaţii Externe (Council of Foreign Relations - CFR), au fost
scumpi la vedere pe toată perioada prezenţei lor în România.”
Şi alt ziar -Libertatea- remarca discreţia vizitei celor doi lideri globali, care: „s-a încheiat fără ca publicul
larg, direct interesat de scenariile puse la cale, să aibă acces la un set lămuritor de informaţii. S-a discutat, potrivit
unor surse, despre competiţia dolar-euro-aur (e interesant că printre sponsorii reuniunii s-a aflat compania Roşia
Montană Gold Corporation), despre procesul de globalizare, despre criza instituţiilor financiare. Nu ar fi lipsit mai
vechea preocupare a Grupului de a împărţi deocamdată lumea în trei entităţi - Uniunea Europeană, Uniunea
Americană şi Uniunea Pacific-Asia, variantă care e totuşi depăşită de marşul economic al Chinei şi de ambiţiile
Rusiei... Circulă zvonul că nici preşedintele Băsescu nu-i străin de aceste construcţii, străşnicia cu care chiar acum
vreo două luni susţinea ideea unor State Unite ale Europei fiind un argument în acest sens.”
Haass şi Davignon au mai avut totuşi şi alte întâlniri la Bucureşti, dezbaterea de la BNR fiind, din acest
punct de vedere, o simplă acoperire pentru afacerile secrete cu conducerea României. O spunea aluziv chiar
97

Adrian Thiess, organizatorul vizitei: „În afara conferinţei, vicontele Etienne Davignon şi Richard Nathan Haass au
mai avut întâlniri pe perioada celor 24 de ore cât au fost prezenţi în România. Cuvântul care îi reprezintă este:
discreţia. În ziua a doua au fost alte două întâlniri importante care poate se vor face publice sau poate nu se va
vorbi niciodată despre ele.”
„Noi nu am vrut să politizăm evenimentul - mai zicea important şi poate ipocrit Adrian Thiess-,de aceea nu
am invitat pe nimeni din sfera politică. Pe de altă parte şi Banca Naţională a făcut invitaţii, iar noi nu ne-am
implicat în «bucătăria» lor. Prezenţa în seara respectivă a câtorva foşti şi prezenţi oameni politici este în schimb
ceva ceea ce, sincer, nu am înţeles. Asta nu înseamnă că nu cunosc motivele. Prefer în schimb să nu le comentez.
Costurile de logistică şi de tot ce a ţinut pentru a putea crea acest eveniment au fost substanţiale. Am reuşit, pentru
că am avut susţinerea partenerilor: Mihai Craiu, care este partenerul meu personal, al companiei Kirchhoff, care sa ocupat în special de coordonarea conferinţei la BNR şi a lui Răsvan Radu, preşedintele UniCredit Ţiriac Bank.”
[Privindu-l pe Adrian Ragnar Thiess, „maestrul de ceremonii” al vizitei lui Davignon şi al lui Haass la Bucureşti,
el este mare maestru în cadrul unei loji masonice din Marea Lojă Naţională din România, activând atât în ritul
scoţian, cât şi în cel de York (se spune, chiar, că este un apropiat al şefului ritului, Ştefan Mâşu) dar frecventează
deopotrivă şi lojile din străinătate, a doua sa patrie fiind Germania. A fost cunoscut public ca un apropiat al lui Ion
Iliescu, al lui Vasile Blaga, al lui Sorin Oprescu şi, mai apoi, a condus din umbră campania politică a Partidului
Poporului al lui Dan Diaconescu, care a fost înconjurat de mai mulţi masoni în lupta pentru putere, precum
celebrii Sorin Ovidiu Bălan, gen. Mircea Chelaru etc, care voiau să acceadă în parlament (a se vedea şi cap.
Corupţie, politică şi afaceri în masoneria română).]
Există informaţii de culise, care pot fi însă supoziţii, că cei doi lideri ai think-tank-urilor mondiale s-au
întâlnit în particular cu Traian Băsescu, care, slugarnic, le-a cerut indicaţii despre cum trebuie să acţioneze
România în politica externă. La întâlnire ar fi fost prezent şi şeful S.I.E. de atunci, Mihai Răzvan Ungureanu,
programat mai apoi de către oculta mondială să fie urmaşul lui Traian Băsescu la preşedinţia României.
Oricum, de atunci Traian Băsescu a devenit un înfocat partizan al salvării monedei euro, al salvării Greciei
şi al integrităţii UE, la bugetul căreia România plăteşte ca şi con-tributor net (în timp ce, prin diverse tertipuri, nu
îi revin nici 10% din fondurile europene ce i se cuvin). S-a văzut că lui Băsescu i-a prins bine această aliniere în
iulie-august 2012, când parlamentul şi guvernul, declanşând referendumul popular de destituire a preşedintelui, au
fost sabotate prin ameninţarea cu războiul economic asupra României de către reprezentaţii instituţiilor
internaţionale, afiliaţi super-think-tank-urilor globale, precum Jose Manuel Barroso (a se vedea partea a doua a
sub-cap. Traian Băsescu „salvat” de masonii M.L.N.R. în 2007 şi 2012), sau a fost susţinut de masoni notorii,
precum Adrian Thiess, care coordona Partidul Poporului Dan Diaconescu, postul OTV al acestui partid susţinând,
la un moment dat, în iulie-august 2012, campania anti-destituire a lui Băsescu.
În mai 2012 s-a aflat la Bucureşti şi un alt important membru, de peste 30 de ani, în comitetul director la
Grupului Bilderberg, Thierry de Montbrial, totodată director al Institutului Francez de Relaţii Internaţionale, care
venise pentru a-şi lansa cartea Jurnal românesc, rezultatul numeroaselor sale vizite în România, începute din
1990, în care îi laudă pe Mugur Isărescu (bineînţeles), pe Adrian Năstase şi pe Mircea Geoană. Thierry de
Montbrial a făcut şi aranjamentele necesare pentru ca în 2013 să organizeze un „forum mondial” la Bucureşti,
World Policy Conference, „dedicat în întregime diferitelor aspecte ale guvernanţei globale”, la care să participe
„importanţii lideri ai lumii”.
Întrunirea Clubului de la Roma la Bucureşti, în 2012
Guvernul lui Victor Ponta, instalat în februarie 2012, s-a remarcat prin extraordinara apropiere de
componenţa sucursalei româneşti a Clubului de la Roma: Florin Georgescu, ministrul de Finanţe, apoi Ioan Rus,
ministrul de Interne, sau Andrei Marga, ministrul de Externe, sunt membri ai clubului condus de Isărescu. Şi
Daniel Dăianu, iniţial consilier special de stat pe probleme economice al primului-ministru Ponta, este membru al
aceluiaşi club think-tank, iar ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, nu era decât reprezentantul şefului său,
Dan Voiculescu, alt membru al sucursalei româneşti a Clubului de la Roma. (În ceea ce îl priveşte pe Marga,
numirea acestuia la Externe a avut în vedere şi legăturile sale israeliene, evreieşti în general, filo-sionismul fiind
caracteristica precumpănitoare a politicii externe (chiar şi interne, uneori, privind „investiţiile străine”) a
României ultimilor ani. Doar faptul că s-a descoperit că a fost turnător la Securitate, a făcut ca Andrei Marga să
fie mutat de la ministerul de Externe ia Institutul Cultural Român.)
[Astfel, Andrei Marga colaborează la revista Studia Judaica, care apare la Cluj, în cadrul Universităţii
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Babeş-Bolyai, din 1990. Se publică aici atât studii despre sionism, cât şi despre mistica evreiască, aşa cum sunt
cele despre kabbalah, semnate chiar de Andrei Marga. Apoi, în anul 1998, când era ministru al Educaţiei, Andrei
Marga a dat ordinul de a se studia obligatoriu holocaustul în şcolile şi liceele româneşti. Tot Marga a scris o carte,
publicată în 2009 la editura evreiască Ha-sefer, cu titlul „Fraţii mai mari: Întâlniri cu iudaismul”, care se
adresează „generaţiilor viitoare” pentru a le convinge că iudaismul stă la baza europenismului nostru şi că, de
aceea, trebuie să ni-l „asumăm”, fiindu-i tributari. De fapt, ne învaţă Marga, evreii sunt fraţii noştri „mai mari”
sau „fraţii de predilecţie”, sintagmă ce marchează „noua paradigmă filozofică” a sa, mizând pe reconstrucţia
Europei cu un viitor multicultural, iudaic nu numai creştin, pentru „a împlini idealul unei Europe realmente
comune”, bazat pe „un dialog autentic” asemeni dialogurilor pe care Marga le are, în cuprinsul cărţii, cu
„personalităţi de marcă” evreieşti, inclusiv cu prima femeie rabin din Austria, cu care a abordat „miracolul
construcţiei statului modern (Israelul) pe pământul biblic al evreilor”. După ce a pierdut rectoratul Universităţii de
la Cluj, Andrei Marga a primit un angajament de la „fraţii mai mari” şi, din 4 martie 2012, preda la Universitatea
Ebraică de la Ierusalim (The Hebrew University of Jerusalem), în Israel, ceea ce îi realimentează entuziasmul faţă
de evrei şi îl face să publice articolul „Miracolele şi secretele Israelului”, în care elogiază peste măsură calităţile
evreilor şi rolul lor „civilizator”, căci „Israelul asigură cele mai performante echipe (teams)”, zicea Marga,
adăugând că nimeni nu a mai „produs o cultură antreprenorială... care să fie comparabilă cu cea a Israelului”, căci
„Israelul se specializează în antreprenoriat al creşterii ridicate (high growth), care ajunge să transforme întregi
industrii globale”. Se înţelege de aici că toate naţiile lumii ar trebui să îi accepte pe evrei ca şefi. La scurt timp de
la exprimarea acestor convingeri apreciative pentru Israel, în care ignora cu desăvârşire chestiunea palestiniană şi
politica israeliană agresivă, „filozoful” Andrei Marga este cooptat de premierul Victor Ponta ca ministru de
Externe al României. Să nu uităm că Ponta era tutelat în plan extern, de câţiva ani buni, de „doamna de fier” a
Israelului, Colette Avital, căreia îi ceruse ajutorul pentru a ajunge premier al României (detalii în lucrarea Politica
filo-sionistă a României, cap. Victor Ponta îşi face cărţile în Israel şi urm.). Marga mai publicase la începutul
anului şi lucrarea „The Destiny of Europe”, pe aceeaşi linie apreciativă şi părtinitoare pentru Israel (la baza
Europei moderne ar sta iudaismul, ca vârf al „triunghiului” civilizator Ierusalim-Atena-Roma), anunţând încă una
pentru acelaşi an, 2012, „Schimbarea lumii actuale”.]
Un alt membru al filialei româneşti a Clubului de la Roma, Teodor Meleşcanu, ajungea, cu puţin timp
înainte de instalarea „guvernului Clubului de la Roma”, cum i s-a spus în şoaptă guvernului condus de Victor
Ponta, să conducă spionajul românesc, fiind numit de preşedintele Băsescu în fruntea Serviciului de Informaţii
Externe (SIE).
Semnificaţia importantei prezenţe a membrilor Clubului de la Roma în guvernul instalat în aprilie 2012 este
dată de întrunirea la finele anului, în perioada 1-3 octombrie, la Bucureşti, a Adunării Generală a Clubului de la
Roma, la iniţiativa lui Mugur Isărescu, pentru a discuta necesitatea urgentării instalării unui guvern mondial pe
baza ultimului Raport al organizaţiei, intitulat „2052 - o previziune globală pentru următorii patruzeci de ani”.
Raportul Clubului de la Roma din anul 2012, emis la 40 de ani după primul, „Limitele Creşterii”, susţine că
dacă nu se instalează cât mai grabnic „un sistem de guvernanţă mondială care să aibă o viziune pe termen mult
mai lung”, adică un fel de guvern global, omenirea va dispărea. Noul raport vrea să îl confirme pe cel din 1972, ce
mai dădea sistemului economic mondial cca de 60 de ani înainte de a se prăbuşi, căci, arată raportul din 2012, „un
punct de ruptură va fi în 2030, când procesul de degradare va duce la moartea a sute de milioane de persoane”.
„Trăim deja într-un mod ce nu poate fi dus mai departe de alte generaţii fără schimbări radicale - spune
raportul «2052»-. Umanitatea a epuizat resursele planetei şi, în anumite cazuri, vom vedea colapsuri zonale până
în 2052”.
Dar tot Clubul de la Roma ne propune soluţia salvatoare după ce ne flutură fantomele morţii omenirii: data
nefastă ar putea fi îndepărtată „dacă vor fi luate măsuri radicale pentru reformarea Sistemului”, prin „impunerea
unei descreşteri”, iar „viaţa noilor generaţii să se desfăşoare în limite mult mai rigide decât a precedentelor”. În
viziunea Clubului de la Roma, însăşi „actuala criză economică face parte din acest proces de adaptare” (ceea ce
înseamnă, se pare, că cineva a declanşat-o premeditat).
Adunarea Generală a Clubului de la Roma, găzduită de Banca Naţională a României în 1-3 octombrie 2012
la Bucureşti, ar fi avut ca prim scop „fructificarea a 40 de ani de la lansarea Limitelor Creşterii”, motiv pentru
care au fost prezenţi şi Dennis Meadows şi Jorgen Randers, doi dintre autorii raportului (J. Randers - coautor la
updatarea din 1992 şi 2004 a bibliei Clubului de la Roma, „Limitele Creşterii” - este un profesor norvegian de cli99

matologie, analiză şi management politic, care, conform specificului membrilor clubului, lucrează totodată şi
pentru marele capital, fiind membru în conducerea companiilor British Telecom din Anglia şi The Dow Chemical
din SUA), ca şi Robert Peccei. Alt punct al discuţiilor Clubului la Bucureşti a fost „Viitorul sistemului bancar
internaţional”.
Oficialii think-tank-ului pretind că în octombrie 2012, la Bucureşti, s-ar fi „declanşat intensificarea
activităţii Clubului” pentru instalarea efectivă a „unui sistem de guvernanţă mondială” (guvern mondial, cum
recomandă Raportul 2052, numit şi „Apocalipsa după Clubul de la Roma”de către presă), care să impună o
„descreştere radicală” - economică şi a consumului - la nivel global. „Capitalismul nu [mai] ajută” nevoile
omenirii, conchidea Jorgen Randers cu această ocazie, căci urmăreşte numai profitul, invocând ca dovadă faptul
că 97% din schimburile valutare mondiale sunt pur speculative, nu economice (necesare).
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Conventul lojelor europene ale B'nai B'rith la Bucureşti
Pregătirile. Prima parte a lunii mai 2008 a fost marcată de două importante evenimente ale organizaţiilor
mondiale evreieşti, desfăşurate sub semnul celei de a 60-a aniversări a existenţei Israelului: cel de-al 102-lea
congres al Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee, un „Cahal” al evreilor americani) din
SUA, şi organizarea la Bucureşti, în perioada 11-14 mai, a Conventului lojelor B'nai B'rith din Europa sub tutela
conducerii de la Washington.
Din partea comunităţii evreieşti şi a lojei B'nai B'rith din România, la congresul Comitetului Evreiesc
American a participat Paul Schwartz, vicepreşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Întors la
Bucureşti în vederea participării la Conventul B'nai B'rith, Schwartz avea să relateze periodicului oficial al
comunităţii evreieşti aspecte ale desfăşurării congresului, printre care şi date care în gura unui ne-evreu i-ar atrage
acestuia din urmă acuzaţia de anti-semitism, căci se pare că evreii au voie să se laude cum că ar conduce lumea,
dar altcineva nu poate spune acelaşi lucru.
Iată ce s-a întâmplat la congresul evreiesc din SUA (AJC), în viziunea lui Paul Schwartz: Peste 1.500 de
delegaţi din Statele Unite şi din toată lumea, diplomaţi şi demnitari. S-au remarcat cu deosebire discursurile
premierului francez Francois Fillon şi al secretarul de Stat al S.U.A., Condoleezza Rice, care au declamat totala
adeziune a statelor pe care le reprezintă la cauza evreiască mondială, în general, a Israelului, în special. Participanţii la solemnitatea de deschidere din prima zi sunt descrişi ca: „miniştri, foşti miniştri, diplomaţi, înalţi
prelaţi ai diferitelor culte monoteiste, sute şi sute de personalităţi internaţionale din domeniile financiar, bancar, de
cercetare şi dezvoltare, directori ai unor organizaţii continentale sau mondiale, nu numai evrei, activişti ai
organizaţiilor evreieşti din S.U.A. şi Europa”.
„Am fost foarte bine primit - continuă relatarea reprezentantului evreimii române, Paul Schwartz -, şi am
avut întrevederi personale cu Rabinul Andrew Baker, directorul relaţiilor externe al AJC, şi cu David Harris,
directorul executiv al acestei puternice organizaţii. Nu uitaţi că acum doi am semnat la Bucureşti o convenţie de
asociere a F.C.E.R. cu AJC... Aş spune că dominanta luărilor de cuvânt a fost afirmarea unui sprijin total pentru
Israel, pentru dezvoltarea economică a acestei ţări şi preocuparea tuturor pentru asigurarea securităţii Israelului.
În acest sens, aş remarca, în primul rând, cuvântările premierului francez Francois Fillon şi a secretarului
Departamentului de Stat a! S.U.A, Condoleezza Rice... Deşi AJC este o organizaţie evreiască americană, ea
are o structură în care se află un fel de guvern virtual, cu departamente care se ocupă de tot ce priveşte
viaţa economică şi socială a Americii, dar şi a întregii lumi. În conferinţă s-a discutat despre globalizarea
economiei, despre relaţiile diplomatice, economice şi militare din Orientul Mijlociu, despre criza
energetică... au fost definite o serie de obiective, nu numai pentru viitorul preşedinte american [Barak
Obama], ci şi pentru viitorii preşedinţi ai SUA... Printre cei ce au luat cuvântul era şi Dominique Strauss-Kahn,
preşedintele FMI. De altfel, în toate sesiunile de dezbateri au participat personalităţi cu orizont mondial...”.
(Realitatea Evreiască nr.296-297 (6 mai - 5 iunie 2008))
Premierul francez a reprezentat la congresul evreiesc mondial (zis însă „american”) o Franţă asupra politicii
externe a căreia apasă din greu identitatea real evreiască a preşedintelui ei, N. Sarkozy. Francois Fillon îi asigura
astfel pe evrei că Israelul are în Franţa un aliat, îndeosebi împotriva Iranului, care va fi bombardat de francezi (?)
dacă nu renunţă la programul nuclear. Mai mult, premierul francez adăuga că Franţa şi Europa „sunt dispuse” să
„trimită acolo (în teritoriile palestiniene - n.n.) un contingent internaţional”, respectiv trupe de ocupaţie care să
asigure securitatea Israelului. În încheiere, el s-a angajat că „guvernul francez are o politică de toleranţă zero faţă
de orice act de antisemitism” (fapt demonstrat de faptul prin condamnarea la închisoare a unor istorici).
Încă înainte de ziua de 11 mai 2008, prima zi Conventului B'nai B'rith Europa de la Bucureşti, în ziua de 7
mai avea să se dea semnalul unei importante prezenţe israeliene, la Templul Coral (cea mai importantă sinagogă
bucureşteană), prilejuită de ziua naţională a Israelului (60 de ani de existenţă). Momentul a fost prezidat de
ambasadorul Israelului în România, David Oren, care i-a avut la dreapta pe Aurel Vainer (şeful evreilor români),
iar în stânga pe ataşatul militar israelian, col. Daniel Davidi.
Incinta Templului Coral era plină de liderii evrei (de la F.C.E.R., C.E.B., B'nai B'rith, A.E.R.V.H., Fundaţia
Lauder România - a magnatului evreu american Ronald Lau-der, care deţine MediaPro/ProTv-ul în România -,
Mişcarea Habad din România), de „reprezentanţi ai corpului diplomatic, a ataşaţilor militari ai unor ambasade, a
numeroşi evrei bucureşteni, ca şi a israelienilor prezenţi în Capitală...”. (R.E. op.citat.)
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Ataşatul militar al ambasadei Israelului în România, col. Daniel Davidi, a citit cu această ocazie „Ordinul de
Zi” al şefului statului major al armatei israeliene, gral Gabriel Aşkenazy, care cere evreilor în final să îşi păstreze
„hotărârea şi puterea de sacrificiu de sine pentru suveranitatea Statului Israel”. Cu aceeaşi ocazie, la Bucureşti s-a
aflat şi adjunctul ministrului israelian de externe, Majallie Whbee, care este şi deputat în Knesset, parlamentul
israelian, deţinând şi gradul de locotenent-colonel în armată şi fiind co-fon-dator al partidului de guvernământ,
Kadima. El a avut ca misiune să contacteze şi oficialii români de la care să solicite ca România „membră a U.E.,
să facă o activitate de lobby în favoarea adoptării unor rezoluţii mai echilibrate ale comunităţii europene legate de
Israel”.
Conventul B'nai B'rith. Acest Convent din mai 2008 fusese anunţat încă din iunie 2007 de către Jose
Iacobescu, preşedintele B'nai B'rith România, care aranjase evenimentul cu ocazia semnării, tot la Bucureşti, a
„Protocolului” de înfrăţire a Lojilor B'nai B'rith din Bulgaria, România, Serbia şi Ungaria, cu vicepreşedintele
executiv al B'nai B'rith Internaţional, „Venerabilul” Daniel Mariaschin, ca şi cu Dennis W. Glick, şeful
executivului B'nai B'rith Internaţional, şi Reinold Simon, preşedintele B'nai B'rith Europa. Este deosebit de
important că la această întâlnire a participat şi unul dintre cei mai mari şefi ai masoneriei române, Costel Iancu,
şeful Ritului scoţian vechi şi acceptat din România (MLNR). Aceştia aranjaseră cu şeful Camerei Deputaţilor
români de atunci, Bogdan Olteanu (etnic evreu, însă; azi în echipa lui Isărescu, la BNR), să li se pună la dispoziţie
clădirea Parlamentului pentru Conventul lojelor B'nai B'rith din Europa şi să li se asigure securitatea. [Masonerie
şi Iudaism. Super-think-tank-uri şi cluburi mondiale. Caiete antologice nr.1, cap. Masoneria Evreiască, îndeosebi
cap. B'nai B'rith-ul în România, azi (pag. 132), care conţine pe larg descrierea activităţii B'nai B'rith în România.]
Cum am mai arătat şi în alte lucrări (Cornel-Dan Niculae, Războiul nevăzut al evreilor sionişti cu românii),
Jose Iacobescu este un important dar foarte discret om de afaceri din România, care apare ca asociat în afaceri
grupului controversatului Alexandru Bittner, un evreu care a stat prin SUA, unde ar fi devenit mason, zice el, şi
intrat în imaginea publică ca un reprezentant al „mafiei politice”, apropiat de Adrian Năstase ca şi de grupul
Elenei Udrea (preferata personală a preşedintelui Traian Băsescu).
Seara de duminică 11 mai 2008 a fost momentul deschiderii festive a Conventu-lui B'nai B'rith Europa la
Ateneul Român din Bucureşti. „Serviciile secrete din România monitorizează atent evenimentul şi, chiar dacă nu
au fost solicitate, au luat măsuri speciale pentru asigurarea protecţiei participanţilor în cooperare cu reprezentanţii
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Din surse neoficiale, reprezentanţii B'nai B'rith prezenţi la
Bucureşti vor avea o serie de întâlniri cu lideri politici şi din mediile de afaceri din România... Un soi de Summit
mondial... Din motive de maximă securitate, publicitatea evenimentului e extrem de săracă, responsabilii evită să
discute cu presa. Secretoşenia asta se justifica prin teama unei atentat... Dar dincolo de aceste ameninţări, B'nai
B'rith s-a născut şi s-a dezvoltat într-un anumit climat secretos.” (româno-israelianul Teşu Solomovici în Ziua din
10.05.2008)
Comitetul de organizare al Conventului, condus de Jose Iacobescu, a fost din plin sprijinit de către aşa-zisul
„Grupul de sprijin” din România, format din goimi români, precum fosta ambasadoare în Israel a României,
Mariana Valeria Stoica, sau avocatul penalist Nasty Vlădoiu, care au asigurat o bună parte din legăturile cu
oficialităţile române. Pentru „spijinul” activ şi neobosit adus B'nai B'rith-ului, Nasty Vlădoiu (absolvent al aşa
zisului Colegiu Naţional de Apărare şi al Colegiului Superior de Siguranţă Naţională de pe lângă S.R.I.) a fost
ajutat să devină vicepreşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie Bilaterală din România, unde boss-ul
este Iacobescu, şeful B'nai B'rith. Ca şef al B'nai B'rith România, Iacobescu l-a luat pe Nasty în primăvara lui
2007 la şefii europeni ai ordinului, la Bruxelles şi apoi la Amsterdam, unde Reinold Simon, şeful B'nai B'rith Europa, l-a cooptat pe goim ca „Charge d'Affaires” pe România, apoi, abia întors la Bucureşti, Vlădoiu NastyMarian (pe numele său) a fost instalat de Iacobescu, în prezenţa ambasadorului evreu al SUA, Nicholas Taubman,
şi în fruntea nou createi Camere de Comerţ româno-britanice. Nasty Vlădoiu are o poziţie de vârf şi în masonerie.
De fapt, preşedintele B'nai B'rith International, Moishe Smith, chiar le-a mulţumit public lui Reinold Simon
(B'nai B'rith Europa), lui Jose Iacobescu (B'nai B'rith România), şi lui Nasty Vlădoiu, „preşedintele Foreign
Affairs Network” (FAN România), structură a B'nai B'rith, pentru că „au realizat un lucru minunat, aici, la
Bucureşti”, dar în organizarea „Convenţiei” (Conventului masonic B'nai B'rith), deosebit de implicată a fost, în
secret, şi Anti-Defamation League (braţul înarmat al B'nai B'rith), mai ales şeful agenturii din România a ADL,
„româno”-israelianul Marco Maximilian Katz, un permanent acuzator de antisemitism al românilor.
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Cazaţi în diferite locaţii, dar mai ales la Hotelul Marriott, cei 200 de evrei din străinătate participanţi la „cea
de-a V-a Convenţie a B'nai B'rith Europa (B.B.E.)” reprezentau lojile evreieşti din 32 de state, avându-i în
prezidiu pe preşedintele şi pe vicepreşedinţii B'nai B'rith International, lideri ai B'nai B'rith-ului din SUA. În
prima zi, când ritualul şi ceremoniile s-au desfăşurat la Ateneul Român, departe de ochii presei însă, au fost
invitaţi şi reprezentanţii oficialităţilor române (guvern, parlament şi preşedinţie).
Înainte de ceremonialul de deschidere a lucrărilor, ministerul român de Externe a oferit „un cocteil” tuturor
participanţilor evrei, adică gustări şi băuturi, transmiţându-se totodată salutul guvernului român, care îşi declara
adeziunea la „lupta” organizaţiei.
După câteva cuvinte rostite de Venerabilul B'nai B'rith Europa, Reinold Simon, a urmat un halucinant
ceremonial simbolic: aprinderea Menorei (sfeşnicul simbol al iudaismului şi al Israelului) însoţită de defilarea
steagurilor celor 29 de state europene din care veneau lojile membre ale B'nai B'rith, având în frunte drapelele
Israelului şi SUA, într-o încolonare simbolică a statelor europene, în spatele puterii evreo-americane. A urmat cuvântul ambasadorului israelian la Bucureşti, David Oren, care, pe scurt, a mulţumit B'nai B'rith-ului pentru totalul
sprijin acordat Israelului, cerând în continuare ca organizaţia să activeze pentru crearea unui lobby politic
european împotriva Siriei şi a Iranului.
Şeful Federaţiei evreilor din România, Aurel Vainer, s-a adresat participanţilor cu apelativul de „fraţi în ale
Legământului” (B'nai B'rith însemnând „Fiii Legământului”), iar preşedintele Lojei B'nai B'rith din România, Jose
Iacobescu, a arătat că România este datoare B'nai B'rith-ului şi „tuturor organizaţiilor evreieşti din Europa” pentru
că acestea au determinat admiterea ei în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 (!!!?!!!).
Pentru ca următoarele 2 zile să fie dedicate exclusiv discuţiilor secrete („discuţii şi şedinţe”), în aceeaşi
seară de duminică 11 ianuarie 2008 s-au organizat şi alegerile pentru preşedinţia organizaţiei pe o perioadă de trei
ani. Alegerile au fost precedate de raportul de activitate al lui Reinold Simon, care a amintit şi despre obiectivele
prioritare din Europa ale „Fiilor legământului”: sprijinirea Israelului şi recrutarea de noi membri. El a menţionat,
printre altele, şi buna colaborare cu marile loji masonice europene. (suplimentul privind Conventul B'nai Brith în
publicaţia oficială a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România: Realitatea Evreiască nr.296-297 (mai-iunie
2008))
În continuare, Reinold Simon a fost înlocuit la conducerea B'nai B'rith Europa de către trezorierul său,
contabilul „britanic” Graham Weinberg. Perioada şefiei B'nai B'rith a fost prelungită de la doi la trei ani în urma
schimbării Constituţiei B'nai B'rith, la propunerea preşedintelui de onoare pe viaţă al lojelor evreieşti europene,
afaceristul evreu multimiliardar Joseph Domberger. Odată înlocuit, Reinold Simon a devenit, la rândul său, preşedinte de onoare pe viaţă al B'nai B'rith Europa. Şi Jose Iacobescu a fost reconfirmat în conducerea BBE.
Din 12 mai 2008 discuţiile au devenit cu desăvârşire secrete, dar ele au fost dublate de o întrunire
deschisă la Teatrul Naţional din Bucureşti organizată de ambasadorul Israelului David Oren, sub motivul
aniversării a 60 de ani de existenţă a statului evreu. Au participat reprezentanţi ai guvernului român, membri ai
corpului diplomatic şi parlamentari români, lideri ai partidelor politice, conducerea şi membri ai Federaţiei
evreieşti din România (care pendulau ca prezenţă cu participarea la şedinţele secrete ale B'nai B'rith de la clădirea
Parlamentului şi nu numai), dar şi mulţi „cetăţeni israelieni care trăiesc în România”. Au ieşit în relief la această
întâlnire declaraţiile „entuziaste” ale preşedintelui Traian Băsescu şi ale şefului Camerei Deputaţilor, Bogdan
Olteanu. Preşedintele român se arăta deosebit de fericit de faptul că bunele relaţii româno-evreieşti „sunt mai puternice ca oricând, investiţiile israeliene în economia României sunt cele mai înalte din toate timpurile, iar
dialogul politic s-a intensificat”, în timp ce evreul clandestin Bogdan Olteanu, reprezentând Parlamentul român, a
„evocat starea de spirit în care s-a aflat când, la 23 de ani... şi-a declarat ataşamentul faţă de caracterul magic al
iudaismului... Europa, a mai precizat vorbitorul, se bazează pe valorile evreieşti, iar în România Israelul are un
prieten bun şi sincer”. (Realitatea Evreiască, op.citat)
În celelalte locaţii, precum Palatul Parlamentului român (pus la dispoziţie de Bogdan Olteanu), Conventul
B'nai B'rith făcea adevăratele puneri la cale. S-a stabilit astfel, atât în 12 cât şi 13 mai, ca, odată menţinută şi
întărită, buna colaborare cu marile loji masonice europene, să fie impulsionată activitatea mai noii structuri a B'nai
B'rith Europa, „F.A.N.”-ul (Foreign Affairs Network), o reţea în care să fie angrenaţi şi mulţi ne-evrei care să
ajute la influenţarea politicii statelor din Europa şi din lume. S-a mai stabilit formarea unui „grup”/comitet mixt
din câte zece membri ai executivelor B'nai B'rith Europa şi B'nai B'rith International, care să coordoneze
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strategiile şi acţiunile comune.
Urgenţele politicii mondiale ale B'nai B'rith Europa au fost stabilite „în cadrul uneia dintre cele trei comisii
de lucru, precum şi într-o şedinţă în plen” ca fiind „Durban II, pericolul iranian şi antisemitismul”. Privind „aşazisa combatere a antisemitismului” care se traduce de fapt prin eradicarea criticii politicii israeliene ca şi a
manipulării politicii mondiale a statelor de tip occidental, directorul Foreign Affairs Network al B.B.E., Yves
Pallade, a trasat câteva strategii: pregătirea tineretului pentru a fi capabil de ripostă organizată cu o cât mai mare
marjă de eficienţă (s-a pus chiar problema ca organizaţiile evreieşti de tineret din România să participe pe viitor la
manifestările anarhiştilor „antifa”, văzuţi ca aliaţi împotriva „antisemitismului”, având în vedere că aceştia au
atacat un marş al Noii Drepte româneşti, dar şi pentru că anarhiştii demonstrează adesea în Europa purtând
drapele israeliene); manipularea opiniei publice asupra faptului că „antisemitismul” (orice critică la adresa
evreilor şi a Israelului) este „o ofensivă la adresa democraţiei”; găsirea de noi metode de a controla „politicile
democraţiilor europene referitoare la antisemitism şi xenofobia” faţă de evrei.
O altă importantă strategie reconfirmată la Conventul de la Bucureşti a fost şi „marginalizarea formatorilor
de opinie antisemiţi”, ceea ce înseamnă forţarea autorităţilor la urmărirea istoricilor nealiniaţi istoriei oficiale,
până la condamnarea şi închiderea lor, dar şi blocarea accesului criticilor în presă şi în mass-media, blocarea
difuzării lucrărilor acestora sau chiar urmărirea lor personală pentru totala distrugere socială - după metoda deja
aplicată în Franţa împotriva gânditorului Roger Garaudy, ca şi a editorului şi difuzo-rilor săi. „În ceea ce priveşte
combaterea antisemitismului, cel mai important mijloc de a acţiona este prin intermediul legislaţiei care, dacă este
cazul, trebuie îmbunătăţită” (Realitatea Evreiască, op.citat, suplimentul intitulat „Cea de a V-a Convenţie B'nai
B'rith Europa - O nouă conducere şi noi perspective”), spuneau participanţii la Convent, referindu-se la
posibilitatea pe care o au sau trebuie să o obţină evreii de a controla politicienii europeni privind emiterea legilor.
În privinţa Iranului, un stat virulent critic la adresa sionismului teritorial, economic şi mondial, Conventul
B'nai B'rith a stabilit că trebuie acţionat în mod coordonat împotriva „încercărilor unor state de a colabora
economic cu Iranul”..., „trebuie să se atragă atenţia că nu este vorba de o problemă israeliană, ci legată de
securitatea Europei şi atrase în aceste eforturi organizaţii neevreieşti, aşa cum a fost cazul în Austria”...; „dacă
ţările europene au diferite soluţii faţă de situaţia din Orientul Apropiat, ele trebuie convinse că trebuie să aibă o
singură unitate de măsură referitoare la Iran”, adică izolarea economică şi chiar atacarea militară a iranienilor.
Conferinţa „Durban 2009” a ONU, problema nr.1 a B'nai B'rith la Conventul de la Bucureşti
Între 31 august şi 7 septembrie 2001, la Durban, în Africa de Sud s-au desfăşurat lucrările celei de-a treia
„Conferinţe Mondiale ONU împotriva Rasismului, Discriminării Rasiale şi Intoleranţei Asociate”, unde Israelul şi
sionismul modern au încasat-o urât, fiind puşi la zid pentru politica de apartheid dusă împotriva palestinienilor.
Ultima întâlnire dinaintea a ceea ce avea să fie numit „Durban I” a grupului statelor ONU din Orientul
Mijlociu a fost ţinută în Teheran. În absenţa Israelului, toate ţările participante au fost state arabe sau musulmane,
care au adoptat o rezoluţie ce acuza israelul de „rasism” şi de „genocid” împotriva palestinienilor. Documentul de
la Teheran a propus chiar incriminarea „antisemitismului”, folosit abuziv pentru a desemna orice critică la adresa
evreilor sau la adresa Israelului, cu formule de genul „practici sioniste împotriva semitismului”, adică tocmai
împotriva arabilor, popor semit. A fost reiterată astfel rezoluţia ONU din 1975, conform căreia „sionismul este o
formă de discriminare rasială”. Dat fiind faptul că statele islamice reprezintă un important grup în cadrul ONU,
rezoluţia a devenit document oficial ce a trebuit discutat în timpul Conferinţei de la Durban.
„Înfruntăm Liga Arabă şi Liga Musulmană” zicea la Ierusalim, în 2001, în timpul Conferinţei de la Durban,
premierul israelian Shimon Peres, în faţa reprezentanţilor celor 43 de state „care şi-au exprimat dezacordul faţă de
caracterul puternic antisemit al grupurilor arabe”. Liga Musulmană număra însă singură 60 de ţări membre ONU
şi era pregătită să dea o puternică lovitură sionismului, cu sprijinul celorlalte ţări pentru care drepturile omului
încă mai însemnau ceva. „V-am cerut să veniţi [în Israel] spunea Shimon Peres -pentru că reprezentanţi din multe
din ţările dumneavoastră sunt încă în Durban, şi vreau foarte mult să spun, cu toată seriozitatea, că fiecare ţară
responsabilă, fiecare persoană responsabilă, trebuie să pună capăt acestui eveniment”.
Şi totuşi, la Durban, în 2001, Israelul a fost condamnat printr-o Declaraţie a statelor participante, care au
impus şi un „program de acţiune” al ONU pentru combaterea rasismului sionist.
În anul 2006, Adunarea Generală a ONU, prin rezoluţia 61/149 a decis să convoace în 2009 o conferinţă
privind implementarea Declaraţiei de la Durban şi a programului de acţiune, cerând Comisiei pentru Drepturile
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Omului să pregătească evenimentul. În acest context, organizaţiile evreieşti, în frunte cu B'nai B'rith-ul, au început
să se agite pentru a sabota întrunirea. Aşa că acesta a fost unul din principalele subiecte ale întrunirii B'nai B'rith
de la Bucureşti, din 2008.
Banchetul masonic al B'nai B'rith, numit şi „gală de închidere a lucrărilor”, „dineu de gală” sau „Gala
Dinner”, a avut loc la Palatul Parlamentului român în ziua de 14 mai 2008. „Felurile alese, băuturile, muzica şi
dansul, până târziu noaptea, au reprezentat o binemeritată încununare a acestui important eveniment din viaţa
evreimii europene. De menţionat delicioasele mâncăruri cuşer oferite la toate mesele”, scria periodicul Federaţiei
evreieşti (R.E.) în timp ce ziarul Gardianul (singurul organ de presă românesc admis în preajma lucrărilor
conventului B.B., ziar în conducerea căruia se afla un important mason) a descris banchetul B'nai B'rith ca pe „o
petrecere pe cinste”.
Şi banchetul a fost precedat de discursuri triumfaliste, printre care cel al multimiliardarul „britanic” Joseph
Domberger, „preşedintele de onoare pe viaţă al lojelor evreieşti europene”, care i-a mulţumit pentru „sprijinul
exemplar” preşedintelui Foreign Affairs Net-work (FAN) pe România, avocatul Nasty Vlădoiu, „concluzia fiind
că totul a fost un real succes”. La loc de cinste în cadrul banchetului a stat şi Reinold Simon, membru activ al
B'nai B'rith din anul 1989, înlocuit cu două zile în urmă de la preşedinţia B'nai B'rith Europa şi devenit preşedinte
de onoare, la rândul său.
Sponsorii declaraţi ai Conventului de la Bucureşti au fost firmele Price Waterhouse Cooper, Regatta (a
israelianului Edi Uzunov), U.T.I. (a lui Urdăreanu), avocatul Nasty Vlădoiu şi asociaţii lui, preşedinţii de onoare
ai B'nai B'rith Romania: Erika van Gelder din Olanda şi Adrian Barbu din Elveţia ş.a.
Epilogul la Geneva...
Evenimentul ce a preocupat conclavul B'nai B'rith de la Bucureşti, în 2008, World Conference Against
Racism, numit şi „Durban Review Conference”, s-a ţinut la Geneva în 20-24 aprilie 2009. Rezultatele
Conventului evreiesc din mai 2008 aveau să se vadă în perioada următoare. Mai întâi, cum era şi firesc, Israelul a
anunţat, în noiembrie 2008, că „va boicota conferinţa de revizuire de la Geneva, care nu este decât un tribunal
anti-israelian”. Apoi, în 27 februarie 2009 au anunţat că vor boicota Conferinţa şi SUA. A urmat declaraţia din 5
martie a prim-ministrului italian, masonul Franco Frattini, care a spus că proiectul documentului final ce urma să
fie adoptat la Geneva conţine „declaraţii agresive şi anti-semite” (adică de condamnarea a Israelului şi
sionismului) şi că Italia nu va participa nici ea la întrunire.
La scurt timp, în 16 martie 2009, Uniunea Europeană însăşi a declarat că va boicota Conferinţa. Văzându-se
înghesuit, grupul responsabil cu redactarea declaraţiei conferinţei, a anunţat, a doua zi, că toate referirile „în
litigiu”, privitoare la Israel, sionism şi Orientul Mijlociu au fost şterse din declaraţie.
Mai erau câteva zile până la Convenţia din ziua de 20, iar preşedintele Iranului, Mahmoud Ahmedinejad, a
lansat un mesaj public internaţional în care spunea că boicotul Conferinţei este un „complot sionist”. „Este clar adăuga Ahmedinejad - că sioniştii şi susţinătorii lor vor întreprinde tot ceea ce este posibil, astfel încât vocile
oamenilor oprimaţi să fie reduse la tăcere... Sioniştii controlează o parte importantă a politicii în SUA şi Europa şi
utilizează această influenţă, în special în mass-media, pentru a forţa îndeplinirea cererilor lor, care nu sunt nimic
altceva decât jefuirea naţiunilor lumii.”
Finalmente, oarecum mulţumiţi de aranjarea jocurilor, majoritatea membrilor Uniunii Europene, inclusiv
Franţa şi Marea Britanie, au decis în ultimă instanţă să participe la Conferinţă, dar, au trimis delegaţii la nivel mic
(fără miniştri de externe), care au ieşit din Conferinţă în timpul discursului preşedintelui iranian Mahmoud
Ahmedinejad. Este cazul inclusiv al României, al cărei secretar de stat, Bogdan Aurescu, a ieşit împreună cu toţi
ceilalţi din sală, în timp ce Ahmedinejad condamna sionismul. Un boicot prin totală neparti-cipare au făcut
Israelul, SUA, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Australia, Canada şi Noua Zeelandă. „O victorie totală a
sionismului asupra Lumii!”, au spus cei înfrânţi.
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ROTARY şi LIONS, mega-cluburi mondiale
Cele mai cunoscute mari cluburi mondiale recunoscute de analiştii neangajaţi ca „anticamere ale
masoneriei” sau chiar instrumente ale acesteia şi ale elitei oculte mondiale, sunt Rotary Club, Lions Club,
Bohemian Club, Dinners Club, Club of Rome (Clubul de la Roma, în conducerea căruia în România se află
guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu) sau Aspen Institute (ce are o importantă secţiune în
România, condusă de liderul politic „de stânga” Mircea Geoană). Ele mai sunt numite şi
„cluburi premasonice”
Rotary Club şi Rotary District 2241 - secţiunea din România şi Moldova
Considerat cel mai mare club mondial, Rotary a fost fondat în 1905, la Chicago, de către avocatul mason
Paul P. Harris. Se consideră chiar că rapida răspândire pe care Rotary a cunoscut-o se datorează, de fapt,
intervenţiei din umbră a francmasoneriei, care a făcut şi din acest club o anticameră a sa şi o pârghie de
intervenţie în mediile de faceri din întreaga lume. În 1910 „Asociaţia Naţională a Cluburilor Rotary” îşi deschidea
prima filială în afara graniţelor SUA, în Canada, iar în următorul an ajungea şi în Europa, la Dublin. În 1922
Rotary Club era prezent pe şase continente, având 20.000 de membrii şi organizându-se ca structură mondială sub
numele de Rotary International. În prezent numără 1,2 milioane de membri în întreaga lume, printre ei găsindu-se
îndeosebi oameni de afaceri, avocaţi, politicieni sau persoane influente cum ar fi preşedinţi şi directori de mari
companii.
Deşi rotarienii neagă în general legătura dintre Rotary Club şi masonerie, aceasta este dovedită prin chiar
istoria clubului, având totodată ritualuri şi reguli interne asemănătoare cu masoneria. S-a spus chiar că Rotary este
o organizaţie la fel de închisă şi de secretoasă ca şi masoneria.
La intrarea în club se face o selecţie: sunt invitaţi să facă parte din Rotary mai ales acele persoane
importante pentru proiectele rotariene, îndeosebi oameni de afaceri sau tineri care provin din familii de rotarieni şi
sunt apoi propulsaţi în poziţii cheie în lumea afacerilor şi politicii. Ca şi în masonerie, este nevoie deci de o
invitaţie din partea cuiva din interior. Spre deosebire de masonerie, însă, pentru a intra în Rotary Club este nevoie
de doi garanţi interni (numiţi „naşi”), nu numai de unul.
Pe de altă parte, până în 1933 cluburile Rotary nu acceptau în rândurile lor decât masoni, regulă abandonată
apoi, deşi continuă şi azi tradiţia ca mulţi dintre rotarieni să facă parte din lojile masonice. Ca o dovadă a legăturii
între Rotary şi masonerie este evocată situaţia din „Loja Mamă a Lumii”, adică din Marea Lojă a Angliei (United
Grand Lodge of England), unde funcţionează mai multe „loji Rotary”. Cea mai elocventă istorie o are Rotarian
Lodge no. 4195, fondată în anul 1920. Sigla sau insigna acestei loji este alcătuită din binecunoscuta roată a
Clubului Rotary cu 24 de dinţi, ce are însă în centru simbolurile masonice: compasul, echerul şi litera G.

Insignă a Rotary International în interiorul căreia
apar simbolurile masonice: echerul, compasul şi
litera G (deasupra celor şase spiţe ale roţii care
stilizează steaua evreiască)

Toţi masonii din această Rotarian Lodge no. 4195 făceau parte şi din London Rotary Club care, la acea
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vreme, avea 300 de membri. Astăzi această lojă îşi ţine întâlnirile în sediul Marii Loji a Angliei (Freemasons Hall
din Londra), deşi iniţial se întrunea în Holborn Restaurant. Aceasta nu este însă singura lojă Rotary „britanică”. În
1919 se fondase Nottingham Rotary Lodge no. 3941, urmată apoi de North Notts Rotary Lodge no. 8998. Mai
aproape de zilele noastre au mai apărut Rotary Lodge of Suffolk no. 9306, East Lancashire Rotary Lodge no.
9359, Rotary Lodge of Norfolk no. 9367, Rotarian Lodge of Hong Kong no. 9378 şi Rotary Lodge of Hampshire
no. 9389. O situaţie similară poate fi întâlnită şi la aşa zisele cluburi ale Mesei Rotunde (organizaţie aproape
complet ocultă de tip „Illuminati”), existând o lungă listă de „Round Table Lodges” masonice.
Profesorul Wolfgang Ziegler de la Universitatea din Freiburg, membru al Clubului Rotary Ammersee din
Bavaria, cercetător totodată al istoriei „globale” a Rotary scria că „Legăturile dintre Rotary şi masonerie sunt
vechi şi nu trebuie privite cu suspiciune. Oricum, după cum ştiu, în unele ţări est europene, nou înfiinţatele
Cluburi Rotary sunt chiar domeniul exclusiv al masonilor. În orice caz, existenţa medaliilor pe care apare roata
Rotary alături de simboluri masonice (precum medalia lojei North Notts Rotary Lodge no. 8998) arată că
legăturile sunt încă puternice şi astăzi”.
Rotary Club se prezintă azi drept „cel mai vechi club mondial şi singurul ONG cu drepturi depline la
Organizaţia Naţiunilor Unite” (ONU). Legenda Rotary spune că numele clubului vine de la obiceiul iniţial al
membrilor de a-şi ţine întâlnirile săptămânale prin rotaţie, acasă sau la biroul unuia dintre ei. Cu timpul, întâlnirile
au început să se ţină în hoteluri. Acest lucru face ca astăzi, în holurile celor mai mari lanţuri hoteliere din lume,
cum ar fi Marriott, Hilton sau Crowne Piaza să fie plasate, chiar la recepţie, anunţuri privind ziua şi ora când se
ţine întrunirea Rotary. Se spune că, chiar şi managerii (sau chiar proprietarii) acestor hoteluri fac parte din club,
iar impunerea pe piaţă a respectivelor hoteluri se datorează în bună măsură şi afilierii acestora la Rotary.
În prezent, Rotary are filiale în 170 de state din întreaga lume cu peste 1,2 milioane de membri (în 28.000 de
cluburi ale reţelei), având şi alte două organizaţii ca sateliţi, Rotaract (structură concepută pentru studenţi şi
oameni de afaceri tineri cu cca 160.000 de membri) şi Interact (în care sunt prinşi alţi 200.000 de tineri). Scopul
iniţial al clubului ar fi fost „crearea unei comunităţi a oamenilor de afaceri, pentru ca aceştia să se întâlnească, să
schimbe idei”, dar după un timp au decis că trebuie să se implice în controlul societăţii umane, din poziţia unei
„bresle” (de unde şi afinitatea cu masoneria). Declarativ, Rotary îşi asumă scopuri filantropice mondiale, motiv
pentru care a arborat ca moto public al organizaţiei lozinca „Ajutor mai presus de sine”. Insă, aşa cum însăşi
declară organizaţia „Cele trei obiective ale lui Rotary International sunt încurajarea, extinderea şi supravegherea
activităţii Rotary în întreaga lume, precum şi coordonarea şi conducerea în general a activităţilor internaţionale”.
Reţeaua Rotary este împărţită regional pe „districte” (ca şi lojile evreieşti B'nai B'rith-ul, pe modelul cărora
ar fi fost dezvoltată), în număr de 515 (cluburile din România şi Republica Moldova fac parte împreună din
„Rotary District 2241”), având în frunte un „guvernator” care devine astfel membru al Consiliul Central al Rotary
International, ce îşi are „cartierul general” în Evanston, Illinois, S.U.A. (o suburbie a oraşului Chicago).
În spatele programelor publice de caritate, Rotary are programe şi scopuri mai puţin cunoscute de publicul
larg, cum ar fi acela de cucerire economică a lumii prin membrii săi. Astfel, sub tutela organizaţiei, oamenii de
afaceri merg la alţi oameni de afaceri, din alte ţări sau locuri, locuiesc la aceştia, „văd cum merg lucrurile la
aceştia” (spunea Wilfrid Wilkinson, preşedintele în exerciţiu al Rotary Club International, în 2008) şi descoperă
alte oportunităţi şi posibilităţi de dezvoltare. Aceste activităţi de dezvoltare economică a membrilor clubului se
bucură de un sprijin deosebit dacă ne gândim că foarte mulţi politicieni de vârf fac parte din organizaţie (aşa cum
a fost şi cazul fostului preşedinte american Jimmy Carter).
Conform specificului masoneriei, iniţial femeile nu aveau acces în cluburile Rotary, dar această interdicţie a
fost ridicată în anul 1967, însă de abia din anul 2008 a fost admisă o femeie în Consiliul Director Central al
organizaţiei.
Familia Băsescu în Rotary Club. „Fratele preşedintelui [Traian Băsescu], Mircea Băsescu, s-a înscris la
sfârşitul săptămânii trecute [la începutul lunii februarie 2006 - n.ed.] în Clubul Rotary, filiala constănţeană...
Clubul Rotary este un club elitist format din oameni bogaţi. În imaginea publică, clubul este autorul unor acţiuni
caritabile, însă de-a lungul timpului de numele său a fost legat şi zvonul că ar fi o organizaţie masonică.
Reprezentanţii acestuia au negat, recunoscând însă că printre membrii clubului sunt şi masoni.” [ştire publicată de
jurnalista Oana Stancu (care a avut întotdeauna surse sigure în lumea politică constănţeană) în 14 februarie 2006,
fiind confirmată şi de parlamentarul Adrian Mihei. Ulterior, Clubul Rotary din Constanţa a publicat numele lui
Mircea Băsescu pe lista membrilor săi, arătând că activează ca om de afaceri în domeniul industriei alimentare.]
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În România, după 1990, iniţiativa redeşteptării activităţii Rotary i-a aparţinut „Districtului Francez 1660”
(regiunea de est a Parisului). În 1991, acelaşi Adrian Năstase, pe atunci ministru de externe, implicat şi în
redeşteptarea masoneriei române, a primit solicitarea din partea acestor rotarieni francezi pentru „reînfiinţarea
organizaţiei”. „În 1992, a reînviat primul club Rotary în România, iar Năstase a devenit membru de onoare”,
relata în 2006 Valentin Negoiţă, responsabil cu comunicarea în Rotary. Imediat după Bucureşti (ca şi în 1929)
următoarele oraşe cu câte un Club Rotary, ce au luat fiinţă în 1992, sunt Timişoara şi Cluj, pentru ca în 1996 să
existe în România 13 cluburi ce făceau însă încă parte din Districtul francez de la Paris. În acelaşi an, la 1 iulie
1996, Rotary Internaţional declară România şi Republica Moldova drept „zonă de expansiune rotariană” şi îl
desemnează pe elveţianul Jorg Tschopp drept „administrator prezidenţial pentru expansiune” (!!?). În mai puţin de
trei ani, numărul cluburilor Rotary din zonă ajunge la 30, printre care primul Club Rotary la Chişinău şi cel de al
doilea club Rotary din Bucureşti, Clubul „Rotary Bucureşti-Continental” (în prezent, în Bucureşti funcţionează 4
cluburi).
[Primul Club Rotary din România a fost înfiinţat în anul 1929, la Bucureşti, de către Christian PenescuKertsch, care a devenit şi primul preşedinte al acestuia. Au urmat cluburile din Cluj şi Timişoara, ca apoi să apară
alte cluburi şi la Arad, Braşov, Câmpina, Cernăuţi, Iaşi şi Ploieşti. Cu 9 cluburi, în anul 1936 s-a creat Districtul
„românesc” nr. 84. Membrii cluburilor Rotary din perioada interbelică vedeau în organizaţie „o afacere de elită”.
Astfel, clubul Rotary din Bucureşti avea printre preşedinţii săi un ministru al Agriculturii, 2 miniştri ai Comerţului
şi Industriei şi un ministru al Finanţelor, iar la dineurile clubului participau preşedinţii Rotary International şi
foarte mulţi străini sau reprezentanţi ai cultelor religioase. Dealtfel, mulţi dintre membri erau de altă naţionalitate
decât cea română, mai ales evrei, aşa cum era Micu Zentler, preşedinte al mai multor asociaţii evreieşti, şi unul
din fruntaşii francmasoneriei din România (conform unui „referat” informativ al Direcţiei Generale a Poliţiei din
30.09.1948, aflat în Arh. Statului -Bucureşti dos. 82/1947, f.300-302). După anul 1940 activitatea publică a
Rotary a încetat în România, cluburile fiind „desfiinţate de regimul totalitar din acea vreme”.]
În 1999, Rotary International decide ca reţeaua cluburilor Rotary din România şi Republica Moldova să facă
parte dintr-un District distinct, căruia i se acordă nr-ul 2241.
Cele mai active 30 de Cluburi Rotary din Districtul 2241 şi locul întrunirilor
lor lunare (sau săptămânale)
Alba Iulia
Hotel Cetate
Arad
Teatrul Municipal
Baia Mare
Muzeul de Mineralogie
Bistriţa
Club 0. A., str. C. Vivu 68
Braşov
Camera de Comerţ
Brăila
Club Veneţia
Bucureşti
Clubul Petroliştilor
„Bucureşti-Continental”
Hotel Continental
„Bucureşti - Curtea Veche”
Clubul Petroliştilor
Chişinău Moldova
la politicianul Nicolae Chirtoacă
Cluj Napoca
Casa Universitarilor
Constanta
Restaurantul Delfinul
Craiova
Restaurantul Atlantis
Focşani
Camera de Comerţ
Galaţi
Club Bulevard
Giurgiu
Camera de Comerţ
Iaşi
firma Tehnostar
Odorheiu Secuiesc
Muzeul Odorheiu Secuiesc
Olteniţa
Club Navol
Piatra Neamţ
Hotel Central
Piteşti
bd. Republicii nr.75
Ploieşti
Restaurantul Ciocârlia
Râmnicu Vâlcea
Restaurantul Casa Vâlceană
Sibiu
Senatul Universităţii
Sighişoara
Restaurantul Boema
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Slatina
Camera de Comerţ
Târgu Mureş
Biblioteca Judeţeană Mureş
Timişoara
Taverna de Ettore
Tulcea
acasă la dl. Ciuborariu
Turnu Severin
Intelsev
În prezent există peste 2400 de membri în peste 90 de cluburi ale Rotary District 2241 - România şi
Moldova, cu câte un club în fiecare oraş sau chiar trei-patru în cele mai dezvoltate. În Bucureşti sunt patru cluburi
Rotary, reunite în jurul hotelurilor Marriott, Continental, Hilton şi Crowne Piaza, iar în Timişoara sunt trei
(Rotary International Timişoara, Rotary Timişoara Cetate şi Rotary Timişoara Ripensis, din care face parte şi afacerista-politician Maria Grapini).
Lui Jorg Tschopp i-a urmat la guvernarea specială a cluburilor Rotary din România şi Moldova (a
Districtului Rotary 2241, adică) evreul Ivan Bloch, care în 6 septembrie 2006 are o „întâlnire cu caracter special”,
la Constanţa, cu reprezentanţii tuturor rotarienilor români, organizată de Clubul Rotary Pontus Euxintus, din care
făcea (şi mai face) parte şi fratele preşedintelui României, Mircea Băsescu. Întâlnirea a avut loc la hotelul
constăn-ţean Ibis, unul dintre scopurile acesteia fiind (cf. comunicatului oficial al Rotary Constanţa) acela de
„dinamizare a colaborării între lideri... în urma vizitelor efectuate de către Guvernator [Ivan Bloch] în SUA şi
Israel”.
Trebuie precizat că vizita de mai sus este numai un exemplu asupra faptului că Rotary este folosită în mai
amplul demers general al lumii afaceriştilor israelieni de a-şi extinde şi consolida poziţia economică în România,
în general, şi în portul constănţean, în particular. În acelaşi an, între 3 şi 11 ianuarie 2006, avusese loc „prima
întâlnire de afaceri între membri ai cluburilor Rotary din România şi Israel”, organizată de cele două „Inter
Country Committee” ale cluburilor din cele două ţări (cel din Israel condus de Gadu Cohen, de la Rotary Club din
oraşul Haifa, iar cel din România condus de Marian Uram -tot un etnic evreu, se pare -, de la Rotary Club
Oradea). Principalul scop al Rotary „Inter Country” român şi israelian a fost acela „de a începe afaceri profitabile
de ambele părţi”. (ştire postată de site-ul israelian de limbă română www.romania-israel.com.)
Aproape în acelaşi timp în care guvernatorul Rotary pentru România şi Moldova se afla la Constanţa pentru
a întări colaborarea românilor cu israelieni, tot în septembrie 2006 se afla la Constanţa şi ambasadoarea Israelului,
Rodica Radian Gordon, ceea ce se înscria într-un eveniment ciclic, care se repeta de câţiva ani. Ambasadoarea
dorea să creeze „cadrul necesar dezvoltării unor legături de afaceri între afaceriştii israelieni şi Portul Constanţa”.
„Sunt foarte mulţi oameni de afaceri în ţara mea - adăuga ea - care sunt foarte interesaţi să investească în portul
Constanţa, ei fiind foarte mult implicaţi în piaţa exporturilor... o delegaţie a acestor oameni va veni la Constanţa,
să discute şi să vadă la faţa locului despre ce este vorba!”. Autorităţile române şi-au dat imediat acordul ca în
acest scop să se deschidă grabnic un consulat israelian la Constanţa.
[Interesul israelian asupra oraşului şi portului românesc Constanţa a apărut cu evidenţă din noiembrie 2003,
când în România a avut loc vizita oficială a ministrului transporturilor israelian, Lieberman, a cărui delegaţie s-a
deplasat aici, în 27 noiembrie, împreună cu ambasadoarea Radian Gordon. Ea avea să revină şi anul următor, în
septembrie 2004 (când declara despre „interesul mare al unui număr însemnat de oameni de afaceri din Israel faţă
de Portul Constanţa”, israelienii efectuând aici mai multe lucrări, precum refacerea străzilor, a Spitalului judeţean,
plătite cu sute de milioane de dolari de la bugetul local, ca şi proiectatul mall din parcul Tăbăcăriei), ca şi în anii
următori (informaţii din Ofensiva iudaismului asupra României).]
Acest interes asupra portului maritim românesc este explicat de cotidianul britanic The Independent: „Zona
Constanţa este cheia Dunării, cea mai mare arteră de transport fluvial din Europa. În afară de aceasta, ea este şi o
cheie pentru Balcani. În plus, baza de la Constanţa poate să devină prima baza militară maritimă a SUA de la
Marea Neagră, cu toate consecinţele care decurg din această situaţie”. În realitate, ascunşi în spatele unei extreme
discreţii, israelienii sunt demult omniprezenţi în Constanţa, în business şi comerţ, în imobiliare sau în shipping-ul
maritim.
Prezenţa evreiască este importantă, proces ce a demarat după 1990. Firma clanului magnaţilor evrei
Rothschild Trigranit Holding Ltd are aici în construcţie un important complex comercial, în timp ce miliardarii
israelieni Ofer Brothers deţin un lanţ de magazine, în frunte cu Magazinul Tomis (luat de la statul român în 1998
prin off-shore-ul cipriot Ptelia Comp. Ltd.) magazinul ,,52” sau Conex Plus. Tot familia Ofer (fostă Herşcovici
înainte de a emigra din România în Israel) deţine în portul Constanţa firma de transport maritim Zodiac. Şi
israelianul Maor (Ori) Zinger supranumit şi „regele imobiliarelor” din Braşov, a demarat (în asociere cu
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israelianul ce deţine Hotelul Raddison - ex Bucureşti - din capitală, Mordechai Zisser) ridicarea unui mall la
Constanţa. Compania israeliană Adama („deţinută de un grup de investitori din SUA”) are, tot aici, un proiect
imobiliar similar. Firmele Acvarius SRL, CU capital israelian, şi Shamrock Distribution, cu capital american, şi-au
instalat operaţiunile în Zona Liberă Constanţa Sud-Agigea, concesionând aici şi construind două obiective:
Acvarius un mega-depozit frigorific şi un depozit destinat activităţii comerciale.
În 2003, primarul constănţean Mazăre a planificat pe o perioadă de zece ani (deşi mai avea puţin până la
alegeri, neştiind dacă va mai fi ales) „reparaţii pe toate bulevardele şi încă 56 de străzi”. Lucrările de 43 de
milioane de euro (plus alte 2,4 milioane de euro pentru şoselele din Mamaia), a fost atribuită fără licitaţie tot unor
firme israeliene, Roichman Bros Infrastructures şi Ashtrom Group, aceasta din urmă punând mâna şi pe contractul
de reparaţii capitale la Spitalul Clinic De Urgenţă Constanţa. Primarul Constanţei însuşi, Radu Mazăre, este,
conform presei, un apropiat al israelianului Elan Schwartzenberg, marele învârtitor al afacerilor israeliene în
România (revista Capital scria din 2003 că „identificarea investitorilor [pentru Primăria Constanţa] a fost realizată
de Elan Schwartzenberg”, iar ziarul Curentul (din 27.10.2004) adaugă: „Coincidenţă sau nu, în jurul tuturor
firmelor israeliene menţionate gravitează controversatul om de afaceri Elan Schwartzenberg, individ care se
laudă, de câte ori are ocazia, cu relaţiile sale de la Palatul Victoria, dar şi cu amiciţia ce-l leagă de primarul
municipiului Constanţa, Radu Mazăre”.
Elan Schwartzenberg este astăzi preşedinte al Neocity Group România (deţinută de firma israeliană Neocity
Group), ce construieşte la Constanţa, în parcul Tăbăcărie, mall-ul City Park Mall, „cel mai modern centru
comercial şi de divertisment din zonă”, cu 120 de magazine, supermarket-uri, electrocentre, cinematografe, food
court-uri şi alte facilităţi. Reprezentanţii Neocity Group, adică Elan şi israelienii Shay Mor şi Ehud Benshach, au
declarat că „municipiul Constanţa rămâne o prioritate pentru companie...”. (după lucrarea Ofensiva iudaismului
asupra României)
Pe vremea când era şeful celui mai mare operator de servicii de telefonie mobilă din România, Orange
România (deţinută de France Telecom), Bernard Moscheni a fost invitat să ţină un discurs în faţa membrilor unui
club Rotary din Bucureşti. Printre rotarienii prezenţi la întâlnire se afla şi Vincent Briot, director financiar al
grupului de media Romanian Publishing Group, redenumit ulterior Edipresse. A doua zi, Briot lua decizia ca grupul său de presă să renunţe la vechiul furnizor de telefonie în favoarea Orange. Întâmplarea a fost redată de o
publicaţie economică (Business Magazin din 30 ianuarie 2006: Cluburile de serviciu, Rotary şi Lions: Principiul
rotii dinţate în afaceri), care adăuga:
„Despre «cluburile de serviciu» circulă multe legende. Cea mai răspândită spune că Rotary este antecamera
masoneriei. Şi logica este simplă. Cluburile reunesc oameni de afaceri şi factori de decizie din toate domeniile de
activitate care se întâlnesc periodic, schimbă impresii, se pun de acord cu privire la mersul economiei şi al
politicii. Una peste alta, e adevărat că rotarienii au ritualuri şi reguli interne care amintesc de masonerie. În primul
rând, pentru a intra în club, ai nevoie de recomandarea a doi naşi... Spre deosebire de masoni, care sunt o societate
discretă, rotarienii sunt transparenţi. Săptămâna trecută, la întâlnirea de la Hotel Continental din Bucureşti, care
are loc în fiecare luni seara, discuţiile s-au desfăşurat între două bătăi de clopot. ...Dezbaterea a fost foarte scurtă,
după care s-a servit cina şi, la un pahar de vin, colegii de club au început o şuetă pe teme de afaceri...
Totuşi, un club de serviciu este mai mult decât o organizaţie caritabilă. Să nu uităm că membrii cluburilor
sunt businessmani şi factori de decizie. Ce îi determină pe nişte oameni al căror timp este drămuit să sacrifice
două ore pe săptămână pentru o întâlnire cu «fraţii» de club? Apartenenţa la un asemenea cerc de persoane
influente are avantaje concrete, chiar dacă nu imediate, în primul rând pentru că între membrii Rotary sau Lions se
cultivă relaţii de afaceri bazate pe încredere.
«Cine poartă insigna Rotary are un cec în alb în faţa oamenilor de afaceri care fac parte, la rândul lor, din
club», afirmă Dragoş Niţulescu, guvernatorul Districtului 2241... Un alt mare beneficiu de care se bucură
membrul unei asemenea organizaţii este expunerea pe care o are către oameni de afaceri sau decidenţi din diverse
domenii... «Peste tot în lume unde am văzut că are loc o întrunire Rotary am intrat fără probleme şi mi-am făcut
contacte», spune Ernst Depner, om de afaceri de origine română care s-a stabilit în Germania. Adevărul e că
atunci când faci o călătorie de afaceri peste hotare, e o binefacere să ai acces direct la oameni-cheie din
administraţie sau la businessmani din diverse sectoare.
Viceversa, şi străinii care vin în România se descurcă mai uşor dacă sunt membrii unui club de serviciu şi îşi
contactează confraţii locali. Uneori iese şi de o afacere. «După vizita unei rotariene americane, am aflat că soţul
acesteia avea o companie care producea software. Am avut o colaborare cu el timp de un an şi jumătate», îşi
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aminteşte Romeo Macaria, directorul companiei clujene de soft Regonos, care este, în acelaşi timp, membru
Rotary şi Lions... Dincolo de plata unei duble cotizaţii (care la Rotary este de 50 de euro pe lună), sunt şi avantaje:
creşte reţeaua de relaţii în ţară şi peste hotare. «Nu am urmărit să câştig parteneri de business prin apartenenţa la
aceste cluburi, dar am câştigat prietenii care ulterior au contribuit, pe baza network-ing-ului, la stabilirea unei
relaţii de afaceri», conchide Macaria. În ideea de a întări relaţiile de business între membrii cluburilor, Rotary
organizează de anul trecut [2005] un forum al oamenilor de afaceri rotarieni. «Încercăm să facem reuniuni din trei
în trei luni cu oameni din acelaşi domeniu», explica Seceleanu. Guvernatorul Niţulescu crede că după fiecare
forum iese cel puţin o afacere între doi colegi...
Printre membrii cluburilor, se numără multe elite, precum directori de companii multinaţionale (Vladimir
Aninoiu, şeful IBM România), directorii unor firme locale importante (Gabriel Marin - Omnilogic sau Dumitru
Pâslaru, fost preşedinte de club Rotary şi patron al mai multor companii cu activitate în transportul produselor
petroliere sau depozitarea în zona liberă Giurgiu), medici (Alexandru Ciocâlteu), avocaţi, dar şi oameni care
visează să-şi facă un lifting de imagine prin ataşarea la rever a insignelor Rotary sau Lions... Aici găseşti oameni
de toate felurile, din majoritatea sectoarelor de activitate», comentează Gabriel Iosif, secretarul clubului de la
Hotel Continental. În viaţa de zi cu zi, Iosif este directorul general al companiei Osram România. La nivel global,
Osram se clasează în primii trei producători de obiecte de iluminat.”
În 3 iulie 2009 s-a văzut că înşişi guvernanţii români sunt foarte implicaţi în viaţa Clubului Rotary, când, la
Iaşi, în Sala Mare a Primăriei, avea loc ceremonialul de schimbare a guvernatorului Rotary al Districtului 2241
(România şi Moldova). Atunci, alături de primarul rotarian al Iaşiului, Gheorghe Nichita, participa şi ministrul
Culturii, masonul Theodor Paleologu, membru al unui club Rotary din Copenhaga, ca şi toate oficialităţile locale
şi politicienii ieşeni. Delegaţiile tuturor rotarienilor din România, îl ungeau atunci, după intonarea Imnului Rotary
International, pe Daniel Condurache, profesor universitar ieşean, ca nou guvernator al rotarienilor români. Acesta
a ţinut să sublinieze că rotarienii din sală reprezintă „clasa politică şi clasa de afaceri românească”. S-au mai aflat
pe scena evenimentului şi liberalul Cristian Adomniţei (fost ministru al Educaţiei din partea PNL) sau
reprezentanţii Grupului de Dialog Social (precum Alexandru Lăzescu). Evident că totul s-a încheiat cu un banchet
de tip masonic, numit Gala Dinner, la restaurantul Ramada.
Ceea ce a atras atenţia este faptul că ministrul Paleologu a efectuat în timpul discursului său salutul masonic
cu mâna pe piept, pe care l-a făcut discret, în timp ce alţi rotarieni îl efectuau cu gesturi ample. În fotografia alăturată îi vedem pe primarul Nichita, pe fosta guvernatoare şi pe noul guvernator Rotary pe România şi Rep.
Moldova efectuând salutul masonic în plină întrunire.
În România, miliardarul evreu George Soros finanţează anumite „programele de exchange pentru elevii de
liceu” ale Rotary Club, prin care unii tineri români participă la „rotaţia pe familii”, locuind câte 3 luni la diferite
familii din străinătate, bine alese.
În lămurirea a ce ar fi aceste „programe”, trebuie să amintim deciziile Conventului masonic al Marelui
Orient al Turciei din 25 aprilie 1989, nr.4B („Să se elimine imediat bănuielile şi prejudecăţile cu privire la
Masonerie. Pentru această misiune să se canalizeze cluburile noastre afiliate: Rotary, Lions etc”) şi nr.8A („Să se
continue observarea şi selectarea de tineri adecvaţi prin intermediul cluburilor premasonice: Lions, Rotary,
Dinners etc; să se înceapă educarea acestor tineri”), publicate în rev. Ronessance nr.6 din 1991.
Lions Club, o internaţională a „Leilor” Puterii
Mai puţin cunoscut este faptul că Melvin Jones, întemeietorul oficial al Lions Club International era
mason de 11 ani, iniţiat al Garden City Lodge No. 141 din Chicago-Illinois (The Northern Light, vol.35, nr.4
(noiembrie 2004), p.21 (publicaţie masonică)) şi membru al clubului de afaceri al oraşului Chicago, ceea ce a pus
o puternică amprentă asupra noii organizaţii, atât privind aparenţa externă a acesteia, adică acţiunile caritabile
(faţadă promovată şi de masonerie), cât şi componenţa clubului, oamenii de afaceri. Considerat ca anticameră a
masoneriei, ca şi Rotary, despre originile masonice ale Lion Club nu există însă aproape nici o probă, deşi se
poate remarca şi aici prezenţa masonilor în poziţiile de conducere. În 1917, Melvin Jones era secretarul clubului
Business Circle din Chicago, oraşul Mafiei în acei ani. Compus din 200 de persoane, mulţi masoni, ca şi Jones,
grupul era un grup de interese care se întrunea săptămânal cu singurul scop de a-şi promova propriile interese de
afaceri. Deviza grupului dezvăluie ca principală metodă a sa într-ajutorarea, care ajunge până la traficul de
influenţă şi la complicitate: „You scratch my back, and I'll scratch yours!” („Tu îmi scarpini spatele, iar el ţi-l
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scarpin pe al tău!”), lozinca fiind populară şi printre mafioţii epocii. Deviza presupune schimburi de favoruri
atunci când unul face pentru altul ceva ce acela nu poate face singur, serviciul fiind întors în acelaşi mod (mafioţii
din oraşe diferite practicau aceste servicii asasinându-şi unii altora adversarii).
Cu o şcoală economică şi una de drept, Jones era un individ plin de iniţiativă şi de dinamism, astfel încât el
a decis să sindicalizeze la nivelul întregii SUA, şi nu numai, toate cluburile de afaceri similare celui din Chicago.
El a înţeles, însă, că pentru ca organizaţia sa să penetreze societatea, ea trebuie să fie aureolată de voluntarism şi
de imaginea serviciului în interesul public. Era un salt către politic al afaceriştilor. De aceea, el a propus ca
„serviciul public” să fie scos în faţă de către organizaţie, lionismul adăugându-şi moto-ul „We serve”.
Deschizându-se astfel, oamenii de afaceri ai organizaţiei puteau aduce în clubul lor şi alţi indivizi, lideri sociali,
politicieni, magistraţi şi avocaţi sau medici.
Încă din 1914, când devenise secretarul clubului de afaceri, Melvin Jones îi anunţa în discursul său pe
ceilalţi membri că sub comanda sa „Business Circle va ajunge foarte departe, în mare viteză”. Din acel moment,
cu sprijinul fraţilor săi masoni, el era hotărât „să reînvie” The Business Circle şi să îi dea o nouă direcţie. Pentru
următorii 4 ani a acţionat pentru mărirea grupării din Chicago şi pentru extinderea şi transformarea acesteia într-o
„organizaţie naţională” (pentru început, iar, mai apoi, într-una „internaţională”).
„Orice asociaţie care aspiră să conducă în comunitate - pleda Jones în şedinţele Cercului - trebuie să ofere
ceva mai mult decât ajutorul reciproc în afaceri al membrilor ei!” (Melvin Jones Initiates The Lions' Dream, în
NM Lions Roar, vol III, issue XI (mai 2009).). Acesta a fost deci scopul de la bun început al organizaţiei atunci
când s-a transformat public într-o asociaţie de serviciu public şi caritate al unor businessman, acela de „presumes
to leadership the community” (dorinţa de a conduce societatea), şi nu de a o servi dezinteresat., iar conducerea
lumii va reveni evident nu membrilor de rând ai Lions, ci şefilor afacerilor Clubului, văzuţi sau nevăzuţi.
Chiar înainte de unirea cu celelalte cluburi de afaceri din SUA, dar în acelaşi an, 1917, sub bagheta
masonului Melvin Jones, clubul afaceriştilor din Chicago, „The Bussines Circle”, îşi schimba denumirea în
„Lions Club”.
Jones a insistat pentru „numele de Lions nu atât pentru nobleţea animalului, ci pentru că Leul ia poziţie
pentru ceva anume, mai degrabă pentru marile sale fapte şi înalta realizare, în heraldică şi mitologie”, spunea el,
vorbind, de fapt, despre Putere. Pentru a înţelege mai bine ce vedea Jones în simbolistica leonină, trebuie să aflăm
cum îi descria realizatorul însuşi, cunoscutul sculptor Edward L. Kemeys, pe cei doi lei de bronz din faţa
Institutului de Artă („Art Institute”) de pe Michigan Avenue din Chicago, unul privind la dreapta, celălalt la
stânga (exact ca în emblema ulterioară a Lions Club). Astfel, este celebră definirea dată de Kemeys leilor: cel din
sud este cel al „atitudinii sfidătoare, provocatoare” (attitude of defiance), iar cel din nord (lângă care s-au
fotografiat membrii primului Lions Club) este cel „în căutarea prăzii”.
Am putea înţelege de aici că membrii Clubului Lions sunt în realitate sfidători şi mereu în căutarea unei
prăzi (economice, fireşte).
A urmat momentul efectiv, ora zero a înfiinţării noii organizaţii. Pe 7 iunie 1917, 20 de delegaţi de la 27 de
cluburi de afaceri din SUA s-au întâlnit la Chicago şi au înfiinţat asociaţia cluburilor de afaceri proiectată de
Jones, preluând chiar mai noul nume al clubului acestuia, Association of Lions Clubs. În acelaşi an, acelaşi Melvin
Jones, mason de °33 al lojei Garden City Lodge No. 141 din Chicago-Illinois, se instala la conducerea Lions
Clubs, ca secretar al noii organizaţii a sindicatului afaceriştilor. După 1920, Lions Clubs devenea o organizaţie
internaţională cu ramificaţii în cele mai importante ţări din lume (în 1927 existau 1.183 cluburi Lions în întreaga
lume cu peste 60.000 de membri).
Încununarea succesului avea loc în 1932, când preşedintele american Hoover îl invita pe Jones la Casa Albă
pentru a conferenţia asupra problemelor economice, ca reprezentant al unui „select group of business executives”.
Foarte bine pregătit în universităţile americane şi totodată mason, Melvin Jones a speculat, de fapt, întreaga
simbolistică a leului în „heraldică şi mitologie”, după cum spunea chiar el. El a vrut astfel să seducă imperialismul
britanic (englezii adoptând simbolistica leului după ocupaţia acestora de către normanzi), dar şi pe italieni (care
adoptaseră simbolistica leului încă de la invazia Siciliei şi a sudului Italiei tot de către normanzi), pe evrei (care se
consideră „leii lui Iuda”), iar, nu în ultimul rând, pe masoni (pe blazoanele cărora leul apare frecvent încă din
timpul masoneriei operative).
Aşa se face că sigla Clubului Lions, creată de Jones însuşi, reprezintă o sferă încadrată de capetele a doi lei,
unul privind la dreapta, iar celălalt la stânga. Este, de fapt, anticul stindard al cuceritorului Alexandru Macedon,
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cel care sub ideologia expansiunii „democraţiei greceşti” a vrut să creeze primul imperiu global care să cuprindă
întreaga lume („democraţia grecească” prevedea, însă, existenţa sclavilor - numiţi „unelte însufleţite - şi a slugilor,
adevăraţii deţinători ai puterii fiind numai cei bogaţi, sau „elita”).
Stindardul a fost la rândul său împrumutat din Egipt de Alexandru cel Mare, când a ocupat cu armatele sale
această ţară şi a fondat oraşul Alexandria. În vechea scriere egipteană, simbolul era o ideogramă ce desemna
„Orizontul” sub denumirea de Aker (sau Akar), fiind un semn al puterii şi cea mai timpurie adorare a zeilor
pământului. La început semnul era simplu: o sferă încadrată de capetele a doi lei (exact precum al Lions Club şi al
stindardului lui Alexandru); în timp, însă, egiptenii au completat capetele cu figurile întregi a doi lei, care
continuau să se uite în direcţii diferite, cu spatele la sfera considerată fie soarele, fie pământul din care iese
soarele. Semnul egiptean este greu de descifrat în întreaga sa semnificaţie, deoarece ca reprezentare a orizontului
mai însemna şi marginile lumii, dar sensul cuvântului Aker era acela al „unuia care îndoaie” (strânge, supune
precum un zeu), iar pluralul Akeru însemna „îndoitorii” (supunătorii, cei care strâng ca un cleşte, care constrâng
pe alţii) sensuri ce nu sunt pe deplin înţelese azi. Alte interpretări spun că Aker păzeşte intrarea şi ieşirea celeilalte
lumi, subterane. De aceea, egiptenii plasau statui protective ale leilor la uşile palatelor şi mormintelor lor,
împotriva spiritelor rele, practică ce avea să fie adoptată şi de către greci şi romani. Mai târziu, leii au fost adoptaţi
ca gardieni de către oraşele şi templele antichităţii.
Trăind la vârful lumii afacerilor oraşului Chicago, afaceri care erau dominate în mare măsură la acea dată de
către mafia italiană, Melvin Jones ştia foarte bine că leul, pe care îl prelua ca simbol pentru reţeaua sa de cluburi
sindicalizate, era în acelaşi timp simbolul comunităţii italiene în Statele Unite ale Americii, pe ai cărei afacerişti îi
voia alături, ca şi pe afaceriştii evrei şi pe masoni, în rândurile cărora, al ultimilor, se şi afla.
Leul reprezenta în Statele Unite simbolul comunităţii italiene, care, cum am arătat, la Chicago - oraşul în
care Jones înfiinţa Lions Club - cuprindea atât oameni de afaceri, cât şi mafia italiană, condusă în acea epocă de
celebrul Al Capone. Ordin de tip masonic, dar eminamente italian (precum B'nai B'rith-ul era eminamente
evreiesc), Order Sons of Italy in America adoptase ca simbol leul, iar ca lozincă celebrul dicton masonic „Liberte,
Egalite, Fraternite” (Liberty, Equality, Fraternity). Mafia italiană însăşi este la origini o grupare masonică
neregulară şi pretins revoluţionară, reprezentând cercul interior al organizaţiei secrete Oblonica, creată în anul
1860 de către masonul revoluţionar Giuseppe Mazzini, considerat succesorul lui Weishaupt la conducerea Ordo
Illuminati cu începere din anul 1834. Preluând structurile sistemului feudal introdus de normanzi în Sicilia în anul
1000 (aceiaşi normanzi care în aceeaşi epocă au introdus simbolul leului în Franţa şi în Anglia, preluat din
Orientul Apropiat), Mazzini a integrat elementele de forţă ale acestuia în cercul interior al Ordinului Oblonica,
numit Mazzini Autorizza Furti Incendi e Avvelenamenti („Mazzini Autorizează Furturile, Incendierile şi
Asasinatele”), adică M.A.F.I.A.
O reproducere în piatră a celor doi lei de bronz de la Institutul de Artă din Chicago, care ar fi inspirat
apariţia Lions Club, apare la intrarea pe domeniul familiei mafiote Corleo-ne (nume generic pentru mafioţii
sicilieni) din celebrul film artistic The Godfadher („Naşul”, partea 1 şi 2) de Francis Coppola, ce prezintă realist şi
bine documentat povestea ascensiunii, a decăderii şi a noii ascensiuni a unei familiei mafiote italiene din New
York.
Iată, însă, ce mai ştia Melvin Jones despre „heraldica şi mitologia” leului, date care l-au determinat să-l
aleagă pe acesta ca simbol al clubului său mondial:
„Rege al animalelor”, leul este şi animalul regilor, reprezentând puterea supremă şi legitimă. Începând cu
regele Solomon, regii (cum au fost regii Franţei, dar şi episcopii medievali) şi-au construit tronul pe reprezentări
ale unor lei culcaţi pe labe. În heraldică, leul este animalul cel mai frecvent întâlnit pe blazoane. Astfel, leul apare
atât pe stema Regatului Marii Britanii, cât şi pe blazoanele majorităţii caselor regale europene, ca simbol al puterii
materiale, în timp ce la alchimişti simboliza aurul, „regele metalelor”. În simbolistica ocultă, leul este - ca şi
Cerberul din antichitatea greacă - un păzitor al pragurilor interzise (al unei alte lumi), leii înlocuind adesea
„heruvimii” (îngerii încopitaţi) pe blazoanele marilor loji masonice. (Îngerii Încopitaţi ai Masonilor, în
Masonerie şi Iudaism, Super-think-tank-uri şi Cluburi mondiale. Caiete antologice nr.1. Carpathia Rex 2008)
Evreii urmaşi ai lui Iuda (fiul lui Iacob), numit în Vechiul Testament şi „Leul”, se auto-numeau „pui de lei”.
Prin extensie, evreii pretind a fi lei printre ceilalţi, având dreptul să domnească asupra celorlalte popoare, ca
„popor ales” de Dumnezeu. Acest drept i-ar fi fost transmis lui Iacob de către tatăl său Isaac (fiul patriarhului
Avraam, a cărui jertfă o ceruse Dumnezeu): „Să-ţi slujească popoarele şi căpeteniile să se închine înaintea ta!”
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(Vechiul Testament, Facerea cap.27, v.29), iar acesta şi l-ar fi întărit prin lupta cu Îngerul (cu Dumnezeul), pe care
învingându-L, i-a smuls cu forţa „binecuvântarea”, îngerul numindu-l Israel (Vechiul Testament, Facerea cap.32),
pentru ca apoi Iacob să transmită acest drept fiului său luda şi urmaşilor acestuia (evreii): „Pui de leu eşti, ludo,
fiul meu! De la jaf te-ai întors... El a îndoit genunchii şi s-a culcat ca un leu, ca o leoaică... Cine-l va deştepta? Nu
va lipsi sceptrul [de rege] din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale (din sămânţa sa).” (V.T., Facerea
cap.49, v.9-10). Această simbolistică este întărită de „binecuvântarea” lui Valaam către israeliţi: „Iată un popor
care se ridică asemenea unei leoaice şi ca un leu se scoală, care nu se culcă până n-a sfâşiat prada şi până n-a băut
sângele ucişilor!” (V.T., Numerii, cap.23, v.24).
Leii sălbatici înşişi sunt în Vechiul Testament unelte ale pedepsei venite din partea lui Dumnezeu, episod
cunoscut sub numele de „Leii din Samaria”: „După aceea regele Asiriei a adunat oameni din Babilon... şi i-a
aşezat prin cetăţile Samariei în locul fiilor lui Israel [strămutaţi la rândul lor în Asiria]. Aceştia au stăpânit
Samaria şi au început a locui prin cetăţile ei. Dar fiindcă la începutul vieţuirii lor acolo ei nu cinsteau pe Domnul,
de aceea Domnul a trimis asupra lor lei care-i omorau!”.
În acest mod, leii au devenit simbolul puterii în Orientul Apropiat, unul dintre cele mai vechi motive fiind
acela al leilor dezlănţuiţi care păzesc Tablele Legii deasupra blazonului Torei, reprezentare care s-a transmis
asupra obiectelor de cult evreieşti până astăzi, de la Tora până la sfeşnicele Menorah sau la împodobirea
sinagogilor.
Imigranţii artizani evrei din centrul şi estul Europei sunt cei care au transferat în America motivul „Leilor
lui Iuda”. Aceştia au perpetuat aici formele familiare ale imageriei evreieşti. Astfel, „Leii lui Iuda” au fost
reinventaţi în centrele vitale evreieşti din Philadelphia, New York şi Boston. În perioada 1880-1930, ei au produs
o serie numeroasă de asemenea lei ce au proliferat în sinagogile din estul Manhattan-ului şi din Brooklyn, lei
preponderent auriţi. (Murray Zimiles, Gilded Lions And Jeweled Horses: The Synagogue to the Carousel. University Press of New England)
Simbolul a fost perpetuat şi în lumea cinematografiei americane, controlate predominant de mogulii evrei.
Este cazul studiourilor hollywoodiene Metro Goldwyn Mayer ale producătorului de film Louis B. Mayer, faimos
mason, asociat cu un alt evreu, Sam Goldwyn, ambii membri ai lojei masonice St. Cecile Lodge no.568 din New
York City. Conform confidenţelor acestora, leul siglei MGM este „Leul lui Iuda”.
În spaţiul cultural orientalo-semitic, simbolistica leului este, însă, cum am văzut, mult mai veche decât
motivul biblic. El apare la egipteni ca ideograma-simbol Aker, dar şi la sumerieni, apoi la asiro-babilonieni. Cea
mai veche reprezentare a zeiţei Lilith (prima soţie a lui Adam, înaintea Evei) este tăbliţa de teracotă sumeriană
cunoscută ca Burney Relief (veche de mii de ani î.Hr.), în care mama demonilor apare ca stând pe doi lei întorşi la
stânga şi la dreapta, întocmai precum cei ai Lions Club, fiind flancată totodată şi de către două uriaşe bufniţe (a se
vedea imaginea Lilith - Burney Relief - în cap. Bohemian Club).
Leul coroanei britanice - altă filieră discretă prin care leul a devenit simbolul adoptat de către Lions Club are o veche istorie, originea sa fiind tot una orientală, de unde l-au adus normanzii. Ei l-au adus prin Cucerirea
Normandă a Angliei în anul 1066, preluându-l la rândul lor de la „popoarele mării”, aluzie la spaţiul
mediteraneano-bizantin (evreii şi alţi semiţi, egiptenii şi greci). Cuceririle normande ajunseseră în Orientul
Apropiat până în teritoriul asirian (în oraşe precum magnificul Alep din Siria de azi), deasupra Israelului, populat
în epocă deopotrivă şi de către evrei, dar au staţionat şi în insulele greceşti (şi acestea intens populate de coloniile
diasporei evreieşti), unde se remarcă de asemenea motivul „leilor asirieni”, ca simbol al puterii.
Normanzii, ce veneau din Franţa, au adus la putere în Anglia dinastia Casei de Normandia, iniţiată de
William I „Cuceritorul”, al cărei blazon erau alcătuit din 2 lei auriţi pe un fond roşu. Aparţinând Casei regale
succesoare în Anglia, regele Henric al II-lea (din Casa de Plantagenet) a adoptat ca blazon un leu de aur, iar ulterior regele Richard „Inimă de Leu”, fiul lui Henric al II-lea, a unit cele două blazoane într-unul singur, ce
reprezenta trei lei de aur pe fond roşu. Acesta simboliza alianţa Caselor de Normandia şi Plantagenet. De atunci,
leul nu a mai dispărut din blazoanele regale şi nobiliare, el fiind şi astăzi prezent pe stema Angliei, alături de un
inorog înlănţuit.
[Inspirându-se din masoneria universală şi din blazonul regal al Marii Britanii, Marea Lojă Naţională din
România (linia Costel Iancu - E. O.Chirovici -Radu Bălănescu), a adoptat ca gardieni pe stema şi baniera sa
(drapelul) leul şi inorogul (sub care este postat motto-ul Vincere aut Mori: Învingi sau Mori), în timp ce pe
baniera Marii Loji a Transilvaniei (grupare masonică dizidentă, neregulară), gardienii sunt doi lei.]
Devenind, prin înrudirea dintre casele regale occidentale, o mare familie, motivul blazoanelor apărate de lei
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s-a răspândit la aproape toată aristocraţia dinastică a Europei, dar a continuat să rămână cu precădere un simbol
britanic, mai ales în zona de extindere colonială imperială a Angliei, precum India sau America de Nord (deşi
India avea proprii ei lei emblematici tradiţionali). Astfel, stema Columbiei britanice (British Columbia) era o coroană pe care stătea un leu.
S-a dovedit că Melvin Jones a fost extrem de abil prin folosirea acestui simbol, comun cu leul heraldic
britanic, „mişcarea lionistică” creată de el embrionând la începutul secolului 20 printre coloniştii englezi din
India, colonişti ce erau porecliţi şi reprezentaţi ca „Leo Britannicus”.
Heraldica leului avea să revină în Statele Unite ale Americii şi după ce acestea şi-au câştigat independenţa
faţă de Coroană şi Marea Britanie, în prezent leul fiind un popular simbol în liceele, colegiile şi universităţile din
SUA. El este deasemenea adoptat de echipele sportive din Anglia, Australia şi SUA. Cauza revigorării acestui
simbol sunt, pe de o parte mişcarea Commonwealth (care se sprijină în oarecare măsură pe organizaţii ezoterice şi
cluburi mondiale occidentale), pe de altă parte masoneria americană, ce are simbolul leului prezent pe stemele
lojilor sale, care mai tutelează şi frăţiile din colegiile şi universităţile americane, adevărate pepiniere de viitori
masoni.
[Commonwealth-ul s-a vrut de către creatorii săi de la sfârşitul secolului 19 un unificator sau un continuator
al imperiului britanic, după prăbuşirea acestuia. De aceea, regina Angliei este şefa simbolică a Commonwealthului. Organizaţia a demarat cu „Conferinţele imperiale” ale premierilor britanici şi ai coloniilor cu începere din
anul 1887 ajungând ca fostele colonii să formeze „British Commonwealth of Nations”, care numără în prezent 53
de state, dintre care 16 state membre alcătuiesc separat „Regatele Commonwealthului” şi care recunosc
autoritatea coroanei britanice. Printre cele mai importante membre, după Marea Britanie, sunt Canada, India şi
Australia. Statele Unite ale Americii nu fac parte din Commonwealth, dar au fost în atenţia permanentă a politicii
englezeşti, pentru a fi atrase în interese mondiale comune sau în războaiele Marii Britanii.]
Înfrăţirea Lions Club (ca şi a Rotary Club) cu masoneria apare cu evidenţă în orăşelele din SUA, unde
acestea colaborează deschis, folosindu-se de aceeaşi bază materială, respectiv de temple, săli etc.
Relaţia Lions - masonerie poate fi exemplificată. Este cazul Nevada Lions Club, care în noiembrie 2008
împrumuta lojei masonice locale tot echipamentul necesar banchetului masonic, pe considerentul că trei dintre
membrii clubului erau şi masoni, sau de cazul Wheaton Lions Club (înfiinţat în 1923), care îşi desfăşoară de ani
buni întrunirile în Templul Masonic din strada Wesley din Wheaton. Şi alt club Lions american, înfiinţat în
orăşelul Frenchtown în 1936, îşi ţine întrunirile la sediul lojei masonice din oraş, iar Butler Lions Club a fost
înfiinţat în 1923 în cadrul banchetului Templului Masonic al oraşului, în timp ce acum câţiva ani Lions Club
International s-a întrunit fiind găzduit de către Silicon Valley Lions Club în Templul Masonic din Silicon ValleySUA.
Acest obicei al strânsei coordonări Lions-masonerie se datorează tutelei pe care masonii o exercită asupra
cluburilor mondiale, concomitent cu faptul că şefii de la Lions, cel puţin cei din SUA şi Occident, sunt toţi
masoni. Iată numai două bine cunoscute exemple: R. Ray Keaton, director general al Lions Club International şi
editor din 1950 al publicaţiei The Lion, era membru cu grad înalt al lojei masonice americane Phoenix Lodge no.
275, iar Monroe L. Nute, preşedinte al Lions Club International în 1954 era mason cu gradul 33 în ritul scoţian, în
Kennett Lodge no. 475 din SUA.
„Lionşii”, sau Lions Club-ul, se ocupă în mod public de ajutorarea bolnavilor, în primul rând a diabeticilor
şi orbilor, ca şi cu alte acţiuni caritabile, dar, aşa cum s-a vădit, acestea sunt aspectele ezoterice ale activităţii lor,
în interiorul organizaţiei funcţionând promovarea afacerilor şi ale intereselor personale ale membrilor, prin
schimbul de informaţii speciale (legături, oportunităţi de afaceri, contacte preferenţiale cu politicienii şi factorii
decizionali etc). Latura caritabilă a clubului, în care sunt angrenaţi şi mulţi medici sau persoane („lionşi”) de bună
credinţă, îi foloseşte acestuia să se dezvolte şi în acele state care de regulă sunt închise masoneriei şi organizaţiilor
occidentale.
Astfel, Lions Club International are în prezent, în întreaga lume, peste 1.300.000 de membri în peste 46.000
de cluburi din peste 200 de ţări şi „arii geografice”, motiv pentru care Financial Times cota în 2007 clubul ca fiind
„cea mai bună organizaţie non-guvernamentală din lume” dintre primele 34 de ONG-uri internaţionale. În acest
context trebuie văzută şi activitatea lansată în 1998 în China de Lions Club, ca un program pe 5 ani de prevenire a
orbirii, sau diversele activităţi din Iran ale clubului, unde a racolat persoane bine ancorate social, de regulă foarte
bine informate, care reprezintă o adevărată structură informativă.
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Ca şi Rotary, Lions Club are un loc permanent în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, fiind membru
fondator al acesteia, iar din 1947, în fiecare an se celebrează la ONU, sau sub egida ONU, „Ziua Lions”, deoarece
„Suntem oriunde în lume”, cum zice unul din motto-urile Lions. Totodată, preşedintele Lions Club International
are gradul formal de secretar general adjunct al ONU.
„Lions Club - District 124 România”
Nici nu se legitimase încă prin alegeri noua putere „revoluţionară” instalată la conducerea României la
finele lui 1989, când, în martie 1990, se înfiinţa primul club Lions din România, care s-a înregistrat la judecătoria
sectorului 1 din Bucureşti, în mai, sub numele de „Asociaţia Internaţională a Cluburilor Lions”. Ca şi în cazul
Rotary Club, tot pe filiera franceză au fost instalate şi cluburile Lions în România. Astfel, acreditarea pentru
clubul bucureştean, care ulterior avea să se denumească Lions Club Bucureşti Decan, era făcută în 1990 de către
francezul Maurice Periz, guvernator al „Districtului Ile de France Ouest” (Lions Club Boulogne - Ile de France
Ouest), care i-a „remis Carta”.
Al doilea club Lions, apărut tot în martie-mai 1990 în România, a fost în Craiova, în următorii ani cluburile
înmulţindu-se în toată ţara, până când în 1994 ia naştere aşa-zisul District 124 al Lions Club Internationals, adică
districtul pentru România, care se va extinde apoi şi asupra Republicii Moldova, conducerea lui fiind asigurată de
un guvernator ales anual de Convenţia Naţională. În timp ce Rotary are 60 de cluburi româneşti, Lions are 54 de
cluburi (fiind vizat fiecare oraş mai mare românesc), cu cca 30 de membri fiecare, „oameni cu poziţii sociale
stabile”. În anul 2000 avea loc chiar şi un aşa zis „Seminar Naţional de Conducere”, menit pregătirii viitorilor
preşedinţi ai cluburilor Lions.
O serie de politicieni români au intrat în rândurile membrilor cluburilor Lions, precum Emil Boc la Cluj
(„unul dintre centrele lionistice cele mai active din România” din care face parte şi deputatul PDL Daniel Buda),
Cristian Poteraş la Bucureşti (ex- primar PDL la sectorul 6 al capitalei), Ion Badea (preşedinte fondator al Lions
Club Bucureşti Mondial, membru PNL, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti din anul 2008,
ex-membru în consiliul primăriei sectorului 5 din Bucureşti) sau Klaus Johannis, primarul oraşului Sibiului etc.
În această conjunctură, în 17-20 octombrie 2007 avea loc la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, al 53-lea
Forum European al Lions Clubs, implementându-se o serie de programe de „emancipare civică şi socială a
tinerilor” români de 14-18 ani, aflaţi în vizorul Lions, aproape 10.000 dintre aceştia fiind cooptaţi în training-ul
„Liderii Mileniului Trei”. Au participat 1116 „lionşi” sau „lei” din 59 de state, adică din toată Europa, ca şi din
S.U.A., Japonia, Kenya, India, Canada Noua Zeelandă etc, explicaţia organizatorilor fiind că „Din când în când
este bine ca toţi membrii Lions să se întâlnească şi să împărtăşească din experienţa acumulată, să lege noi
prietenii, să elaboreze noi proiecte, astfel încât familia lionistică europeană să se îmbogăţească de la an la an...”.
Cel mai celebru şef al „lionşilor” români e un mason evreu.
Niels Schnecker, un evreu relativ înstărit, cu cetăţenie americană, germană şi română, a cărui mamă
locuieşti în Israel alături de alţi membri ai familiei, a condus până în 2009, ca „guvernator”, filiala din România
(„districtul” 124) a Lions Club International. Deoarece, statutar, o persoană nu poate ţine un mandat de guvernator
decât un an, el a rămas în conducerea Lions din România în eşalonul doi, ca „past guvernator”, aceasta fiind o
cutumă a Lions Club. Este, totodată, şeful permanent al Clubului Lions Millenium din Bucureşti, ca şi
posesorul/preşedintele fundaţiei Robin Hood. [Când primarul Constanţei, Radu Mazăre (un mare susţinător al
capitalului evreiesc, altfel), defila la o paradă de modă, în iulie 2009, într-o uniformă de ofiţer al Germaniei
naziste, Schnecker se plângea la postul Realitatea Tv, că mama sa, „care trăieşte în Israel, şi a văzut imaginile cu
primarul Mazăre, a leşinat, durând-o inima”.]
Consultant şi analist financiar, mason în cadrul Marii Loje Naţionale din România şi, cândva, maestru al
unei loji masonice de la Chişinău (Rep. Moldova), numită Codex Diplomaticus, Schnecker încearcă parcă, prin
biografia sa personală, să confirme opiniile comune despre cluburile Rotary şi Lions, precum cea că: „Pe lângă
activităţile umanitare şi sociale pe care le întreprind, membrii cluburilor sunt consideraţi o «castă a aleşilor», tipul
de organizaţie ce există prin ea însăşi, adresată elitelor sociale ale vremii. De-a lungul timpului, sub imaginea
deloc rezervată a asociaţiei cu scop caritativ, s-a putut remarca o concentrare a Puterii, politice şi financiare
deopotrivă. În Clubul selectităţilor de origine franceză şi scoţiană s-au regăsit membrii ai partidelor politice.”
(Business Magazin, op.citat.)
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În vârstă de 53 de ani, Niels Schnecker este o prezenţă deosebit de activă în spaţiul românesc, activând ca
analist la postul tv Antena 3 (şi Realitatea Tv, în trecut).
Născut în 1960 într-o familie de evrei bine ancoraţi social în
regimul comunist, Niels Schnecker avea să emigreze mai apoi, pe când
era încă copil, împreună cu familia sa. Din 1993, odată regimul
comunist căzut, el s-a întors în ţara sa de origine, de data aceasta ca avid
om de afaceri, iar din 1999 a devenit membru al „celei mai mari
organizaţii de service din lume, Lions Clubs International, cum numeşte
el însuşi acest club. Din anul 2008, Schnecker devine guvernatorul
Lions Club District 124 România, adică al filialei din România.
În planul afacerilor, Schnecker vine în România în 1993 cu firma Schnecker van Wyk & Pearson,
„companie de drept internaţional, consiliere în management strategic şi consultanţă financiară cu sediul în
Johannesburg, Africa de Sud, având reprezentanţe în România, SUA, Germania, Franţa, Turcia, Republica
Moldova”. În România firma este membră a Camerei de Comerţ şi Industrie România-Israel, ceea ce arată
adevărata ei origine, evreiască.
Din informaţiile noastre, Niels Schnecker apărea la un moment dat ca „maestru venerabil” al lojei masonice
bucureştene România Modernă, înregistrată sub nr. 102 în „registrul matricol” al Marii Loji Naţionale din
România (MLNR), care are în prezent peste 200 de membri. Schnecker s-a făcut remarcat public la
înmormântarea actorului mason Florian Pitiş, care a fost purtătorul de cuvânt al MLNR, când alături de alţi
masoni cunoscuţi (precum prezentatorul tv Virgil Ianţu sau realizatorul tv Gabriel Giurgiu -TVR), a purtat
ceremonial în cimitir coşciugul acestuia (în paşi mici, cadenţaţi, cf. unui ritual masonic), toţi fiind costumaţi
ceremonial în negru şi purtând mănuşi albe precum în cadrul „ţinutelor” masonice.
Deşi trece drept o persoană deosebit de onorabilă, care îşi poartă cu mândrie ghiu-lul masonic pe inelarul
mâinii drepte, de numele lui Niels Schnecker se leagă şi un scandal financiar cu iz penal, cunoscut ca
„Escrocheria Navol”, prin care 23 de nave fluviale româneşti (de la întreprinderea de stat SC Navol SA Olteniţa) au
fost achiziţionate în perioada 1995-1997 printr-o garanţie bancară falsă, poliţia economico-financiară începând
urmărirea penală împotriva lui Niels şi a altor 4 persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune
fiscală, fals şi uz de fals. Tot de numele lui se leagă stoparea unor licitaţii ale Termoelectrica-Giurgiu în care erau
interesaţi „clienţii” săi din UE şi Israel, sau privatizarea Termica-Suceava. Afacerile lui Niels au fost, însă, în
principal, abonate la banii contribuabililor români, căci s-au concentrat în direcţia „obţinerii de credite
internaţionale pentru companiile energetice” ale statului român, dar „a şi oferit consultanţă pentru privatizarea
altor companii de gen”. Cum a convins Schnecker oficialii români să îl plătească ca şi consultant, este o enigmă,
dar am văzut că atunci când nu era el organizatorul privatizărilor, le bloca pe acestea în instanţă. El este, totodată,
un activ participant la Forumurile de afaceri România - Israel, unde se consiliază şi face schimb de informaţii cu
toţi ceilalţi evrei din „Camera de Comerţ România-Israel”.
Schnecker se laudă cu o impresionantă carte de vizită. Astfel, după ce a plecat din România, ar fi absolvit
între 1978-1982 facultatea de drept la Sorbonna, în Paris, urmată de 3 masterate: în drept, economie şi finanţe
internaţionale, devenind apoi, în 1982, dealer la Merrill Lynch şi la Pierce, Fenner & Smith, din Londra, apoi ar fi
condus o firmă germană, pentru ca din 1985 să fie partener într-o firmă de avocatură americană, Chula & May,
din California. Dacă este să îl credem, din 1986 a fost preşedinte al International Investment Bankers Group din
Colorado-SUA, în 1987 ajungând consilier special în administraţia Reagan, la Casa Albă. Asta n-ar fi nimic, însă,
precum un James Bond el are timpul să ajungă şi pilot militar american, ajungând - vezi Doamne - la gradul de
colonel (în armata SUA acesta este un grad foarte, foarte înalt, greu de obţinut; probabil Schne-ker a fost întradevăr pilot israelian, gradul său de colonel fiind acordat de statul Israel).
Din 1990, Niels Schnecker ajunge la Johannesburg, în Africa de Sud, o zonă înţesată de afacerile evreieşti,
în general, israeliene, în special. Aici, în 1992 el înfiinţează firma Schneker van Wyk & Pearson, care din 1993 îşi
deschide o reprezentanţă la Constanţa, în România, unde se şi mută, în 1993-1994 devenind consilier la ministerul
Transporturilor şi deschizând un punct de lucru al firmei şi în Bucureşti. Volumul de tranzacţii al firmei sale
depăşea 1 miliard de euro în primii 10 ani de activitate în România.
Schnecker crede că Lions Club se confruntă în România cu o problemă de mentalitate, căci, „comparativ cu
alte ţări, la noi sunt foarte puţini membri Lions - în Slovenia, de exemplu, aproape 30 la sută din populaţie e
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înscrisă în organizaţie. Mentalitatea de aici [România] este «virusată»... Un studiu făcut în SUA arată că... 40%
dintre aceştia fac parte dintr-un club de service”. Lipsa apetenţei majorităţii românilor pentru cluburile Lions sau
Rotary apare în ciuda faptului că „majoritatea organizaţiilor dezvoltă programe foarte agresive şi profesioniste de
recrutare”, mai zice Niels, adăugând că „este foarte greu de vândut conceptul de voluntariat”, căci membrii
români ai Lions Club, sunt foarte atenţi la problema: „dar eu ce am din asta?” sau „ce afacere fac din treaba
asta?”.
Cel mai simplu le este şefilor organizaţiei să adune banii de la membrii exploatând facilităţile legii
româneşti, dar şi din alte ţări, ce permit companiilor şi firmelor private să doneze către fundaţii şi asociaţii
(cluburile Lions sunt înregistrate ca asociaţii) până la 2% din impozitul datorat către stat, ceea ce la nivelul unei
întregi economii înseamnă sume imense. De aceea, cluburile mondiale, inclusiv Lions, au înfiinţat şi aşa-zisele
„cluburi pe internet”, ce folosesc emailul şi comunicarea electronică, fiind o sursă alternativă de venit.
Oricum, pentru Niels Schnecker, „ingineria financiară e o ştiinţă în sine”, după cum singur susţine,
adăugând: „îmi aduc aminte de perioada în care eram învăţăcel la [banca] First Boston - acum e Credit Suisse
First Boston -, iar şeful meu mi-a spus că trebuie să ai muză în finanţe”, adică să inovezi. El recomandă clienţilor
lui mutarea sediilor firmelor lor româneşti în paradisurile fiscale din lume, pentru a scăpa (măcar parţial) de plata
impozitelor către stat: „Susţinem şi recomandăm acest sistem, care continuă să fie incriminat în România. Aici nu
este vorba despre evaziune, ci despre evitare fiscală... Paradisurile fiscale sunt parte din jocul de-a şoarecele şi
pisica, care există şi va exista mereu între contribuabili şi stat. Este normal să existe aceste sisteme, ele fac parte
din globalizare... Trebuie să am această posibilitate: plătesc o parte din impozite, iar o parte încerc să o evit. Nu să
evadez, ci să evit. Legal. În România nu s-a înţeles acest lucru. În România există încă o fascinaţie pentru
capitalul social [neavând încredere în firmele mici, obscure, cu un capital de înregistrare a firmei nesemnificativ,
specific celor înregistrate în paradisurile financiare - n.ed.]. A fost recent o discuţie despre o companie cu un
capital social de 1000 de dolari care a cumpărat o firmă de stat. Şi care e problema?... Am avut ocazia să discut de
câteva ori cu regretatul Silviu Brucan [ca între evrei, despre români -n.ed.] şi întotdeauna i-am spus că este un
mare optimist [privind „deşteptarea” românilor - n.ed.]. Eu sunt uimit de faptul că studenţii mei sunt deja infectaţi
de acelaşi virus pe care îl au şi adulţii. Înseamnă că singura modalitate de a încerca să schimbi mentalitatea este de
a te adresa elevilor de liceu, ba chiar celor din clasele primare.” (interviu în Săptămâna Clujeană)
Între serviciile pe care le oferea Niels Schnecker clienţilor săi în timpul guvernului Tăriceanu, dar şi după
aceea este şi recuperarea de TVA de la statul român. Astfel, el spunea că „dacă vorbim despre sume mari,
aprobarea trebuie să o dea Ministerul de Finanţe. În acest caz, dosarul clientului nostru din Ardeal ajunge direct la
minister. Ţin să precizez că SvWP [firma sa - n.ed.] e primul consultant fiscal care a reuşit o recuperare de TVA
de 1 milion de euro dintr-o bucată. Nu numai că a fost aprobată, dar am încasat şi banii.” Ce nu spune Niels este
că, la acea dată (în 2006-2007), avea şi o bună relaţie cu partidul de guvernământ, PNL-ul, câştigată, se pare, prin
alţi membri ai Lions Club. Şi în prezent, ca redactor tv la Antena 1 el serveşte acelaşi grup politic (după alierea
politică a PNL cu partidul proprietarului Antenei 1 - Dan Voiculescu -, Partidul Conservator).
Politicienii la conducerea Lions Clubs Romania
După anul 2009, lui Niels Schnecker i-a expirat mandatul de guvernator al Lions Clubs România, fiind
urmat în funcţie de soţia unui politician liberal, afacerista sibiană Adriana Cazan, al cărei soţ, Mircea Cazan, a
fost, din 2005, preşedintele Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii de la Bucureşti, numit de P.N.L. (apoi şef al
filialei liberale sibiene şi deputat liberal). Când, în 2008, ea şi cu Niels Schnecker organizau „Balul Lions” anual,
la Cluj, ei constatau că „cel mai statornic prieten al lions-ilor din Cluj este un rotarian, care în timpul serviciului
este preşedintele Consiliului Judeţean, Marius Nicoară”. Despre eveniment, presa locală nota că „lumea bună a
Clujului s-a bătut la licitaţia caritabilă a cluburilor Lions... Aproximativ 200 de persoane, membri ai
organizatorilor, cluburile Lions şi Rotary, oameni de afaceri din Cluj sau Bucureşti, precum şi din conducerea
unor instituţii locale, au avut parte sâmbătă de o seară spectaculoasă la restaurantul hotelului Belvedere”.
Aceeaşi atmosferă se regăsea şi la evenimentele Lions de la Sibiu, unde gazdă era chiar v-guvernatoarea
Adriana Cazan. „Elitele Sibiului - scria presa sibiană în acelaşi an - s-au adunat vineri seara la hotelul Împăratul
Romanilor pentru a asista la «botezul» celui de-al cincilea şi cel mai nou Club Lions din Sibiu: «Lions Club
Brukenthal-Sibiu». O mare parte dintre cei prezenţi au şi depus jurământul prin care au devenit membrii ai noului
Club. Printre cei 25 de noi membrii ai «Lions Club Brukenthal-Sibiu» se numără Martin Bottesch, preşedintele
Consiliului judeţean, Robert Blaj, directorul Direcţiei Silvice, Ioan Deac, directorul Compa, Gheorghe Barbu,
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directorul Schuster Ecologic, Răzvan Marcu, realizator tv Antena 1, Vasile Ştefănută, manager Panalim Cisnădie,
Paul Jurgen Porr, şef de secţie la Spitalul judeţean Sibiu şi Rodica Miclea, prorector al Universităţii Lucian Blaga
Lor li se alătură o mulţime de alte personalităţi ale oraşului, de la profesori universitari la medici, manageri,
procurori sau avocaţi... La eveniment au fost prezenţi membrii marcanţi ai vieţii lionistice din ţara noastră, în
frunte cu Niels Schnecker, guvernator al Districtului 124 România, cel care a şi condus ceremonialul de
«chartare» al noului Club Lions... La eveniment au mai răspuns invitaţiei prefectul Ilie Mitea, inspectorul şcolar
general Christine Klemens, senatorul Nicolae Neagu şi multe alte personalităţi.”
De fapt, oraşul Sibiu este un adevărat fief al Cluburilor Lions şi Rotary, primarul oraşului însuşi, Klaus
Johannis, făcând parte dintr-unul din cluburile Lions din Sibiu, fiind chiar preşedintele acestuia, între 2004-2005.
Johannis a fost susţinut în anul 2009 de PNL, PSD şi UDMR pentru a deveni premierul României (dar el nu a fost
nominalizat de preşedinţie), fiind notoriu totodată anturajul său masonic sibian, evocându-se în acest sens numele
„fraţilor” Nicolae Nan (fost preşedinte al Consiliului Judeţean, poreclit „Naşul”, ca naş al altor masoni, strâns
legat de senatorul mason Nicolae Neagu), Ioan Berghezan (procuror-inspector în cadrul Curţii de Apel Alba),
Ioan Tuşinean (organizator al licitaţiilor primăriei), Andreas Huber şi Steffan Mildner (coordonatorul biroului de
consultanţă româno-germană GTZ din Sibiu, al cărui nume a fost conectat la ramificaţiile afacerii retrocedărilor
din centrul istoric al Sibiului către Con-sistoriul Evanghelic German; de GTZ sunt legaţi importanţi finanţatori
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Federal de Interne German, în interiorul căruia activează
importanţi masoni germani, în frunte cu Otto Schilly). Faptul că, Klaus Johannis este membru al unuia din
cluburile Lions din Sibiu a făcut ca pe panourile de intrare şi ieşire din oraş să fie amplasate semnele Lions şi
Rotary. Întrebat de presă despre această bizarerie, primarul Johannis a răspuns că „aceste cluburi au solicitat acest
lucru”, dar nu au plătit nimic pentru asta şi sunt singurele ONG-uri din oraş ce beneficiază de o asemenea
publicitate pe bani publici. Asta poate pentru că şi alţi importanţi sibieni sunt membri ai Rotary şi Lions, precum
fostul rector al ULBS, Dumitru Ciocoi Pop, patronul societăţii Geiger, Gh. Geiger (care a câştigat multe dintre
contractele cu primăria Sibiu), foştii prefecţi Ilie Mitea şi C-tin Trihenea, preşedintele consiliului judeţean Martin
Bottesch şi mulţi alţi oameni cu influenţă din Sibiu.
„Noi suntem elita societăţii!”
Soţul şefei Lions România, liberalul Mircea Cazan, înainte de a fi pus, de guvernul Tăriceanu, preşedinte al
Radiocomunicaţii SA, a fost consilier judeţean, din partea PNL, ales pe listele Alianţei D.A. În timp ce soţia lui
conduce un club Lions sibian, el conduce un club Rotary. Afacerist sibian de la începutul anilor '90 (când a
început să vândă mărunţişuri), ajunge din cauza funcţiei locale şi a celei guvernamentale să vadă aproape toată
lumea. „Obligaţiile de serviciu m-au purtat în ultimii doi ani prin toată Europa, prin Statele Unite ale Americii,
prin America de Sud, dar şi prin China... Am luat legătura cu reprezentanţii autorităţilor locale din Limasol,
Cipru, din Dubai (chiar cu unul dintre fiii şeicului, însărcinat cu coordonarea administraţiei locale din Emirat), din
Sanya, provincia chineză Hainan, din Port-au-Prince, Guadalupe, insulele Caraibe...”.
Un reporter i-a spus odată, lui Cazan: „Ştiu că sunteţi implicat în conducerea filialei locale a Clubului
Rotary, iar soţia dvs. este un membru activ şi la fel de implicat în conducerea filialei locale a clubului Lions
Millenium. Aceste cluburi sunt considerate de marea masă a sibienilor ca fiind extrem de exclusiviste, adunând
sub cupolele lor noua burghezie locală, pe îmbogăţiţii tranziţiei, pe îmbuibaţii oraşului.” Opărit, Cazan, care este
în prezent şeful liberalilor sibieni şi deputat PNL, a replicat: „În toată istoria Sibiului a existat o protipendadă
locală, cu statut juridic sau fără nici un statut, care i-a adus numai beneficii oraşului... la sfârşitul lunii aprilie, atât
soţiei mele, cât şi mie ne-au fost decernate Premiile VIP pentru devotamentul dedicat comunităţii”.
Presa centrală relata, însă, că Mircea Cazan are o implicare defavorabilă statului român în privatizarea
societăţii naţionale Radiocomunicaţii, prin subevaluarea urgentă a patrimoniului, în contextul în care societatea
aparţinea Ministerului Comunicaţiilor, condus de controversatul Zsolt Nagy, care urmărea să cedeze parte din
proprietăţile statului către gruparea evreiască Stamen Stancev&Co („Dosarul Spionilor”), care reprezenta interesele lui Marc Rich şi ale israelienilor Cernoy. Despre premiile primite de soţii Cazan de la revista VIP Sibiu,
misterul ar fi elucidat dacă s-ar ţine cont de publicitatea plătită de Cazan din conturile statului (SN Radiocomunicaţii) de mii de Euro lunar, cum relata şi presa centrală, „Oamenii aceştia (soţii Cazan) au la bani cu
grămada, dar descoperă acum plăcerea sublimă a traiului pe decontul de stat. Cazanii au reuşit să ceară decont
până şi pentru milionul de lei dat pe meniul achiziţionat la ultimul bal de binefacere din Sibiu”, marca Rotary şi
Lions, în timp ce ea se plimba numai cu jeep-ul Nissan Pajero al statului (al SN Radiocomunicaţii).
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Aspen Institute, un super-think-tank ultra-elitist
(Preşedintele Aspen-România pentru Preşedinţia României)
Când se vorbeşte despre Aspen Institute, organizaţia este pusă alături sau comparată cu Bilderberg Group,
Round Table, Trilateral Comision, organizaţia paramasonică Skull & Bones etc, toate fiind definite ca structuri de
putere politică şi economică ce reunesc cei mai puternici oameni din lume, din diverse domenii, care, în cadrul
întâlnirilor periodice, trasează liniile principale ale politicilor mondiale.
Scopul unei astfel de organizaţii ce cuprinde cele mai puternice corporaţii şi grupuri de interese din SUA,
din Europa şi lumea occidentală, este să adune printre membrii ei cei mai influenţi oameni aflaţi în poziţii-cheie în
administraţiile guvernamentale, astfel încât interesele economice şi financiare să le fie cât mai bine servite.
Totodată, cultivă ea însăşi „generaţii de lideri politici”, pe care apoi să se bazeze.
Aspen Institute este departe de a fi un club „sălbatic” precum Bohemian Club, şi este mult mai pretenţios şi
mai făţiş în controlul întregii lumi decât o fac Lions Club sau Rotary Club. Încolonat în rândul grupărilor
„Illuminati”, Aspen Institute este totodată o extensie a mult mediatizatului Council on Foreign Relations din SUA,
dar are şi 6 reprezentanţe în străinătate, în Italia, Franţa, Germania, Japonia, România şi India.
Deşi înfiinţat în 1950, cu numai câţiva ani înainte de Clubul Bilderberg, condus de către marii capitalişti
americani, declarativ Clubul Aspen, auto-intitulat pretenţios Institute, „reprezintă diverse sectoare: business,
academic, politic sau academic”. Scopul înfiinţării: acela al „dezvoltării unui leadership iluminat” („fostering
enlightened leadership”), adică acelaşi vis vechi şi obsesiv din epoca de piatră, de a-i controla şi a-i conduce pe
ceilalţi. Principalul mijloc şi subiect al discuţiilor lor este „economia politică”, dar, pe scurt, se referă la
prezervarea intereselor marilor capitalişti în întreaga lume prin controlul politicienilor, condiţionarea, subminarea
sau susţinerea acestora. Aşa se face că mulţi dintre candidaţii la preşedinţia SUA trebuie să apară în faţa Aspen
Institute pentru a-şi expune „viziunea” politică. Alt concept asumat de membri Aspen Institute este „filozofia ce a
stat la baza societăţilor deschise de astăzi”, ceea ce demonstrează o afinitate de scopuri şi interese cu Fundaţia
pentru o Societate Deschisă a evreului George Soros, orchestratorul revoluţiilor pro-occidentale din estul Europei
şi spaţiul ex-sovietic. De altfel, şi cel mai important şef al Aspen Institute este tot un magnat evreu, vorbim despre
Leonard Lauder, al cărui frate, Robert, conduce cele mai mari organizaţii mondiale evreieşti. (Legăturile
ideologice cu dezideratele fundaţiilor lui Soros nu sunt întâmplătoare, miliardarul evreu fiind la el acasă la Aspen
Institute.) [Conform ziarului american de orientare conservatoare New Yorker, în august 2004 „un summit
clandestin a avut loc la Aspen Institute în Rocky Mountains din Colorado. Participanţii, toţi democraţi, au jurat să
păstreze secretul” şi aveau în rândurile lor 5 miliardari care „împărtăşeau un scop comun: de a-şi folosi averile ca
să instrumenteze înfrângerea preşedintelui George W. Bush la alegerile din 2004”. Cel mai bogat dintre aceşti
„înfocaţi partizani” era George Soros.]
Iniţiativa înfiinţării „Institutului” din Aspen i-a aparţinut unui fan al poetului german Goethe, a cărui operă,
în general, Faust în special, exercită o puternică fascinaţie asupra membrilor societăţilor secrete şi asupra celor
care caută obţinerea puterii prin mijloace extraordinare, metafizice chiar. Acesta era un businessman din Chicago
ce aparţinea Lions Club, Walter Paepcke. El organizase în 1949, la Aspen-Colorado, în SUA, o mega-celebrare
internaţională a 200 de ani de la naşterea lui Goethe, eveniment care a durat 20 de zile şi la care au participat peste
2000 de invitaţi, printre care Albert Schweitzer, Jose Ortega y Gasset, şi Arthur Rubinstein.
Deja antrenat din 1949, anul următor, în 1950, Paepcke a înfiinţat, tot în staţiunea Aspen, seriosul club al
potentaţilor, numit Aspen Institute, dar activitatea acestuia s-a ramificat în anii următori ani în Aspen Strategy
Group, Communications and Society Program, Aspenia International etc. Există opinia larg împărtăşită că Aspen
Institute e finanţat nu numai de fondatorii săi, dar şi de către alte organizaţii americane, precum Carnegie
Corporation şi Rockefeller Brothers Fund, dar şi de către puternici donatori individuali, în timp ce board-ul său e
compus din lideri politici, guvernamentali, din marile afaceri sau intelectuali „academici”.
Principalele căi de acţiune ale Aspen Institute sunt seminariile despre conducerea societăţii umane, şcolile
de tineri lideri de-a lungul întregii lumi în cadrul unor programe multi-anuale, programele politice desfăşurate sub
forma forumuri analitice în care să fie atrase diverse personalităţi relativ independente, ca şi conferinţele publice
şi evenimentele deschise. Presa americană a vorbit însă despre mai multe summit-urile secrete ale conducerii
„Institutului” care, împreună cu alţi potentaţi, punea la cale unele din cele mai importante viitoare evenimente
politice ale lumii.
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„Noua Ordine Mondială...
Organizaţii particulare precum: Consiliul pentru Relaţii Externe, Institutul Regal de Afaceri Internaţionale,
Comisia Trilaterală, Conferinţa de la Darmouth, Institutul Aspen, Institutul Atlantic şi grupul masonic Bilderberg
diseminează şi coordonează planurile pentru această nouă ordine mondială în cercuri puternice comerciale,
financiare, academice şi oficiale... Puterea acestui amalgam amorf de bogăţie şi legături sociale rezidă în faptul că
ei au pus stăpânire pe sistemul nostru financiar şi pe o mare parte din sectorul industrial. Principalul lor
instrument de control asupra economiei şi finanţelor americane este Federal Reserve System... Oricine poate
vedea cum (bancherii de pe) Wall Street controlează Departamentul de Stat şi Agenţia Centrală de Investigaţii
(CIA)...
Punctul de vedere al puterii instaurate de masoni se cheamă azi globalism... Din punctul de vedere globalist,
statele naţionale şi graniţele naţionale nu au nici o valoare. Filozofia şi principiile politice sunt pur şi simplu
relative. Constituţiile chiar sunt doar vorbe goale în faţa celor care au puterea. Libertatea sau tirania nu sunt nici
bune, nici rele în sine şi nu sunt luate în considerare. Conform acestui punct de vedere, activitatea forţelor
internaţionale financiare şi industriale trebuie orientată spre realizarea acestei unice lumi globale, având ca punct
principal contopirea Uniunii Sovietice cu Statele Unite ale Americii... Tot ceea ce contează în ochii lor este să
stoarcă profituri maxime printr-o practică descrisă ca fiind capitalism financiar, un sistem care se bazează pe două
lucruri: îndatorare şi monopol. Acesta nu este un adevărat capitalism. E calea concentrării economice şi a sclaviei
politice”.
discurs al senatorului american Jesse Helms - 15 decembrie 1987
Un atentat la Aspen-Colorado
Din ultimele zile ale anului 2008, când Emil Boc, liderul Partidului Democrat Liberal desemnat să
construiască guvernul României împreună cu Partidul Social Democrat, liderul PSD Mircea Geoană dispăruse din
ţară, blocând astfel numirea secretarilor de stat ai noului guvern. Presa avea să afle şi să se arate surprinsă că
Geoană a plecat în vacanţă în cea mai elitistă staţiune de schi din SUA, la Aspen, unde a purtat tot timpul cizmele
în vogă UGG, pozând astfel în american sadea.
În realitatea, Mircea Geoană plecase în grabă la o întrunire a Aspen Institute la chiar sediul şi locul de la care
îşi luase în 1950 numele think-tank-ul american, localitatea Aspen, unde se desfăşoară până în prezent reuniunile
centrale ale acestuia. Geoană era afiliat acestui grup din anul 1997, când fiind ambasador al României în SUA a
fost invitat la „lucrările conferinţei americane” Aspen Institute, pentru ca din anul 2006 să conducă filiala din
România a clubului elitist american. „De altfel, preşedintele filialei din România a Institutului Aspen, Mircea
Geoană, foloseşte limbajul «illuminaţilor» ori de câte ori pleacă în SUA, spunându-le colegilor de la PSD că «se
duce să ia lumina»”, aluzie la limbajul din site-ul oficial al Aspen Institute, care arată că doreşte „să dezvolte
leadear-ship-ul iluminat” („enlightened leadership”), formulă ce aminteşte de limbajul masonic şi al Ordinului
Illuminati. [Mircea Geoană conduce oculta financiară şi politică din România (Q Magazine 2008).]
Plecat în SUA „să poată participa la învestitura preşedintelui american, Barack Obama”, care fusese sprijinit
de către Aspen Institute, Geoană făcea parte în 2009 din conducerea think-tank-ului american, ca reprezentant al
uneia din cele şase filiale ale acestuia din afara SUA, căci în România, o filială a Aspen Institute luase fiinţă din
decembrie 2006 sub bagheta liderului „de stânga”, preşedinte al Partidului Social Democrat. Totuşi, el a plecat la
Aspen pentru a cere conducerii acestuia să îl sprijine în obţinerea preşedinţiei României la sfârşitul anului 2009,
când românii urmau să aibă alegeri. Răspunsul dorit urma să il dea peste câteva luni Madeleine Albright, dar
aceasta a fost echivocă.
Staţiunea este considerată staţiunea vedetelor americane, care o iau cu asalt în fiecare an nou, împreună cu
elitele oligarhiei economice şi politice. La o altitudine de 2422 m, cu patru zone de schi, Aspen e raiul
împătimiţilor sporturilor pe zăpadă, unde se poate schia pe tot parcursul anului, şi unde se mai practică patinajul,
săniuşul, plimbările cu sănii trase de câini, rafting, ciclism montan, snowboarding sau chiar şi golf. Iarna,
staţiunea este iarna frecventată de elita americană, care preferă să-şi petreacă aici Crăciunul, Revelionul şi Anul
Nou, Aspenul devine adevăratul centru monden al lumii, în care se afişează toate marile vedete hollywoodiene şi
VIP-urile americane pentru a se lăsa „surprinse” şi mediatizate de camerele de luat vederi. Aici se afla şi
politicianul român Mircea Geoană la trecerea în anul 2009, când un eveniment avea să bulverseze pe toată lumea.
În urma unei alerte cu bombă din noaptea dinspre 2008 spre 2009, poliţia a stricat petrecerile starurilor şi
VIP-urilor adunate la Aspen. Nişte pachete însoţite de mesaje de ameninţare au fost descoperite în apropiere de
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băncile din staţiune. Şaisprezece complexe turistice din centrul oraşului au fost evacuate, restaurantele au fost
închise, iar festivităţile prevăzute au fost anulate. Acţiunea a provocat pierderi financiare comercianţilor, în
condiţiile în care Aspenul este ocupat în întregime în timpul sărbătorilor de iarnă.
Autorul atentatelor era un localnic în vârstă de 72 de ani, Jim Blanning, care era revoltat de „evoluţia
localităţii”, transformată într-un paradis al elitelor, şi care nu mai recunoştea Aspenul copilăriei sale. El ar fi fost
găsit mort prin împuşcare în cap, în maşina sa, poliţia declarând că s-a sinucis, dar blogurile americane
comentează că a fost asasinat cu cinism de către forţele speciale pentru liniştea vizitatorilor Aspenului: miliardari,
VIP-uri şi politicieni precum membrii celebrului think-tank. Chiar imediat după declararea morţii lui Blanning,
petrecerile şi întrunirile au fost reluate.
Aspen Institute Romania
Când, în 1997, numit de un an deja de preşedintele Ion Iliescu ca ambasador al României în SUA şi
menţinut apoi de preşedintele Emil Constantinescu, Mircea Geoană ajungea la Aspen Institute, el era cooptat prin
secretarul de stat pe probleme externe ale preşedintelui american Bill Clinton, evreica Madeleine Albright. De
atunci, Geoană nu a încetat de a-şi cultiva relaţia personală cu Albright, cu organizaţiile evreieşti americane
(precum B'nai B'rith-ul) şi cu Aspen Institute.
Această legătură poate fi cu uşurinţă evidenţiată în agenda din anul 2002 a lui Geoană, ca ministru de
Externe al României. În 6-7 aprilie 2002 el era la Veneţia, la conferinţa „Aspen European Dialogue” (unde, în
culise, s-a discutat cu Romano Prodi, preşedintele Comisiei Europene, despre condiţiile integrării României în
UE, stabilindu-se ca în decembrie, la Copenhaga, oficialii UE să exprime un „angajament ferm al UE” faţă de integrarea României; alte discuţii de culise: urgentarea şi condiţiile aderării României la NATO) [printre membrii
„clubului” Aspen se numărau de atunci Henry Kissinger, familia Rockefeller, regele şi regina Spaniei, premierul
italian Romano Prodi, o parte a comisarilor europeni, în frunte cu Gunther Verheugen, fostul secretar general al
NATO Javier Solana, preşedintele Comisiei Europene Jose Manuel Durao Barroso, preşedintele Băncii Mondiale
etc.], iar în august 2002, în timpul vizitei „de lucru” pe care o efectua în SUA, a participat la sediul din
Washington al Aspen Institute la dezbaterea privind „climatul politic internaţional asupra globalizării”. Aici s-a
reîntâlnit cu Madeleine Albright, pe care a invitat-o în România în perioada 24-25 noiembrie 2002.
Aceste contacte, deplasări în SUA şi întâlniri au continuat şi în anii următori, până în anul 2006, când relaţia
Aspen Institute cu România se oficializează.
Astfel ajunge Mircea Geoană ca la finele anului 2006 să înfiinţeze filiala românească a „Institutului”, „din
voinţa unui grup de lideri politici, oameni de afaceri şi de cultură - anunţa el ritos - care au considerat că România
a atins un anumit nivel de dezvoltare economică, politică şi socială, care să poată beneficia de metoda Aspen şi de
valorile sale”. Pentru a-i da şi importanţă publică momentului, acesta a fost însoţit de „conferinţa Aspen” cu tema
„Cum să reuşeşti în Uniunea Europeană”, moderată de o soroşistă, Alina-Mungiu Pippidi. Întrunirea a fost plină
de oficiali ai zilei: premierul Călin Popescu Tăriceanu, ministrul de Interne al Italiei, Giuliano Amato, oamenii
preşedintelui Băsescu (care ştia bine că nu era o vorba de o trambulină pentru Geoană) Anca Boagiu şi Vasile
Blaga (miniştrii atunci), ministrul de Finanţe Sebastian Vlădescu, reprezentanta lui Soros la Bucureşti, Renate
Weber, Donato Chiarini (şeful delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti) sau guvernatorul Băncii Naţionale a
României, Mugur Isărescu, care intră şi în structura de conducere a „Institutului Aspen România”. Sunt puţine
statele lumii care au o filială Aspen, şase la număr, iar România se află printre acestea deoarece politicienii
români, în frunte cu Mircea Geoană, şi-au făcut reclamă din a se pune la dispoziţia think-tank-ului în privinţa
jocurilor geo-strategice privind frontiera est-europeană a NATO şi a UE. Cu toate acestea, Aspen Institute deţine o
„reţea internaţională” prin alte sub-organizaţii ale sale.
Iată, însă, componenţa „selectă” a Institutului Aspen România, şi cât de românească este aceasta (prin
trusturile capitaliste sau organizaţiile reprezentate, ca şi prin indivizii prezenţi): Stefan Albaroso (şef al Cefin,
dealer al multi-naţionalei europene Iveco la Bucureşti), Andres Baudia (şef pentru România al Veolia, multinaţională americano-europeană), Mateo Codazzi urmat de Claudio Zito (ca şefi pe România ai ENEL-Italia, care a
pus mâna pe distribuţia de energie electrică a fostei Renel sau Electrica Sud), Michael Cole (reprezentant al
Smithfield Foods-SUA, care a preluat marele producător de came de porc din România, fostul Comtim), Călin
Drăgan (şef la Coca-Cola România), Bogdan Enoiu (şef la McCann Erikson), Francois Fourmont (şef la Dacia
Renault), Patrick Gelin (şef la BRD, banca românească preluată de Groupe Societe Generale şi situată pe locul 5
ai companiilor din România), Mişu Negriţoiu şi Florin Ilie (reprezentanţi ai băncii olandeze ING Bank din
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România), Antonello Iroce (de la ENEL Italia), Enrico Malerba (şef al Pirelli pentru România), Sorin Minea (şef
co-acţionar la Angst, firmă producătoare de carne şi mezeluri cu capital majoritar elveţian), Richard Moat (şef al
Orange-France Telecom pentru România, telefonie mobilă), Liliana Solomon (şefă a Vodafone -Marea Britanie
în România, telefonie mobilă), Răsvan Radu (şef al băncii UniCredit-Italia în România), francezul Jean Valvis (de
la La Dorna, producător de apă minerală şi lapte), Paolo Sartori (reprezentant al SECI Centre în România), Steven
von Groningen (şef al băncii austriece Raiffeisen în România), Nicolae Voiculescu şi Bojan Jagodic (şefi pentru
Novartis Pharma-Elveţia în România), Benoit Blarel („country manager” pentru România al Băncii Mondiale),
Cristian Colţeanu (reprezentant regional al trustului britanico-evreiesc General Electric), Ionuţ Costea (cumnatul
lui Mircea Geoană, şef la Raiffeisen Banca pentru Locuinţe şi Emporiki Bank, apoi la EximBank), Anca Harasim
şi Sorin Mîndruţescu (directorul şi preşedintele Camerei de Comerţ Americane din România), John Hutson (şef al
Delphi Diesel Systems în România), Vasile Iuga („country manager” pentru România al
PriceWaterhouseCoopers, firmă internaţională de audit financiar), Patrick Desbiens (şef al GlaxoSmithKline),
John Rakolta (preşedinte al Walbridge Group, Detroit, USA), Richard Moat (director T-Mobile UK), Irina Socol
(şefă la Siveco-Romania, proprietate israeliană - a se vedea lucrarea Politica filo-sionistă a României), Şerban
Toader (reprezentant al firmei britanice KPMG), Cristina şi Christopher Neesham (profesori la Monash
University, Melbourne, Australia), Nicolae Dănilă (şef al Băncii Comerciale Române, deţinută de Erste Bank
-Austria).
Observăm că în cadrul think-tank-ului, care se vrea un forum al dezbaterilor şi iniţiativelor pentru o politică
„iluminată” sunt extrem de prezente trusturi private (numite „member corporations”), majoritatea fiind
reprezentanţele în România ale unor corporaţii multinaţionale, ceea defineşte Aspen Institute ca expresie a
intereselor marelui capital, arătând ipocrizia lui Mircea Geoană privind apartenenţa sa la stânga socialistă a
politicii româneşti, un caz similar cu cel al ex-premierului britanic Tony Blair, care, din poziţia de şef al laburiştilor, servea de fapt marele capital mondial şi imperialismul acestuia; de altfel Blair a şi avut sprijinul Grupului
Bilderberg pentru a accede la conducerea Marii Britanii. [Aceasta era lista recentă a „member corporations” ce
compunea Aspen România: BCR (Erste Bank Austria); BRD (Groupe Societe Generale Franţa); American
Chamber of Commerce in România; Coca Cola HBC România; Delphi Diesel Systems Romania, Enel Romania
(Italia); Glaxo-SmithKline (UK); Novartis Pharma Services AG (Elveţia); Orange (France Telecom); Pirelli
Tyres Romania (Italia); Petrom SA (OMV Austria); PriceWaterhouseCoopers (UK); Raiffeisen Bank SA (Austria);
Smithfield Foods (SUA); Unicredit Romania (mega-bancă Italia); Unilever (New Jersey-SUA); Vodafone
Romania (UK); Mefin Sinaia (deţinută de Waldbridge Group - Detroit SUA); Siveco Romania (deţinută de
magnaţi israelieni); UCM Reşiţa (deţinută de INETAG- Elveţia, firmă din anturajul afacerilor „Pro Marelui
Maestru” mason Nicolae Buzăianu, „băiatul deştept” ai energiei româneşti, legat de Loja Alpina din Elveţia - v.
cap. Structurile Masonice din România); Mobexpert Holding şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România.] De
fapt, Geoană are chiar şi o legătură în politica britanică cu această afacere. Astfel, înainte ca Mircea Geoană să-l
pună ca director executiv la Institutului Aspen România, pe „băiatul de încredere” Andrei Ţărnea, funcţia era
exercitată de Liz Galvez, o diplomată britanică care în perioada 1997-2001 a fost adjunctul ambasadorului Marii
Britanii la Bucureşti, fiind apoi, timp de doi ani, consilieră („senior policy adviser”) la biroul de relaţii externe al
ministerului de Externe român, adică pentru ministrul de atunci, acelaşi Mircea Geoană. Elisabeth Galvez a
revenit în România din februarie 2006 pentru a conduce Aspen Romania, ocupând până în 2009 funcţiile de vicepreşedinte şi de director executiv.
Dintre reprezentanţii firmelor sau instituţiilor româneşti din rândurile Aspen Institute Romania se disting:
Mugur Isărescu (guvernatorul Băncii Naţionale a României), profesorul economist Daniel Dăianu, Sergiu Medar
(fost şef al serviciului de informaţii al Armatei şi fost consilier al preşedintelui Băsescu), Florin Pogonaru
(preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România), Cristian Mititelu (membru al Consiliului Naţional al
Audiovizualului), Cristian Ghinea (analist politic la Dilema Veche) Roberto Musneci (partner Ser-ban & Musneci
Associates), Ion Nestor (partner al firmei de avocatură Nestor Nestor Dicu-lescu Kingston Peterson), Dan Ostahie
(patron al Altex, furnizorul nr.1 de electrocasnice din România), Dan Şucu (patron al firmei Mobexpert Holding),
Camelia Bazac (soţia ex-ministrului Sănătăţii, Ion Bazac, proprietară a firmei Forza Rossa prin care vinde cca. 25
de autoturisme Ferrari pe an cu cca 250.000 euro bucata), Sandra Pralong ş.a.
Cine plăteşte însă activitatea Aspen Institute în România? Tot marele capital şi reţelele manipulării
mondiale, căci în fruntea „sponsorilor” din anul 2009 se află bunăoară - conform raportului public al Institutului
Aspen România - magnatul George Soros prin Open Society Institute (ceea ce explică şi prezenţa Renatei Weber,
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mandatara lui Soros pentru România, la deschiderea oficială a acestei filiale conduse de Geoană), urmat de multinaţionala PriceWaterhouseCoopers, băncile UniCredit, Raiffeisen şi Societe Generale (prin filialele din
România), Enel, Pirelli, Siveco (controlată de israelieni), ambasadele Canadei şi Olandei (stat a cărui casă regală
este principala fondatoare a Grupului Bilderberg, situat deasupra Aspen Institute în organigrama ocultei politice
mondiale) ş.a.m.d.
„Toţi aceşti oameni extrem de bogaţi şi de influenţi se întrunesc cam o dată pe lună sub preşedinţia lui
Mircea Geoană, şi, în spatele uşilor închise, dezbat diverse probleme. Aspen promovează de altfel principiul
«uşilor închise», adică secretizarea activităţii desfăşurate de institut. Există şi evenimente publice organizate de
Aspen, la ultimul, organizat în decembrie 2007, participând chiar şi premierul Tăriceanu.” - scria Q Magazine.
În 4 decembrie 2007, la împlinirea unui an de existenţă în România, Aspen Institute din România organiza la
hotelul Hilton - Athenee Palace din Bucureşti conferinţa „România în Uniunea Europeană: Un an”, la care
participa din nou şi premierul Călin Popescu Tăriceanu. În februarie 2008, înainte ca în România să aibă loc
marele summit NATO, la Bucureşti avea loc o conferinţă Aspen Institute, sub numele „Strategii comune pentru
securitatea europeană în deceniul următor”.
Mircea Geoană, însuşi, candidat al Partidului Social Democrat pentru funcţia de Preşedinte, în articolul Mic
dejun cu Madeleine Albright, ţinea să anunţe voalat că are sprijinul SUA, prin Aspen Institute, pentru a obţine
conducerea României.
Aflată la Bucureşti în mai 2008, Madeleine Albright, fost secretar de stat american şi membră a Aspen
Institute, venise pe banii firmei farmaceutice americane Merck (companie evreiască, de fapt) „pentru a promova
vaccinarea în scopul prevenirii cancerului de col uterin” (?!, „promovarea” însemna presiuni pentru ca statul
român să cumpere vaccinul Gardasil şi să îl administreze forţat la 125.000 de tinere eleve). Cu această ocazie, ea
s-a întâlnit cu preşedintele Băsescu şi cu premierul Tăriceanu, cărora le-a cerut să implementeze vaccinarea
tinerilor, dar, totodată, Mircea Geoană i-a organizat o întâlnire cu „câţiva oameni de afaceri, politicieni şi
formatori de opinie români”, precum „europarlamentarul” PSD Adrian Severin sau cursanţi ai „programului
Tineri Lideri al Institutului Aspen”. Cu această ocazie, madame Albright a vorbit despre cartea ei Memo to the
President Elect: How We Can Restore America 's Reputation and Leadership („Memoriu către preşedintele ales:
cum putem restabili reputaţia şi rolul conducător al Americii”), prezentându-şi „sfaturile pentru viitorul preşedinte
al Statelor Unite, oricare ar fi el/ea”, dar şi „pentru preşedintele pe care românii îl vor alege în 2009”, zicea ea.
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LOJELE NATO
„AMERICAN MILITARY SCOTTISH RITES BODIES”,
„LODGE OF NATO BASES” sau „ORIENT OF NATO BASES”
Înfiinţate în 1949, în Germania
De la bun început trebuie să subliniem că ceea ce este cunoscut sub denumirea de „lojele bazelor Nato” sau
„American military scottish rites bodies” este o construcţie masonică europeană, concepută după ocupaţia aliată
(americană) a Europei de vest, la finele războiului, în Germania, la Frankfurt. Până la un moment dat, aceste loji
se confundau, prin identitate comună, cu Marea Lojă Americano-Canadiană din Germania (care are în prezent atât
membri militari sau care s-au retras din activitate, cât şi civili).
Înfiinţarea Alianţei militare a NATO avea loc după al doilea război mondial, în timpul blocadei sovietice
asupra Berlinului (iunie 1948-mai 1949), când pe 4 aprilie 1949 pactul a fost semnat la Washington, iar apariţia
acestui bloc militar anti-comunist, în fruntea căruia stă SUA, coincidea cu perioada în care masoneria americană
de rit scoţian avea o puternică influenţă asupra ofiţerilor superiori ai armatei. Toţi următorii generali americani din
acea epocă erau masoni: generalul George C. Marshall (părintele celebrului „plan Marshall” pentru Europa
occidentală), generalul Harold K. Johnson - şeful statului major al armatei S.U.A., amiralul Arleigh A. Burke şeful forţelor navale S.U.A., generalul Curtis E. Lemay - comandant al armatei aerului S.U.A., generalii Bruce C.
Clark şi William C. Baker - şefi ai armatei S.U.A. staţionate în Europa occidentală după război, generalul Douglas
McArthur - comandantul forţelor militare ale S.U.A. din Japonia, generalul Loyd L. Wergeland, vice-amiralul
William F. Raborn Jr. - adjunctul şefului operaţiunilor navale, apoi director al C.I.A. În timp ce şeful statului
major al forţelor NATO devenea tot un mason, generalul Lyman L. Lemnitzer, oraşul german Frankfurt găzduia
comandamentul bazelor NATO din Europa, iar personalul militar din trupele aliate delegat să lucreze în bazele
europene NATO includea mulţi masoni activi care au format loji în jurisdicţia lor. Astfel, soldaţii britanici au
format lojile reunite într-o aşa zisă „Mare Lojă a Francmasoneriei Britanice din Germania”, iar lojile formate din
soldaţii americani şi canadieni s-au reunit în „Marea Lojă Americano-Canadiană a Germaniei” (The American
Canadian Grand Lodge of Germany), acestea, mai ales ultima, numindu-se şi Orientul Bazelor NATO („Orient of
NATO Bases”), „Lodge of NATO Bases”, „American Military Scottish Rites Bodies” sau Lojele NATO, în prezent
cu Supremul Consiliu de grad 33 la Bruxelles, în Belgia.
Numele lojilor componente ale acestei structuri sună precum U.S. Hessen Lodge No. 844, Darmstadt
(Germania), Oregon Military Lodge No. 936, Frankfurt (tot în Germania) sau Benjamin Franklin Lodge 591, o
lojă de limbă engleză ce foloseşte ritualul american, din Pisa (Italia).
Aceste două mari loji, „Marea Lojă Americano-Canadiană a Germaniei” şi „Marea Lojă a Francmasoneriei
Britanice din Germania”, împreună cu alte trei mari loji germane „redeşteptate” după 1946, sunt totodată şi
constituentele „regularei” Mari Loji Unite a Germaniei („Vereinigte Grosslogen der Freimaurer von Deutschland”
sau „United Grand Lodges of Germany”), în efortul început din 1944 al aliaţilor americani şi britanici de a
reconfigura masoneria mondială pe bazele „regularităţii”, adică al tutelării de către Marea Lojă Unită a Angliei şi
aliaţii ei americani a celorlalte masonerii naţionale, îndeosebi europene. Astfel, după 1944, în plin război încă,
Marea Lojă Unită a Angliei a purces la „readucerea marilor loji la regularitate” în Belgia, Elveţia, Franţa,
Germania, Olanda, Italia (prin Marele Orient al Italiei), Grecia şi ţările scandinave (dar şi în Argentina, Australia
ş.a.). [Unul dintre conspiratorii loviturii de stat de la 20 iulie 1944 contra lui Adolf Hitler a fost francmasonul
Wilhelm Leuschner, care, înainte de 1933, fusese ministru social-democrat în landul Hessa. El ar fi trebuit să
ocupe postul de vicecancelar al guvernului de tranziţie, dar a fost spânzurat din ordinul lui Hitler, la 29 septembrie
1944.]
Fenomenul dezvoltării masonice împreună cu extinderea NATO este dovedit şi de faptul că în perioada
1953-1964, prezenţa Franţei în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a antrenat crearea mai multor
loji, care au fost „demolate” ulterior, după retragerea acesteia din organizaţie, Franţa revenind în NATO abia în
anul 2009, în timpul preşedinţiei lui Nicolas Sarkozy.
(Chiar dacă multe loji franceze de sorginte NATO au fost închise după 1965, mulţi dintre masonii ce
aparţinuseră acestora s-au regrupat în „regulara” Grand Loje Nationale de France (Marea Lojă Naţională a
Franţei), apărută tot după al 2-lea război mondial, cu ajutor americano-englez, concepută ca o „contrapondere” la
Marele Orient al Franţei, ce a fost de-a lungul istoriei un susţinător al stângii revoluţionare. În zona Provence,
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datorită marii concentraţii de expaţi englezi şi americani stabiliţi pe Coasta de Azur, s-au înfiinţat numeroase loji
ce activau în cadrul Grand Loje Nationale de France şi în care au fost „iniţiaţi” şi corsicanii, fapt ce ar fi permis
„mafiei corsicane să se infiltreze printre Fraţi şi, în mai puţin de 20 de ani, se creează o structură mafiotă
[masonică] la care aderă primari, deputaţi, prefecţi, procurori, judecători, poliţişti şi oameni de afaceri ce activau
în zona serviciilor publice” cu scopul de a controla total fondurile publice pentru lucrări utilitare, infrastructură,
alimentare cu apă, salubrizare. Scandalul a izbucnit la finele anilor '80, când ancheta autorităţilor a dovedit
comiterea a peste 40 de crime la comanda membrilor acestor loji, efectuân-du-se sute de arestări şi condamnări,
precum şi radierea din GLNF a peste 8000 de „fraţi”, asociaţi în diverse forme cu cei găsiţi vinovaţi”.)
Cei mai cunoscuţi conducători ai Orientului lojelor NATO au fost ofiţerii americani Robert W. Woodward şi
Elmer C. George, fervenţi vizitatori ai statelor est-europene foste comuniste după 1989, când s-au ocupat de
redeşteptarea masoneriei în acestea, inclusiv în România, Ungaria, Cehia şi Bulgaria, dar şi în Slovenia,
Muntenegru. Astfel a fost reconstituită Marea Lojă Regulată a Ungariei, în 1992, compusă din ateliere ce grupau
120 de „fraţi” la început, după care „corpurile NATO de Rit Scoţian Antic şi Acceptat au început să coopereze cu
Consiliile Supreme din Austria şi Germania pentru stabilirea Consiliului Suprem al Ungariei”, fapt realizat în 24
februarie 1995.
România fusese recrutată din 1993, când „una din Lojile Bazelor NATO şi Supremul Consiliu Mamă al
Jurisdicţiei de Sud al S.U.A., în 7 mai 1993 şi-au trimis mai mulţi reprezentanţi în România, la Bucureşti”, cum
scria presa la acea dată, iar în Bulgaria, la 1 iulie 2000, o echipă compusă din delegaţi ai American Military
Scottish Bodies şi ai American Canadian Grand Lodge şi condusă de ofiţerii Robert W. Woodward şi Elmer C.
George au ridicat 34 de bulgari la gradul 32 al ritului scoţian, pentru ca la 7 ianuarie 2001 să fie constituit
Supremul Consiliu al ritului scoţian în Bulgaria.
Lojele Nato în România
Masonii români susţin că integrarea României în pactul militar „nord-atlantic” (NATO) a avut loc în
împrejurările apariţiei prealabile a Lojilor Bazelor NATO la Bucureşti, precizând că ei „au intrat în lojile
masonice ale bazelor NATO, încă din 1993!”, când „200 de masoni români au fost ridicaţi în grad de către Loja
Bazelor NATO din Germania”, pentru a se putea constitui Supremul Consiliu de rit scoţian, cum îşi amintea întrun interviu dl. Horia Nestorescu-Bălceşti. (detaliile aparţin istoriei Marii Loji Naţionale din România, prezentată
în capitolul Structurile masonice în România de azi).
Marele Consiliu al Marii Loji Naţionale din România a aprobat în şedinţa din octombrie 1998 fondarea la
Bucureşti a lojii Dale Woodward, înmatriculată cu nr.55, avându-l ca prim maestru venerabil pe Ion Savancea.
Loja a ajuns să aibă 200 de membri şi, ca lojă-mamă a fost pepiniera din care au roit numeroase alte loji. [Maestru
Venerabil al loji Dale Woodward a fost pentru o foarte lungă perioadă Ion Savancea, care a fost timp de 6 ani de
zile „eminenţa cenuşie” sau „prinţul întunericului” din MLNR. Consilier al Marelui Trezorier evreu Manole
Iosiper şi membru în „gaşca de pocherişti” a marelui maestru Bebe Comănescu, Ion Savancea a avut o
extraordinară capacitate de muncă, supervizând înfiinţarea a peste 50 de „Ateliere” masonice (loji embrionare) în
toată tara.] Emblema lojii conţine atât echerul şi compasul cât şi binecunoscuta stea în patru colţuri a NATO. Şi
actualul Mare Maestru al MLNR, Radu Bălănescu, a fost până recent Maestru Venerabil al lojei (a se vedea
pagina 237 şi următoarele).
Evident că loja masonică bucureşteană a fost inspirată de contra-amiralul american Robert W. Woodward,
Suveranul Comandor al Supremului Consiliu de rit scoţian din cadrul Orientului Bazelor NATO, marele maestru
Gh. Comănescu decizând să înfiinţeze loja „ca un omagiu direct adus de masonii români” lui Woodward, pentru
contribuţia la „redeşteptarea masoneriei române” în perioada 1991-1993 şi dezvoltarea acesteia după această dată.
Iată cum relata, sub anonimat, un mason de grad înalt, acest fapt:
„Sunt unul dintre cei 3 oameni care în casa lui Nicu Filip am luat decizia constituirii acelei Loji [Dale
Woodward] şi sunt unicul încă în proprietatea manuscriselor Woodward, a statutelor masonice trimise de acest
mare mincinos Robert Woodward, a scrisorii de mulţumire, a traducerilor din originalele trimise de
«respectabilul» Woodward - masonul militar ce nu a respectat o zi în viaţa lui jurământul masonic... Propunerea
de nume [al lojii] a venit de la Robert Woodward personal... Scrisoarea masonului fără pantaloni militari, surprins
făcând sex cu soldatele de culoare de la campamentul NATO din Belgia, se află încă în posesia mea, inclusiv plicul
scrisorii trimis de secretarul său oficial, un alt frate care şi astăzi este secretarul organizaţiei Scotish rite NATO...
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Loja românească D. Woodward (a celebrului amant cu Viagra, Bob Woodward) a fost momentul preluării practice a MLNR de către forţe obscure şi oculte pe care nici astăzi nu le cunoaştem în structura lor moleculară...”.
(http://mlnr-chirovici.blogspot.com/2010/09/camarila-lui-bebe-comanescu-partea-4.html#comments)
Loja Dale Woodward a fost numită şi „maşinăria de făcut bani negri a Ordinului”, „taxa de iniţiere” (la
negru) în această lojă costând între câteva sute de dolari şi câteva mii. Loja Dale Woodward a acţionat ca o
pepinieră de iniţieri pe bandă rulantă. „Am asistat stupefiat şi la ţinute în care aveau loc 10-12 iniţieri şi cam tot
atâtea sporuri de salariu”, spunea un fost membru al lojei. Putând fi considerată pe bună dreptatea „loja NATO” din
cadrul MLNR, în cadrul lojei Dale Woodward se regăsesc atât oameni de afaceri, politicieni şi parlamentari, dar şi
militari, precum Silvian Ionescu, care provine din spionajul românesc, unde a supervizat înainte de 1989
activitatea lui Traian Băsescu la Anvers. Chiar şi maiorul Viorel Dănacu - considerat într-o vreme ca şeful
„masoneriei kaki” -, provine din loja Dale Woodward, de unde a roit în 1999 împreună cu alţi 12 fraţi, fondând
loja Athenaeum şi, mai apoi, Marea Lojă Naţională a României. Iar Fl. Ghiulbenghian, care a făcut parte din loja
Dale Woodward declara: „Ordinul nostru concentrează cel puţin o treime din parlamentarii români, peste 1000 de
ofiţeri, în special de rang superior, câteva sute de procurori şi judecători, numeroşi membri din conducerea
partidelor politice, sute de primari, viceprimari, consilieri judeţeni sau locali şi prefecţi.” [MLNR a mai înfiinţat şi
în iunie 2003, tot la Bucureşti, o lojă masonică similară, închinată tot şefului lojelor NATO, sub numele de Robert
Woodward, deşi Dale W, numele primei loji, se referea la aceeaşi persoană, Dale fiind numele-poreclă cu care
prietenii apropiaţi îl apelau pe Robert W.]
În ceea ce priveşte apartenenţa multor militari români la lojele
masonice, în sub-capitolul Ofiţerii români deveniţi masoni (din cap.
Corupţie, Politică şi Afaceri în Masoneria Română) am enumerat
numele unor şefi ai serviciilor secrete sau ai armatei române aflaţi în
această situaţie, inclusiv foşti şefi ai marelui stat major al armatei,
precum generalii Mircea Chelaru, Eugen Bădălan şi Mihail Popescu.
Se vede mai jos şi că una din activităţile principale ale şefului ritului
scoţian din cadrul MNLR, Suveranul Comandor Costel Iancu, cel
care i-a stat alături lui Robert Woodward în „redeşteptarea”
masoneriei române, este vânzarea de echipament militar străin
armatei române, SRI-ului, STS-ului şi SPP-ului.
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Structuri masonice în România de azi
- Marile Loji, centrale masonice După anul 1990, în România au apărut mai multe „Mari Loji” (centrale masonice care reunesc mai multe
loji), ce au diferite afilieri internaţionale şi rivalizează între ele. Născute din lojile masonice apărute în anii '90,
istoria lor este plină de controverse, unele dintre ele apărând prin separarea („roirea”) unor loji masonice dintr-o
altă mare lojă, existând 9 până la 15 mari loji la un moment dat, unele reunindu-se mai apoi, altele apărând recent.
Unii politicieni români au făcut sau mai fac parte şi din Ordinul Masonic Mixt Internaţional Le Droit Humain
-Franţa, dar funcţionează şi o „jurisdicţie română” a acestui Ordin.
Principalele rituri practicate în România sunt: cel de York, ritul Scoţian Antic şi Acceptat (american) şi ritul
Memphis-Misraim; dar mai există şi ritul „francez”, cel „suedez” şi cel swedenborgian, ca şi alte rituri, practicate
de „masoneria spiritualistă”. Lojile din cadrul unei Mari Loji din România nu practică neapărat un singur rit,
reprezentanţii diferitelor rituri stând alături chiar în timpul marilor Convente masonice al Marii Loji.
Iată care sunt, în ordinea mărimii, aceste Mari Loji apărute în ultimii 20 de ani:

1. Marea Lojă Naţională din România (M.L.N.R.)
Este cea mai cunoscută Mare Lojă din România, cu cei mai mulţi membri şi „recunoscută ca regulară” în
anul 2008 de către chiar „Marea Lojă Mamă a Lumii”, Marea Lojă Unită a Marii Britanii, ce hotărâse din 1989
„redeşteptarea” masoneriei în România. Cu o istorie zbuciumată, MLNR l-a avut ca Mare Maestru pe
„jumalistul”-politician Eugen Ovidiu Chirovici în perioada 2003-2010, apoi pe medicul Radu Bălănescu, iar
sediul acestei cea mai mare Mare Lojă din România era la Sala Palatului, mutându-se apoi în cartierul Mătăsari,
într-o somptuoasă vilă proprie.
Modul de formare şi existenţa acestei Mari Loji este consecinţa directă a acţiunilor concertate a mai multor
puteri masonice străine, demarate la începutul anului 1990, de a „redeştepta” masoneria în România. Este vorba în
primul rând de masoneria engleză, care a mandatat masoneria italiană, căci aceasta avea deja legături solide cu
unii români încă din vremea lui Nicolae Ceauşescu prin celebra lojă italiană Propaganda Due (P2). Astfel,
Grande Oriente d'Italia avea acordul expres al Marii Loji Unite a Angliei să acţioneze asupra României. Mai
acţiona însă în acelaşi timp şi masoneria americană „mandatată” formal de „Suveranul Mare Comandor al
Supremului Consiliu român de grad 33” din Franţa, evreul Marchel Schapira. (a se vedea Marcel Schapira, şeful
evreu al masoneriei române; povestea succesiunii la funcţia de Suveran Mare Comandor (1944-1993), în
Masonerie şi Iudaism - Caiete antologice nr.1.) Costel Iancu, un violonist român ce trăia în Italia avea să fie
principalul actor al evenimentelor comandate de la Londra. Iată cum apar începuturile instalării masoneriei în România în 1990, după mărturisirile lui Gh. Pancreaţiu Iuliu Gheorghiu, însărcinat cu afaceri la ambasada română
din Italia, în acea epocă:
„Pentru că întâmplarea m-a ataşat în mijlocul evenimentelor, doresc să las pentru istorie, mărturii privind
primele contacte şi demersuri legale întreprinse pentru reactivarea masoneriei în România, după prăbuşirea
regimului de guvernare comunistă. În luna iunie 1990, mă aflam în misiune diplomatică la Ambasada României
din Italia, în calitate de însărcinat cu afaceri.
În această calitate am fost contactat, prin intermediul generalului Mario Jovene, de către (fostul) Mare
Suveran al lojilor masonice italiene, Elvio Schubba. Acesta a propus, din partea mişcării masonice mondiale, al
cărui centru este în SUA, ca autorităţile române să fie de acord ca masoneria să-şi reia în mod legal activitatea în
România. Am dorit să mă lămuresc mai bine asupra intenţiilor emisarului italian Schubba şi i-am adresat
întrebarea, de ce nu se acţionează prin Paris unde se coagulase cea mai intensă activitate a masonilor români din
străinătate. Răspunsul primit a fost că în rândul masonilor români din Franţa sunt disensiuni mari şi, ca atare, s-a
hotărât de către Supremul Consiliu din SUA, să se acţioneze prin Roma.
Totodată, fostul Mare Suveran Elvio Schubba mi-a arătat depline puteri în scris semnate de Fred
Kleinkneght, Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu Mamă a Lumii din Washington. Am transmis
autorităţilor române propunerile făcute. După primirea acceptului de la Bucureşti, transmis prin Ministerul
Afacerilor Externe, Elvio Schubba a sosit în România unde a fost primit, în ziua de 12 septembrie 1990, în
audienţă, în următoarea ordine, de: Adrian Năstase, ministrul afacerilor Externe, generalul Victor Atanasie
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Stănculescu, ministrul Apărării, Petre Roman, prim-ministru. Au urmat o serie de alte contacte şi întâlniri pe
canalul Roma-Bucureşti.
În noiembrie 1990 are loc vizita oficială în Italia a ministrului de Externe, Adrian Năstase, prilej cu care
demnitarul român i-a înmânat Marelui Suveran în funcţie Giu-liano Di Bernardo invitaţia de a vizita România.
Vizita a avut loc în decembrie 1990. În acea vreme, violonistul Costel Iancu (component al Orchestrei simfonice
din oraşul Aquilla-Italia), colaborator al Marelui Suveran Di Bernardo, s-a prezentat ca fiind omul de legătură din
partea masoneriei italiene cu reprezentanţii României substituindu-se primului emisar, Elvio Schubba...
În perioada 31 ianuarie - 3 februarie 1991 a avut loc prima vizită oficială în Italia şi la Vatican a
preşedintelui României, Ion Iliescu. Cu acest prilej, Giuliano Di Bernardo (care în prezent se ocupă de dezvoltarea
mondială a Ordinului Illuminati -n.ed.) a oferit un dineu în onoarea preşedintelui României şi a demnitarilor care
îl însoţeau.
În perioada următoare, pe linie masonică, legăturile s-au amplificat şi, cu sprijinul masoneriei italiene, s-a
constituit în România prima loja masonică post-comunistă al cărui Mare Maestru a fost instalat Adrian Dohotaru,
la vremea respectivă secretar de stat în Ministerul de Externe... În susţinerea acestor informaţii..., doresc să
precizez că ele sunt reţinute întocmai în Arhivele Ministerului Afacerilor Externe - documente simple şi
clasificate, fond Italia 1990-1991, unde pot fi găsite, de asemenea, alte documente mult mai ample şi mai
detaliate”. (articol din revista Cuvânt Masonic, nr. 2, Anul I/2005)
Iată ce avea să declare şi Costel Iancu, peste ani, despre acel moment:
„În 1989, la Londra, s-a decis redeschiderea Masoneriei Regulare în Europa Centrală şi de Est. Grande
Oriente d'Italia, din care făceam parte, a primit însărcinarea să redeschidă Masoneria Regulară din România,
asistat de Grand Lodge Nationale de France, mai precis de Marele Secretar, R.Fr. Trestournel.
Eu personal am primit însărcinarea din partea Grande Oriente d'Italia şi astfel, după ani, m-am întors în
România, m-am prezentat autorităţilor de atunci, declarând foarte clar intenţia venirii mele... Astfel, în [aprilie]
1990 se constituie prima lojă regulară din România - Concordia - fiind şi prima din întreaga Europă de Est.
Mai târziu, la 30 aprilie 1992, are loc fuzionarea celor două filoane ale actualei Masonerii Române - cea
Regulară şi Modernă, adusă după 1989 de Grande Oriente d'Italia - şi, pe de altă parte, cea a Tradiţiei Masonice
Române reprezentată de veteranii rămaşi până la acea dată şi care erau sub îngrijirea Marii Loji a Californiei,
veterani care sunt regularizaţi în acea ţinută rituală de însuşi Marele Maestru al Grande Oriente d'Italia şi
constituiţi astfel în Loja Nicolae Bălcescu, avându-l ca Venerabil pe Ilustrul Frate Nicu Filip. La aceeaşi dată se
constituie şi a doua Lojă, Delta Dunării. Astfel, la 24 ianuarie 1993, cele trei Loji aflate sub obedienţa Grande
Oriente d'Italia: Concordia, Delta Dunării şi Nicolae Bălcescu realizează, printr-un ritual excepţional de transfer
al Luminii Masonice din partea Puterilor Masonice Universal Recunoscute, Marea Lojă Naţională din România.
Mare Maestru a fost ales Fratele Nicu Filip, iar eu Pro Mare Maestru.” [revista Forum Masonic nr. 10-11. C-tin
Iancu era rămas în Italia din anul 1979. Devenit mason, „pentru o mai eficientă implicare politico-socială în ceea
ce priveşte viitorul României, în paralel cu activitatea artistică, Iancu începe să se specializeze în domeniul
economico-financiar, apoi să activeze cu succes în această direcţie”, spune istoricul mason Horia NestorescuBălceşti, care adaugă o uimitoare informaţie, cum că Iancu ar fi fost primit într-o societate iniţiatică încă înainte
de a fi părăsit România: „În 1974, încă de la vârsta de 20 de ani, face parte din unul din cele mai importante şi
eclectice grupuri de ezoterism, unde şi primeşte o serie de iniţieri, continuând această activitate în Italia, mai întâi
în cadrul Grande Oriente d'Italia şi ulterior în cadrul Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.” (Enciclopedia
Masonică).]
Una dintre primele intrări ale „mandatarului masoneriei mondiale regulare”, Costel Iancu, la autorităţile
române a avut loc, am văzut, la 12 septembrie 1990, când el, Iancu (şef al ritului Scoţian din România, astăzi) şi
Elvio Schubba, Comandor Mare Suveran al masoneriei italiene, s-au întâlnit cu Adrian Năstase (ministru de
externe), generalul Atanase Stănculescu (ministru) şi primul ministru al României, Petre Roman, întâlnire
desfăşurată la Ministerul de Externe din Bucureşti (informaţie confirmată peste ani în informatia.ro şi Ziua din 12
martie 2005). Petre Roman ar fi fost recrutat de masonerie înainte de 1989, pe când se afla la studii în Franţa
(informaţie publică, aceasta n-a fost niciodată contrazisă de Roman). În aceeaşi perioadă (1990), Petre Roman,
evreu fiind, afişa o puternică prietenie cu Cornescu -Ring, fiul evreului Camil Ring, iniţiat cu ani în urmă în
masonerie la Paris de către însuşi Marcel Schapira. [subiect prezentat în întregul context în Masonerie şi Iudaism,
super-think-tank şi Cluburi mondiale - Caiete antologice nr. 1, cap. Marcel Schapira, şeful evreu al masoneriei
române (p. 156).] Şi alte intrări ale lui Costel Iancu la oficialii români aveau să fie dezvăluite mai târziu de surse
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masonice: „De altfel, în 1990, Costel Iancu a venit în România pe linia masoneriei italiene, înfiinţând Marea Lojă
Naţională din România după întâlniri succesive cu Virgil Măgu-reanu (director al Serviciului Român de
Informaţii), Ioan Talpeş (viitor director al Serviciului de Informaţii Externe) şi Ion Iliescu (preşedinte al
României). L-a numit Mare Maestru pe Nicu Filip, care venea pe filiera Marii Loji a Californiei.” [România
Liberă din 14 octombrie 2006, care adaugă că ajutat de Ioan Talpeş, Costel Iancu a intrat în afaceri cu SRI-ul şi
SPP-ul (a se vedea cap. Trafic de influenţă şi afaceri)]
După întâlnirea din septembrie de la Bucureşti, în noiembrie 1990 ministrul de externe Adrian Năstase are o
vizită oficială în Italia, cu care prilej îi înmânează Marelui Maestru al Marelui Orient al Italiei, Giuliano di
Bernardo, invitaţia de a vizita România, fapt care s-a petrecut în decembrie 1990. S-a spus că din acel moment
Costel Iancu a devenit „omul de legătură” al lui Adrian Năstase cu di Bernardo şi cu masoneria, dar şi că Năstase
a devenit el însuşi mason (în Italia). Din anul 2009, acest mare maestru mason, di Bernardo, este implicat în
revigorarea în întreaga lume a Ordinului Illuminati.
[Destul de activ în „re-aprinderea luminilor” masonice în România începând cu anul 1990 a fost şi Marele
Orient la Franţei (mare lojă franceză adesea revoluţionară, atee sau condusă adesea de către evrei), care,
acţionând mult mai discret, a condus la apariţia marei loji româneşti cunoscute sub numele de „Marele Orient al
României” (istoria acestei alte „mari loji” româneşti este prezentată mai jos).]
Trecând peste formalităţi şi politeţuri cu americanii, Marcel Schapira se auto-proclamase deja conducătorul
destinului masonic al României, aşa că în octombrie 1990 el a „redeşteptat simbolic”, la Paris, Marea Lojă
Naţională Română şi l-a numit ca Mare Maestru al acestei Mari Loji, „cu titlu provizoriu, până se va alege un
Mare Maestru”, pe Alexandru Paleologu (iniţiat în masoneria regulară la Bucureşti, din 1946), care fusese numit
de la începutul anului 1990 şi ambasador al României la Paris, ceea ce demonstrează trecerea de care se
bucuraseră masonii români din jurul evreului Schapira pe lângă guvernul român „revoluţionar” (condus de Petre
Roman şi Gelu Voican-Voiculescu). „Constituirea Marii Loji Naţionale Române la Paris rămâne un gest simbolic,
fără efecte juridice masonice”, spunea ulterior istoricul mason Nestorescu-Bălceşti, evident partizan (când scria în
2005). Peste, 3 ani această Mare Lojă se va transfera la Bucureşti, cu acordul lui Schapira, devenind apoi Marea
Lojă Naţională Unită din România (expusă mai jos), iar Al. Paleologu, avea să se retragă în tăcere din viaţa
masonică, blazat. [Alexandru Paleologu avea să declare: „Masoneria este o organizaţie care a avut o mare
influenţă... în epoca în care într-adevăr masoneria era o elită. Cum a fost cea din România... La noi a funcţionat
foarte bine până la al doilea război mondial”. De sânge princiar fanariot, Paleologu voia să spună că masonii nu
mai reprezintă azi o elită, aparţinând unei categorii sociale vulgare.]
În realitate, Schapira, care îşi rezervase poziţia de Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad
33 al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat masonic român, avea să fie nevoit să „colaboreze” cu masoneria americană
pentru „redeşteptarea masoneriei române”, aşa cum declara într-un interviu dat ziarului Universul în februarie
1992: „Ordinul masonic Român din Paris a dat mandat Masoneriei americane de a se ocupa de reconstituirea
lojilor româneşti. Pentru noi, această masonerie e de bună credinţă, are mijloacele necesare fiind cea mai
puternică din lume”. „Mandatarea” era o formalitate, căci americanii erau presaţi să acţioneze la începutul anilor
'90 în instalarea unei masonerii subordonate blocului militar NATO în Europa Est-Centrală, care să contribuie la
înregimentarea statelor din această regiune în viitoarele acţiuni militare şi războaie ale SUA. Comoditatea lui
Schapira, care nu voia să locuiască la Bucureşti, ci la Paris, era încă un motiv pentru care i-a înmânat „mandatul”
lui Arnold Hermann, „american de origine română” (adică un evreu originar din România, ca şi Schapira),
reprezentant al Marii Loji din statul California şi al Supremului Consiliu american al ritului scoţian, care
controlează şi lojele NATO.
La rândul lor, cum am văzut, masonii americani şi cei britanici i-au mandatat pe cei italieni cu acţiunea
directă în România.
„Societatea Pinto”, Mafia, Costel Iancu şi masoneria română
Despre modul cum a acţionat masoneria italiană, evocăm din nou persoana lui Constantin Iancu, care apărea
ca trimis la Bucureşti de către Grande Oriente d'Italia încă de la sfârşitul anului 1989. Acest Costel Iancu, român
stabilit cu mulţi ani înainte în Italia, iniţiat în 1982 în loja masonică Giulio d'Abruzzo din oraşul Pescara, beneficia
de fonduri, aşa că, de cum a ajuns la Bucureşti a demarat contactarea „veteranilor masoni, supravieţuitori ai
regimului comunist”, pe care i-a organizat într-un aşa zis, chipurile, „Ordin Masonic Regular în România”. Vom
vedea imediat că dl. Costel Iancu era la începutul anilor '90 reprezentantul grupului Pinto (numit şi Societatea
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Pinto sau Studio Pinto), organizaţie masonico-mafiotă italiană care continua activitatea controversatei loji
Propaganda Due.
Însuşi controversatul Licio Gelli, Marele Maestru al lojei italiene Propaganda Due (P2) era omniprezent în
România în perioada 1990-1992, derulând, aşa cum îi era obiceiul, ciudate afaceri în Timişoara, Oradea şi
Bucureşti. Înalt mason apropiat mafiei, demersurile lui Gelli par a se fi lăsat cu o intensă instalare a afacerilor
italiene în vestul României (în Transilvania) (în partea vestică a României o seamă de italieni (asociaţi tot mafiei,
de către presă) sunt azi proprietarii unor întinse terenuri sau ferme agricole medii.). Dovada că Gelli era el însuşi
implicat alături de marea lojă italiană Grande Oriente d'Italia (în obedienţa căruia se afla şi loja care o conducea)
în re-deşteptarea masoneriei române o aduce mărturisirea lui Cornel Burtică, fost ministru dizident al Comerţului
Exterior românesc până în anul 1981. El arăta într-un interviu că, începând din 1990, Licio Gelli şi ofiţerii săi au
încercat să-l convingă să organizeze o mare lojă în România, iar în 1994, în Italia, i-au dezvăluit calitatea de
masoni şi a altor personalităţi române, precum Adrian Năstase, Victor Atanase Stănculescu şi Petre Roman.
(interviu în Evenimentul Zilei din 3 martie 2007)
Ceva mai departe (în capitolul privind MLNR „1880'), prezentăm activitatea Propagandei Due, cea a lui
Licio Gelli (şeful P2) în România anilor '90 (subcapitolul Licio Gelli şi România), ca şi legăturile sale din anul
2010 cu masoneria română.
Din 1993, Procuratura din Roma investiga activitatea mafiotă a grupării Pinto, iar interogatoriile luate celor
implicaţi în activităţile de spălare de bani ale organizaţiei oculte, în frunte cu şefi ai mafiei italiene şi „fraţi
masoni” ai Marelui Orient al Franţei, dezvăluiau faptul că această grupare, o formă de supravieţuire a Propagandei
Due, îl avea ca reprezentant în România pe Costel Iancu, cel care se ocupa concomitent cu „redeşteptarea” masoneriei române, îmbinând cele două activităţi.
Ancheta penală îi incrimina indirect şi pe guvernanţii români, emisarii crimei organizate fiind bine primiţi la
Bucureşti, cu toate onorurile, de oficiali precum preşedintele Ion Iliescu, guvernatorul Băncii Naţionale Mugur
Isărescu, generalul Stănculescu sau ministrul de externe Adrian Năstase. „Toţi aceştia au avut, într-un fel sau
altul, legături cu societatea Pinto, favorizând pătrunderea caracatiţei italiene în România”, sesiza şi presa din
epocă. Activităţile grupării Pinto mergeau de la spălarea banilor negrii, la marile afaceri imobiliare, trafic de
stupefiante, de materiale strategice şi de arme. În România au încercat, în primul rând, spălarea (plasarea în
afaceri a) banilor proveniţi din jefuirea în 2 noiembrie 1990 a unei bănci din Roma, Santo Spirito.
O parte dintre certificatele de depozit provenite din jefuirea unei furgonete a băncii Santo Spirito a fost
folosită pentru achiziţionarea sucursalei din Budapesta a Băncii Agricole româneşti, ceea ce a atras atenţia
autorităţilor italiene, care au descoperit că ele proveneau de la o firmă din Roma, Studio Pinto, deţinută de un
important mason, Patrizio Pinto, a cărui familie făcuse parte şi din loja Propaganda Due, până ce aceasta fusese
închisă în urmă cu numai câţiva ani, în plin scandal de corupţie.
Astfel, anchetatorii au descoperit că „Studio Pinto este un adevărat cuib mafiot, în care se reunesc mai multe
grupări: oameni politici de primă importanţă, loji masonice, servicii secrete şi crimă organizată” în spatele căreia
„se ascunde o adevărată încrengătură de firme, trusturi, concerne şi bănci, care îşi pasează de la una la alta
contracte şi bani, spre a li se pierde urma”. Din organizaţie făceau parte politicieni precum ministrul Justiţiei
Claudio Martelli, Bettino Craxi, Giulio Andreotti etc, oameni de afaceri precum Gian Ga-etano Caso, „omul
numărul 1 al afacerilor cu România”, care avea strânse legături cu oficialii de la Bucureşti, intermediate de
masonerie, ca şi lideri ai masoneriei italiene, precum Giuliano Di Bernardo, Armado Corona şi Alfredo Diomede,
respectiv marele maestru, ex-marele maestru şi marele secretar ai Marelui Orient al Italiei, sau românul C-tin
Iancu, mare maestru al lojei italiene Acquila, omul de încredere al primilor trei. Alt personaj important era
masonul Eugenio Carbone, membru al fostei P2 şi preşedinte al unei Camere de Comerţ italiene cu sediul în
aceiaşi locaţie a societăţii Pinto (în via Ripetta, nr 25 din Roma). Patrizio Pinto însuşi era membru al Marelui
Orient al Italiei.
Iată ce au aflat procurorii italieni din analiza interceptărilor telefonice, a materialelor confiscate după
arestarea nucleului dur al organizaţiei Pinto şi din interogatoriile efectuate:
Din declaraţia mafiotului Gian Gaetano Caso („responsabil cu sectorul România”): „Eu i-am vorbit [lui
Renato D'Andria, alt personaj din sfera grupării mafiote, care voia să preia distribuitorul de energie electrică
română, RENEL-UL] despre relaţiile dintre cele mai profitabile pe care le aveam, prin intermediul lui Pinto şi Costel
Iancu, cu preşedintele român Iliescu şi, prin alţii, cu guvernatorul Băncii Naţionale Române, pe care îl întâlnisem
personal în repetate rânduri. Cu ajutorul acestor relaţii, am dezvoltat în România numeroase iniţiative privind
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sistemul românesc de electrificare. Mai exact, am încheiat un protocol de intenţie, semnat pe de o parte de RENEL,
regia naţională a energiei electrice din România, şi de cealaltă parte de un grup de societăţi europene...” (în parte
firme ale grupului mafiot; RENEL chiar a constituit o societate comercială cu acelaşi nume, în asociere cu firmele
Energie şi Fenis cu sediul la Roma, în aceiaşi locaţie cu Societatea Pinto, via Ripetta nr. 25, administratorii
firmelor italiene fiind Costel Iancu şi Alfredo Diomede, marele secretar al Marelui Orient al Italiei).
Din declaraţia lui Patrizio Pinto, liderul Societăţii Pinto: „În mai 1992, Caso, întors din România, unde se
întâlnise cu Iancu (acesta are relaţii cu cele mai importante vârfuri ale lumii bancare şi politice româneşti, deşi nu
pot spune dacă îl cunoştea personal pe preşedintele Iliescu), mi-a adus toată documentaţia referitoare la
construirea unei reţele de autostrăzi în România.”
Anchetatorii italieni au avut surpriza să constate şi că Patrizio Pinto primise prin fax de la Costel Iancu, din
România, o ofertă de metale strategice, ce nu puteau fi furnizate la acea vreme decât de statul român (este vorba
de materiale de înaltă calitate, de puritate de minim 99,97%: 200.000 tone aluminiu, 5000 tone de titan, dar şi
scandiu, itriu, cesiu, cobalt, seleniu, tantal, beriliu, mercur, vanadiu, molibden, wolfran, nichel, crom, zinc; ca şi
450 kg de plutoniu îmbogăţit provenit din fosta URSS)
Din declaraţia marelui maestru al M.O.I., Giuliano Di Bernardo:
„Deja în noiembrie 1990, Costel Iancu mi-a spus că stabilise legături cu preşedintele Iliescu, cu ministrul
Apărării, Stănculescu, cu ministrul de Externe, Adrian Năstase... La invitaţia guvernanţilor români, m-am dus
pentru prima oară la Bucureşti la 3.12.1990, unde l-am găsit pe Costel Iancu, care m-a introdus pe lângă cele mai
proeminente figuri ale guvernului român, printre care Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale. În aceste
împrejurări mi-am dat seama că Iancu este foarte bine văzut de guvernanţii români.”
Costel Iancu era în acea vreme administratorul unei firme înregistrate în România, cu capital italian, Fenis
SRL, dar care aparţinea grupului Pinto (Patrizio Pinto deţinea singur 25%), iar intrările sale la guvernanţii români,
pare a fi fost asigurate de mai vechile legături ale lui Licio Gelli, patronul din umbră al ocultei masonico-mafiote
italiene. Nu ne putem aştepta nici ca inculpaţii italieni să fi spus chiar adevărul procurorilor, ci au ascuns
adevăratele legături şi au dat totul pe relaţiile lui Iancu. În realitate, cum am văzut mai sus, primele contacte între
masoneria italiană şi statul român s-au realizat prin ambasada României la Roma, prin generalul italian Mario
Jovene şi ex-marele suveran mason Elvio Schubba, Costel Iancu fiind abia mai apoi un emisar al acestora.
În acest mod poate fi privită şi următoarea declaraţie a marelui maestru Di Bernardo, din 06.08.1993:
„În noiembrie 1990, Costel Iancu mi-a spus că masoneriile din Franţa şi America activau în România, dar că
guvernanţii români preferau să aibă relaţii cu Marele Orient al Italiei, din cauza tradiţiei şi afinităţilor culturale...
Cu ocazia vizitelor mele în România, preşedintele Iliescu m-a informat că, pentru a-mi garanta maximum de protecţie, dăduse o însărcinare specială serviciilor sale secrete. În timpul unei întâlniri din 1991, Iliescu mi-a cerut să
iau legătura cu [Benito] Craxi (om politic italian, Bettino Craxi a fost şeful Partidului Socialist Italian până în
1993, iar între 1983-1987 a fost primul premier socialist al Italiei; el a avut o bună relaţie cu România ceauşistă,
fiind primit de Nicolae Ceauşescu încă din octombrie 1978, „într-o vizită de prietenie”.), care era considerat în
România omul forte al Italiei, deoarece intervenise pe lângă guvernul italian pentru a favoriza acorduri economice
şi financiare, care fuseseră, în cea mai mare parte, semnate între guvernele Italiei şi României. Am făcut aceasta,
prin intermediul unui frate mason socialist.”
Guvernanţii români preferau în 1990 „să aibă relaţii” cu Marele Orient al Italiei, decât cu masoneriile
franceză sau americană, zicea M.: M:. Giuliano Di Bernardo, dar, mai aproape de adevăr, s-a comentat că „În
spatele acestei stranii «opţiuni» sta, desigur, Costel Iancu. Guvernanţii români i-au dat tot concursul, nu din
motive oculte ci din prozaice interese financiare. La acea oră, Iancu era implicat în afaceri de sute de milioane de
dolari în România, afaceri de care oficialităţile de la Bucureşti nu erau străine”. [Ion Iliescu, Adrian Năstase,
Mugur Isărescu, Victor Athanasie Stănculescu au avut „relaţii profitabile” cu şefii Mafiei, în ziarul Ziua din 1, 2
şi 3 aprilie 1996. Miruna Munteanu, autoarea articolului, şi-a modificat ulterior opiniile şi atitudinea faţă de
Costel Iancu şi MLNR, devenind un fel de ziarist-acreditat al acestora ia importantele evenimente masonice, pe
care le prezintă elogios.] Dacă aşa este, singura concluzie este că, de la bun început, masoneria Română
(reprezentată de Marea Lojă Naţională din România) a fost construită de mafia italiană, aripa masonică (cu inevitabilul accept şi supra gir al masoneriei americană şi al lojelor NATO). Să ne amintim că şi alte surse vorbesc
despre afacerile făcute atunci de Costel Iancu în România, inclusiv la nivelul Serviciului Român de Informaţii şi
al Serviciului de Informaţii Externe.
După ce în ianuarie 1993, Costel Iancu redeşteptase Marea Lojă Naţională din România (cum vom vedea
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mai jos), iar în 7 mai îi redeştepta ritul scoţian, al cărui şef avea să devină, la Roma, în august, prietenii săi italieni
erau trimişi în judecată în stare de arest. Iancu avea să aibă, însă, altă soartă şi să îşi îmbine destinul cu al
României, devenind o personalitate care are uşi deschise la cei mai importanţi oameni din stat. În acelaşi an, 1993,
i se acorda, la Washington, Medalia Comemorativă „pentru 25 de ani de serviciu a Lojei Bazelor NATO”. Şi tot
din acest moment a devenit un important traficant de influenţă, dacă este să credem relatările despre cum a cerut
Iancu „ajutorul frăţesc masonic” pentru spolierea băncii Dacia Felix în favoarea unui economist-şef al BNR,
apropiat în acea vreme de Mugur Isărescu, în „lichidarea” Daciei Felix fiind implicat şi alt româno-italian apropiat
mafiei italiene şi P2, Ion Ilie Mania (date în sub-cap. Licio Gelli în România).
Un document samizdat, intitulat Raport final - Armaghedonul Masonic şi lansat în anul 2007 în condiţiile
primei suspendări a preşedintelui Traian Băsescu, pentru a-l victimiza pe acesta ca fiind ţinta atacurilor
„masoneriei bolşevice” din România (aflată la comanda masonului rus Aleksandr Kondyakov -ha! - a se vedea
câteva capitole mai jos), prezenta anvergura afacerilor lui Costel Iancu în România, la începutul anilor '90, astfel:
„Ioan Talpeş, gen. de div. şi secretar al Serviciului de Informaţii Externe în perioada 1992-1997, la ordinul
expres al preşedintelui Ion Iliescu, va «netezi» drumul agentului secret Costel Iancu. Ioan Talpeş va pune la
dispoziţie «marelui Comandor» Costel Iancu şi a colaboratorului său [al lui Talpeş], americanul Larry Watts, vila
conspirativă S.I.E. din str. Turgheniev nr.18 Bucureşti. Consecinţele acestor acţiuni se vor face cunoscute imediat.
Astfel, prin sentinţa civilă nr.54 din 17 septembrie 1993 a dosarului nr.57/PJ/93, Judecătoria Sectorului 3 a
Municipiului Bucureşti a acordat personalitate juridică «Marii Loji Naţionale din România», cu sediul în str.
Theodor Speranţia nr 104, bl. S26, ap2, sector 3. [La adresa de domiciliu (acasă) la Iosif Rauchwerger, un evreu
misterios care şi-a pus locuinţa la dispoziţie pentru înregistrarea Marii Loji Naţionale din România; cu acelaşi
nume, dar alt prenume, un anume Manfred Rauchwerger, vicepreşedinte ai băncii israeliene Leumi Le în România, a fost trimis în judecată în anul 2010 pentru înşelăciune.] Printre actele depuse la dosar, instanţa a găsit şi
avizul Ministerului Afacerilor Externe, care a fost dat prin implicarea directorului S.I.E. Ioan Talpeş...
La mai bine de un deceniu de la momentul înfiinţării M.L.N.R., Costel Iancu care devenise între timp
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România,
referitor la relaţia cu Talpeş va declara nonşalant presei: «Mă simt mai mult decât onorat să mă bucur de prietenia
lui Ioan Talpeş, pe care îl consider unul dintre cei mai buni oameni de stat din România. Încă din 1990, generalul
Talpeş a avut viziunea de a înţelege că existenţa masoneriei într-un stat democratic este o dovadă de normalitate».
Într-o analiză retrospectivă, observăm cu destulă uşurinţă că activităţile de bază ale masonului Costel Iancu sunt
plasate în zona militară, unde a reuşit să intermedieze vânzarea la suprapreţ de echipamente militare către M.Ap.N
prin intermediul firmelor administrate... Generalul Sergiu Gh. Medar, la acea vreme şef al Direcţiei de Informaţii
şi Reprezentare Militară este ginerele generalului filorus Vasile Ionel, care odată ajuns la Cotroceni consilier
prezidenţial sub Ion Iliescu îl va propulsa pe ginerele său, de pe poziţia pe care o avea ca inginer specializat în
proteze, direct către vârfurile puterii. La scurt timp de la numirea sa în funcţie, Medar îl va întâlni pe Costel Iancu
cu sprijinul direct al lui Ioan Talpeş. Aceştia vor dezbate problema importurilor de tehnică militară, implicându-i
în această afacere necurată şi pe generalii Alexandru Grumaz şi Florin Mihalache (fost ofiţer acoperit D.I.A. care
a lucrat la Bonn în 1990). Odată formată echipa care să coordoneze întreaga operaţiune, se vor obţine aprobările
de import şi finanţarea aferentă. Astfel... au reuşit să prejudicieze bugetul statului cu sume uriaşe de bani, urmare
a achiziţionării a: - unor echipamente analogice, astăzi piese de muzeu, în valoare de 20 mil. dolari; - unor
echipamente de radiocomunicaţii «Phoenix» în valoare de 120 mil. dolari, astăzi inutile şi neoperaţionale; - 8
avioane de recunoaştere fără pilot, tip Shadow, în valoare de 80 mil. dolari, prăbuşite toate din motive tehnice. La
fel stau lucrurile în cazul SRI şi SPP, unde «intrarea» a fost făcută de generalul Dumitru Iliescu şi Naghiu,
coordonaţi direct de Ioan Talpeş. În cazul S.T.S., principalii parteneri de afaceri ai «investitorului strategic»
Costel Iancu sunt generalii Tudor Tănase şi Dorel Ţărmurea-nu. Prin trafic de influenţă, se va obţine de către
aceştia activarea unui credit de 55 mil. dolari, cu garanţie guvernamentală, pentru modernizarea reţelelor de
telecomunicaţii speciale. Contractul de intermediere, cum era de aşteptat, va fi semnat prin firma Felix Telecom
România. [La vedere, în prezent, firma „românească” Felix Telecom îi aparţine generalului S.I.E. Teodor Ileş
(generalul fiind, cel mai probabil, un „paravan” pentru adevăraţii proprietari), dar în momentul înfiinţării ei, în
1992, acţionarul majoritar al acesteia era Telrad Telecomunication, un holding israelian controlat de Mossad
(amănunte în lucrarea Politica filo-Sionistă a României, subcapitolele Ofiţerii israelieni fac afaceri româneşti şi
„Parteneriat strategic” SRI-Mossad din 1992, în capitolul Mossad-ul în România „post-decembristă'). Felix
Telecom a făcut parte şi din aşa-zisul „Comitet de Sprijin” al Summit-ului NATO de la Bucureşti din 2008.
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Concret, firma a asigurat sistemele integrate de telecomunicaţii utilizate de SRI şi ziariştii străini în zilele summitului.] Comisionul de 15% (procente) va fi împărţit «frăţeşte» între camarila «bolşevică», masonul Costel Iancu şi
mafalda serviciilor secrete Ioan Talpeş...
Ca şi în cazul maestrului său din umbră, italianul Licio Gelli, masonul Costel Iancu va promova în România
afaceri necurate, de tip mafiot, sub apanajul masoneriei. Acesta este motivul pentru care, la 11 octombrie 2006,
fostul Mare Maestru (ad vitam) Gheorghe Comănescu a solicitat trimiterea în judecată masonică a lui Costel
Iancu, Suveran Mare Comandor al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România, pentru încălcări grave atât ale
regulamentelor masonice, cât şi ale legilor profane... Alături de el mai sunt acuzaţi masoni ca Manole Iosiper (un
aghiotant al mârşăviilor lui Costel Iancu), Stelian Nistor, Alexandru Hociotă şi Giuseppe Rossi, «ca unii dintre cei
implicaţi direct şi public în aceste încălcări de o gravitate fără precedent a Landmark-urilor, Constituţiei şi
Regulamentului General al M.L.N.R.».” [Giuseppe Rossi era „Marele Orator” al MLNR. Atât Rossi, cât şi Dragoş
Şeuleanu, directorul general al Societăţii Române de Radiodifuziune (adică al radioului de stat), erau consideraţi
oamenii de casă ai fostului premier filo-mason Adrian Năstase. Dealtfel, Dragoş Şeuleanu a fost adus în
masonerie, în martie 2005, de către chiar Giuseppe Rossi, în loja pe care o conduce (ca maestru venerabil), „I.C.
Brătianu”. Înainte de a intra în masonerie, în „perioada de aşteptare înaintea iniţierii sale”, se spune că Şeuleanu a
dat o „probă de bunăvoinţă faţă de frăţie”, oferind un post călduţ actorului Florian Pittiş, pe atunci purtătorul de
cuvânt al masonilor din MLNR, ca director al canalului Radio România Tineret, pentru care primea un salariu de
cca. 2000 de euro, plus deplasări gratuite în străinătate. Giuseppe Rossi este fost acţionar la Radio Contact
(asociat, deci cu Călin Popescu-Tăriceanu, alt prim-ministru), apoi director la alt post de radio, Kiss FM, unde
prestează Mihai Găinuşă şi „cârcotaşii” de la emisiunea „Cronica Cârcotaşilor”, difuzată de Prima Tv, televiziunea unui alt important mason, Cristian Burci.] [Materialul lansat în anul 2007 este, evident, unul anti-masonic.
Intitulat şi „Marea Lojă Naţională Bolşevică din România”, deşi bazat pe informaţii concrete reale, în general, el
este viciat de faptul că încearcă să acrediteze ideea că masoneria română ar fi controlată de Moscova, ceea ce nu e
adevărat, fiind controlată din Occident, şi că Traian Băsescu ar fi fost atacat de masonerie, ceea ce iar nu este
adevărat, Băsescu fiind un fidel soldat al „noii ordini mondiale”.]
Şi totuşi... evreo-româno-francezul Schapira conta
Să nu uităm că însuşi Costel Iancu îi recunoştea şi lui Schapira mandatul oferit în 1989, asemenea ca şi lui
(prin masoneria italiană), de către centrala masonică britanică, ce însărcinase şi Grand Lodge Nationale de
France (pe Marele Secretar R.Fr.Trestournel, căruia îi era subordonat Schapira), să contribuie la „redeschiderea
masoneriei regulare din România” (din interviul mai sus citat din revista Forum Masonic nr. 10-11). Totuşi, cum
vom vedea, în 1993 Marcel Schapira tulbura iarăşi apele, susţinând neregularitatea masoneriei coordonate de
americanii lojelor NATO şi, din umbră, de masonii britanici, deoarece se simţea dat la o parte.
Dincolo de eforturile masoneriei italiene de rit scoţian de re-instalare a activităţii masonice în România,
Schapira avea pretenţia că, din octombrie 1990, Marea Lojă Naţională Română s-a „redeşteptat simbolic”, la
Paris, când l-a numit ca Mare Maestru al acestei Mari Loji, „cu titlu provizoriu, până se va alege un Mare
Maestru”, pe Alexandru Paleologu, el, Schapira, păstrându-şi poziţia de Suveran Mare Comandor al Supremului
Consiliu de grad 33 al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat român, adică de şef al masoneriei române, câştigată în
zecile de ani de „exil” din Franţa.
Importanţa acestei funcţii este imensă în context internaţional, căci deţinătorul conducerii Supremului
Consiliul de grad 33 al ritului masonic Scoţian Antic şi Acceptat din fiecare stat, ritul cel mai răspândit din
întreaga lume, de sorginte americană (Albert Pike), însuşit şi de „masoneria regulară” şi de „lojele bazelor
NATO”, participă la întrunirile periodice mondiale ale Supremelor Consilii, unde sunt coordonate acţiunile ritului
şi ale masoneriei, inclusiv în planul politic. Astfel, în spatele structurilor militare ale NATO stau lojele masonice
ale ofiţerilor care practică Ritul scoţian vechi şi acceptat, ele numindu-se fie Orient of NATO Bases, fie American
Military Scottish Rite-NATO. (În mai 1996, masonul Victor Babiuc, care fusese ministru al Apărării României şi
care avea să revină pe această funcţie din anul 1997, intra în componenţa Supremului Consiliu de 33° din cadrul
MLUNR). Masonii americani voiau să instaleze în „tinerele democraţii” de la începutul anilor '90 Consilii
Supreme puternice, care să asigure climatul politic necesar intereselor militare SUA.
Problema nu putea însă să atârne numai de Marcel Schapira, ci trebuia rezolvată la nivelul conducerii
mondiale a celui mai puternic şi răspândit rit masonic. Ocazia a venit în perioada 16-21 mai 1992, când la Istanbul
a avut loc Conferinţa internaţională a Marilor Comandori ai Supremelor Consilii de Rit Scoţian Antic şi Acceptat
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din Europa cu participarea unor Supreme Consilii din restul lumii, inclusiv Israel şi SUA, ambele jurisdicţii: de
Nord (Washington) şi de Sud (Boston). Românii au fost reprezentaţi la întrunirea masonică anuală de Marcel
Schapira, în calitatea sa de Mare Comandor al Supremului Consiliu român. Marele frate:. american C. Fred
Kleinkneght, Mare Comanador al Supremului Consiliu al Jurisdicţiei de Sud a SUA, l-a chemat deoparte, la o
„întrevedere privată” pe Schapira, i-a acordat medalia masonică „Albert Pike” şi i-a cerut colaborarea pentru ca în
România să fie instalat cât mai grabnic un Suprem Consiliu. Ca de obicei, Schapira a început cu explicaţii
justificative ce arătau că România nu ar fi încă pregătită pentru reluarea activităţii masonice, dar americanii - care
conduc ritul pe plan mondial, ei fiind „Supremul Consiliu Mamă al Lumii” - au arătat că vor ca anul viitor, în
1993, să fie instalat în România, la Bucureşti, un Suprem Consiliu autohton al Ritului Scoţian. Planul de expansiune (de „ocupare a văii”) viza o întreagă lume, nu numai pe români, ci tot estul ex-comunist al Europei şi fosta
Uniune Sovietică.
Un obstacol în aplicarea planului „Marilor Fraţi” americani era acela că în 1992 în România nu prea existau
masoni cu gradul 33 în ritul scoţian care să se poată uni şi constitui un Suprem Consiliu, iar singurul care putea
face ridicări în grad era Marcel Schapira, recunoscut ca Suveran Mare Comandor, dar care nu o făcea. De aceea,
fără a-l mai aştepta sau a-i mai cere acordul lui Schapira, „fraţii” americani şi italieni acţionează: la 24 ianuarie
1993 avea loc la Casa Vernescu din Bucureşti „Conventul de reconstituire şi redeşteptare a Marii Loji Naţionale
din România”, în organizarea aceloraşi masoni care acţionaseră deja prin instalarea în România a mai multor loji
masonice, oficiile fiind făcute de Marele Maestru al Marelui Orient al Italiei, Giuliano di Bernardo, un adept al
Ordinului Illuminati; Arnold Hermann, reprezentant al Supremului Consiliu american împreună cu Douglas
Lemons, reprezentantul Marii Loji din Statul California - SUA; şi Elvio Sciubba, ex-Suveran Mare Comandor al
Supremului Consiliu de 33 al Italiei, dar şi al reprezentanţilor Orientului bazelor NATO din Germania.
Marele Maestru al Marii Loji create de fraţii italiano-americani era Nicu Filip secondat în conducere de
neobositul Costel Iancu. „Abia în acest moment, Supremul Consiliu din exil, condus de Suveranul Mare
Comandor Marcel Shapira, a început să se agite - relata un mason. Shapira a declarat de la Paris că România este
teritoriul său, cu toate că nu avea aici nici un fel de corp masonic”. Mai mult, fidelii lui Schapira aveau să spună
despre această situaţie că „Marele Orient al Italiei, care era în iregularitate (din cauza lojei Propaganda Due, P2,
printre altele) a suferit o degenerare ireversibilă şi a instalat o «Mare Lojă» a Ritului Scoţian şi Acceptat, folosind
numele adevăratei Mari Loji, moştenitoare a celei fondate în 1880 de către C. Moroiu”.
„Dar Schapira s-a inflamat cu adevărat abia atunci când, în 7 mai 1993... deşi prezent la Bucureşti, Marcel
Schapira nu participă la ceremonia de la Cercul Militar desfăşurată sub patronajul Supremului Consiliu Mamă al
Lumii... El preferă să aibă, separat, o întâlnire la Hotelul Bucureşti, cu câţiva veterani (Dan A. Lăzărescu, Cezar
Balaban, Alexandru Chiriceanu, Vladimir Boantă, Tudor Boroş ş.a.) cărora le înmânează însemnele gradului 33
(colan şi insignă), consemnând prin aceasta ridicarea lor la gradul 33... Nu a existat nici un fel de ritual. Peste
câteva ore avea să se producă un incident care a dus, în fapt, la ruptură... Lui Constantin Bărbulescu, la acea dată
decanul de vârstă (profană şi masonică), i se interzice, politicos, dar ferm, intrarea în Templul amenajat la Cercul
Militar, întrucât purta la rever insigna de grad 33 primită de la Fr.: Marcel Schapira.” (Horia Nestorescu Bălceşti,
Enciclopedia Ilustrată a Francmasoneriei din România).
Tot în aceeaşi zi, forţat de evenimente, Marcel Schapira a „repatriat” Marea Lojă „tradiţională” a masoneriei
româneşti (adică a dispus/permis existenţa unei mari loji pe teritoriul României), „numindu-l” pe Vladimir Boantă
drept Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România, altă mare lojă decât cea cu exact acelaşi nume, condusă
din ianuarie de fratele Nicu Filip, căreia Schapira nu îi recunoştea regularitatea. (Mai jos câteva subcapitole, e
prezentată istoria Marii Loji Naţionale Unite din România, adică linia Schapira.)
Cu toate acestea, chiar fără binecuvântarea lui Schapira, Marea Lojă Naţională din România de obedienţă
americano-britanico-NATO obţine „avizul Ministerului de Externe”, adică al lui Adrian Năstase, pentru ca la 17
noiembrie 1993 să se înregistreze la Judecătoria sectorului 3 din Bucureşti. În 19 octombrie (1993) Supremul
Consiliu Mamă al Lumii (al ritului scoţian) consacra, la Washington, primul Suprem Consiliu de grad 33 al
acestei Mari Loji Naţionale din România, condus de Costel Iancu.
În mai 1995, la conducerea MLNR este ales, în locul lui Nicu Filip (care avea 81 de ani, devenind Mare
Maestru de onoare), secretarul de stat de la ministerul român de Externe, Adrian Dohotaru, care avea să moară
într-un accident de maşină la scurtă vreme, în timp ce se deplasa pe o şosea din Ucraina îndreptându-se spre
Odessa. Interimatul a fost asigurat atunci de Primul Mare Supraveghetor al Marii Loji, Pierre de Hillerin, până la
Conventul din 20-21 ianuarie 1996, când Mare Maestru devine Sever Frenţiu, care a decedat însă anul următor, în
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noiembrie, dar nu înainte de a încerca unificarea cu Marea Lojă Naţională Unită din România (linia Schapira Dan Amedeo Lăzărescu). Liderul Partidului România Mare, dl. Corneliu Vadim Tudor, a declarat că după
moartea lui Adrian Dohotaru, Costel Iancu l-ar fi căutat la Senat şi i-ar fi propus să preia şefia MLNR.
Deoarece Sever Frenţiu semnase cu Vladimir Boantă, Marele Maestru al MLNUR (linia Schapira -Dan
Amedeo Lăzărescu), un protocol de „unificare” a celor două mari loji, o mare parte din loji şi din „fraţii” de la
MLNUR, în frunte cu politicianul ţărănist Gh.(Bebe) Comănescu trec în tabăra Marii Loji Naţionale din România,
încă de când mai trăia Sever Frenţiu. Gheorghe Comănescu, o figură care avea să marcheze masoneria
românească, devine astfel Pro Mare Maestru al MLNR, din 12 octombrie 1997, iar din 7 martie 1998 devine Mare
Maestru plin, adică şeful ordinului masonic. Ascensiunea sa vine şi din dorinţa mereu confirmată a masonilor
români de după 1990 de a fi în cea mai bună inter-relaţio-nare cu puterea politică, căci partidul lui Comănescu,
PNŢ-CD-ul, se afla la guvernare din 1997, el însuşi fiind secretarul general al organizaţiei de Bucureşti a
partidului, iar în perioada 1992-1996 fusese şi deputat PNŢ-CD, funcţionând şi ca secretar al „Comisiei de
Abuzuri şi Petiţii” a Camerei Deputaţii, condusă de alt mason din aceeaşi mare lojă cu el - Victor Babiuc - şi
avându-l ca expert pe însuşi Marele Maestru Vladimir Boantă (s-ar putea spune despre Comisia de Abuzuri a
Parlamentului României că era efectiv controlată de către Marea Lojă Naţională Unită a României, linia Schapira
- D. Amedeo Lăzărescu).
Comănescu avea să declare unor „fraţi” apropiaţi că „la preluarea înaltei demnităţi de Mare Maestru de la
Sever Frenţiu a preluat nimic. Sau aproape nimic. Un sediu undeva într-un apartament de 2 camere din Bucureşti
(ce servea şi ca Templu). Nici un registru matricol al MLNR, aşa că nu ştia prea bine nici câţi membrii are
Ordinul, nici cine sunt aceştia”. Erau între 300 şi 500 de membrii. Nici Comănescu nu a fost însă vreo uşă de
biserică în privinţa contabilizării banilor marii loji. El a cumpărat câteva chitanţiere nepersonalizate de la librărie,
pe care le-a înmânat „Marelui Trezorier”. Chipurile nu ştiau că asociaţiile erau obligate prin lege să aibă cod fiscal
şi să îşi depună bilanţul la fisc.
„Ce a lăsat Bebe Comănescu la plecarea din funcţie, în 2003?”, se întreba unul dintre foştii lui colaboratori
din conducerea marii loji, «Venerabilul» Ghiulbenghian, răspunzând: „O Mare Lojă cu peste 4000 de membri
activi (şi circa 1500 în stare de adormire, conform evidenţelor ţinute de Horia Nestorescu), aproape 6 miliarde de
lei în cont, toate datoriile achitate, obţinerea a peste 100 de recunoaşteri... sediu şi Temple, mai întâi în Calea
Victoriei şi, la sfârşitul mandatului său, la Sala Palatului. A reuşit şi demonizarea MLNUR prin asocierea acesteia
cu tendinţele de dezmembrare a statului naţional unitar român. A deschis peste 100 de Ateliere [masonice]. A
atras în Ordin nu numai persoane dubioase... ci şi valori certe ale societăţii româneşti: doctori deosebit de
valoroşi, parlamentari ai tuturor partidelor, academicieni, profesori, miniştri, ofiţeri superiori ai tuturor armelor”.
Comănescu, însă, adăuga acelaşi confrate mason al său, „a transformat Marea Lojă Naţională din România în
maşinărie de recrutare de membri pe bani, pe bani mulţi” prin „decizia de creştere explozivă a numărului
membrilor Marii Loji Naţionale din România, decizie justificată de scopul urmărit, adică zdrobirea MLNUR şi
ocupare cât mai rapidă a Văii române de către MLNR”.
Privind „fabrica de bani”, elocvent este exemplul celebrei loji bucureştene Dale Woodward (din care
provine actualul şef al Marii Loji, Radu Bălănescu, al cărei Venerabil a fost), o „lojă NATO” CU cca 200 de
membri, din care s-au născut mereu alte loji [despre această importantă „lojă NATO” bucureşteană a se vedea
capitolul Lojele NATO] supranumită şi „maşinăria de făcut bani negri a Ordinului”, unde taxele de iniţiere sau de
ridicare în grad erau de ordinul sutelor de dolari SUA, însă în cercurile înalte ale puterii politice româneşti,
celebru ca „spoliator-şef în Ordin” ar fi fost scriitorul Dinu Săraru (care din 2003 a fost şi Pro Mare Maestru al
MLNR), căci crease un atelier masonic al „elitelor” în care „taxa de iniţiere” plătită de fraieri pleca de la 10 mii de
dolari SUA [informaţiile acestea şi cele din următoarele rânduri provin din dezvăluirile făcute de (ex) maestrul
venerabil Florin Ghiulbenghian în materialul său difuzat în sept.-nov. 2010: Marea Lojă Naţională din România Poveşti Adevărate, ca şi din emisiunea de la OTV din 17.10.2010, unde a fost invitatul dlui Marian Oprea,
directorul revistei Lumea.]. (alte detalii în capitolul Corupţie, politică şi afaceri în masoneria română.)
Trebuie să-l amintim şi pe cel care se consacrase de atunci ca Mare Trezorier al Marii Loji Naţionale din
România, numit şi „adevăratul cancer al finanţelor MLNR” şi „cel mai înverşunat oponent al unei evidenţe
contabile în concordanţă cu prevederile legale”. Este vorba despre Manole Iosiper. „L-am cunoscut încă din
primele săptămâni după intrarea în Ordin, în 1999 -povestea fratele :. Fl. G.-... Iosiper folosea apartenenţa la
minoritatea evreiască din România ca o pavăză în faţa oricăror acuzaţii, interpretându-le imediat ca pe atacuri
antisemite, nicidecum ca pe reflectarea propriilor fapte. În calitatea lui de Mare Trezorier, a refuzat permanent
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orice control fiscal şi a fost principalul oponent al intrării în legalitate din punct de vedere fiscal al MLNR. A
devenit celebru prin faptul că împrumuta bani de la Fraţi şi nu îi mai restituia”, precum împrumutul pe care l-a
făcut de la Gicu Dudescu (din familia boierească a Dudeştilor), de la care a luat 50.000 de dolari şi nu i-a mai
restituit, pretinzând că „afacerea în care i-am investit a dat faliment”.
La începutul conducerii marii loji de către M.:M.: Gh. Comănescu, lucrând direct cu Manole Iosiper, Mare
Trezorier Adjunct era Ovidiu Galeş, care făcea parte din „gaşca de pocherişti ai lui Comănescu”, care „pierdea”
către acesta, la desele partide de poker pe care le jucau, sume importante de bani, pentru a-i transmite astfel
Marelui Maestru partea sa din câştigurile negre ale Ordinului. Fiind ofiţer în cadrul Ministerului de Interne, însă,
Galeş a încercat permanent să nu aibă o poziţie prea vizibilă.
Deoarece „unificarea” din 1997 dintre MLNR şi marea lojă din linia Schapira-Lăzărescu (MLNUR) fusese
în realitate un eşec, în iulie 2000 Gh. Comănescu (MLNR) şi Titus Nicoară (marele maestru al MLNUR)
semnează un „Acord mutual privind Unificarea celor două Mari Loji”, în prezenţa marilor maeştri ai Marii Loji
Unite ale Germaniei, Marii Loji Alpina a Elveţiei şi Marii Loji Regulare a Belgiei. Documentul prevedea că
unirea se va face numai după aprobarea actului de unire într-un viitor Convent Extraordinar.
Sfârşitul anului 2000 aduce în România o nouă guvernare - cea a Partidului Soci-al-Democrat (PSD) -, un
nou preşedinte - Ion Iliescu - şi un nou prim-ministru, pe Adrian Năstase. Totuşi, deşi ţărănist, marele maestru
Gheorghe Comănescu a beneficiat de „sprijinul pe care l-a primit de la Ion Iliescu şi Adrian Năstase începând
chiar cu 2001”. Acest „sprijin” nu era însă unul altruist, ci venea în contextul în care politicienii români erau angajaţi în parteneriatul cu Alianţa militară NATO, iar Marea Lojă Naţională din România era copilul Lojilor Nato
şi al Supremului Consiliu Mamă al Lumii (al gradului 33 al ritului scoţian), cel al SUA. Acest parteneriat avea să
ajungă la apogeu în scurt timp, în noiembrie 2002, prin intrarea României în Organizaţia [militară a] Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO), la summit-ul NATO de la Praga, urmat de venirea lui George Bush la Bucureşti.
Acesta era contextul politic când, la 24 ianuarie 2001 era semnat „Protocolul de Unire a M.L.N.R. cu
M.L.N.U.R.” între Gh. (Bebe) Comănescu şi noul mare maestru al M.L.N.U.R., Eugen Ovidiu Chirovici,
personajul cal troian al lui Adrian Năstase, care devine astfel „Pro Mare Maestru” al M.L.N.R., adică adjunctul
marelui maestru Comănescu, unirea fiind de fapt o integrare în M.L.N.R. a lojilor masonice rivale. Adevărul este
că... Chirovici abuzase de funcţia sa la M.L.N.U.R. când semnase protocolul cu Gh. Comănescu, aşa că foarte
puţini au fost masonii care l-au urmat de la marea lojă înfiinţată în 1993 de Marcel Schapira. Cu toate acestea,
poziţia câştigată de Chirovici era însă sigură, căci era garantul bunăvoinţei puterii PSD-iste faţă de fraţii întru
închinarea la „Marele Arhitect al Universului”. Mai mult, va şti să îşi consolideze poziţia şi să rămână cel puţin 10
ani la conducerea Marii Loji Naţionale din România, cu începere din anul 2003.
„Elita masoneriei mondiale la Bucureşti”, titra presa românească despre evenimentul organizat de ritul
scoţian din MLNR la Bucureşti, în zilele de 30 şi 31 mai 2003, când „fosta Casă a Poporului [Palatul
Parlamentului - n.n.] s-a transformat, timp de două zile, în cel mai mare Templu Masonic al Lumii”, cu ocazia
„aniversării a 10 ani de la reconstituirea în România a Ritului Scoţian Antic şi Acceptat”. Organizarea
ceremoniilor a fost opera lui Constantin Iancu, ca Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu al ritului
scoţian din MLNR, participând aproape 2000 de „iniţiaţi şi neiniţiaţi”, 250 dintre aceştia primind plachete
masonice omagiare ca „personalităţi ale vieţii publice”.
Cum de a putut Costel Iancu să folosească Palatul Parlamentului României pe post de Mare Templu
masonic? Răspunsul constă în chiar declaraţia sa din 1999, când, în calitate de şef al Supremului Consiliu al
ritului scoţian apărea cu scenarii de „salvarea a Ţării” în faţa Comisiei de Apărare a Senatului, afirmând apoi către
presă că: „90% dintre parlamentari, aparţinând tuturor partidelor politice sunt şi masoni, organizaţiile funcţionând
ca vase comunicante pentru asigurarea înţelegerii necesare”. (România, teatru de război masonic, în Ziua din
14.10.1999.)
S-a făcut o adevărată paradă de somităţi ale masoneriei mondiale „regulare” pro-NATO la Palatul
Parlamentului, precum Fred Kleinkhnecht, şeful Supremului Consiliu Mamă a Lumii din Washington pentru ritul
masonic scoţian instituit de Albert Pike, dar şi şefii ritului din Italia, Germania, Austria, Portugalia, Ungaria,
Bulgaria şi Rusia etc, toţi venind împreună cu adevărate delegaţii masonice „de acasă”, dar vedeta evenimentului
a fost însuşi amiralul Robert Woodward, şeful lojilor bazelor NATO, care, entuziast, declara că „în România se
face treabă [masonică] excelentă, nu doar ca număr de membri, ci şi sub aspectul calităţii oamenilor”, adică bine
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plasaţi în vârfurile puterii politico-sociale. Iar Fred Kleinkhnecht, şeful mondial al ritului, îi ţinea isonul, afirmând
că „francmasoneria românească este un miracol” şi susţinând că „în următorii cinci ani masoneria din România va
deveni cel mai puternic Suprem Consiliu din Europa”.
Suveranul Mare Comandor „ad vitam” Marcel Shapira, venit de la Paris, stătea alături de Costel Iancu şi,
atraşi de aşa o „elită” străină, au venit la „aniversarea de la Palat” şi unii importanţi masoni dizidenţi faţă de
MNLR, precum „veteranul masoneriei româneşti”, Nicu Filip, primul Mare Maestru post-decembrist al Marii Loji
Naţionale din România (în urmă cu un an, în 2002, Nicu Filip se alăturase, însă, grupării conduse de Viorel
Dănacu, contestând autoritatea Marelui Maestru în funcţie al MLNR, Gheorghe Comănescu). Alt asemenea
dizident prezent şi el lângă Costel Iancu la sărbătoarea masonică era şi Ernest Schlessinger, unul dintre
întemeietorii marii loji concurente, chiar adverse, Marea Lojă Naţională Unită din România (MLNUR), unde ritul
scoţian era condus de un duşman al lui Costel Iancu, de celebrul Andre Szakvary, „suspendând - s-a spus - chiar
dacă numai pentru câteva ore, vechi rivalităţi şi antipatii personale”, ceea ce spune mult despre faptul că, până la
urmă, masonii din Românii sunt totuşi uniţi de aceleaşi scopuri. „Este o aniversare, o sărbătoare a tuturor
masonilor de rit scoţian, indiferent de traseul lor sau de eventualele lor erori”, explicau atunci masonii. (după
Miruna Munteanu, Recorduri masonice în România, în Ziua din 1.06.2003)
Ceremoniile din prima zi au fost impresionante. Deschiderea a fost marcată de sunetul puternic al unei
trompete şi de corzi din orchestra armatei române şi din orchestra filarmonică Marea Neagră. „Primii care au
intrat în Templu au fost membrii Supremului Consiliu pentru România urmaţi de Suveranul Mare Comandor
Constantin Iancu, însoţit de Suveranii Mari Comandori de Onoare Marcel Schapira 33° şi Arnold Hermann 33°” scria un raport masonic. Au intrat apoi delegaţiile străine, fiecare arborând banerele sale. A urmat delegaţia
„Supremului Mare Capitol al Masonilor din Arca Regală din România”, condusă de fostul general de Securitate
Ştefan Mâşu, acum în postura de „Înalt Mare Preot”, apoi delegaţia gazdelor, adică Marea Lojă Naţională din
România, condusă de marele maestru Gheorghe Comănescu. Abia la final au intrat „stăpânii lumii”, adică
delegaţia „Supremului Consiliu Mamă a Lumii”,condusă de Fred Kleinknecht.
În cuvântul său de deschidere, Costel Iancu saluta importanta „prezenţă a „iubitului nostru frate Robert
Woodward, the chief of the NATO Bases Lodges”, arătând că:
„Suntem aproape de a unifica - în zona profană a uniunii mondiale -, la punctul de a restabili şi de a instala
noua ordine a Templului lui Solomon. Pentru aceasta noi toţi am jurat, aceasta este ambiţia noastră şi, pentru
aceasta, România şi masoneria română este în poziţia potrivită... Suntem convinşi că masoneria, ritul scoţian,
reprezintă elita ce conduce şi va conduce omenirea...”. („We are now on the verge of unifying - in the profane
field of world union -, at the point of restoring and installing the new order of the Temple of Solomon. For this we
all swore, this is our ambition and, within this, Romania and Romanian Masonry is in the proper position... We
are convinced that Masonry, the Scottish Rite, represents the elite that leads and will lead the mankind...” (Forum
Masonic, revista MNLR, nr. din septembrie 2003).)
In seara primei zile, 30 mai, masonii străini
împreună cu cei români, conduşi de Costel Iancu, s-au
deplasat la Palatul Cotroceni, unde au fost primiţi de preşedintele de atunci, Ion Iliescu (acelaşi care în 1990 le
deschidea uşa României). Acum, după exact 13 ani,
Iliescu îl decora pe şeful mondial al ritului scoţian, Fred
Kleinknecht, cu cea mai înaltă decoraţie românească,
„Steaua României în Grad de Mare Ofiţer”, în prezenţa a
„numeroase personalităţi” din armată, politică (inclusiv
miniştri), economie şi cultură.
Foto: Coperta din august 2003 a Scottish Rite
Journal, publicaţia mondială a ritului, înfăţişându-i pe Ion
Iliescu şi pe Fred Kleinknecht îmbrăţişaţi în „lanţul
masonic”
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Ion Iliescu, aflat la ultimul său mandat de preşedinte al ţării, a ţinut la această „frăţească” întâlnire un
discurs elogiator la adresa masoneriei, aducându-şi astfel aminte că „La începutul anului 1990, reprezentanţii
masoneriei internaţionale, prin Marele Orient al Italiei, şi-au exprimat sprijinul dat de organizaţia lor procesului
democratic ce era în curs în ţara noastră; noua Românie, în proces de cristalizare, avea nevoie de asemenea
iniţiative... Şi, cu exact o decadă în urmă, în mai 1993, aici, în Palatul Cotroceni, am întâlnit delegaţia Supremului
Consiliu Mamă al Lumii, de la Washington, condusă de Suveranul Mare Comandor Fred Kleinknecht şi de şeful
Lojelor Bazelor NATO, Robert Woodward. Suntem conştienţi de rolul mondial jucat de masonerie prin societăţile
ei iniţiatice..., principalele doctrine politice au fost influenţate de mişcarea masonică... Ceremonia de aici, din
această seară, înseamnă o recunoştinţă pentru continuitatea masoneriei române.” (alocuţiunile din 30-31 mai s-au
publicat în revista Forum Masonic din septembrie 2003.)
Iliescu îi conferise aceeaşi medalie, Steaua României, dar „în Grad de Comandor” (că tot era „comandor” şi
la rit), cu numai o zi înainte, lui Costel Iancu, pentru, chipurile, „sprijinul constant acordat în promovarea imaginii
reale, în mediile politice şi economice internaţionale, a transformărilor democratice petrecute în România după
revoluţia din decembrie 1989, pentru menţinerea eforturilor ţării noastre de integrare în structurile euro-atlantice”
(adică în blocul militar NATO).
Seara de 30 mai s-a încheiat cu un banchet masonic la restaurantul McMoni's.
Ziua de 31 a început cu ritualuri şi parade ale „Corpurilor Rituale Române” la Palatul Parlamentului, cu
acelaşi fast ceremonial, urmate de „comunicare” între cei prezenţi, care, la prânz, s-au întâlnit la un cokteil, la
ministerul de Externe român, cu primul-ministru Adrian Năstase, cu ministrul Mircea Geoană şi alţi miniştri. Cu
această ocazie, zic masonii, Năstase „şi-a amintit de redeşteptarea francmasoneriei româneşti după 1989, o
mişcare în care a fost direct implicat ca Ministru de Externe în 1990”.
Întrunirea masonică s-a încheiat în Sala Unirii din Palatul Parlamentului cu „un bal impresionant... cel mai
mare din istoria postdecembristă a României... probabil cel mai mare eveniment de acest gen organizat vreodată
în România”.
Distracţia a fost asigurată de momentele artistice: Orchestra Filarmonică interpretând valsuri vieneze şi
secvenţe din Lacul Lebedelor de Ceaikovsky, trupa de balet Oleg Danovschi, dansul Căluşarilor şi dansul fetelor
de la Căpâlna, muzică de cafe-concert, Big Band-ul naţional dirijat de Ionel Tudor şi cântece populare româneşti
interpretate de Nicolae Furdui Iancu şi de Mioara Velicu.
De un „succes cu totul ieşit din comun” s-a bucurat Dumitru Farcaş, căci, după ce l-a ascultat cântând la
taragot, Fred Kleinkhnecht, ajutat şi de paharele consumate, avea ochii în lacrimi, zicându-le celorlalţi comeseni:
„Abia acum înţeleg ce înseamnă România”. Apoi, tot restul serii, Kleinkhnecht repeta oricui dorea să-l asculte:
„Vreau să devin român. Nu mă poate face cineva român, măcar onorific?”
La un moment dat, în sunetul Odei Bucuriei de Beethoven, în timp ce Palatul Parlamentului era scăldat întrun spectaculos foc de artificii, „Suveranii Mari Comandori” Iancu şi Kleinknecht, înconjuraţi de alţi masoni,
îmbrăcaţi la costum şi papion, au tăiat „tortul aniversar” ţinând împreună acelaşi cuţit. Tortul, de formă pătrată,
avea desenat pe partea superioară vulturul bicefal ce simbolizează Supremul Consiliu Masonic al ritului. Totul s-a
transformat apoi într-un fel de mare horă românească în timpul căruia masonii români, cei străini şi invitaţii lor,
mulţi politicieni locali, „s-au îmbrăţişat într-o armonie fraternă”.
„Este cea mai mare celebrare masonică pe care am văzut-o în viaţa mea”, declara la final Fred Kleinknecht.
Şi Robert O. Ralston, Suveranul Mare Comandor al Jurisdicţiei Masonice de Nord a Ritului Scoţian a SUA,
spunea, la rândul lui: „Nu am mai fost niciodată la un eveniment care să aibă atâta emoţie şi atâta mândrie ca
acesta... A fost fantastic!” „Este o manifestaţie fantastică, a fost interesant şi a fost cea mai importantă întrunire
din Europa din acest an”, adăuga şi Corrado Ballaco Gabrieli, Suveranul Mare Comandor italian, venit la
Bucureşti în fruntea unei delegaţii de 18 persoane a Marelui Orient al Italiei.
Întrunirea masonică de la Bucureşti din 30-31 mai 2003 ar fi fost momentul când premierul român Adrian
Năstase ar fi acţionat pentru a-şi consolida puterea personală prin încercarea de a se instala la conducerea Marii
Loji Naţionale din România, nu pe sine, ci printr-un apropiat al său, în persoana lui Eugen Ovidiu Chirovici (din
2002 consilier cu rang de secretar de stat al prim-ministrului Adrian Năstase). Tot sprijinul acordat de autorităţile
române acestui eveniment avea în substrat şi acest deziderat.
Astfel, sfârşitul anului 2003, la 8 noiembrie, a marcat alegerea cu spectacol şi tam-tam a conducerii Marii
Loji Naţionale din România. La 20 septembrie se încheiase perioada de „înscriere a candidaturilor”pentru funcţia
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de Mare Maestru, deşi forţele oculte ale masoneriei trăgeau deja toate sforile pentru alegerea lui Eugen Ovidiu
Chirovici. Spectacolul propriu-zis a început după 23 septembrie, când a început perioada celor 40 de zile de
„campanie electorală” a celor 16 candidaţi la cea mai înaltă funcţie masonică, parte din ei fiind invitaţi la o
reuniune televizată, organizată de „favoritul” Chirovici.
Totul era regizat, căci Chirovici a fost „vedeta” serii, „bucurându-se de sprijinul - mai făţiş sau mai voalat al reprezentanţilor masoneriei străine. Au răspuns invitaţiei sale: Alfred Koshka, Marele Maestru al Germaniei,
Anatoli Coman, Marele Maestru al Marii Loji a Moldovei de peste Prut, Borislav Sarandev, Marele Maestru al
Bulgariei şi Alexandr Kondyakov, Mare Secretar al Marii Loji a Rusiei”. (Masoneria: bal preelectoral, în Ziua
din 19.09.2003.)
În anul 2006, Marea Lojă Naţională din România avea să fie implicată în alt scandal public privind conducerea acesteia, cu ocazia Conventului Masonic din 4 noiembrie 2006, organizat pentru alegerea noului Mare
Maestru al marii loji. E vorba de afaceri financiare dubioase şi despre dispariţia fondurilor masoneriei, episod
dezvoltat în capitolul Trafic de influenţă şi afaceri.
Presa română centrală dezvăluia că în săptămâna 9-14 octombrie 2006, înainte de alegeri, cca 1.200 de
oameni au avansat sumele necesare ca „taxe” pentru primirea diverselor grade masonice, de ia 200 de euro la
2.400 de euro de persoană, în funcţie de gradul obţinut, fiind vorba de bani încasaţi preponderent fără eliberare de
chitanţe. Costel Iancu, „Suveran Mare Comandor” al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din cadrul Marii Loji
Naţionale din România susţinea că avea atunci în structura sa masonică cca 4.000 de persoane, ceea ce, la nivelul
taxelor duce la totalul de 15-20 milioane euro.
„E normal ca în aceste condiţii arhiva să dispară pur şi simplu - scria presa vremii. Mai ales că, în anul 2003,
Radu Auneanu a încercat să ordoneze finanţele MLNR, dar a fost dat afară imediat ce a început să-şi dea seama
de amploarea maşinaţiunilor. Istoria se repetă în 2005, când Ştefan Szobotka repetă demersurile de urmărire a
traseului sumelor, dar este dat afară (Szobotka, membru al Partidului Naţional Liberal (organizaţia sector 2
Bucureşti) nu a fost totuşi „dat afară” de tot, mai mult, ulterior a devenit chiar purtătorul de cuvânt al MLNR.).
Toate acestea explică de ce anume fostul Mare Maestru Gheorghe Comănescu îl acuza [pe Costel Iancu] de încălcarea gravă şi repetată a legilor masonice în favoarea intereselor personale, dar şi de faptul că a înlesnit şi a
determinat imixtiunea organelor de conducere ale Ritului în campania candidaţilor înscrişi la înalta Demnitate de
Mare Maestru al MLNR”.
Eugen Ovidiu Chirovici
Văzut de unii jurnalişti ca un exponent al vechii Securităţi române în masonerie (din cauză că a fost
susţinut să parvină în fruntea Marii Loji de către foşti generali de Securitate precum Şt. Mâşu), Chirovici
ar avea în acelaşi timp merite în răsturnarea regimului comunist, deoarece în chiar anul 1989 ar fi primit
din partea „revoluţiei” „Medalia de aur pentru Revoluţia din Decembrie”, deşi aceste „merite” rămân
obscure. Oricum, regimul „revoluţionar” i-a priit lui Chirovici, căci dintr-un obscur economist la o
întreprindere din Făgăraş, el a devenit în 1990, prin transfer, director financiar al Editurii Muzica din
capitala Bucureşti.
Din anul 1991, Chirovici îşi schimbă din nou profesia cu cea de jurnalist, exclusiv în trustul fraţilor
Păunescu, magnaţi proveniţi din vechile structuri ale statului comunist (asociaţi la rândul lor Securităţii),
magnatul George Păunescu fiind în acelaşi timp unul dintre agenţii Anti Defamation League din
România (organizaţie a lojei masonice iudaice B'nai B'rith), conform presei româneşti din SUA - ZumZiarul românesc -, racolat de amanta sa evreică Cristina Sprinceană, adusă din Israel şi instalată în SUA
ca manager al conturilor bancare ale lui George C-tin Păunescu, unde acesta a deschis şi un post tv
românesc, pe lângă alte afaceri.
Chirovici a intrat în masonerie în anul 1996 în loja bucureşteană Titu Maiorescu aflată în obedienţa
unei Mari Loji rivale atunci MLNR, anume Marea Lojă Naţională Unită din România.
Şi la data când a intrat în masonerie, ca şi după aceea, Chirovici lucra din anul 1991 la ziarul
Curierul Naţional (proprietatea fraţilor Păunescu; în 1994, Chirovici devenise redactor şef adjunct, iar
din 1999 devenea re-dactor-şef al ziarului).
În acelaşi an în care a devenit mason, în 1996, Chirovici a beneficiat de o bursă la Institutul pentru
Dezvoltare Economică (EDI) al Băncii Mondiale, la Washington DC, în SUA, după ce în anul anterior,
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1995, în perioada de verificare, urmase un curs la University of Glasgow, de management, în Marea
Britanie.
În perioada 1999-2002, Chirovici era directorul executiv al postului tv B1, deţinut de aceiaşi
magnaţi Păunescu împreună cu israelianul Elan Schwar-zenberg, partener de afaceri.
În plan scriitoricesc, Eugen Ovidiu Chirovici produce o proză fără o valoare deosebită, dar pusă în
scenă la Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, cum este cazul romanului său Suflete la preţ redus, pe
care l-a şi lansat personal în Israel, la Haifa, în 20 mai 2008, cu ocazia vizitării lojilor masonice
israeliene, prilej cu care remarca că „există loji unde evreii şi arabii lucrează împreună”. Dealtfel şi
lansările de carte din România sunt pentru Chirovici întâlniri cu masonii.
În domeniul „economic” Chirovici publică lucrări în care tratează subiecte apropiate preocupărilor
sale masonice: Naţiunea virtuală - Eseu despre globalizare (în 2001) şi Misterele Istoriei - religie,
politică, bani (2005).
Ca mason, în anul 1999 el devenea „Mare Acoperitor”, membru al Marelui Consiliu al Marii Loji
Naţionale Unite din România, pentru ca în octombrie 2000 să devină Mare Maestru al acestei mari loji
dizidente (pe care o prezentăm la poziţia 4).
Din noua sa poziţie, Chirovici semnează în ianuarie 2001 Protocolul de Unificare dintre Marea sa
Lojă şi cea rivală, mai puternică, Marea Lojă Naţională din România. El este numit concomitent
aproape, în 5 februarie 2001, în funcţia de Pro Mare Maestru al „Marii Loji” până atunci rivale, MLNR,
ceea ce a fost considerat o trădare de către marea sa lojă de obârşie, Marea Lojă Naţională Unită din
România, care vedea în acest gest „o părăsire a obedienţei, întrucât nu putea fi Mare Maestru într-o
obedienţă şi Pro Mare Maestru în alta”, şi care îl radiază din evidenţele sale şi nu recunoaşte actul unirii
semnat de Chirovici în cadrul Conventului extraordinar din februarie 2001.
Odată înregimentat în fruntea MLNR, unde avea să atragă şi alţi masoni „roiţi” de la Marea Lojă
trădată, M.L.U.N.R., Eugen Ovidiu Chirovici apare şi în prim planul politic. Ancorat în partidul
magnatului Dan Voiculescu (Partidul Umanist Român devenit mai târziu Partidul Conservator), partid
care pe lângă câţiva naţionalişti de faţadă precum generalul Chelaru, numără între membrii săi numeroşi
masoni (precum Ştefan Mâşu) sau membri ai Clubului Rotary, Chirovici devine din 2002 consilier cu
rang de secretar de stat al prim-ministrului Adrian Năstase, iar din anul 2003 preşedinte al Agenţiei
Naţionale pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Tot în acest an, la 8 noiembrie 2003, Chirovici
dobândea cu spijinul făţiş al masoneriei străine poziţia supremă de Mare Maestru al Marii Loji
Naţionale din România, în timp ce premierul Năstase declara această MLNR drept instituţie de utilitate
publică, adică subvenţionată cu bani de la bugetul de stat.
Alături de Iancu mai erau acuzaţi şi alţi masoni, precum Manole Iosiper („evreu creştinat, sprijinit activ de
Costel Iancu”, „aghiotant al mârşăviilor lui Costel Iancu”, scria România Liberă), sau Giuseppe Rossi, „ca unii
dintre cei implicaţi direct şi public în aceste încălcări de o gravitate fără precedent a Landmark-urilor, Constituţiei
şi Regulamentului General al MLNR”.
Acuzat era însă chiar şi cel care voia să obţină un nou mandat în fruntea Marii Loji, E. O. Chirovici, care nu
s-ar fi implicat „în lichidarea acestor grave probleme”, mai mult, fiind la rândul său „acuzat de afaceri dubioase pe
banii masonilor”.
Denunţul intern al ex-Marelui Maestru Gh. Comă-nescu a fost înregistrat la 11 octombrie 2006, cerând
aplicarea art. 148 alineatul 2 din „Regulamentul General”, ce prevede că „speţele de Justiţie Masonică socotite
grave duc la excluderi, radieri, arderi între Coloane ...”. Cel care a condus acest „tribunal” intern („Curtea
Supremă de Justiţie Masonică”) a fost însă politicianul Ioan Bazgan, un senator PNL (Partidul Naţional Liberal),
care însă a lungit cauza până ce a casat-o, astfel încât alegerile s-au desfăşurat fără ca să fie dovediţi vinovaţii, iar
Eugen Ovidiu Chirovici a câştigat încă un mandat.
Alegerile din Conventul Masonic de la 4 noiembrie 2006 fuseseră precedate de preliminarii la care au
participat nouă candidaţi: 1. Marele Maestru în vigoare Eugen Ovidiu Chirovici (acuzat de nereguli, dar „având
un serios sprijin extern”); 2. Horia Nestorescu-Bălceşti (un mason absolut respectabil, dedicat studiului); 3. evreul
Manole Iosiper, omul lui Costel Iancu; 4. Ioan Giurescu; 5. Aurică Stoica, consilier personal al ministrului de
atunci al Agriculturii (Gheorghe Flutur); 6. Cristian Tiberiu Popescu; 7. Radu George Serafim; 8. colonelul Ioan
Rus (un profesor la Academia Militară, disciplina „Război psihologic şi dezinformare”); 9. Dragoş Marinciu.
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Finala a fost jucată însă de către favoritul sforăriilor interne, E.O. Chirovici, şi de către Radu George Serafim, un candidat nepericulos, mai degrabă, ex-realizator la televiziunea română de stat al unor emisiuni sforăitoare
pe teme religioase, mai întâi, şi de critică de artă, mai apoi (la TVR Cultural). [Când în perioada 1990-1991
editam revista Arhetip - Atelier Spiritual, publicam articolele dlui Radu George Serafim numai după ce acestea
erau „îmbunătăţite calitativ” de către redactorul Iulian Dragomir, ceea ce părea chiar să îl bucure pe realizatorul
tv, apărut brusc pe sticlă atunci.] Astfel că tot Chirovici a fost ales Mare Maestru şi, deşi a fost ales pentru o
perioadă de numai 3 ani, el a nu a mai organizat alegerile statutare în anul 2009, ci la finele lui 2010.
2008 a fost anul gloriei lui Chirovici în fruntea MLNR, căci după ce în ianuarie a îndeplinit condiţia
unificării MLNR cu altă centrală masonică candidată, Marea Lojă a României, în 12 martie Marea Lojă Naţională
din România a primit „recunoaşterea” din partea Marii Loji Unite a Angliei, devenind astfel, chipurile, singura
mare lojă „regulară” din România, adică „recunoscută de Francmasoneria Regulară Universală”, zice Chirovici.
La braţ cu SRI-ul. Pe fondul faptului că E.O. Chirovici se permanentiza la conducere, în noiembrie 2009
apăreau o serie de dezvăluiri din culisele MLNR făcute de maestrul venerabil al Lojii Sfinx, Florin
Ghiulbenghian. Acesta arăta că, Chirovici a falsificat pe ascuns statutul şi hotărârile Adunării Generale ale
MLNR, apoi le-a depus la instanţă (unde este înregistrată Marea Lojă ca asociaţie) ascunzând şi acest lucru
fraţilor. „Mai mult - adăuga M:.V.: Ghiulbenghian -, [Chirovici] s-a pus pe sine şi, implicit, Masoneria română, la
dispoziţia conducerii reale a PDL şi a preşedintelui Băsescu”, astfel:
a) „cu ocazia alegerii recente a noului Consiliu de Administraţie al Băncii Naţionale a României de către
Parlament. La acel moment, Marele Maestru Chirovici, împreună cu lideri ai PDL, l-a susţinut pe Lucian Croitoru
pentru postul de viceguvernator”. (Lucian Croitoru a fost şi una din variantele preşedintelui Băsescu pentru
funcţia de prim-ministru al României.)
b) „o dovadă suplimentară a aservirii de către Traian Băsescu a Masoneriei române, prin probabila şantajare
a Marelui Maestru Eugen Ovidiu Chirovici, îl constituie tentativa acestuia de a impune ca urmaş al său pe Mircea
Gheordunescu, fost director adjunct al SRI. Dovada clară a şantajului constă în crearea de către Chirovici şi
[fratele Ioan Dănuţ] Tănăsie a unui dosar fals pentru M. Gheordunescu, referitor la activitatea acestuia în cadrul
MLNR, acesta nefiind niciodată Maestru Venerabil al unei Loji din cadrul MLNR, condiţie indispensabilă pentru
a-i fi acceptată candidatura la funcţia de Mare Maestru. În plus, în toate prezentările făcute lui Mircea
Gheordunescu, precum şi în cadrul discuţiilor purtate de acesta cu diverşi membri ai MLNR, inclusiv cu mine,
acesta a folosit obsedant de mult numele lui Florian Coldea ca fiind persoana ce-l susţine pentru această demnitate”. Florian Coldea este considerat eminenţa cenuşie a Serviciului Român de Informaţii. [Ofiţer de carieră în
spionaj cu gradul de general de brigadă, F. Coldea a fost numit în iulie 2005 prim-adjunct al directorului SRI
printr-un decret semnat de preşedintele Băsescu, dar a condus adesea singur acest serviciu de informaţii. În aprilie
2007, când preşedintele Traian Băsescu se afla în procedurile de suspendare din funcţie iar Curtea Constituţională
avea un cuvânt greu de spus, s-a descoperit că Florian Coldea, omul lui Băsescu încă de la episodul răpirii ziariştilor în Irak, în anul 2005, dispusese verificarea dosarelor mai multor judecători ai Curţii Constituţionale, fiind
acuzat de opoziţie de intenţia de şantajare a judecătorilor acestei Curţi.]
Mai mult, Generalul SRI „Florian Coldea şi-a exprimat, în cadrul mai multor petreceri private, întreaga
susţinere, atât a sa, cât mai ales a Serviciului pe care îl conduce, pentru candidatura lui Mircea Gheordunescu
...dar Florian Coldea nu este mason. De asemenea, implicarea SRI în alegerea viitorului Mare Maestru al MLNR
reprezintă un amestec nepermis şi o încălcare de o gravitate fără precedent a tuturor cutumelor masonice, aşa cum
sunt acestea acceptate de către Masoneria Universală Regulară” - adăuga M.:V.: Ghiulbenghian. (Cutremur în
Masoneria română: «Chirovici a pus Masoneria la remorca lui Băsescu!», dezvăluirile M:.V.: Ghiulbenghian în
Cotidianul din 18.11.2009.)
Prietenia dintre SRI-istul Coldea şi masonul ex-SRI-ist Gheordunescu era permanent afişată în perioada
2008-2010. Astfel, Coldea şi Gheordunescu participau umăr la umăr la lansarea cărţii Labyrinth.com a Marelui
Maestru Chirovici, sau împărţeau aceeaşi lojă la Ateneul român, la concertul din mai 2009 organizat cu uşile
închise de Marea Lojă Naţională din România pentru masoni şi invitaţii lor, în care s-a ascultat Mozart, Strauss,
Manuel De Falia („Dansul focului”), Khachaturian („Dansul săbiilor”) ş.a.
[În loja de la Ateneu, lângă Coldea şi Gheordunescu se afla şi jurnalista Floriana Juncan, care povestea
ulterior despre Florian Coldea că, cu această ocazie, „Mircea Gheordunescu mi l-a lăudat îndelung, împărtăşindu142

mi superlativele cu care toate serviciile omoloage SRI-ului le-au avut la adresa lui Florian Coldea de-a lungul
timpului. Se pare că, într-adevăr, în timp ce George Maior [directorul SRI] este cartea de vizită a instituţiei,
diplomatul cu discurs şi portavocea în lume, Coldea conduce, în fapt, informaţiile, este omul care coordonează
activitatea propriu-zisă”. „Am mai remarcat - adăuga ea, acoperindu-se de ridicol - şi faptul ca masonii sunt
oameni eleganţi, cu prestanţa şi cu aerul misterios ce-i caracterizează pe toţi, transmiţând vizibil superioritatea
celui care aparţine unei caste, unei organizaţii superioare... Am văzut oameni al căror liant rămân principiile
iubirii fraterne, al într-ajutorării (din păcate reciproce, căci rar am văzut masoni generoşi cu cei din afara
societăţii!) şi al adevărului, dar acel adevăr doar de ei cunoscut şi doar între ei mărturisit... Masonii se ocupă cu
organizarea politică şi geostrategică a lumii...”. (Q Magazine din 22 mai 2009)]
Despre ciudata legătură dintre Eugen Ovidiu Chirovici şi SRI, poate fi evocată şi participarea sa la
emisiunea Codul lui Oreste de la B1 tv, la finele lui noiembrie 2009, când afirma foarte oţărât că documentul ce
circulase pe Internet în anul 2007, Armaghedonul Masonic, nu este opera SRI-ului, aşa cum se afirma. De unde
ştia?
Alt mason introdus din 2003 pe uşa din spate în conducerea Marii Loji Naţionale din România este
afaceristul Cristian Burci, asociat cu celebrul magnat evreu americano-român Alexandru Bittner, la rândul lui
mason. „Am avut o uriaşă surpriză în momentul în care am constatat că în acest Consiliu Director este numit şi
Cristian Burci, persoană ce nu a fost aleasă niciodată în vreo funcţie de conducere, oricât de insignifiantă, în
cadrul Asociaţiei MLNR. Pur şi simplu, Burci a fost pus ilegal de Chirovici în conducerea MLNR” (Ghiulb,
op.citat.). Când, în anii '90, Bittner apărea în direct la postul Prima TV (condus de prietenul-asociat Burci), acesta
îl ataca pe şeful SIE Cătălin Harnagea şi îşi proclama prietenia cu şeful SRI Mircea Gheordunescu, acelaşi
personaj care era cât pe ce să ajungă şeful Marii Loji în 6 noiembrie 2010. Astfel se închide un cerc! (Burci este
„asociat de presă” cu afacerile sale cu masoneria şi cu mafia italiană, preluând şi ziarul Adevărul.) [Miliardarul
Cristian Burci lucrează cu contabilii Mafiei siciliene (articol de Mihai Munteanu în Evenimentul Zilei din 24 iulie
2006).]
Templul din cartierul Mătăsari
Evreul Manole Iosiper a fost şi el re-activat de E.O. Chirovici, după ce fusese înlăturat din funcţia de Mare
Trezorier, în plin Convent, chiar de către Gh. (Bebe) Comănescu, în urma refuzului de a permite inspectarea
registrelor fiscale ale MLNR, refuzul fiind îndreptat chiar şi împotriva Marelui Maestru (Iosiper fusese scos şi din
structurile de conducere ale Ritului York). „Surpriza uriaşă se produce însă în 2003, la alegerea lui Chirovici în
demnitatea de Mare Maestru. Acesta îl desemnează tot pe Manole Iosiper drept Mare Trezorier. Pune şi Chirovici
lupul paznic la stână!!!” În poziţia de Mare Trezorier, Iosiper s-a ocupat mai apoi şi de dotarea sediului MLNR
din str. Matei Elina Voievod, ce este o vilă cumpărată, şi nu un Templu Masonic propriu-zis, căci „banii toţi
pentru construirea Templului s-au furat, pentru care fapt Templul Masonic nu s-a construit niciodată”, după cum
declara M:.M:. Viorel Dănacu, completat de M:.V:. Gilubenghian: „Deşi mai mulţi Fraţi se oferă să sponsorizeze
cu diverse obiecte dotarea Casei Masonilor, Iosiper refuză orice ajutor şi decide, împreună cu, Chirovici, ca toate
cele necesare să fie achiziţionate din fondurile MLNR. Rezultatul?... Fraţii constată că, cheltuielile sunt mult
umflate... Chirovici îmi recunoaşte că a observat şi el că Iosiper a furat şi la cumpărarea lămpilor din sediu (lucru
pe care noi nici nu-l sesizasem) şi la factura de mobilă (lucru observat de Fraţii din Ploieşti) şi la transportul
mobilei la sediu (transportul a fost facturat mai mult decât valoarea mobilei, deşi s-a efectuat în Bucureşti).”.
Traian Băsescu „salvat” de masonii M.L.N.R. în 2007 şi 2012 !!!??
Când parlamentul român l-a suspendat din funcţia de preşedinte al României pe Traian Băsescu în anul
2007, nu partidul său (Partidul Democrat) a fost cel mai devotat apărător al său, ci un grup de masoni din Marea
Lojă Naţională din România, care i-au asigurat logistica de campanie pentru referendumul popular pe care trebuia
să îl câştige pentru a nu fi pe deplin înlăturat (revocat) din funcţia de preşedinte.
Doi dintre aceşti masoni sunt Gabriel Răsvan Toader şi Florin Ghiulbenghian (care peste câţiva ani avea să
îşi schimbe simpatiile politice). Până şi securistul care l-a adus pe Traian Băsescu în 1990 în politica „postrevoluţionară”, adică Silvian Ionescu, îi era încă apropiat şi era un mason activ în loja „NATO” bucureşteană. În
perioada 1987-1989, Silvian Ionescu opera ca agent al spionajului românesc (Direcţia de Informaţii Externe) în
portul belgian Anvers, unde Traian Băsescu conducea agenţia maritimă românească Navrom. Acum, în 2007,
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Ionescu era un mason proaspăt iniţiat în „loja NATO” Dale Woodward din Bucureşti, fiind „năşit” de Pro Marele
Maestru Ion Savancea, mâna dreaptă a M.: M.: E.O. Chirovici.
Fratele:. Gabriel Răsvan Toader este fiul enigmaticei doamne care şi-a transformat vila personală în sediu de
campanie al preşedintelui Băsescu, când acesta a fost suspendat de la cârma ţării. El a devenit mason „de la
aprinderea luminilor” MLNR, în 1993. Între 1996-1998 a fost funcţionar al Departamentului [guvernamental] de
Integrare Europeană, iar din 2000 până în 2002 a fost secretar general al Prefecturii Bucureşti, după care a lucrat
în guvern pentru „programele guvernamentale pentru IMM-uri”, adică se afla în dublă subordonare faţă de
Chirovici, atât masonică cât şi oficială.
Tabloul este întregit de relatarea M:.V:. Florin Ghiulbenghian, cum că mai mulţi fraţi masoni din Marea
Lojă Naţională din România au luptat pentru menţinerea lui Băsescu la preşedinţia României în timpul
suspendării din 2007, în timp ce lideri importanţi ai Partidului Democrat îl părăsiseră. Tot FI. Ghiulbenghian
împreună cu un alt frate mason au organizat şi mitingul popular al succesului la referendum al lui Băsescu de la
Universitatea Bucureşti, în faţa Teatrului Naţional, miting neaprobat de primarul Videanu. (din relatările lui FI.
Ghiulbenghian de la OTV, din seara zilei de 17 octombrie 2010.)
Acest adevăr privind susţinerea masonilor pentru Traian Băsescu în 2007, contrastează frapant cu
propaganda unora dintre susţinătorii preşedintelui, cum că înlăturarea lui Băsescu din fruntea României era tot
opera masoneriei, la comanda masonului rus Ale-xandr Kondyakov. Cel mai bizar ar fi ca ambele variante să fie
adevărate, căci, într-adevăr, Traian Băsescu acuza în mai 2007 că recenta vizită a lui Kondyakov la premierul
Tăriceanu a fost momentul hotărâtor al suspendării sale din funcţie. Oamenii din presă fideli preşedintelui insistau
atunci pe calitatea masonică a rusului, cea de Mare Secretar al Marii Loji Masonice a Rusiei, afirmând tranşant că
masoneria română condusă de E.O.Chirovici ar complota pentru dărâmarea preşedintelui, stând în spatele
jocurilor politice, arătând totodată că rusul Kondiyakov este foarte apropiat de Marele Maestru român E. O.
Chirovici, fiind la Bucureşti în 2003 pentru a-i susţine acestuia alegerea în fruntea Marii Loji Naţionale din
România (ceea ce este adevărat).
Întâlnirea dintre Kondyakov şi prim-ministrul român Călin Popescu Tăriceanu, şeful Partidului Liberal,
avusese loc în sediul guvernului şi durase cel puţin 15 minute. Mai fuseseră prezenţi câţiva oficiali români,
precum evreul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, în timp ce Kondyakov a venit însoţit de doi
prieteni masoni români, unul dintre aceştia fiind Gh. Florea „Bragadiru”, conducătorul Ritului de MemphisMisraim din cadrul Marii Loji Naţionale din România. [Porecla i se trage de la faptul că a fost patron al fabricii de
bere şi al echipei de fotbal Fulgerul Bragadirul. Când Gheorghe Florea a candidat pentru conducerea MLNR
(„conducerea masoneriei române”), ar fi avut susţinerea masoneriei ruse.]
Acuzele preşedintelui Băsescu la adresa lui Kondyakov erau grave, cum că reprezintă „structuri externe
interesate în destabilizarea României şi menţinerea ei într-o zonă gri”, şi că există o legătură între aceste „structuri
externe” şi votul din parlament pentru suspendarea sa. „Este interesant, de asemenea, dacă a fost vreo vizită a unui
domn foarte important, Kondyakov, cu vreo două-trei zile înainte de votul de suspendare dat de parlament. Poate
politicienii cu care s-a întâlnit pot spune mai multe”, conchidea T. Băsescu.
Postul britanic BBC se grăbea atunci să completeze spusele preşedintelui român proaspăt suspendat cu
faptul că Aleksandr Kondyakov nu este numai Mare Secretar al Marii Loji Masonice Ruse, ci şi director executiv
al NovoKom, un centru de analiză politică din Moscova, înfiinţat în 1989 şi cu sediul la doi paşi de Piaţa Roşie,
care asigură consultanţa în domeniul informaţiilor pentru guvernul rus şi preşedintele Putin, fiind totodată consilier al preşedintelui comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin.
S-a mai aflat - „pe surse apropiate serviciilor secrete” - că, Kondyakov ar fi fost coleg în KGB (spionajul
sovietic) cu Vladimir Putin, cel care era atunci preşedintele Federaţiei Ruse, Kondyakov ajungând la un moment
dat la şefia rezidenţei serviciilor sovietice la Londra. Tot pe linia serviciilor secrete ar fi fost „importat”
Kondyakov în România, cu ani în urmă, de către un anume Dan Dumitru, ofiţer acoperit al Serviciului de
Informaţii Externe, ajuns, la un moment dat, şeful Oficiului de Relaţii cu Moldova şi Rusia din guvernul român,
dar şi mason „cu rang înalt”.
Totuşi, Kondyakov a negat că ar fi discutat cu premierul liberal despre dărâmarea preşedintelui român,
adăugând: „Sunt gata să întâlnesc toate persoanele care vor relaţii ruso-române bune. Dacă Băsescu ar fi interesat
să mă întâlnească, de ce nu?”, şi că el a deschis calea pentru o serie de investiţii ruseşti în România (s-a aflat mult
mai târziu că dorea să aducă în România o linie de producţie de autovehicule ruseşti Lada, încercând să speculeze
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pasiunea pentru maşini a lui Tăriceanu, negociind şi o deplasare oficială a premierului român la Moscova).
Interpelat de întreaga presă, Chirovici nu numai că nega implicarea masoneriei în răsturnarea lui Traian
Băsescu, ci chiar îi lua apărarea lui „Saşa Kondyakov”, cum îi zicea el masonului rus, care nu ar fi fost deloc
implicat în politica internă a României: „Mi se pare o diversiune. Şi mai degrabă o diversiune la adresa
preşedintelui Băsescu decât a altor persoane... Kondyakov a fost transformat într-un personaj mitic. Nu e nici pe
departe aşa... Kondyakov nu este şi nici nu a fost vreodată consilierul lui Vladimir Putin, nici măcar un apropiat.
Iar firma NovoKom nu a acordat niciodată consultanţă lui Putin”. Întrebat de unde are aceste informaţii, Chirovici
răspundea prompt şi sec: „Ştiu din masonerie!”. El emitea şi un „comunicat” al MLNR în care arăta că:
„Regretăm faptul că Francmasoneria Regulară Română este târâtă fără voia ei în disputele politice ale
momentului. Doar dictaturile de extremă dreapta sau de extremă stânga au făcut de-a lungul timpului din aşanumitul «complot masonic» o temă de dezbatere politică”. (Comunicatul se încheia cu menţiunea că doar în
primele patru luni ale anului [2007], „România a fost vizitată în calitate oficială şi/sau privată de 20 de Mari
Demnitari ai unor Mari Loji prietene din SUA, Elveţia, Germania, Grecia, Cipru, Italia, fără ca acest fapt obişnuit în diplomaţia masonică - să stârnească vreo «îngrijorare» şi/sau preocupare mediatică sau de altă
natură”.)
[Conotaţiile politice ale vizitei lui Kondyakov la Bucureşti, în 2007, depăşeau dimensiunile „complotului
masonic” (care, cel mai probabil, nici nu a existat, mulţi dintre masonii din MLNR implicându-se în salvarea
preşedintelui suspendat Traian Băsescu).
Imediat după întâlnirea cu premierul român Tăriceanu, Kondyakov se întâlnea în restaurantul Hotelului
Sofitel din Bucureşti, cu cel mai apropiat prieten al său din România, adică cu Cozmin Guşă, văzut de presa
română ca un apropiat al fostului general de Securitate Iulian Vlad şi al fostului director al SRI Virgil Măgureanu,
sau ca agent rus, căci ar avea: „legături cu serviciile secrete ruse ce îi gestionează cariera politică la Bucureşti”.
Cozmin Guşă, care susţine (pe bună dreptate) că România ar trebui să cultive relaţii bune cu Rusia. După ce în
anul 2004 i-a condus lui Traian Băsescu campania pentru câştigarea preşedinţiei României, în februarie 2005
Guşă avea să contribuie la organizarea vizitei preşedintelui Băsescu la Moscova, (a doua vizită externă a noului
preşedinte, după ce prima a fost, în ianuarie, la Londra). La scurt timp, însă, relaţia, Băsescu-Guşă se rupea, iar
Băsescu intra sub alte influenţe, care l-au făcut să adopte o poziţie de politică externă anti-rusească, acuzând
Rusia că a transformat Marea Neagră într-un „lac rusesc” şi declanşând cea mai încordată perioadă diplomatică
ruso-română de după 1989.
Când în 2007, Traian Băsescu era suspendat din funcţie, relaţia lui cu Guşă devenise deasemenea foarte
încordată, Guşă devenind un contestator al preşedintelui. În aceste condiţii, dacă ar fi să îl înţelegem, pentru
Băsescu era şi mai suspectă întâlnirea lui Kondyakov cu Guşă, după întâlnirea cu premierul Tăriceanu. În 2009,
Guşă, care a schimbat diametral tabăra faţă de 2004, devenise consilierul candidatului social-democrat (PSD) la
preşedinţie, Mircea Geoană, fiind considerat artizanul vizitei „neoficiale” a lui Geoană la Moscova în 27 aprilie
2009, când s-a întâlnit cu un consilier al preşedintelui rus Dmitri Medvedev. Dealtfel, întreg mesajul de campanie
al lui Mircea Geoană se axa în politica externă pe necesitatea deschiderii României către Rusia, mai ales după ce
consilierul său a fost într-o vizită fulger la Moscova, în septembrie 2009.]
Când, în iulie 2012, la mijlocul celui de al doilea mandat al lui, Traian Băsescu a fost din nou suspendat din
funcţie de către Parlament, iarăşi a fost acuzat de toată punerea la cale tot masonul rus, Aleksadr Kondyakov. Şi
aceasta pentru că, la 14 iunie 2012, premierul Victor Ponta (unul din opozanţii lui Băsescu) s-a întâlnit cu
Kondyakov la o recepţie organizată de ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti, când Ponta a declarat că îşi doreşte
ca relaţiile dintre România şi Rusia să meargă pe un drum pozitiv în viitor.
Apoi, în 30 iunie 2012, la Baku, delegaţia Marii Loji Naţionale din România, condusă de Costel Iancu, s-a
întâlnit şi a discutat cu cea a Marii Loji Masonice a Rusiei, cu ocazia Conventului anual al Marii Loji Naţionale
din Azerbaidjan. Rămâne un mister discuţia avută între fraţii români şi cei ruşi, dar interlocutorul lui Iancu,
Andrei Bogdanov, este nu numai şeful lui Kondyakov pe linie masonică, ci şi un politician agreat de Kremlin,
căci, preşedinte al Partidului Democrat al Rusiei, el este văzut de preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, ca „un tânăr
cu vederi progresiste”, în timp ce ziarul britanic Times îl descria ca pe un candidat marionetă la preşedinţia Rusiei,
folosit de guvern pentru a legitima alegerile prin mimarea democraţiei, fiind deci omul puterii lui Putin.
Kondyakov s-a aflat într-adevăr în România, în 25 mai-25 iunie 2012, la invitaţia producătorului de
echipament industrial UNIO SA, din Satu Mare (ce are contracte de furnizare de echipament cu societăţile CNH
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Petroşani, SNLO Târgu Jiu, Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni sau Hidroelectrica, unde
activează masoneria energiei, condusă de Corneliu Vişoianu - Mare Maestru Adjunct al Marii Loji Naţionale a
României, după alegerile din 2010 - şi Bogdan Buzăianu), dar Traian Băsescu spunea că, „coincidenţa este clară 2007, 2012, nu am dubii aici” (că rusul Kondyakov ar fi implicat în suspendarea sa). „Sunt semne de întrebare cu
privire la persoana care i-a făcut lui Kondyakov invitaţia de a veni în România, domnul [Viorel] Zoicaş
[preşedinte şi patron al UNIO SA], un apropiat al lui Virgil Măgureanu. [Cei doi sunt asociaţi în diverse firme „de
familie”, iar Rom Clean Services SRL a lui Zoicaş funcţiona acasă la fiul fostului şef la SRI, Virgil Măgureanu.
Totodată, Viorel Zoicaş şi Virgil Măgureanu sunt vecini de vile în Giurtelecul Hododului, cea a lui Măgureanu
fiind ridicată chiar de către firmele lui Zoicaş.] Domnul Măgureanu v-a fost şi aliat la un moment dat”, îl întreba
pe Băsescu un reporter, în timp ce preşedintele Băsescu replica: „Când a fost Măgureanu aliat, când căuta un loc
pentru partid, cu Dorin Iacob?”.
În realitate, fostul şef al SRI Virgil Măgureanu a ajuns un intim al mediilor masonice. Astfel, el este un
prieten apropiat al Marelui Maestru al Marii Loje Naţionale Române „1880”, Constantin Săvoiu, în timp ce fiul
său, Marian Măgureanu, e asociat în firma Sarom Impex SRL cu soţia lui Săvoiu, iar în altă firmă, Ro Invest, cu alt
mason, Mihai Pri-săcariu, fost şef al Comisiei Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor (o instituţie cheie unde pot
fi trântite sau nu licitaţii pe bani publici, cum sunt cele câştigate de UNIO SA a prietenului Viorel Zoicaş).
Măgureanu şi Săvoiu au fost şi colegi în conducerea partidului înfiinţat de ex directorul SRI, până ce acesta s-a
alipit PD-ului lui Băsescu. Săvoiu este şi naşul de cununie al fiului lui Măgureanu (a se vedea mai jos subcapitolul Militarii masoni ai generalului Săvoiu în cap. privind Marea Lojă Naţională Română „1880”).
A urmat suspendarea lui Traian Băsescu din iulie şi referendumul popular de destituire, finalizat ambiguu,
căci, deşi 80% din electoratul român a votat destituirea preşedintelui, acesta a fost ajutat să rămână la putere de
către forţe politice şi oculte din străinătate şi din ţară, în rândurile cărora stăteau mai mulţi masoni.
În primul rând, sediul de campanie al preşedintelui suspendat Traian Băsescu a fost în acelaşi loc ca şi în
anul 2007, pe strada Comăniţa din sectorul 2 al capitalei, care, cum am văzut din 2007, îi aparţine masonului
Gabriel Răsvan Toader, un apropiat al lui E. O. Chirovici (nr.2 în MLNR, în prezent).
Cel mai evident sprijin, însă, Traian Băsescu l-a primit de la instituţiile internaţionale de emanaţie masonică.
El a fost sprijinit făţiş de şeful Comisiei Europene (al Uniunii Europene, practic), Jose Manuel Barroso, care a
intervenit public şi direct la premierul Victor Ponta pentru a impune o serie de reguli la referendumul de demitere
a preşedintelui României, care să îl salveze practic pe Băsescu (cum este aceea a îndeplinirii unui cvorum aproape
imposibil de atins, având în vedere plecarea a milioane de români din ţară). J. M. Barroso este însă principalul
avanpost ai masoneriei mondiale în conducerea Uniunii Europene (a se vedea capitolul Reconquista masoneriei
asupra UE - Birouri masonice la Bruxelles...), având întâlniri periodice cu masonii, inclusiv cu marele Maestru al
Marii Loji Naţionale a României. Tot Barroso şi cancelarul Germaniei, Angela Merkel, apropiaţi think-tank-urilor
supra-masonice ale elitei globale, precum Comisia Trilaterală şi Grupul Bilderberg (frecventat de Barroso), au
cerut categoric revenirea la Cotroceni a lui Băsescu.
Această susţinere a lui Băsescu se explică prin faptul că s-a dovedit obedient faţă de Clubul de la Roma şi
Comisia Trilaterală când acestea s-au întrunit la Bucureşti, în 2008 şi în 2010, la invitaţia guvernatorului BNR
Mugur Isărescu (a se vedea sub-cap. Club of Rome şi Trilaterala la Bucureşti din cap. Clubul de la Roma, Le
Cercle, Comisia Trilaterală şi Rezervele României). Apoi, în 14 octombrie 2011, tot la Bucureşti, a fost la fel de
obedient faţă de şeful Grupului Bilderberg, belgianul Etienne Davignon, şi de Richard Haass, preşedintele
celebrului super-think-tank american Council on Foreign Relations (Consiliul pentru Relaţii Externe), care i-au
dat indicaţii, lui şi şefului S.I.E. de atunci, Mihai Răzvan Ungureanu, succesorul potenţial la preşedinţia
României. După întâlnirea cu cei doi, Băsescu a devenit soldatul supus al directivelor Bilderberg: salvarea
monedei euro şi al integrităţii UE (a se vedea sub-cap. Isărescu şi Grupul Bilderberg din cap. Clubul de la Roma,
Le Cercle, Comisia Trilaterală şi Rezervele României).
Multi-miliardarul evreu George Soros, mason şi membru al ocultei mondiale (unde activează pentru clanul
Rothschild, unul din stâlpii Grupului Bilderberg), a fost alt susţinător al menţinerii la putere a preşedintelui
Băsescu. Astfel, în 2 iulie 2012, Fundaţia Soros din România emitea o scrisoare deschisă către premierul Ponta
pentru a-l apăra pe Băsescu, iar în august, în timp ce era aşteptată Decizia Curţii Constituţionale (compusă din mai
mulţi masoni decât „profani”) de menţinere sau demitere a lui Băsescu, acesta din urmă se întâlnea, în judeţele
Harghita şi Covasna (unde s-a „relaxat”), cu George Soros, aflat într-o „vizită incognito în România” (a se vedea
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ziarul eNaţional din 22.08.2012).
(Despre alte implicări ale masonului rus Aleksadr Kondyakov în problemele României a se vedea capitolul
Politică, afaceri şi corupţie în masoneria română.)
Aniversarea cu politicieni a „130 de ani de la înfiinţare” a Marii Loji Naţionale din România a avut loc în
22-24 ianuarie 2010. În realitate, această mare lojă s-a înfiinţat în 24 ianuarie 1993, sub conducerea lui Nicu Filip
şi Costel Iancu, dar „fraţii” voiau să îşi asume o istorie mult mai îndelungată, revendicându-se de la crearea marii
loji masonice din 1880, aflată sub conducerea Marelui Maestru Constantin Moroiu.
Anul 2010 era important şi pentru că trebuia pregătită înlocuirea lui E.O. Chirovici de la conducerea marei
loji, căci acestuia îi încetaseră din 2009 mandatele maxime stabilite de statut, dar nu dădea nici un semn că ar vrea
să organizeze Conventul pentru alegerea noului mare maestru. În acelaşi timp, el trăgea însă sforile pentru a-l
aduce în locul său pe preferatul Serviciului Român de Informaţii, Mircea Gheordunescu (fost director adjunct al
SRI), căruia îi dădea şi timp pentru a-şi construi dosarul şi vechimea de mare maestru al unei loji masonice. În
culise, erau nominalizaţi în acelaşi timp şi alţi candidaţi la funcţia supremă, precum pro Marele Maestru Corneliu
Vişoianu, şeful „masoneriei energiei”, facţiune din cadrul MLNR ce a funcţionat sub numele de Marea Lojă a
României până în ianuarie 2008 (a se vedea următorul sub-capitol), iar acest Convent extraordinar era un bun
prilej pentru a mai întinde sforile culiselor şi a testa maleabilitatea fraţilor.
„Celebrarea” a început vineri 22 ianuarie cu un „seminar” găzduit de Universitatea Bucureşti şi prezidat de
decanul Facultăţii de Istorie, Vlad Nistor, un personaj apropiat de sferele puterii politice şi cu un adevărat cult
pentru evrei (când realiza un documentar la Realitatea TV, subiectul său aproape permanent erau expaţii israelieni
din România, pe care îi lăuda neîncetat, adesea nejustificat). Tot atunci, un alt seminar masonic a avut loc în
organizarea comună a Academiei Române şi a Marii Loji Naţionale din România. Ambele întruniri „au atras o
participare record”, pretinzând să aducă „informaţii concrete despre trecutul şi prezentul francmasoneriei
româneşti, dar şi lămuriri cu privire la scopurile frăţiei”, pretenţii fără acoperire în realitate, astfel că dezamăgiţii
au fost mulţi (vorbitorii au explicat publicului, luat de fraier, despre „rolul masoneriei ca şcoală a elitelor, ca
vehicul şi catalizator al ideilor progresiste, ca vas comunicant între lumi diferite” şi ca „turnesol al democraţiei,
organizaţia fiind profund incompatibilă cu orice regim totalitar”).
Festivitatea propriu zisă a avut loc, însă, cu mare fast, într-una din sălile uriaşe ale imensului Palat al
Parlamentului, unde au fost prezenţi ca invitaţi ai masonilor: fostul preşedinte al României Emil Constantinescu,
primarul Sorin Oprescu, politoloaga evreică Zoe Petre, liberalul Radu Câmpeanu, finanţistul Mihai Tănăsescu sau
guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, care a fost aplaudat frenetic de către fraţii masoni, din
motive misterioase. Nu a fost uitat nici fostul premier român Adrian Năstase, care nu şi-a asumat şi calitatea de
mason la acest eveniment, ci a fost omagiat de „fraţi” pentru că în calitatea de prim-ministru, în anul 2003 a trecut
Marea Lojă masonică condusă de Chirovici între ONG-urile subvenţionabile de stat, prin declararea ei ca fiind
„de interes public”.
Nici alţi politicieni şi „personalităţi publice” nu au fost uitaţi de recunoştinţa sau „aprecierea” masonilor,
care au decernat în acest scop 18 „plachete aniversare” preşedintelui Traian Băsescu, regelui Mihai, lui Marko
Bella, ca şi actorilor Radu Beligan şi Ion Lucian (întâmplător, amândoi evrei şi masoni), academicienilor Ionel
Haiduc şi Eugen Simion, doctoriţei evreice Monica Pop (directoarea Spitalului de Oftalmologie din Bucureşti) sau
singurului astronaut român, Dumitru Prunariu, mason la rândul lui (si propulsat în inutilul scaun de preşedinte al
„Comitetului ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extra-Atmosferic”).
Placheta masonică conferită Armatei Române pentru teatrele de război din Irak şi Afganistan, ca şi când
aceste războaie ar fi o cauză masonică, a fost ridicată de generalul Gh. Rotaru, consilier al ministrului Apărării, la
acea dată.
Şi pentru ca spectacolul să fie complet, s-a pus în scenă şi ritualul, când membrii Marelui Consiliu, în ţinuta
de ceremonie, „s-au aşezat la Orient”, adică pe scena ce domina sala, unde „au fost conduşi, trecând pe sub
spadele încrucişate ale gărzii de onoare” şi conducătorii ritului Scoţian Antic şi Acceptat, al ritului de York şi al
ritului Memphis, ca şi marele maestru E. O. Chirovici şi şefii delegaţiilor masonice sosite din străinătate, dar şi
profesorul Emil Constantinescu, care, în calitate de fost preşedinte al României, simboliza în „Orient” conducerea
statului român, care îşi aduce astfel omagiul (!?) către masonerie.
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Puterea politică şi alegerea Marelui Maestru
Întotdeauna când a avut loc o schimbare inevitabilă a Marelui Maestru al Marii Loji Naţionale din România,
înlocuitorul era o persoană apropiată puterii politice vremelnice. După ce E. O. Chirovici amânase alegerile care
trebuia să aibă loc la mijlocul anului 2009, pe motiv că în România ar avea loc alegerile prezidenţiale (ce legătură
avea acest lucru cu alegerile masonice?!!!), Conventul de alegeri a fost finalmente fixat pentru data de 6
noiembrie 2010, cei trei candidaţi importanţi fiind fostul director adjunct al SRI Mircea Gheordunescu, Cornel
Vişoianu (şeful „masoneriei energiei”) şi medicul Radu Bălănescu, Maestrul Venerabil al „lojei NATO” Dale
Woodward din Bucureşti.
S-a dovedit că dintre ceilalţi 5 candidaţi înscrişi pentru funcţia supremă - Nini (Emanuel) Florea, Traian
Caramanian, Ion Giurescu,Gh. Gogescu şi Florin Simion - doar primii doi ar fi avut vreo şansă reală de ajunge în
finală, dar nu au reuşit nici ei.
Candidaţii au fost de la început împărţiţi în două curente: cel „conservator”, susţinut de conducerea Marii
Loji - candidatul acestui curent fiind Mircea Gheordunescu - şi curentul „schimbării”, reprezentat în primul rând
de medicul Radu Bălănescu („vârful de lance al rebelilor”), urmat de Nini Florea şi, oarecum echivoc, de Cornel
Vişoianu. Taberele candidaţilor au fost imediat poreclite de „fraţi”, în funcţie de cum erau percepute, drept
„talibanii lui Nini”; „cravatele violet ale lui Radu” (probabilă aluzie la apropierea de Partidul Democrat Liberal al
preşedintelui Băsescu); „neintegraţii lui Cornel” (aluzie la faptul că de la integrarea în anul 2008 a Marii Loji a
României, condusă de Vişoianu, în MLNR, masonii proveniţi din această mare lojă încă îşi mai căutau locul în
conducere) sau „conservatorii tradiţionalişti ai lui Mircea” (referire la faptul că Gheordunescu era perceput ca un
continuator al lui E. O. Chirovici, care îl susţinea şi cu care se şi afişa).
În realitate, politicianul PDL-ist Cornel Vişoianu şi medicul Radu Bălănescu şi-au lansat împreună
candidatura la finele lui septembrie 2010, la Hotelul Marriott, împreună cu un al treilea „venerabil” mason,
Emanuel (Nini) Florea. La „lansare” au participat cca 230 de masoni, în marea lor majoritate „maeştrii
venerabili”, care au observat „o platformă comună a celor 3” şi faptul că, „ca şi grup, cei 3 şi susţinătorii lor,
reprezintă o forţă, nu încă omogenă”. Mai mult, toţi trei au „certificat” în faţa auditoriului masonic că vor „semna
o demisie în alb” pe baza căreia să poată fi înlocuiţi oricând de către „fraţi” dacă odată ajunşi pe funcţia de Mare
Maestru nu vor mai corespunde cerinţelor acestora (nu au semnat nimic, de fapt, finalmente!).
Cei trei s-au şi aliat înaintea ultimului tur de scrutin din 6 noiembrie, dar aranjamentul era făcut de două
luni, când loja Dale Woodward din „Orientul Bucureşti” a organizat un „Simpozion”, în ziua de 6 septembrie, la
care au participat 250 de venerabili masoni. „Dacă rezultatul real (privind viitorul Mare Maestru) a fost cel
murmurat între pahare şi farfurii (la Simpozion) am putea considera că pentru Orientul Bucureşti, cărţile s-au dat”,
anticipa atunci maestrul venerabil Ghiulbenghian faptul că Radu Bălănescu va fi susţinut de masonii bucureşteni.
Previziunea era corectă, căci printre participanţi se afla şi „nucleul dur al lui Nini Florea precum şi mulţi membri
marcanţi ai acestui rit (membri ai ritului scoţian), unii chiar cu funcţii de maximă importanţă în Supremul
Consiliu... Poate părea ciudat că toţi au venit la o manifestare creată pentru Radu Bălănescu, dar şi mai ciudat a
fost că s-au retras de mai multe ori pentru discuţii private cu acesta, toţi fiind foarte relaxaţi şi părând apropiaţi.
Repet, toţi membrii de bază ai echipei lui Nini (Emanuel Florea) au fost prezenţi, iar candidatul lor nu a fost
prezent.” [M:. V:. Fl. Ghiulbenghian, O posibilă alianţă «la vedere» (8 septembrie 2010). Nini Florea este
membru fondator al Marii Loji Naţionale din România şi a fost Mare Orator al MLNR în perioada 2000-2003, dar
după venirea lui Chirovici în fruntea marii loji a fost marginalizat. Aproape veşnic încruntat, a fost catalogat drept
„unul dintre talibanii masoneriei române”. Este autorul unei noi Constituţii a MLNR, împreună cu Manole Iosiper
şi Ion Savancea, respinsă însă de Convent.]
În acele zile fierbinţi pentru masonii MLNR, au fost voci interne care contestau ideea, ce fusese lansată cu
insistenţă, că medicul Radu Bălănescu reprezenta soluţia „spre atât de necesara schimbare în Ordinul nostru,
destul de afectat de eroziunile morale din sânul său, în vremea din urmă”. „Dar -adăuga un mason-, mă pot
întreba, cum să determine un necesar proces de schimbare spre mai frumos şi mai bine în Ordin, un frate care nu a
fost capabil să facă «schimbări» în sensul evoluţiei sale în propria sa viaţă? Da, pentru că schimbările în viaţa sa
le-au făcut mereu alţii, le-au făcut cei care au creat într-un timp foarte scurt un om mult peste puterile sale!...
Pentru că, este evident, fratele Radu a «agonisit» totul prin angajarea unui mercantilism notoriu: titluri de toate
felurile, ranguri, operă publicistică /ştiinţifică (!?), diplome etc. A reuşit în câţiva ani performanţe care pot fi lesne
invidiate chiar şi de savanţi de prestigiu.” [interpelare din 23.09.2010 pe blogul deschis de M:.V:. Fl.
Ghiulbenghian. În „planul profan”, Radu Bălănescu conduce catedra de „chirurgie ortopedie pediatrică” din
148

cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie Carol Davilla, iar din anul 2007 ocupă şi funcţia de „director medical”
al spitalului clinic de urgenţă pentru copii Grigore Alexandrescu, din Bucureşti. Are în CV-ul său „peste 150 de
lucrări ştiinţifice prezentate” şi participarea la mai multe congrese internaţionale din Germania, Belgia, Italia şi
Statele Unite ale Americii.]
Totuşi, cei care îl consideră pe medicul Bălănescu un produs inventat de alţii, nu ţin cont şi de prestaţia sa
personală în interiorul masoneriei, foarte activă. În primul rând, el este Venerabilul lojei Dale Woodward,
înfiinţată în 1998 la comanda Suveranului Comandor al Supremului Consiliu al Ritului Scoţian al „Orientului
Bazelor Militare Americane NATO” (sau „Scotish Rite NATO”), contra-amiralul Robert Woodward, care, din
această calitate masonică a „supervizat” mai multe iniţieri masonice în Bucureşti, în perioada 1991-1993, în
scopul creării Marii Loji Naţionale din România.
Ori această lojă bucureşteană, Dale Woodward (al cărei scut conţine - în afară de clasicul echer şi compas şi binecunoscută stea NATO în patru colţuri, a fost cea mai prolifică lojă din cadrul MLNR, ajungând în foarte scurt
timp la cca 200 de membri şi, ca lojă-mamă, a fost pepiniera din care au roit numeroase alte loji în Bucureşti şi în
toată ţara (un fel de loji de obedienţă NATO), generând un sentiment de preluare a controlului asupra Marii Loji,
după cum spunea unul din cei mai vechi masoni, care a şi contribuit la naşterea acestei loji masonice româneşti,
„Woodward a fost momentul preluării practice a MLNR de către forţe obscure şi oculte pe care nici astăzi nu le
cunoaştem în structura lor moleculară”. Când Marele Maestru al Dale Woodward era Ion Savancea, acesta era
perceput ca „eminenţa cenuşie” sau „Prinţul întunericului” din Marea Lojă Naţională din România, el supervizând
înfiinţarea a peste 50 de „ateliere” (loji embrionare) în toată ţara. „Am asistat stupefiat şi la ţinute în care aveau
loc 10-12 iniţieri (în masonerie) şi cam tot atâtea sporiri de salariu”, relata un mason despre Savancea, „mâna
dreaptă” şi cel mai apropiat colaborator al Marelui Maestru Gh. Bebe Comănescu până în 2003 (Ion Savancea a
fost, o perioadă, şi Pro-Mare Maestru al MLNR).
Uriaşa creştere în numărul de membrii a MLNR s-a declanşat, de fapt, după apariţia lojii Dale Woodward.
În cadrul acestei loji cu o mare deschidere în întregul Ordin masonic român şi-a făcut remarcată activitatea
medicul Bălănescu, devenind „Inspector Expert pentru Orientul Bucureşti” (toate lojile bucureştene din MLNR) şi
„membru de onoare” al mai multor loji din ţară, precum lojile Lafayette, Leonardo da Vinci, Novus Ordo,
Pitagora, Cavalerii Sfântului Gh., Cavalerii Luminii ş.a.m.d.. În perioada alegerilor Marelui Maestru al MLNR
din anul 2006, Radu Bălănescu îl susţinea în câştigarea funcţiei supreme pe Radu George Serafim şi îl şi seconda
la negocierile de culise din biroul Marelui Maestru al lojei Dale Woodward, Ion Savancea, unde se discutau
funcţiile din Marele Consiliu. În final, atunci Chirovici era reales Mare Maestru, iar Radu Bălănescu devenea Pro
Mare Maestru.
Din această poziţie, Bălănescu şi-a intensificat activitatea masonică la nivelul întregii mari loji, elaborând
diverse programe-trambulină de vizibilitate în ochii fraţilor („Programul de Asistenţă Medicală masonică”,
„Centrul pilot de consiliere al Marii Loji”etc).
Totuşi, indiferent de activitatea sa internă, în campania candidaturii sale, în 22 septembrie, la Hotelul
Marriott, Radu Bălănescu a fost susţinut în faţa auditoriului, ca şi la „concertul de cameră” pe care îl organizase
în Palatul Parlamentului în 16 septembrie, tot în cadrul candidaturii la şefia MLNR, de către tatăl său, „mason şi
medic care l-a îndrumat în tot ceea ce a făcut în viaţă”. Atunci, la concert, s-a făcut remarcată prezenţa unor „importanţi membri ai societăţii civile şi membrii ai Corpului Diplomatic”, adică cca 17 ambasadori la Bucureşti ai
unor state străine, în frunte cu ambasadorii Marii Britanii şi ai Elveţiei. Faptul a fost rapid interpretat ca un semnal
privind opţiunea pentru Bălănescu a puterilor occidentale străine, mai ales că Martin Harris, ambasadorul Marii
Britanii, patria „marii loji mamă a lumii” s-a şi întreţinut cordial cu Bălănescu, 20 de minute, la cocktailul de după
concert. (Avem de a face cu o cutumă diplomatică. Astfel, şi precedentul ambasador al Marii Britanii la Bucureşti,
Robin Barnett s-a folosit de imaginea sa în 22 mai 2010 pentru a susţine marşul homosexualilor în Bucureşti, Gay
Parade, la care a participat personal, pos-tându-se în fruntea travestiţilor, pentru a obliga astfel autorităţile
româneşti să ia măsuri maxime de reprimare a acelei populaţii bucureştene ostile manifestărilor obscene ale homosexualilor, prin huiduieli şi prin aruncarea de ouă în aceştia. De fapt, şi Martin Harris, alături de ambasadorul
SUA, Gitenstein, a participat la parada gay din Bucureşti, în 2011.)
Dar de ce îl preferau occidentalii, precum ambasadorul britanic, pe Radu Bălănescu lui Gheordunescu, dând
semnale în acest sens? Răspunsul stă - într-o anumită măsură -în percepţia de care, cu rea-intenţie sau pe bună
dreptate, avea parte acesta din urmă, ca fost director adjunct al Serviciului Român de Informaţii (S.R.I.). În
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realitate, şi M. Gheordunescu a slujit - cum vom vedea mai jos - în lungul carierei sale, interesele NATO şi apare
ca probabil corectă afirmaţia unor „fraţi” precum FI. Ghiulbenghian, cum că ambii finalişti ai cursei reprezentau
de fapt aceeaşi partidă trans-masonică.
Mircea Gheordunescu era totodată puternic susţinut de conducerea marii loji, de la Marele Maestru
Chirovici la Marele Orator Ovidiu Galeş, Marele Trezorier Radu Deac, Marele Inspector General Cristian
Gherasim, Marele Secretar adjunct Vlademir Georgescu sau celebrul ex-Mare Trezorier Manole Iosiper, acum
preşedinte al „Colegiului Venerabililor” din Bucureşti ş.a. Cum ştim, el era însă apropiat şi de structurile SRI-ului,
fapt pe care mulţi dintre masoni i-l reproşau deschis. Marele Maestru Chirovici umbla atunci prin ţară cu
Secretarul Executiv al Conferinţei Mondiale a Marilor LOJI, Thomas W. Jackson, iar un mason român, Cristi
Marinescu, punea public interpelarea: „Ştie Fr:. Thomas Jackson că cel pe care-i susţine Chirovici este fostul
director general adj. al SRI-ului Mircea Gheordunes-cu şi nu un simplu Fr:. umil? Chiar se doreşte o izolare a
Masoneriei române pe plan internaţional? Ce ar spune opinia publică despre noi, masonii? Că suntem un cuib de
se-curişti. Iubite Frate Thomas Jackson trezeşte-te la realitate, încearcă să fii informat şi lasă Masoneria română
să-şi vadă de propriul drum. Noi nu vrem să ne schimbăm paşaportul masonic cu o legitimaţie de SRI.” (masonpress din 22 septembrie 2010)
Chirovici, însă, îl ducea şi îl prezenta peste tot pe Mircea Gheordunescu, inclusiv la summit-ul dintre
Uniunea Europeană şi masonerie, de la Bruxelles, din 15 octombrie 2010 (a se vedea capitolul Reconquista
masoneriei asupra UE).
Cum era de aşteptat, voci puternice din interiorul Marii Loji Naţionale din România, acuzau din anul 2009
că Marele Maestru E.O.Chirovici pregăteşte predarea puterii către Mircea Gheordunescu la cererea SRI, ceea ce
ar fi însemnat, totodată, ziceau ei, şi aservirea către preşedintele Băsescu a masoneriei (a se vedea capitolul La
braţ cu SRI-ul). Chirovici chiar le-ar fi mărturisit câtorva „fraţi” că în spatele opţiunii Gheordunescu ar sta primadjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, generalul Florian Coldea, care, în cadrul mai multor
petreceri private cu şefii Marii Loji şi-a exprimat întreaga susţinere, atât a sa, cât mai ales a Serviciului pe care îl
conduce, pentru candidatura lui Mircea Gheordunescu.
E. O. Chirovici mai era acuzat de încălcarea grosolană a Constituţiei MLNR încă de la Conventul alegerilor
din 2003, când a înfiinţat instituţia „Asistenţilor Regionali ai Marelui Maestru”, proclamată iniţial de Chirovici ca
„un pas intermediar spre înfiinţarea Marilor Loji Provinciale pe model englez, francez şi italian”, dar devenită un
instrument de control personal al Marii Loji (peste capul Inspectorilor) şi „instrument de campanie electorală,
iniţial pentru realegerea lui Chirovici şi acum pentru tentativa de impunere ca nou Mare Maestru a marionetei
numite Mircea Gheordunescu”. (Fl. Ghiulbenghian, op.cit.)
Mircea Gheordunescu
Şi-a început cariera ca profesor de fizică la liceele Spiru Haret şi Ion Creangă din Bucureşti,
perioadă în care ar fi fost informator al Securităţii împotriva propriilor colegi şi a elevilor (cf. Cărţii
Albe a Securităţii şi a listei din „Armaghedon Securitate”).
După 1989 s-a alăturat celui mai anticomunist partid istoric, Partidul Naţional Ţărănist (PNŢ-CD),
unde a ocupat funcţia de secretar general adjunct. S-a aflat ulterior, însă, că partidele istorice au fost
penetrate de SRI-ul condus de Virgil Măgureanu cu foşti informatori „reformaţi” ai Securităţii, ceea ce
ar putea da apă la moară acuzatorilor lui Gheordunescu.
În urma activismului de partid la PNŢ-CD, ajunge director general al Direcţiei de Relaţii
Internaţionale din Primăria Capitalei, după alegerea ca primar al lui Crin Ha-laicu. În acelaşi timp,
controversatul om de afaceri evreu Alexandru Bittner apărea ca şi consilier al primarului, tot în cadrul
Primăriei Bucureştiului. Aceia sunt anii când drumurile celor doi s-au intersectat, ulterior ei devenind
cei mai buni prieteni.
Repatriat la începutul anilor '90 din SUA (unde devenise mason), Bittner era în perioada aceea
„unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri ai României, pe baza afacerilor derulate în jurul Primăriei
Capitalei” (una dintre acestea fiind celebrele parcări auto Dalii, unde s-a asociat cu Elena Udrea). (pe
larg despre Bittner în lucrarea Războiul nevăzut al evreilor sionişti cu românii)
Pe Bittner îl leagă strânse relaţii cu „oamenii de afaceri” israelieni, trecând adesea drept
colaborator al Mossad-ului în România. El a fost şi coproprietar (şi probabil că mai este, prin firme
paravan) al postului de televiziune PrimaTV, condus de colaboratorul său Cristian Burci, important
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mason în conducerea MLNR, la rândul lui. Alt mason apropiat lui Bittner este afaceristul Mihai Cuptor
(finanţatorul lui Meleşcanu/ApR, împreună cu evreul Adrian Costea), dar el avea intrare la conducerea
MLNR până la Marele Maestru E. O. Chirovici, prin intermediul ex-premierului Adrian Năstase, al
cărui om de casă era. Totuşi, unul dintre oamenii care lucrau ca directori la firmele lui Bittner, Sorin
Nicula, mare maestru mason totodată, ajunge să candideze în anul 2003 împotriva lui Chirovici la şefia
Marii Loji (MLNR). Scorurile şi funcţiile ar fi fost aranjate între Bittner şi Adrian Năstase, pe atunci
premier, căci „Adrian Năstase l-a sunat pe Bittner şi i-a cerut să retragă orice sprijin pentru Sorin
Nicula, inclusiv în planul profan, dacă acesta ar fi continuat campania pentru demnitatea de Mare
Maestru”. Omului lui Bittner i s-a oferit însă funcţia de „Mare Trezorier” al MLNR, având pe mână
banii asociaţiei „fraţilor”. (după Florin Ghiulbenghian)
În anul 1996, Mircea Gheordunescu a fost iniţiat în masonerie de însuşi Marele Maestru al Marii
Loji Naţionale din România, Sever Frenţiu, iar apoi, când anul următor se impunea înlocuirea
conducerii Serviciului Român de Informaţii după alegerea unui nou preşedinte al României (Emil
Constantinescu), susţinut de Partidul Naţional-Ţărănesc (PNŢ-CD, al cărui secretar general adjunct era
Gheordunescu), el voia să conducă S.R.I.-ul.
Conform unor informaţii din interiorul masoneriei, un om de afaceri prieten (trimitere la Al.
Bittner) ar fi plătit atunci 300.000 de dolari către conducerea PNŢ-CD (??) pentru ca Mircea
Gheordunescu să devină noul şef al SRI. Doar faptul că o echipă de tineri ofiţeri SRI s-au prezentat la
preşedintele Constantinescu, protestând şi argumentând cu fostul dosar de turnător la Securitate al lui
Gheordunescu, ar fi făcut ca acesta să fie numit doar director adjunct al SRI şi nu plin, director general
devenind Costin Georgescu. Un an de zile mai târziu, în 1997, când deja conducea serviciul secret
român, Gheordunescu era ridicat de „fraţi” în gradul de maestru mason.
În septembrie 2000, Alexandru Bittner apărea la ştirile de la PrimaTV, post de televiziune al cărei
proprietar era împreună cu româno-israelianul Dan Fischer şi cu „fratele” Cristian Burci, pentru a-l
denunţa de abuz în funcţie pe un alt prieten al său de până atunci, Cătălin Harnagea, la acea vreme şeful
spionajului românesc - Serviciul de Informaţii Externe), cu care tocmai se certase (aceleaşi acuze ie
aducea şi lui Dorin Marian, la acea vreme consilier prezidenţial şi „eminenţă cenuşie” a serviciilor
secrete româneşti pe care le coordona de la Palatul Cotroceni). Bittner mai afirma pe post că articolul
apărut în presa cotidiană, în care numele lui este amintit lângă cel al directorului adjunct al S.R.I.,
Mircea Gheordunescu, ca fiind implicat într-o afacere de deturnare 300 de milioane de dolari, este o
poliţă plătită lui de către Harnagea pentru că nu-i cedează asociatului său de la Prima TV, Dan Fischer,
controlul asupra acestui post de televiziune. Mai mult, adăuga Bittner, „supărarea cu Harnagea” (S.I.E.)
se datorează faptului că el (Bittner) este un prieten şi mai apropiat de şefii contraspionajului românesc
(directorii S.R.I. Mircea Gheordunescu şi Costin Georgescu). „Domnii Dorin Marian şi Cătălin
Harnagea - spunea Al. Bittner - încearcă să-mi forţeze mâna să vând acel procent unui alt acţionar, Dan
Fischer. Concret, joia trecută am asistat la deschiderea unei cârciumi în Bucureşti, local care aparţine
unui prieten al celor doi (restaurantul President). În local am stat trei ore, la o masă, alături de C.
Harnagea, care a tot încercat să mă determine să-mi vând procentul deţinut la postul acesta de
televiziune”. Acea primă ieşire pe post a lui Bittner a fost prompt taxată de presă: „Bittner, care învârte
miliardele şi care încearcă să-şi consolideze, prin intermediul televiziunii private PRIMA TV, poziţia..., a
ajuns la apogeu: l-a transformat pe adjunctul SRI, Mircea Gheordunescu, într-o marionetă pe care o
joacă pe degete”, în timp ce „imperiul lui Bittner nu este deloc mic, mai ales ramificaţiile lui seamănă
cu un cefalopod care şi-a strecurat tentaculele în toate nişele care duceau spre imense sume de bani; mai
mult decât atât, veţi observa că Alexandru Bittner este o iederă care ştie pe ce paravan să se caţăre”. (În
prezent, postul PRIMA TV este deţinut de off-shore-uri cu acţionariat secret, dar este condus tot de
„fratele” mason Cristian Burci.)
Dacă s-a vorbit pe larg în presă despre implicarea lui Al. Bittner în afacerile pe seama statului
român, s-a afirmat totodată şi că prietenul Mircea Gheordunescu ar fi fost implicat în favorizarea acestor
afaceri cât timp a fost nr.2 în S.R.I., iar în documentul samizdat „Armaghedon Securitate” se arată că
Gheordunescu, „din această poziţie [de şef al S.R.I.], şantajat de cei care-i cunoşteau trecutul [de
securist], a favorizat numeroase privatizări frauduloase ale unor lanţuri de magazine alimentare din
capitală, precum şi a Hotelului Bucureşti.” Noi putem să adăugăm că una din privatizările acelei
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perioade de care a beneficiat Bittner (prin firma sa Lipsca) este lanţul de magazine bucureştene al
Delfin-com (fostele Alimentare de până în 1989), iar în privinţa Hotelului Bucureşti cunoaştem personal
relatarea unui afacerist, Ionel Ruse, care pretindea că, aflându-se împreună la o masă în restaurant,
Bittner l-ar fi ameninţat cu închisoarea, în prezenţa lui M. Gheordunescu (ce apărea drept garantul
ameninţărilor lui Bittner), dacă nu cedează drepturile asupra privatizării Hotelului Bucureşti (SC
Bucureşti-Turism SA) israelianului Eliahu Rasin (care ulterior a şi vândut hotelul altor israelieni,
integrat azi în lanţul Radisson Blu).
Anul 2001 readuce la putere Partidul Social Democrat iar pe Ion Iliescu la preşedinţia României,
situaţie în care director general al SRI devine Radu Timofte. Precum câinele de la măcelărie, însă, nici
Mircea Gheordunescu nu se dădea dus de la SRI. Se spune că Timofte i-ar fi cerut demisia „pe motive
de sănătate” (Timofte avea un clonţ împotriva masoneriei, la început), dar acesta a fost eliberat din
funcţie prin decretul prezidenţial semnat de Ion Iliescu în noiembrie 2001. Şi pentru că s-a lăsat greu
dus, ar fi fost recompensat cu transferul în „activitatea diplomatică” (probabil, însă, că, în realitate, a
continuat să lucreze şi pentru serviciile secrete). Prin urmare, în perioada 2002-2007, Gheordunescu a
fost consulul general al României în Italia, acesta fiind motivul pentru care, din anul 2002, din punct de
vedere masonic a intrat în adormire, adică nu a mai frecventat lojile MLNR.
Despre perioada cât Gheordunescu a fost consulul României la Milano, presa din ultimii ani a
făcut referiri la mai multe nereguli ale acestuia şi la afaceri dubioase. În schimb, el îşi atribuie în cartea
de vizită masonică merite personale din perioada aderării României la NATO, când şi-ar fi „adus o
importantă contribuţie, fiind responsabil al Capitolului IV de Securitate al Planului Anual de Aderare
NATO”.
De când s-a reîntors în ţară, în anul 2007, activitatea diplomatică nu l-a mai solicitat prea mult pe
Gheordunescu, aşa că, „din 17 octombrie 2007 şi-a reluat activitatea masonică”, în 2008 a devenit
Maestru Venerabil al lojei Sever Frenţiu iar în 2009 devine „Cavaler Kadosch”, adică primeşte gradul
33 în Ritul Scoţian Antic şi Acceptat. Devine chiar şi „Cavaler Templier” în Ritul York condus în
România de fostul ofiţer de Securitate Ştefan Mâşu. În 2010, anul când se înscrie în cursa pentru funcţia
de Mare Maestru al MLNR se implică şi în crearea Ordinului DeMolay în România, o organizaţie
paramasonică a copiilor de masoni, copii cărora, astfel, li se împuie capul de mici cu poveşti despre
Cavalerii Templieri şi pretinsa lor ascendenţă privind masoneria. (Ordinul DeMolay este importat din
SUA, unde este „una dintre cele mai importante organizaţii”). Sediul bucureştean al DeMolay este în
strada Edgar Quinet nr.9, la nr.7 funcţionând „masoneria energiei” a lui Vişoianu.
Ştiută fiind puternica relaţie dintre Mircea Gheordunescu şi Bittner (la rândul lui ex-finanţator al
lui Adrian Năstase), pe de o parte, ca şi dintre Gheordunescu şi oamenii din SRI ai lui Traian Băsescu,
pe de altă parte, ca şi faptul că între politicienii Năstase şi Băsescu clocoteşte o neîmpăcată ură, pare
ciudat că relaţia SRI-Gheordunescu-Bittner să fie una atât de armonioasă. Explicaţia ar fi aceea că şi
Bittner a fost integrat de sistemul puterii lui Băsescu, care anterior manifestase o puternică adversitate
faţă de evreu, ca-racterizându-l în campania din 2004 ca fiind reprezentantul „mafiei personale a lui
Adrian Năstase” (până atunci, Bittner fiind în mod real omul de casă al premierului Năstase).
La numai doi ani după ce ajunge preşedinte, însă, presa descoperă la că la rândul său şi Băsescu
este legat, indirect, de Bittner, prin consiliera şi prietena sa Elena Udrea, al cărui soţ, Dorin Cocoş,
aparţine grupului lui Bittner, chiar dacă, momentan, nu mai sunt asociaţi direct în afaceri. [Detaliile
privind întinderea acestei caracatiţe din preajma lui Traian Băsescu apar în capitolele În reţeaua Bittner
& Comp; Bittner, Udrea-Cocoş şi banii mafiei; Învăluirea lui Traian Băsescu; şi Reabilitarea
alegerilor şi a lui Bittner din lucrarea Politica filo-Sionistă a României.] Dovada că soţii Udrea-Cocoş
au păstrat legătura secretă cu Bittner sunt fotografiile publicate de ziarul Cancan în 18 aprilie 2007 de la
întâlnirea cu Bittner într-un restaurant din Herăstrău, Parco del Principi., cu următorul comentariu: „Ce
a făcut soţul Elenei Udrea, ieri? Dorin Cocoş, soţul Elenei, a avut o discuţie foarte aprinsă la prima oră a
dimineţii, dar nu cu soţia. Ci cu afaceristul Alexandru Bittner... Din câte se pare, tema discuţiei a fost
modul în care dezvăluirile s-ar putea răsfrânge grav asupra cercului de interese Bittner-PetracheBejinariu-Blănculescu-Oprea-Cocoş. Altfel spus mafia personală a lui Năstase, cum o numea Băsescu în
campanie, specializată în tunuri de proporţii, imobiliare şi nu numai, cea care a propulsat-o pe Elena
Udrea în ultimii trei ani ca vârf de lance întru deschiderea uşilor înalte...”.
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Gheordunescu a adoptat, însă, de la începutul campaniei sale masonice, un fel de politică a uşilor închise
faţă de „fraţii” de care se temea. Asta s-a văzut cu precădere la 1 septembrie 2010, când a avut „o rundă de
discuţii cu Venerabilii care îl susţin”. Comportarea lui M. Gheordunescu amintea mai degrabă de fostul director al
unui serviciu secret decât de maestrul mason care organizează o agapă pentru fraţii săi: „Întâlnirea a avut loc la
Izvorani, într-un cadru extrem de securizat - spunea o sursă internă -. Chiar dacă ai fi dorit să achiţi taxa de
participare, dacă nu erai pe listă, nu ţi se permitea accesul în zonă. Au fost Venerabili care îşi doreau să îl asculte
pe Candidat (mai ales că erau de vârsta lui şi îl considerau candidatul ideal) dar care nu au fost lăsaţi să intre...
Numărul participanţilor la Izvorani a fost de aproximativ 60, dintre care 20 erau din alte Oriente, din afara
Bucureştiului”. Apoi, luni, 27 septembrie 2010, începeau „Zilele Mircea Gheordunescu”, la Hotelul Pullman
(fostul Sofitel), eveniment ce a durat 3 zile consecutive. În prima zi a fost lansată „oficial” candidatura lui
Gheordunescu, în faţa a 150 de masoni, din care 90 de maeştrii venerabili, restul locurilor rămase libere fiind
umplute cu simpli maeştri, cu calfe şi ucenici practicanţi ai ritului scoţian, rit care prin evreul Manole Iosiper şi
Sergiu Protopopescu se „implica agresiv” în favoarea lui Gheordunescu. Totuşi, prezent la întâlnirea de la hotel
Pullman (Sofitel), Suveranul Comandor al ritului, Costel Iancu, a fost mai mult decât rezervat în a-l susţine pe
fostul SRI-ist, singura sa frază „laudativă” despre acesta fiind că „este un candidat care are o bună relaţionare cu
instituţiile statului”, dar - comenta Mason Press la numai 2 zile - această afirmaţie „nu înseamnă un sprijin, ci mai
degrabă un semnal de alarmă; [pe de altă parte] se spune că cea mai mare parte a membrilor de vârf ai instituţiilor
[statului român] sunt membri ai Ordinului [masonic MLNR], deci relaţia cu ele este asigurată de oricare
candidat”.
Cuvântul de ordine al celei de a doua din „Zilele Mircea Gheordunescu” de la Hotelul Pullman-Sofitel a fost
„general în rezervă”, căci, vorbitorii, „mai toţi păreau a avea de a face cu «structurile»..., erau generali în rezervă
(aşa s-au prezentat, şi nu simplu şi egal ca «fratele»)”, relata o sursă, care avea să adauge: „Cum spunea un
membru marcant al acestei campanii pentru alegerea Marelui Maestru al MLNR, în Bucureşti foarte mulţi dintre
cei cu putere de decizie în Loji au câte un «unchi» de care ascultă, iar deciziile pe viaţă [privind opţiunea de vot]
se schimbă peste noapte....”(M.:. M.: Fl.G.), aluzie la serviciile secrete, române sau străine, după modelul „Uncle
Sam” (unchiul Sam) din SUA, expresie ce desemnează serviciile de spionaj (CIA, NSA, FBI). La rândul ei,
Mason Press atenţiona că unii dintre fraţii vorbitori în favoarea bătrânului sereisto-diplomat s-ar fi prezentat chiar
ca „fost general de Securitate”. În a treia zi de la hotel, Mircea Gheordunescu promitea că, dacă va fi ales Marele
Maestru al MLNR, „va aduce în România, Conferinţa Mondială a Marilor Maeştrii” (un fel de supra-structură
globală a „masoneriei regulare”; organizaţie al cărei Mare Secretar visa să ajungă mai recent E.O. Chirovici).
În aceeaşi zi în care Mircea Gheordunescu îşi demara campania de la hotelul bucureştean Pullman, în altă
locaţie, la hotelul Marriott, se adresau altor 230 de „fraţi”, din care doar 90 maeştri venerabili „în scaun” şi „din
trecut”, candidaţii Bălănescu, Vişoianu şi Nini Florea. Devenea evident că toţi trei se considerau o contrapondere
comună la candidatura lui Gheordunescu, ceea ce chiar avea să se vadă la Conventul alegerilor.
„Diabolica strategie”: controlul „masoneriei SRL”
Conform relatărilor „masonului rebel” FI. Ghiulbenghian, în spatele maşinaţiunilor de la al doilea tur de
scrutin a stat un bizar om de afaceri român, Costel Bobic, desfăşurarea alegerilor fiind o „excepţională strategie
pusă la punct de Costel Bobic de influenţare a unor delegaţi cheie pe baza vechilor sale relaţii din zona politică şi
a serviciilor secrete... Costel Bobic dovedeşte... că şi-a revenit în mare formă, apropierea lui de PDL şi cultivarea
relaţiilor personale cu decidenţii de nivel superior din acest partid, aducându-i un plus de mobilitate şi o influenţă
imposibil de neglijat.” În realitate, Costel Bobic este prieten şi cu primarul Oprescu, care, sprijinit electoral de
masoni, nu s-a sfiit să recunoască public că ar (putea) lua bani de campanie şi de la acesta.
Costel Bobic este, cum se va vedea din prezentarea de mai jos, un personaj în legătură cu mai toate serviciile
secrete româneşti, dar în primul rând cu Serviciul de Informaţii Externe (fostul DIE, din timpul regimului
comunist), spionajul românesc, pentru care a şi lucrat într-o vreme, cel mai probabil. El l-ar fi contactat pe Florin
Ghiulbenghian, cu care se cunoştea bine, dealtfel, pentru a-i propune acestuia să îl sprijine pe Radu Bălănescu pe
mult cititul său blog (printre masoni şi nu numai),„MLNR-Poveşti Adevărate”, pe care Ghiulbenghian, altădată
implicat în conducerea MLNR, îl deschisese în august 2010 pentru a ataca orice joc al lui E. O. Chirovici de a-şi
perpetua puterea/interesele la vârful marii loji, prin noua conducere ce urma a fi aleasă.
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Costel Bobic
- din 2010 „mare păpuşar” al Marii Loji Naţionale din România (!?!)
Un personaj misterios, din Focşani, dar cu reşedinţa la Monaco, care trece drept „Machiavelli
dâmboviţean”, „capo di tutti capi”, „malefic”, dar şi miliardar în euro, deşi-semnificativ - el nu apare în
topul celor mai bogaţi români. A fost asociat în afaceri (sau chiar mai este, dar nu la vedere) cu alte
nume controversate, precum evreii Alexandru Bittner şi Dan Fischer, sau cu masonul Cristian Burci,
parteneri cu care, la un moment dat, împărţea proprietatea postului de televiziune Prima tv.
Legătura cu serviciile secrete
Legăturile lui Costel Bobic cu vârfurile fostei Securităţii sau ale S.R.I.-ului sunt reale, dar şi
încărcate de legendă, aşa cum este totul în ceea ce îl priveşte. Un fapt cert este prietenia sa cu
Gheorghe Diaconescu, fost colonel în Direcţia a III-a de contraspionaj a Securităţii, devenit după 1989
adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii, Virgil Măgureanu. Diaconescu i-a asigurat lui
Bobic protecţia afacerilor din poziţia ce o deţinea la SRI, cf. investigaţiilor de presă. De fapt, colonelul
Diaconescu apare ca deţinând 10% din principala firmă a lui Bobic, Acord Invest Bucureşti (cu
activitate de comerţ în toate domeniile, reţea de magazine, producţia de gaz şi produse chimice,
servicii etc). Firma Acord Invest este una din imaginile rarisime ce controlată de Bobic în proporţie de
55%, restul firmei fiind deţinută de un anume Amer Eyada, sau de alţii, printre care şi un alt ofiţer
aparţinând serviciilor secrete româneşti, generalul Gh. Şerbănescu, cadru al spionajului românesc,
adică al Serviciului de Informaţii Externe, în prezent în rezervă.
Conform regretatului director al SRI, Radu Timofte (care le-a urmat în funcţie tandemului Costin
Georgescu şi Mircea Gheordunescu), oamenii din echipa de afacerişti în care se învârte Costel Bobic
au fost protejaţi nu de către SRI în ultima vreme, ci de către „celălalt serviciu secret, de unde provine
generalul Şerbănescu [SIE - n.n.]. De acolo mai provin şi alţii care îi protejează. Întrebaţi-l pe [Ioan]
Talpeş [ex şef al SIE] în ce relaţii e cu Burci. Şi colonelul (de Securitate-DIE) Ristea Priboi ştiu că i-a
ajutat, că prin el a reuşit Burci să ia firme de la stat, prin Ovidiu Muşetescu (fost preşedinte al agenţiei
de privatizări a statului, APAPS - fostul FPS -, între 2001 şi 2004)”. Se spune că Bobic a fost/este
folosit, „ocazional”, de SIE, pentru plăţi sub acoperire.
Această legătură a lui Bobic, generalul Gh. Şerbănescu, a fost „deconspirat ca ofiţer DIE” de către
fostul şef al spionajului din vremea lui Ceauşescu, Mihai Pacepa, care a arătat că acesta era ofiţer în
spionajul extern al României şi agent de legătură cu Organizaţia de Eliberare a Palestinei, condusă de
Yasser Arafat, sau că Şerbănescu a fost implicat în „pedepsirea” Monicăi Lovinescu, deoarece aceasta
critica regimul lui Nicolae Ceauşescu la postul de radio Europa Liberă. Prin 1991, Şerbănescu era
ambasadorul României în Kuweit. Şi asociatul lui Bobic, Cristian Burci, „şi-a construit imperiul
financiar în domeniul feroviar, sanitar-veterinar şi alimentar între anii 2001 şi 2004, fiind ajutat de doi
generali rezervişti care au lucrat pentru SIE”, spunea şeful SRI Radu Timofte, referindu-se la acelaşi
general Gh. Şerbănescu şi la generalul (r) Ioan Talpeş, fost şef al SIE. „Am trimis nenumărate note
informative - continua R. Timofte - în care avertizam instituţiile statului, inclusiv la Parchet, dar n-a
ţinut nimeni cont de ele pentru că Burci venea de mână cu generalul Gheorghe Şerbănescu şi bloca
demersurile noastre” (ale SRI).
Cea mai nemediatizată legătură a lui Costel Bobic cu un serviciu secret este cea cu cel al
ministerului de Interne, aşa-zisul „doi şi un sfert” (adică ex-UM0215), fiind asociat cu Remus Şpan
(fostul şef al interceptărilor acestui serviciu), „bun prieten” al său care îi furniza informaţii secrete, lui
şi politicianului liberal Norica Nicolai (ex ministru de Interne), căreia Bobic i-ar fi fost „finanţator de
mare succes anonim al campaniilor electorale”.
Tunuri la Bancorex şi alte afaceri
Generalul Şerbănescu s-a implicat în afaceri după 1992, cam în aceeaşi perioadă cu Costel Bobic.
În februarie 1997, Parchetul a început urmărirea penală „privind pe Bobic Costel şi Şerbănescu
Gheorghe... pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire cu rea-credin-ţă a creditului societăţii... fals în
declaraţii şi înşelăciune constând în aceea că, în calitate de administrator al SC Acord Intercom 95 SA
Bucureşti, la data de 09.05.1995... cei doi au prejudiciat Bancorex cu suma de 11.088.706 mărci
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germane”. Şerbănescu şi Bobic au reuşit, însă, să închidă definitiv dosarul după anul 2001. Generalul
Şerbănescu a mai apărut, alături de Bobic, şi ca cenzor în firma Art Construct 95, abonată şi ea la
creditele Bancorex, cea mai mare bancă românească devalizată în primul rând din cauza creditele
acordate politicienilor şi personajelor cu influenţă şi protecţie politică, dar şi pentru a se pierde urma
acestor bani. Şi firmele MBM Construct '95 SA şi Acord Invest SA, în care Şerbănescu şi Bobic erau
asociaţi, au luat de la Bancorex, conform unor rapoarte, cca. 20 milioane de dolari, ca şi alte firme,
asociate mai mult sau mai puţin justificat cu numele lui Bobic, ca Freedom Star (15 milioane de
dolari) şi Prima TV (în asociere cu Cristian Burci).
Afacerile lui Costel Bobic sunt, de fapt, de tot felul, de la cele cu petrol (i s-a pronunţat numele
chiar şi legat de devalizarea Petrom-Focşani în perioada 2000-2004, de privatizarea Peco Vrancea)
până la traficul de frontieră legat de magazinele duty-free din toate punctele de frontieră terestră
(alături de un anume Petrovici), numele său fiind implicat şi în mega-scandalul de trafic de
contrabandă Ţigareta II, în care au fost implicaţi oameni ai serviciilor secrete, nu numai româneşti.
Cum am văzut, Bobic nu este străin nici de afacerile din televiziune sau de cele din industria muzicală
şi de divertisment.
Episodul alegerilor din 1996. Înainte de alegerile din anul 1996, deşi om de afaceri, Costel
Bobic ar fi fost sursa unor dezvăluiri împotriva regimului pentru şeful ziarului Ziua, S. RoşcaStănescu. Imediat ce rezultatele finale ale alegerilor prezidenţiale îl arătau pe Emil Constantinescu ca
învingător asupra lui Ion Iliescu, Roşca-Stănescu aloca întreaga primă pagină a ziarului elogierii lui
Costel Bobic, pe care îl prezenta drept omul care l-a convins pe şeful SRI, Virgil Măgureanu să nu dea
curs comenzii lui Iliescu de a falsifica rezultatul alegerilor în favoarea sa. Bobic apărea astfel ca agent
al Providenţei în România. Imediat, un raport occidental al drepturilor omului, scria că: „Alegerile din
noiembrie 2006 a candidatului opoziţiei, Emil Constantinescu, ca preşedinte, a avut un efect imediat
asupra presei, căci poliţia a oprit investigarea unor acuzaţii aduse lui Costel Bobic, un ziarist (?) al
independentului Ziua, care a scris despre corupţia guvernamentală” (?).
De fapt, S.R. Stănescu afirmase că în perioada guvernării PDSR (1992-'96), Costel Bobic a fost
„agentul său secret, introdus în mafia economico-financiară a partidului de guvernământ” (în '96,
poliţia îl căuta cu mandat pe Bobic, în timp ce el îi dădea lui Roşca-Stănescu interviuri despre
preşedintele Ion Iliescu şi apropiaţii acestuia). Bobic a fost, în realitate, cum am văzut, unul dintre cei
care a participat la devalizarea Bancorex”, dar, totodată ar fi „furat” nişte dischete cu toţi beneficiarii
creditelor preferenţiale, pe care i le-a oferit lui Sorin Roşca Stănescu în schimbul obţinerii protecţiei
faţă de o eventuală anchetă. Unii martori spun că, în primele luni ale anului 1997, Bobic dormea
efectiv într-un birou al ziarului Ziua şi trăia din banii lui S. Roşca Stănescu, având conturile personale
blocate şi neputând părăsi ţara.
Se pare că jocurile „din opoziţie” sunt specialitatea lui Costel Bobic, căci, în perioada 1997-2000,
el se reapropie de PSD, prin Viorel Hrebenciuc, pe care îl cunoaşte dinainte de 1989, iar la alegerile
din 2000 ajunge să fie unul dintre sponsorii „discreţi” ai lui Adrian Năstase, plătindu-i direct pe Dan
Andronic şi pe Bogdan Teodorescu.
Televiziune şi show-biz
Cu Cristian Burci (un cunoscut mason), Costel Bobic s-a asociat din vremea când Burci primea de
la FSN-ul „post-revoluţionar” contractul de exclusivitate pentru publicitatea difuzată pe singurul post
de televiziune din acel moment, TVR-ul, în valoare de foarte multe milioane de dolari SUA. După
acest episod, „Burci, alături de faimosul contrabandist Bobic, pun mâna pe Prima TV”. A condus
firma Music & Music promovând formaţiile muzicale 3Sud-Est şi Animal X, dar şi pe iubita sa,
Cristiana Răduţă, o ex-vedetă Playboy, cu care s-a şi căsătorit, deşi i-ar fi putut fi tată. Solista l-a
urmat la Monaco, principatul bogaţilor lumii, unde Bobic deţine un imobil, ea renunţând definitiv,
totodată, în anul 2007, la cetăţenia română, solicitând şi obţinând cetăţenia principatului.
Andrei Gheorghe, realizator al multor emisiuni radio şi tv ar fi fost una dintre victimele furiei lui
Bobic, deoarece, după ce ar fi refuzat să promoveze muzica Răduţei, ar fi fost pus în faţa unui scandal
legat de consumul ilegal de droguri, dosar despre care s-a spus că ar fi fost fabricat la comanda lui
Costel Bobic.
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„Capo di tutti capi”
În cadrul emisiunii „În gura presei”, realizată de cunoscutul analist de presă şi politică Mircea
Badea, acesta făcea o dezvăluire, în sensul că: nici unul din numele foarte vizibile din perspectiva
presei româneşti, nu este, cu adevărat, şeful „adevăratelor” mega-afaceri interne din România, acesta
fiind, din experienţa sa (!), un anume personaj care acţionează atât în afacerile de tot felul, dar şi în
lumea televiziunii şi a show-biz-ului, şi pe care l-a numit: „domnul B”. Acesta ar fi, în viziunea d-lui
Badea, „capo di tutti capi” al românilor (interlopi?). Deşi iniţial părea că se referă la Bittner, s-a văzut
din precizările ulterioare că se referă la Bobic (o evident foarte subiectivă impresia d-lui Badea, ce ar
putea fi, însă, chiar şi corectă, dar, la fel, M. Badea ar fi putut să se refere ca la un „capo di tutti capi”
la Nicu Gheară, cu diferenţa că acesta din urmă este vânat de SIE, în timp ce Bobic lucrează pentru
serviciul de spionaj românesc).
Bobic este cunoscut ca fiind boss-ul duty-free-urilor din România, alături de Răzvan Petrovici,
vorbindu-se - fără, însă, a se dovedi - despre implicarea sa în contrabanda cu bunuri prin frontieră.
Presupusa lor contrabandă s-ar fi înfăptuit sub protecţia şi cu ajutorul celebrului şef al vămilor, Dinu
Gheorghe, zis Dinu Vamă. Anul 2002 a fost unul zbuciumat pentru Dinu Vamă şi Costel Bobic, prin
apariţia primului ”Armaghedon” de presă, ce a dus la un scandal mediatic. Autorii documentului
atrăgeau atenţia că afaceristul focşănean ar fi fost capul unei reţele de trafic de droguri din România,
ajutat de şeful Direcţiei Generale a Vămilor: „«Capo di tutti capi» al acestei filiere nu este nimeni
altcineva decât interlopul Costel Bobic (care a beneficiat de privilegiul multor întrevederi cu însuşi
actualul premier - A. Năstase - sau cu distinsa domniei sale soţii), cunoscut ca un cal breaz pentru
implicarea sa prin sistemul duty-free în contrabanda cu ţigări. Sub pretextul directivelor Uniunii
Europene, guvernul Năstase, a emis Ordonanţa de Urgenţă 104/2002, prin care erau interzise
magazinele duty-free în aeroporturi, celelalte puncte de frontieră, terestre şi navale, rămânând cu
magazinele în picioare... Ordonanţa a fost mană cerească pentru Bobic şi firmele sale.”
Dinu Gheorghe - Vamă a trebuit să demisioneze atunci din funcţia în care îl numise Năstase, dar
Bobic şi-a continuat nestingherit afacerile, în discreţie, ne-existând nici un dosar penal pe numele său.
Un document al ministerului Justiţiei arăta în 2006 că: „Din analiza datelor şi informaţiilor deţinute de
către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi de către ANAF... rezultă faptul că există persoane fizice
şi juridice care încalcă legislaţia privind comercializarea de mărfuri în regim duty-free, introducând şi
punând în liberă circulaţie pe teritoriul României produsele în cauză, în mod fraudulos, fără plata
taxelor vamale, accizelor şi taxei pe valoarea adăugată.”
Când, în anul 2011, vameşii români erau arestaţi masiv de autorităţi pentru corupţie în vămi,
liderul sindicatului funcţionarilor publici Sed Lex, Vasile Marica, era acuzat de un fost şef de vamă,
Marius Ungureanu, ca fiind unul din cei care cer taxă de protecţie vameşilor şpăgari, Marica riposta:
„Omul ăsta are ură pe mine şi pe Costel Bobic”, deşi nimeni nu pomenise atunci numele acestuia ca
pe un şef al afacerilor necurate din vămi.
Cozmin Guşă îl acuzase deschis pe Bobic că este implicat în traficul de droguri, din poziţia de
patron în toate punctele vamale teritoriale (adică mai puţin aeroporturi). Tot în postura de naş mafiot
apărea Bobic şi atunci când Hienă, şeful trupei muzicale Animal X, declara, după despărţirea de firma
lui Bobic, că au fost ameninţaţi cu moartea (Hienă refuzase să renunţe la cei doi prieteni şi să cânte în
formaţie cu Cristiana Răduţă).
Alegerea primarului Oprescu în 2008
O importantă serie de masoni s-au aflat în jurul lui Sorin Oprescu atunci când şi-a lansat
candidatura şi a câştigat ca independent funcţia de primar al Bucureştiului, în anul 2008. Cel mai
important dintre aceştia, dr. Radu Neagu, membru în staff-ul de campanie al lui Oprescu şi apoi
consilier al primarului, a copilărit pe aceeaşi stradă din Focşani cu „prietenul de o viaţă” al lui
Oprescu, Costel Bobic. În finanţarea campaniilor „doctorului” a mai fost implicat şi şeful „masoneriei
energiei”, Marele Maestru Bogdan Buzăianu, cu care Oprescu s-a întâlnit în iulie 2009, înainte de a
candida la preşedinţia României, la reşedinţa acestuia din Geneva. Întrebat fiind legăturile sale cu
masoneria, Oprescu spunea: „Am prieteni în masonerie. Costel Iancu e unul dintre prietenii apropiaţi”,
ori M:.M:. Costel Iancu este şeful Ritului Scoţian Vechi şi Acceptat din cadrul MLNR, pe care Costel
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Bobic l-ar fi convins să îl susţină pe Radu Bălănescu la şefia Marii Loji.
La începutul anului 2008, cu luni bune înainte de alegerile pentru Primăria capitalei, liderul PSDBucureşti, Marian Vanghelie, declara că Oprescu candidează independent, deoarece PSD-ul „nu a vrut
banii de campanie ai interlopului Bobic”, declaraţie întărită într-un fel şi de şeful partidului de atunci,
Mircea Geoană, care spunea că „Oprescu este dependent de grupuri de interese”.
La rândul lui, Oprescu replica că Bobic „nu este un interlop... Mă sprijină, ca prieten ... Dacă o fi
nevoie să apelez şi la el, am să apelez. N-am înţeles niciodată de ce au încercat să creeze o aureolă de
mister în jurul lui Bobic, mi-e prieten de 30 de ani”. Totuşi, presa se întreba: „De ce s-a aliniat în
spatele lui Oprescu toată floarea cea vestită a afaceriştilor controversaţi? De ce contribuie Alexandru
Bittner, omul care ajunsese să conducă guvernul Năstase, la campania lui Oprescu? De ce îl sprijină
Adrian Petrache, unul dintre abonaţii afacerilor imobiliare cu RA-APPS? De ce printre finanţatori se
numără unul dintre clienţii Bancorex, Costel Bobic? Ce beneficii caută Bartolomeu Finiş, unul dintre
regii combinaţiilor cu terenuri, de-l ajută pe Oprescu? Sunt întrebări la care nimeni nu poate răspunde,
chiar dacă răspunsul e clar ca lumina zilei - toţi caută profit!”. Toţi finanţatorii enumeraţi mai sus sunt
parte a aceluiaşi grup de care este legat şi Bobic, prin Prima tv, grup ce ar putea fi numit pe scurt
BBB, adică Burci-Bittner-Bobic, lângă Bittner fiind permanent lipit şi Bartolomeu Finish. (O întrebare
care persistă! Dacă, în 2008, Oprescu era prieten de 30 de ani cu Bobic, cum a ajuns ca fiul privilegiat
al unui general de Securitate din Bucureşti, cum era Oprescu în anii 70, să se împrietenească cu un
băiat din Focşani, cum era Bobic, dacă nu cumva şi Bobic se trage tot dintr-un mediu apropiat
Securităţii?)
Alt mason consilier de campanie al lui Oprescu, Adrian Thiess, consilier apoi la primăria
capitalei, este (prin firma sa Adra Retail) reprezentantul trustului Otto în România, în timp ce fiica lui
Bobic, Cătălina Bobic, este proprietara filialei Otto Star.
La întrebarea revistei Q Magazine, din mai 2008: „V-aţi întors de la Monaco după câţiva ani de
absenţă să preluaţi butoanele din politică?”, Costel Bobic răspundea. „Nu m-am întors pentru butoane,
ci din cauza unor probleme de familie şi la rugămintea prietenului meu, Sorin Oprescu”, dar adăuga
„Eu fac artă în politică” şi că „Tot eu (Bobic) i-am făcut campania [lui Oprescu] şi în 2000”.
Iată cum relata on-line Florin Ghiulbenghian, în chiar ziua Conventului alegerilor de la MLNR, 6 noiembrie
2010, modul cum ar fi acţionat afaceristul Costel Bobic:
„În urmă cu circa 3 săptămâni sunt sunat de Costel Bobic şi invitat la o discuţie. Evident, accept şi mă
prezint... Tema discuţiei? Bobic mi se prezintă ca principalul sponsor şi strategul campaniei electorale a lui Radu
Bălănescu în ultimele 2 luni, îmi spune că a citit blogul meu şi mă roagă să-l ajut pe Radu în continuare, atacândul pe Mircea Gheordunescu, deoarece el crede că, fără sprijinul meu, Bălănescu nu poate câştiga finala contra lui
Gheordunescu. Îmi propune în schimb funcţia de Mare Maestru Adjunct, în cazul în care Bălănescu reuşeşte să
câştige alegerile pentru demnitatea de Mare Maestru al MLNR. Când îl întreb de ce consideră respectiva funcţie
potrivită pentru mine, îmi explică că îl interesează să aibă un om al lui cât mai sus poziţionat în MLNR care să-l
ajute în diverse combinaţii. Îi explic că, cea mai potrivită funcţie pentru aşa ceva este cea de Mare Secretar, îmi
exprim disponibilitatea de a-l ajuta pe Bălănescu şi îl pun să îmi prezinte o hârtie scrisă de la acesta prin care
certifică că respectiva funcţie va fi dată unui Frate [mason] desemnat de mine, deoarece eu sunt un personaj prea
controversat şi nici nu mai vreau să mă întorc în MLNR. Este de acord şi rămâne să ne întâlnim peste câteva zile,
după ce aranjează cu Bălănescu. Mărturisesc sincer că nu am crezut o iotă din ce îmi spusese Bobic, mai ales că
este un profan şi nici nu părea să ştie nimic despre funcţionarea Ordinului. [Presa românească arăta că Bobic ar fi
mason; deşi Ghiulbenghian îl caracterizează drept „profan”; el poate fi însă membru al unei mari loje din
străinătate, mai ales că îşi petrece cea mai mare parte a timpului la reşedinţa de la Monaco.]
Din nou, surpriză! Bobic mă sună, îmi spune că Radu a acceptat cererea mea şi mă roagă să aranjez o
întâlnire cu cel pe care îl propusesem pentru funcţia de Mare Secretar, deoarece doreşte să îl cunoască. Fac
întocmai, ne vedem în 3 şi Bobic îşi exprimă clar doleanţele: vrea să aibă omul său şi la Marele Secretariat, om
prin care să aranjeze diverse combinaţii, deoarece nu îl vede pe Bălănescu în stare să facă bani, ci doar imagine.
Cădem de acord să aibă loc o nouă întâlnire la care să participe şi Bălănescu cu Vişoianu şi în care aceştia să
discute direct cu persoana recomandată de mine, iar în cazul acceptării să se pornească la lucru. Mărturisesc din
nou că eram în continuare cât se poate de sceptic că Bobic ar avea o asemenea influenţă asupra lui Bălănescu.
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O nouă surpriză! Şi mai mare! Bobic aranjează respectiva întâlnire la începutul ultimei săptămâni de
campanie, chiar la el acasă. Toată lumea este prezentă, inclusiv Radu Bălănescu, dar mai puţin eu, care le
explicasem că nu este bine să apar lângă Bălănescu deoarece ar fi bănuit că el este cei aflat în spatele acţiunilor
mele şi i-ar aduce mai multe deservicii decât puncte în cadrul alegerilor. Fratele meu [masonul desemnat] îmi
confirma a doua zi că s-a bătut palma conform celor afirmate de Bobic şi că urmează să fie introdus de Bălănescu
în staff-ul de campanie şi prezentat ca viitorul Mare Secretar. Decidem să continuăm jocul până la confirmarea şi
în faţa Fraţilor [masoni] ce l-au sprijinit pe Bălănescu a celor convenite în cadru restrâns în casa lui Bobic.
Timp de 4 zile Fratele nostru a fost implicat direct, în urma introducerii în staff-ul de campanie de către
Radu Bălănescu, în ultimele mişcări efectuate înainte de Convent. Vineri, la ora 17.00, Radu Bălănescu l-a
confirmat oficial, în faţa staff-ului său, ca viitorul Mare Secretar, după numai 4 zile de prezenţă în echipa sa şi în
urma unei negocieri purtate cu profanul Costel Bobic. Evident că Fratele Tohăneanu, căruia i se promisese funcţia
respectivă de mai bine de 1 an, nu a fost deloc încântat, iar ceilalţi Fraţi prezenţi nu au înţeles nici ei motivele
respectivei schimbări. Mai mult, Radu Bălănescu îl desemnează pe Fratele ales de mine ca reprezentantul său în
Comisia de Numărare a Voturilor din Convent, ceea ce ne determină să îl includem în ultima clipă pe lista
delegaţilor la Convent. În momentul în care am avut şi această ultimă confirmare a încălcării extraordinar de
grave a regularităţii masonice de către Radu Bălănescu, am decis să îi anunţ pe Marele Maestru Eugen Ovidiu
Chirovici, pe Marele Maestru fondator Coste! Iancu, pe preşedintele Curţii Supreme de Justiţie Masonică Remus
Borza şi, prin intermediari, pe Fratele Mircea Gheor-dunescu. De asemenea, am avut o discuţie faţă-în-faţă cu
Costel Bobic, precum şi convorbiri telefonice cu Cornel Vişoianu şi cu Nini Florea, pe care i-am informat asupra
deciziei mele irevocabile de a face publică vânzarea MLNR de către Radu Bălănescu către profanul Costel
Bobic...”.
Conventul. Un gest neobişnuit şi surprinzător l-a făcut şeful ritului scoţian şi „mare maestru fondator”
Costel Iancu, care, încă de la primul tur de scrutin, ieşind din cabina de vot, a arătat către cei din jur, curioşi să îi
cunoască preferinţele, buletinul ştampilat pe dreptunghiul cu Radu Bălănescu. Şi tot pentru ca „fraţii” ritului
scoţian (majoritar în MLNR) să ştie cu cine să voteze, acelaşi Suveran Comandor Iancu forma o „tripletă” ce
vocifera cu cea mai mare amiciţie în sala Conventului din 6 noiembrie (sala Al. I. Cuza din Palatul
Parlamentului), împreună cu Radu Bălănescu şi cu, Corneliu Vişoianu. Cu puternica susţinere din spate a
„fraţilor”, dar mai ales, cum s-a văzut, al unor forţe politice şi dintr-o anumită zonă obscură..., în primul tur,
preliminar, pe primul loc s-a plasat Gheordunescu (cu 495 de voturi), urmat de Radu Bălănescu (cu 485 de voturi)
şi, la mare distanţă, de Cornel Vişoianu, dar micul avans ce îl luase Gheordunescu asupra lui Bălănescu, nu îi
asigura victoria în turul doi, disputat numai de el şi de Radu Bălănescu.
După primul tur, Eugen Ovidiu Chirovici, încă Mare Maestru în funcţie al MLNR, a demarat un fel
negocieri cu Mircea Gheordunescu pentru a-l convinge că nu poate câştiga atât timp cât Costel Iancu şi-a arătat
public preferinţa pentru Bălănescu, sfătuindu-l să se retragă strategic şi să îl declare pe Radu Bălănescu
învingător, pentru ca astfel să poată negocia ca echipa finală de conducere a MLNR să includă în proporţii egale
membrii ambelor tabere, inclusiv o funcţie strategică pentru el, Chirovici. Gheordunescu a reacţionat, însă, ca de
obicei, aproape făcând o criză de nervi şi strigând că el a câştigat şi că este viitorul Mare Maestru. „Deşi s-a
încercat să fie calmat, nu s-a reuşit... Mircea i-a strigat lui Radu Bălănescu că nu negociază nimic pentru că el va
fi câştigătorul”, spunea un martor. După un asemenea episod de „rebelitate” al lui Gheordunescu, „furnicuţele” lui
Radu Bălănescu (membrii echipei de campanie) au început să „are” toată zona în lung şi lat, să „facă marcaj om la
om” pentru a-i câştiga pe electorii lui Gheordunescu, făcându-le diferite „încurajări” (promisiuni) că va fi mai
bine cu Bălănescu.
„Influenţa exercitată de Costel Bobic - spunea FI. Ghiulbenghian - a fost suficient de puternică pentru a-l
determina pe Chirovici să blocheze orice discuţie în acest Convent asupra regularităţii acţiunilor întreprinse de
Radu Bălănescu în ultimele 3 luni pentru câştigarea alegerilor din MLNR, deşi acest lucru ar fi adus un avantaj
uriaş lui Mircea Gheordunescu în confruntarea de astăzi. Chirovici dovedeşte din nou cât de dragă îi este trădarea,
după sprijinirea constantă din ultimii doi ani a candidaturii lui Mircea Gheordunescu, vânzându-l pe acesta exact
în momentul decisiv al candidaturii... Suplimentar, sunt convins ca relaţia de prietenie deosebit de apropiată a lui
Costel Bobic cu Costel Iancu, precum şi ajutorul acordat acestuia de Costel Bobic în câteva momente-cheie, au
cântărit enorm în decizia Suveranului Comandor de a-l sprijini pe faţă pe Radu Bălănescu”.
Aşa că în al doilea tur, Radu Bălănescu primeşte 112 voturi suplimentare, învingându-l detaşat pe Mircea
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Gheordunescu, dar se grăbeşte să împace toată lumea, spunând că va „face totul” pentru a „continua efortul extraordinar făcut de Marele Maestru Eugen-Ovidiu Chirovici... care a deschis calea spre nenumărate relaţii internaţionale”. El mai spunea că îl va avea „în permanenţă alături” pe Chirovici, care îl „va ajuta”.
„Sunt convins că Lumina va străluci asupra tuturor celor care vor pleca în miez de noapte acasă, cu conştiinţa că au decis soarta Masoneriei Române”, încheia Radu Bălănescu, lăsându-i cuvântul aşa-zisul „Immediate
Past Grand Master”, adică lui Chirovici, care a făcut o dare de seamă, lăudându-se, deşi regreta că „serenitatea şi
calmul cu care ar trebui să se desfăşoare întotdeauna Lucrările noastre au fost tulburate de orgolii, excese,
exhibiţionism toxic şi interpretări delirante” (aluzie la dezvăluirile d-lui Ghiulbenghian). La puncte albe, ce le-ar
fi obţinut de când a luat mandatul în 2004, el enumera: A. - că MLNR este „cea mai importantă poveste de succes
a [masoneriei] Europei Centrale şi de Sud” prin recunoaşterea regularităţii şi prin numărul mare de masoni, recrutaţi mai ales dintre factorii de putere; B. - în cadrul MLNR „şi-au început lucrările ritul Suedez şi cel de
Memphis şi Misraim, s-a încheiat construcţia ritului de York, iar ritul Scoţian şi-a continuat traiectoria
ascendentă”; C. - au fost instalate corpurile masonice Eastern Star şi DeMolay; D.- s-au construit „peste 40 de
Temple la nivelul ţării”.
Rămâne de rezolvat - încheia Chirovici - „deplina unire” a masonilor români (căci mai există alte 9
ordine/obedienţe masonice româneşti) şi „construcţia unui sediu reprezentativ pentru Obedienţa noastră”.
O altă structură constituită la Conventul din 6 noiembrie 2010, dorită de Chirovici este un bord al MLNR
„de tipul general board existent în United Grand Lodge of England”, care să fie „centrul de strategie al
Obedienţei, tot aşa cum Marele Consiliu este centrul executiv al acesteia”. Chirovici lucrase de peste un an de zile
la acest „proiect” şi fixase ca Bordul General masonic să aibă o durată a mandatului mai lungă decât aceea a
Marelui Maestru şi a Marelui Consiliu (de 3 ani), „pentru a asigura continuitatea între două administraţii”, zicea
el, având grijă să se şi plaseze în fruntea bordului.
După ce a depus jurământul de Mare Maestru în faţa sălii pline, compuse din delegaţii lojilor membre ale
MLNR, Radu Bălănescu a „propus” (a numit) membrii Marelui Consiliu, membrii Tribunalului Masonic şi
preşedintele acestuia, care au şi fost „validaţi” de plen, după care masonii şi-au ales membrii Curţii Superioare de
Justiţie.
Noua echipă de conducere, care îl secondează pe Bălănescu, denotă alianţele, aranjamentele şi
compromisurile comise. PD-L-istul (azi migrat spre USL) Vişoianu a devenit „Mare Maestru Adjunct”, poziţie
înfiinţată pentru prima dată, în ultima zi a Conventului. Funcţia de mare maestru adjunct se regăseşte şi în
constituţia altor obedienţe masonice din lume şi îi conferă lui Vişoianu a doua poziţie în ierarhia MLNR (potrivit
cutumelor, în anumite ţări, marele maestru adjunct îi urmează Marelui Maestru la conducerea ordinului, după ce
acestuia din urmă îi expiră mandatul).
În cadrul aceleiaşi solemnităţi, Eugen Ovidiu Chirovici a primit titlul de „Mare Maestru de Onoare ad
vitam”, adică mare maestru de onoare pe viaţă, iar învinsul alegerilor, Mircea Gheordunescu, a primit titlul de
Mare Maestru de Onoare, pe care îl va purta pe parcursul mandatului Bălănescu. Eugen Ovidiu Chirovici, în
calitate de „Mare Maestru din Trecut”, va fi şi preşedintele „Consiliului Luminilor”, organism cu rol executiv.
Cuvântul de ordine printre „fraţii” din MLNR era că, oricum, E.O. Chirovici „va fi în continuare garantul MLNR
pentru acordurile bilaterale externe, mai ales că va fi singurul Mare Maestru din Trecut şi va trebui să se implice
în păstrarea muncii depuse la extern timp de şapte ani”. „Bălănescu i-a dat lui Chirovici tot ce acesta a solicitat”,
s-a spus apoi, căci peste câteva zile l-a numit „preşedinte al Comisiei de Externe a MLNR” desemnându-i să
participe, împreună cu prietenul său Cristian Unteanu, la majoritatea evenimentelor externe la care MLNR este
invitată. Aşa că „fraţii” mai cârcotaşi şi mai atenţi au trebuit să constate că „atribuţia principală a Marelui
Maestru, aceea de reprezentare a Ordinului în relaţiile cu alte Obedienţe, a fost cedată de lui Chirovici şi echipei
sale încă din prima săptămână de mandat a lui Bălănescu”.
Noul „Mare Secretar” al MLNR devenea Cătălin Tohăneanu (în locul lui Dan Tănă-sie), nou „Mare Orator”
Remus Borza (lichidatorul Hidroelectrica; care l-a înlocuit pe Ovidiu Galeş), iar nou Mare Trezorier Vasile
Puşcariuc (în locul lui Radu Deac).
„Din păcate, pentru a-şi asigura liniştea în finală - crede FI. Ghiulbenghian -, Radu Bălănescu a fost forţat să
negocieze cu Chirovici păstrarea în echipa sa a celor doi loiali parteneri ai de acum fostului Mare Maestru, mă
refer la Dănuţ Tănăsie şi Cristi Unteanu.” Aceştia, membri ai Consiliului Masonic, sunt sfetnici-secondanţi ai lui
Bălănescu. Dănuţ Tănăsie nu ar fi fost însă susţinut de Chirovici, căci peste două zile, într-o discuţie de câteva ore
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în barul Hotelului Continental, Chirovici i-ar fi reproşat destul de dur lui Bălănescu că a acceptat cererea
imperativa a lui Costel Iancu şi l-a numit pe Dan Tănăsie Pro Mare Maestru, dar i-a mulţumit că şi-a respectat
cuvântul şi l-a păstrat pe Unteanu în funcţia de Mare Secretar de Externe şi că pe Virgil Niţulescu l-a numit Pro
Mare Maestru.
Ioan Dănuţ Tănăsie a lucrat în perioada 1968-1989 ca ofiţer operativ în Direcţia de Informaţii
Externe (DIE), diviziunea TS, care s-a transformat în 1990 în SIE (spionajul românesc), de unde s-a
pensionat şi a trecut în rezervă în 1992, cu gradul de locotenent-colonel. Tănăsie, devenit „mâna
dreaptă a lui Chirovici” în centrala masonică, era în acelaşi timp, în plan profan, directorul de
distribuţiei al motorinei pentru rafinăria Vega, ce-i aparţinea lui Dinu Patriciu. Dealtfel, Tănăsie şi
Patriciu erau, la un moment dat, membri ai aceleiaşi loji masonice, Phoenix, iar soţia lui Chirovici
lucra pe un post de conducere la Rompetrol-ul lui Patriciu. Se spune că, din 2003, „tandemul
Chirovici-Tănăsie a monopolizat conducerea Marelui Consiliu”.
Cristian Unteanu a devenit cunoscut în presă ca „mânuitorul banilor fundaţiei lui Sorin Ovidiu
Vântu”, respectiv administratorul fundaţiei de la Bruxelles a lui Vântu. Unteanu, acuzat de relaţii cu
vechea Securitate, a fost primul şef de cabinet al lui Petre Roman în 1990, a ajuns corespondent al
ziarului Ziua la Bruxelles, apoi al postului Realitatea TV şi un fel de „ministru de Externe” al MLNR,
cu titlul de „Mare Secretar de Externe”. Unteanu a fost alături de Chirovici şi Gheordunescu în octombrie 2010, la Bruxelles, la „summitul Masoneriei-UE”. În anul 2008, Unteanu a executat transferul a
2,7 milioane euro din conturile Vîntu Foundation în conturile personale ale lui Vântu, faptă penală
interzisă de lege. Sediul Fundaţiei Vântu este înregistrat la domiciliul din Bruxelles al lui Cristian
Unteanu, din Avenue d'Auderghem, 61.
Noua conducere emanată de Convent mai cuprinde şi alte nume precum Adrian Stănciulescu, Emanuel
(Nini) Florea poreclit „talibanul”, Bogdan Dumitrache, Virgil Niţulescu (Pro Mare Maestru), filo-sionistul Nasty
Vlădoiu, Ionuţ Popa, Alex Hociotă, Costin Cuneşteanu, Cristi Panciu, Dan Stuparu, Ioan Biriş (fost mare secretar
al ritului Memphis-Misraim), Jenică Poenaru (Pro Mare Maestru), Vasile Zecheru, Ovidiu Enculescu, Florin
Simion, actorul George Ivaşcu (necesar „penetrării către societatea profană”) şi alţii.
Despre Adi Stănciulescu, un înfocat susţinător al lui Radu Bălănescu, Mason Press scria în perioada
Conventului că este „recunoscut pentru excelentele relaţii cu Marea Lojă a Statului Israel, o mare Lojă cu
influenţă în întreaga lume; credem că e de ajuns spus pe această temă”. Stănciulescu este maestru venerabil al
lojei bucureştene „Ştefan Golescu” şi coordonează la nivelul MLNR lojile din „Orientul Bucureşti şi Ilfov”.
În ce îl priveşte pe Nasty Vlădoiu, după ce masonii au ales membrii Curţii Superioare de Justiţie masonică a
MLNR, Bălănescu l-a numit pe preşedintele Curţii în persoana lui Vlădoiu, ceea ce l-a făcut pe un susţinător al
noului mare maestru să spună că „la capitolul aşteptări înşelate putem contabiliza numirea fostului Maestru
Venerabil al celebrei Loji Tăcerea (cunoscută şi ca „Loja Mucles”), Nasty Vlădoiu, în fruntea Justiţiei masonice.
Vlădoiu face parte şi din „grupul de sprijin” al lojilor evreieşti B'nai B'rith din România (a se vedea cap.
Conventul lojelor europene ale B'nai B'rith la Bucureşti ).
„Deşi aparent Costel Bobic nu a reuşit să-şi implementeze oameni în funcţiile-cheie din MLNR, nici nu are
nevoie - conchidea FI. Ghiulbenghian -. Îi are pe Bălănescu şi pe Vişoianu, îl are oricum pe Tohăneanu, are o
influenţă uriaşă datorită legăturilor privilegiate cu câţiva fruntaşi PDL (cel puţin atâta timp cât PDL va rămâne la
guvernare) şi deja este de notorietate legătura strânsă şi personală cu Costel Iancu.”
Finalul alegerilor a fost marcat de poza de grup, în care noul mare maestru Radu Bălănescu dădea mâna
insistent cu „învinsul” Gheordunescu, între ei stând, ca un gardian, E. 0. Chirovici. Tot atunci, Gheordunescu a
fost propus de Bălănescu ca Mare Maestru de Onoare, propunere votată pe loc, în unanimitate. Final „ca în
poveştile cu happy-end cu o poză în care s-a stat pentru multe minute cu Radu şi Mircea dându-şi mâna şi E.O.
Chirovici în spatele lor”, relata un martor. „Batista pe ţambal, linişte şi pace pentru toţi spionii şi cei care nu
înţeleg nimic din ceea ce se petrece”, adăuga acelaşi mason prezent atunci în sală. Astfel luau sfârşit lucrările
Conventului, urmate de închiderea ritualică.
De ce Bălănescu? se întrebau insistent analiştii masoni şi anti-masoni, după închiderea lucrărilor
Conventului. Căci păruse că Mircea Gheordunescu era favoritul nr.1 al puterii şi al serviciilor secrete. Dincolo de
motivele mai sus arătate şi bine ştiute, iată principalele concluzii ale acestora:
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A. Sprijinul partidului de guvernământ. Deşi puterea paria pe doi cai, pe Gheordunescu şi Vişoianu, cu circa
o lună înainte de Convent, favoritul nr.1, Mircea Gheordunescu, a proferat anumite ameninţări la adresa unui
foarte înalt funcţionar român, declarând că nu trebuie să îngrijoreze pe nimeni poziţia acestuia de sprijinire a lui
Radu Bălănescu, deoarece reuşise să aranjeze concedierea aceluia din înalta funcţie deţinută. Un martor spune că
„Mircea a crezut că la acea întâlnire este înconjurat doar de oameni fideli”, dar „o asemenea ameninţare trebuia
raportată”, fapt care s-a şi petrecut, După verificarea şi confirmarea infamiei a urmat „scoaterea din cursă” a lui
Mircea Gheordunescu.
Atunci şi-ar fi pierdut Gheordunescu şi sprijinul controversatului Costel Bobic, de care beneficiase de peste
un an de zile, după cum relata M.: V.: Fl. Ghiulbenghian:
„Costel [Bobic] mă întreabă ce am cu Mircea [Gheordunescu] şi de ce nu îl ajut, ba chiar îl ameninţ, şi mă
roagă să îi explic, de faţă cu Mircea, care sunt motivele mele reale. I le prezint pe rând, începând cu falsificarea
actelor lui masonice de către Ovidiu Galeş (finul său religios) cu cooperarea lui Dan Tănăsie, faptul că este total
nepregătit din punct de vedere masonic (aici şi Mircea dându-mi dreptate, dar afirmând că mai are un an la
dispoziţie în care poate învăţa multe), faptul că are dosar de informator al Securităţii comuniste (lucru acceptat
imediat de Costel Bobic, care îmi confirmă că el este cel care l-a pus pe Mircea în funcţia ocupată de acesta la SRI
şi că a avut mari necazuri în a-l păstra măcar Director Adjunct, deşi înţelegerea fusese să devină Director General
al SRI, în momentul în care d-nul prof. Virgil Măgu-reanu a prezentat Preşedintelui României, Emil
Constantinescu, dosarul de informator al lui Mircea), infracţiunile comise de Mircea la Milano prin închirierea
unor imobile la suprapreţ de către Consulatul General al României şi încasarea unor comisioane convertite ulterior
într-o vilă aflată în zona Guvernului şi întabulată pe numele fiicei, lucruri semnalate Ministerului nostru de
Externe, culmea, de către autorităţile italiene, precum şi acuzaţiile de agent de influenţă al unui serviciu străin de
informaţii venite în ţară pe filiera serviciilor noastre militare, ceea ce şi determină păstrarea lui în ţară contrar
dorinţei de a mai ocupa un post în Italia. De asemenea i-am indicat lui Costel Bobic cu cine să ia legătura pentru a
verifica afirmaţiile mele.
În toată această perioadă, Mircea Gheordunescu a stat lângă noi şi doar accepta că afirmaţiile mele sunt
adevărate. Costel mă întreabă ce se poate face în aceste condiţii pentru că are nevoie de un om la vârful conducerii
MLNR şi îi explic că, din păcate, pentru ca Mircea să câştige trebuie negociat la un nivel mult mai mare decât al
meu sau chiar al lui Chirovici. Mă întreabă unde anume îl văd pe Mircea în viitoarea conducere a MLNR şi îi
explic că, pentru interesele lui, cea mai bună poziţie în care ar putea să-l instaleze pe Mircea ar fi cea de Mare
Secretar, deoarece are acces direct la toate contactele de care Costel ar avea eventual nevoie...
Gheordunescu îmi mărturiseşte că interesul lui real este să revină la post în Italia ca şi Consul General al
României la Bologna, unde tocmai se aprobase înfiinţarea unei astfel de structuri, pentru că fiica lui trebuie ajutată
să-şi termine studiile în Italia iar soţia se obişnuise cu viaţa de acolo şi nu dorea să continue să trăiască în
România. Ne roagă... să încercăm să îl ajutăm în acest sens...
Aş dori să remarc doar un lucru în ceea ce priveşte discuţia descrisă mai sus: foarte rar poţi vedea un om
manifestând o slugărnicie mai mare decât cea manifestată de Mircea Gheordunescu faţă de Costel Bobic. Era atât
de evident nu doar cine este şeful la acea întâlnire ci, mai rău, cine este stăpânul... Fraza de final adresată de
Costel lui Mircea: „Hai, pleacă, noi mai avem de vorbit” şi supuşenia cu care a fost executată comanda sunt
lucrurile pe care nu le voi putea disocia niciodată de imaginea lui Mircea Gheordunescu. Costel Bobic s-a purtat
atunci cu Mircea cum bănuiesc că se poartă şi cu câinii săi. Poate chiar mai rău decât se poartă cu câinii săi.”
B. Sprijinul NATO.
Din relatările mai mult sau mai puţin voalate ale ziaristului George Roncea, un ex apropiat ideologic şi
susţinător al lui Traian Băsescu, altminteri un veritabil naţionalist care a făcut serioase dezvăluiri despre culisele
din interiorul Marii Loji Naţionale din România, poziţia şi candidatura lui Mircea Gheordunescu au fost
compromise la un moment dat, în faţa conducerii NATO, tocmai din cauza susţinerii acestuia de către Eugen
Ovidiu Chirovici, la rândul lui suspectat a fi făcut în România jocurile Rusiei prin relaţia specială cu Alexandr
Kondyakov, Mare Secretar al Marii Loji a Rusiei şi consilier al preşedintelui şi apoi premier rus Vladimir Putin.
Între altele, o serie de afaceri ale capitalului rusesc au pătruns în România pe filieră masonică, în timp ce
capitalişti români precum Dinu Patriciu realizau afaceri în est. Tot masoneria condusă de Chirovici ar fi fost
responsabilă de contactele unor politicieni români cu Moscova.
„Câteva lucruri sunt certe şi au devenit foarte clare - scria George Roncea într-un articol ce apărea chiar în
dimineaţa zilei Conventului, înainte de alegeri - atât în 2007, cu ocazia vizitei fesebistului Kondyakov, mare
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maestru al Rusiei, cât şi în perioada din urmă. Vizitele «fraţilor» ruşi şi combinaţiile pe linie masonică nu au nici
o treabă cu ezoteria ci cu activităţi cât se poate de mundane, legate de încercarea de influenţare a proceselor politice din România, de activitatea serviciilor speciale ruseşti în spaţiul ţării noastre, devenit spaţiu NATO... O spun
în cunoştinţă de cauză şi în lumina unei recente vizite la cartierul general NATO de la Bruxelles. Întrucât
discuţiile care au avut loc nu erau destinate publicităţii, pot doar să precizez impresia generală: sunt acolo nişte
militari foarte determinaţi, foarte bine pregătiţi şi foarte atenţi la ce se întâmplă pe la noi, pe toate planurile.”
La sediul NATO de la Bruxelles se află chiar Robert W. Woodward personal, Suveranul Comandor al
Ritului Scoţian al Orientului Bazelor Militare Americane NATO, care, din această calitate, a creat lojele NATO,
precum loja Dale Woodward, din cadrul MLNR, iar secretarul său oficial este secretarul organizaţiei Scotish Rite
NATO. Dacă blocul militar NATO s-a implicat într-adevăr în rezultatul alegerilor din Marea Lojă Naţională din
România, atunci este de înţeles de ce a acces pe funcţia de Mare Maestru tocmai candidatul lojei NATO Dale
Woodward din Bucureşti, adică Radu Bălănescu.
[Un alt episod al pierderii „susţinerii internaţionale” pentru Mircea Gheordunescu îl reprezintă deplasarea ce
o făcuse Chirovici cu o lună înainte de Convent la Bruxelles, la „Summit-ul UE-Masonerie” (a se vedea cap.
Reconquista masoneriei asupra UE), când, însoţit de Unteanu şi Gheordunescu, Chirovici l-a prezentat pe cel din
urmă ca pe viitorul Mare Maestru al MLNR, fapt ce a determinat Marea Lojă a Belgiei să trimită o scrisoare la
Londra, „marii loji mamă a lumii”, prin care să ceară derogarea de a nu mai recunoaşte MLNR, deoarece există
suspiciuni asupra corectitudinii votului din noiembrie 2010.] Sprijinul pentru Bălănescu a venit şi de la
guvernatorul BNR, Mugur Isărescu (a se vedea subcapitolul Isărescu şi masoneria (din cap. privind Clubul de la
Roma).
Epilogul. După alegeri, Radu Bălănescu a oferit o recepţie („modestă”, s-a spus) la hotelul bucureştean
Phoenicia, la care invitatul special al serii a fost Ion Savancea, adus la recepţie la insistenţele personale ale lui
Bălănescu, pentru negocierea unor funcţii solicitate de Savancea ca „să nu rupă o parte din MLNR”, formată din
masonii nemulţumiţi de scorurile de la Convent. Negocierea s-ar fi încheiat cu „maxim succes”, după care Radu
Bălănescu a cerut să se urgenteze „procedurile justiţiei masonice” pentru „arderea între coloane” a masonului
rebel Florin Ghiulbenghian.
Savancea, fost Pro-Mare Maestru al MLNR şi apropiat colaborator al fostului Mare Maestru Bebe
Comănescu, a fost la un moment dat mâna dreaptă a M.:M.: E.O. Chirovici. Când era Marele Maestru al „lojei
NATO” Dale Woodward, Savancea era perceput ca „eminenţa cenuşie” sau „Prinţul Întunericului” din Marea
Lojă Naţională din România, fiind şi „consilierul” Marelui Trezorier evreu Manole Iosiper. În anul 2003, Ion
Savancea pornea ca favorit în cursa pentru alegerea Marelui Maestru al MLNR, câştigată, însă, de Chirovici.
Savancea conduce şi aşa zisul Institut de Hermeneutică, o încercare de „ridicare spirituală şi ezoterică a
cunoştinţelor fraţilor”, transformat într-o jucărie electorală a anului 2010, când el apărea în fruntea listei
susţinătorilor de marcă ai lui Mircea Gheordunescu, dar cum acesta a pierdut şefia supremă, nici Savancea nu şi-a
găsit un loc în noua echipă.
„Ion [Savancea] - spunea Fl. Ghiulbenghian - este un amestec ciudat de enormă inteligenţă nativă cu la fel
de multă şiretenie şi dorinţă de parvenire... Incapabil, în ciuda averii acumulate, să deschidă, măcar pentru copiii
săi, uşile elitei pe care o maculează permanent prin simpla prezenţă. Unul dintre cei mai imorali masoni din
MLNR, întinderea şi complexitatea sistemului corupt generat de Ion Savancea în interiorul Ordinului îi fac să
merite, pe bună dreptate, titlul de «Prinţul întunericului» al MLNR.”
Pe 30 noiembrie se lasă cu bal, ce începe cu un „simpozion” la Academia Română, „manager de proiect”
fiind Cornel Vişoianu, ajutat şi de Szobotka, Deac şi Gheordunescu. Totuşi, în ciuda pretinsei „ţinute înalte” şi a
„calităţii participanţilor”, sala nu era deloc plină. Seara, masonii s-au mutat la Teatrul de Operetă la un spectacol
muzical prezentat şi coordonat de actorul mason George Ivaşcu, care exulta de fericire, căci tocmai fusese cooptat
la Convent în conducerea Marii Loji. Mulţi „fraţi” masoni care timp de aproape un an au fost identificaţi cu unul
sau altul dintre candidaţi, o dăduseră acum la pace şi stăteau împreună, cu soţiile, conversând prieteneşte, mai ales
la cocktail-ul de la final.
„Suita de manifestări” s-a încheiat a doua zi, pe 1 decembrie 2010, cu ţinuta ritualică de la Palatul
Parlamentului, sub pretextul serbării zilei naţionale a României, acordându-se mai multe diplome şi medalii
masonice. Ion Savancea a primit Ordinului Masonic în Grad de Comandor, care i-a fost acordat şi tatălui lui Radu
Bălănescu.
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A fost remarcată prezenţa lui Mircea Gheordunescu şi a lui Ştefan Szobotka, ce stăteau în primul rând, lângă
Marele Maestru Bălănescu. Iarăşi au putut fi văzuţi membri ai nucleelor dure ale fostelor echipe de campanie
stând împreună şi discutând amical, ca şi când perioada de încrâncenare şi luptă murdară din aprilie-noiembrie
nici nu a existat. Chirovici era vesel şi bucuros, iar la ieşire Radu Bălănescu nu a ţinut să iasă primul şi singur
conform protocolului, ci a ieşit la braţ cu fostul Mare Maestru (Chirovici). „Batista pe ţambal sau unitatea celor
care au părut la un moment dat pe poziţii ireconciliabile s-a realizat într-o aparentă linişte”, conchidea Mason
Press.
A urmat apoi consacrarea la extern a noului Mare Maestru. El participă la Conferinţa Marilor Maeştri din
America de Nord în 8 martie 2011, pentru ca în iunie 2011 să fie prezent la Washington alături de alţi mari
maeştri masoni din lume, unde, împreună cu aceştia a vizitat sediul Organizaţiei Statelor Americane şi a depus o
coroană de flori ia statuia lui Simon Bolivar. Un aşa-zis succes notabil este faptul că în 14 mai 2011, M.: M.:
Radu Bălănescu, secondat de Chirovici, a obţinut ia Conferinţa Mondială a Marilor Loji Regulare întrunită în
Columbia, ca a 13-a Conferinţă Masonică mondială, care în Europa a mai avut loc doar în Franţa şi în Spania, să
se desfăşoare în 2014 în România. Între 2012 şi 2014, Marele Maestru Bălănescu devine „Preşedinte Executiv al
Conferinţei Mondiale a Marilor Loji”, iar „România va fi în anul 2014 centrul Mondial al Masoneriei Universale,
dar şi al vieţii publice, întrucât evenimentul va atrage, pe lângă reprezentanţi ai Ordinului din peste 200 de ţări ale
lumii, şi personalităţi ale societăţii civile”, zice el. La rândul lui, E.O. Chirovici vrea să devină secretarul general
al acestei instituţii din 2014.

2. Marea Lojă a României (M.L.R.)
Numită şi „MASONERIA ENERGIEI” sau, mai demult, „Marea Lojă a Liberalilor”, a fost condusă ca Mare
Maestru de omul de afaceri Corneliu Al. Vişoianu (apropiat în 1998-2007 Partidului Liberal, apoi Partidului
Democrat, azi Partidului Conservator) până în ianuarie 2008, când această „Mare Lojă” s-a alipit Marii Loji
Naţionale din România, condusă de Eugen Ovidiu Chirovici, Vişoianu devenind Pro Mare Maestru în această
„principală” mare lojă din România (în martie acelaşi an MLNR a fost recunoscută - ca „regulară”, zic ei - de
către Marea Lojă Unită a Angliei).
Alături de Vişoianu, la vârful Marii Loji a României se găsea şi un important afacerist din lumea energiei,
despre care presa a făcut valuri, Bogdan Nicolae Buzăianu, Pro Mare Maestru al Marii Loji (azi şi el în MLNR).
Sediul acestei Mari Loji era în Bucureşti, în strada Edgar Quinet numărul 7. În urmă cu câţiva ani, Corneliu
Vişoianu semnase un acord cu Marea Lojă Alpina din Elveţia („ţara de adopţie” a lui Buzăianu), numit «Pact de
Concordat», ceea ce însemna o alianţă masonică şi un acord de sprijin.
„Marea Lojă a României” a fost fondată la 10 ianuarie 2003 de către 10 loji masonice care se desprinseseră
din 2002 tot din „Marea Lojă Naţională din România” (condusă în prezent de Eugen Ovidiu Chirovici) alături de
alte loji, împreună cu care formaseră iniţial „ Marea Lojă Naţională a României”, în care Vişoianu era Pro Mare
Maestru.
Explicaţia acestei separări şi a creării noii Mari Loji era aceea că aceste loji doreau „să acorde importanţa
cuvenită simbolismului şi respectării vechilor tradiţii pentru a accede la caracterul iniţiatic al ordinului”. „Marele
Maestru” al ordinului, Corneliu Al. Vişoianu, se prezintă ca „descendent al lui Constantin Vişoianu, fost ministru
de externe al României şi colaborator al lui Nicolae Titulescu în perioada interbelică”.
Marea Lojă a Românei, respectiv Marele Maestru Vişoianu, a organizat în septembrie 2003, la Constanţa,
primul ei Convent (întrunire a reprezentanţilor tuturor lojilor membre), cu care ocazie a adoptat „Declaraţia de la
Constanţa”, prin care şi-a declarat ataşamentul pentru Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, cerând unificarea lojilor din
România practicante ale acestui rit într-o singură Mare Lojă „pe baza respectării tradiţiilor şi obiceiurilor
masonice”. De aceea, în octombrie 2003, „Marea Lojă a României” (Vişoianu) a semnat, alături de „Marea Lojă
Naţională Unită din România” (Augustin Manu - linia Schapira), „actul de formare a Confederaţiei Marilor Loji
din România de Rit Scoţian Antic şi Acceptat”.
Acestei „Mari Loji a României” îi aparţinea şi Radu Boroianu, naşul de cununie al liberalului Călin
Popescu-Tăriceanu (prim-ministru al României în perioada 2005-2008), mai mulţi membri ai partidului liberal
făcând parte din Marea Lojă a Lui Vişoianu. Acest „frate” mason, Boroianu, a fost partener de afaceri cu
Buzăianu în compania „elveţiană” B&C Consulting, şi totodată, ca ambasador al României în Elveţia, „a făcut
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lobby” pentru ca firmei elveţiene VA Tech, reprezentată de Bogdan Buzăianu în România, să i se atribuie de către
statul român (în 1997) contractul de retehnologizare al hidrocentralei Porţile de Fier 1. Despre această afacere,
presa arăta: „Călin Popescu-Tăriceanu se cunoaşte cu Bogdan Buzăianu încă din 1997. Atunci, Tăriceanu
[ministru la Ministerul Economiei şi Industriei a avizat hotărârea de guvern prin care VA Tech, compania
reprezentată de Buzăianu, a primit fără licitaţie retehnologizarea Porţilor de Fier 1 (Hidroelectrica a plătit iniţial
peste 200 de milioane de euro, dar turbinele au funcţionat la fel ca înainte de modernizare, fapt arătat şi de presă)
[Subiectele au fost tratate pe larg în articolele: „Porţile de Fier, ca între fraţi” în Evenimentul Zilei din 17 aprilie
2007 şi „Băsescu şi taberele energetice ale Românie?” în Bursa din 23 martie 2007.] În aceeaşi perioadă, 1997,
marele maestru Vişoianu conducea direcţia Public Relation de la Compania Naţională Petrom, care era încă a
statului român, iar Tăriceanu era ministrul Economiei.
La adresa sediului „Marii Loji a României” din Bucureşti, strada Edgar Quinet numărul 7, s-a aflat şi
vechiul sediu al firmei Energy Holding, până când aceasta s-a mutat în palatul de pe strada Paris numărul 24, iar
avocatul Doru Boştină, un apropiat al lui Buzăianu, alături de care a înfiinţat în anul 2000 Energy Holding, era la
rândul lui membru al acestei Mari Loji a României.
Firma B&C Consulting a fost înfiinţată 50%-50% în iunie 1997 de Bogdan Buzăianu şi Corneliu Silviu
Zugravu Zamfirescu, nimeni altul decât „marele maestru” Corneliu Vişoianu, care poartă acest ultim nume de
când şi l-a schimbat în 1999. Şi B&C Consulting îşi are sediul la „adresa Marii Loji a României”, condusă de
echipa Buzăianu-Vişoianu pe strada Edgar Quinet la numărul 7. Campania electorală a Partidului Naţional Liberal
la alegerile locale din anul 2000 a fost organizată tocmai de această firmă, B&C Consulting, a lui Bogdan
Buzăianu, „omul din spatele Energy Holding şi al lui Corneliu Vişoianu, mare-maestru mason în Marea Lojă a
Românie?. Cel care a introdus firma B&C Consulting „în sânul liberalilor” a fost vice-preşedintele partidului de la
acea vreme, preşedintele de mai târziu al PNL, Călin Popescu-Tăriceanu. Astfel, Buzăianu şi maestrul mason
Vişoianu au fost strategii campaniei electorale la alegerile locale în judeţul Prahova, „fieful lui Dinu Patriciu”,
prietenul lui Tăriceanu. De altfel, Tăriceanu şi Patriciu au încercat să impună firma pentru campania electorală
liberală la nivel naţional, dar nereuşind, au condus strategiile politice ale liberalilor doar în câteva judeţe, printre
care şi Neamţ. Totuşi, Tăriceanu declara că şi Valeriu Stoica (ca fost şef al campaniei electorale a PNL) a fost
implicat în această „afacere politico-masonică”.
Potrivit unor surse liberale, „Marele Maestru” Vişoianu este totodată un apropiat al magnatului petrolist
Dinu Patriciu, cu care a colaborat o bună bucată de vreme la Institutul de Studii Liberale, înfiinţat şi finanţat de
fostul patron al Rompetrol (Patriciu). În ceea ce îl priveşte pe Teodor Stolojan, preşedintele al PNL în 2000,
acesta îşi amintea ulterior de încercarea lui Vişoianu, membru PNL, de a prelua întreaga campanie electorală a
PNL, adăugând: „Îmi amintesc că acest domn Vişoianu a venit la mine şi mi-a propus să intru într-o lojă
masonică. I-am zis să mă lase în pace cu prostiile!”.
Tinerii liberali care au lucrat în 2000 pentru B&C Consulting la organizarea campaniei electorale a PNL
aveau să ajungă din anul 2005 în posturi călduţe din administraţia centrală. Ei fuseseră recrutaţi de când erau
studenţi de către firma lui Buzăianu & Vişoianu la recomandarea unui profesor de la Facultatea de Ştiinţe Politice.
Altă afacere frăţească a conducerii acestei Mari Loji a avut loc în 2005, când compania Rompetrol,
controlată atunci de Dinu Patriciu, a prestat un joc cu iz penal cu compania masonului Bogdan Buzăianu, Energy
Holding: privatizarea Termocentralei Midia, strategică pentru funcţionarea optimă a rafinăriei lui Patriciu,
Petromidia. Pentru vânzarea CET Midia fusese organizată o licitaţie de către Oficiului Privatizării din Ministerul
Economiei. Formal, Rompetrol contralicita cu Energy Holding, adică compania lui Patriciu se bătea cu firma
prietenului şi fratelui Buzăianu. În realitate, firma masonului juca rolul „mâinii moarte”, astfel încât să inducă
aparenţa îndeplinirii cerinţei existenţei a minimum doi licitanţi. Aşa că ambele firme au declarat că preţul cerut de
stat pentru CET Midia (11 milioane de euro) este mult prea mare şi au refuzat să oferteze până când preţul nu a
fost scăzut la valoarea minimă legală (2,2 milioane euro). Abia atunci termocentrala a fost adjudecată de
câştigătoarea Rompetrol, pentru ca în şedinţa de guvern din 27 octombrie 2005 să se aprobe Hotărârea de guvern
de vânzare a CET Midia către Rompetrol.
Trebuie spus că deschiderea relaţională a „Pro Marelui Maestru” Buzăianu este mult mai largă decât cea
către politicienii liberalii. Astfel, presa de scandal îi surprindea acum câţiva ani petrecând împreună prin localurile
bucureştene pe M.: M.: Bogdan Buzăianu cu Mircea Băsescu, fratele preşedintelui Băsescu.
Legătura celor doi apărea ca foarte interesantă, deoarece era puţin timp de când preşedintele României,
Traian Băsescu îl declarase public pe Bogdan Buzăianu ca fiind unul din „băieţii deştepţi” autohtoni, care primesc
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energie electrică de la stat pentru a o intermedia către marile întreprinderi, obţinând astfel imense profituri. Ori
una dintre firmele beneficiare de energia ieftină s-a dovedit a fi chiar cea condusă de fratele preşedintelui,
Plusfood din Constanţa (unul din cei mai mari producători de carne de pui din zona liberă Constanţa; firma are
licenţă de export în Uniunea Europeana şi este unicul furnizor de hrană al trupelor NATO din zonă). Mai mult,
articolul 10 al contractului de furnizarea a energiei dintre firma maestrului mason Buzăianu şi Mircea Băsescu
(semnat în toamna lui 2005), îi permite acestuia din urmă să racordeze, în vederea subcontractării, alţi
cumpărători de energie electrică, adică să revândă energia electrică punându-şi şi un adaos comercial (făcând,
deci, profit din nimic), căci în timp ce alte companii din portul Constanţa plătesc 110 dolari SUA pentru un MW
energie electrică, firma fratelui Băsescu, Plusfood, plăteşte numai 87 dolari către Buzăianu.
Deşi fratele preşedintelui a vrut să lase a se înţelege că nu este chiar prieten la cataramă cu Buzăianu,
imaginile difuzate de Grupul de Investigaţii Politice arată altceva: doi „prieteni de pahar”, cum a spus presa, într-o
ipostază foarte amicală, aflaţi la o şuetă într-un restaurant, între sticle de şampanie şi frapiere. „Îl cunosc foarte
bine pe Mircea Băsescu”, avea să declare însuşi „fratele” M.: M.: Buzăianu, refuzând însă să răspundă cât de des
se întâlnesc şi unde. (Alt om de încredere atât al preşedintelui Băsescu, al PDL-ului şi al firmei Energy Holding,
este liderul sindical Marin Condescu, preşedintele Federaţiei Naţionale Mine-Energie.)
Deşi, de câţiva ani, mai ales după unirea celor două mari loji masonice (MLN din România şi Marea Lojă a
României), afacerile Marelui Maestru mason Buzăianu s-au împletit strâns cu oameni din jurul PDL (Partidul
Democrat Liberal), el s-a avut bine din totdeauna cu toţi miniştrii economiei din '97 încoace. Bunăoară, el este
finul fostului ministru PSD-ist al industriilor Dan Ioan Popescu (la rândul lui mason, în cadrul lojii Axis Mundi).
Pentru a dispărea din prim-plan, Bogdan Buzăianu a ieşit însă, oficial, din acţiona-riatul firmei Energy
Holding la începutul anului 2005, la doar câteva luni după încheierea supercontractului cu energie („cel mai
profitabil contract de electricitate din istoria României”, cum era apreciat în epocă), când a transferat proprietatea
firmei către un off-shore din Cipru, cu acţionariat secret (în spate fiind, se zice, şi banca Societe Bancaire Privee).
În anul 2009 a ieşit la iveală o altă legătură a oamenilor partidului prezidenţial, PDL-ul, cu mega-firma
Energy Holding. Astfel, apare pe scenă firma Forces Motrices France (FMF; înfiinţată în 2003, în Alsacia), având
ca proprietară pe românca Dana Chebutiu, asistenta personală a eurodeputatului PDL Dragoş David, care la
rândul lui este membru în Comisia de energie a Parlamentului European. Propriu-zis, încă de la înfiinţare Forces
Motrices France a încheiat un contract de consultanţă pe perioadă nedeterminată cu Energy Holding, Dana
Chebutiu fiind soţia lui Adrian Chebutiu, omul de încredere al „băiatului deştept” Bogdan Buzăianu, patronul
Energy Holding. În 2004, Adrian Chebutiu a devenit director al Uzinei Constructoare de Maşini (UCM) Reşiţa,
după ce aceasta a fost cumpărată de la statul român de firma elveţiană INET AG, reprezentată de un partener de
afaceri al lui Bogdan Buzăianu, dar activitatea lui Chebutiu s-a lăsat cu fapte penale.
De la înfiinţare, Forces Motrices France a fost foarte activă în România, punând bazele a peste zece firme în
Reşiţa şi Timişoara, în domenii de la construcţii la producţia de gaz industrial, consultanţă şi chiar servicii de
pază. Prin multe din aceste societăţi deschise în România, Forces Motrices France participă în business-uri alături
de ramificaţiile grupului UCM Reşiţa, controlat tot de Bogdan Buzăianu şi compus din peste 15 companii. În anul
2007, firma timişoreană AC Management deţinută la rândul ei de firma „franceză” Forces Motrices France l-a
avut pe statele de plată pe „baronul PDL de Caraş-Severin”, Sorin Frunzăverde, şi el un bine cunoscut mason,
care îşi asumă public această calitate, având gradul 33 în ritul scoţian şi fiind chiar în componenţa Supremului
Consiliu al ritului, din cadrul unei mari loji româneşti. Această plată din partea firmei „masoneriei energiei” venea
între momentul în care a părăsit Frunzăverde funcţia de ministru al Apărării (aprilie 2007) şi cel în care a devenit
euro-deputat la Bruxelles din partea PDL în decembrie 2007, dar a părăsit însă, în scurt timp, această poziţie
pentru una cu mai multe posibilităţi, de şef al Consiliului judeţean din Caraş-Severin).
[Personaj important în interiorul Partidului Democrat(-Liberal), trecut la PNL în 2012, calitatea de mason a
lui Sorin Frunzăverde a stat la baza unui scandal în anul 2007, când, atât el cât şi alţi masoni, au participat la
alegerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, făcând parte din Adunarea Naţională Bisericească şi în
Adunarea Eparhială a Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştiului. Conform unor ONG-uri, aceştia au votat la alegerea
candidatului la scaunul patriarhal după principiul „este mai apropiat de valorile masonice decât alţi candidaţi”. Un
comunicat din august 2007 al organizaţiei PIN atrăgea atenţia că în acest caz: „cea mai flagrantă apare atitudinea
domnului Sorin Frunzăverde care în numele organizaţiei masonice din care face parte şi beneficiind şi de poziţiile
politice sau administrative pe care le-a deţinut, coordonează în mod direct cea mai mare parte din acţiunile
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menţionate mai sus”, adăugând că „în cazul lui Frunzăverde este vorba de o recidivă, fiind de notorietate faptul că
acesta şi-a folosit influenţa masonică, politică şi administrativă şi la momentul alegerii Mitropolitului Ardealului,
I.P.S. Laurenţiu Streza”.
Sorin Frunzăverde a fost ministru al Mediului în guvernul Ciorbea, ministru al Turismului în guvernul Radu
Vasile şi de două ori ministru al Apărării în guvernele Isărescu şi Tăriceanu. Când nu era ministru, Frunzăverde
avea fie o poziţie de deputat în Parlamentul României, fie de europarlamentar, fie de şef al Consiliului judeţean
Caraş-Severin.
Despre părăsirea Partidului Democrat-Liberal de către Frunzăverde în februarie 2012, când era evident că
PDL-ul se prăbuşea în sondaje iar în cursul anului urmau alegeri locale şi generale, presa centrală a spus că este
„o operaţiune masonică sută la sută”, căci, de fapt, „dezertarea” lui Sorin Frunzăverde din PDL şi „trecerea lui cu
şorţuleţ, bagaje, parlamentari şi primari în tabăra PNL a fost o operaţiune masonică de la cap la coadă”, nefiind
pentru prima dată când liberalii recurg la acest gen de acţiuni, Dan Radu Ruşanu, Cristian Adomniţei şi Ludovic
Orban desfăşurând şi în trecut racolări de primari şi parlamentari fie la partid pe considerentul apartenenţei la
masonerie, fie atrăgându-şi membri de partid şi pe alţi politicieni în aceste structuri. Negocierile legate de trecerea
lui Frunzăverde în tabăra liberală au fost conduse, conform declaraţiilor liderilor PNL, de către preşedintele
filialei din Caraş-Severin a PNL, primarul Caransebeşului, Marcel Vela, totodată şeful lojei masonice regionale
Oriens. Tot Vela este de fapt primul lider al PNL care a anunţat candidatura lui Frunzăverde, care încă era la PDL,
la şefia Consiliului Judeţean din partea USL (alianţa politică dintre PNL, PSD şi PC), precizând totodată că liderul
democrat-liberal va fi urmat în traseismul său politic de peste 40 de primari şi de parlamentarii PDL din judeţ.]
Firma AC Management care l-a plătit pe Frunzăverde, firmă din orbita Marelui Maestru Bogdan Buzăianu,
dar deţinută la vedere de Dana Chebuţiu (prin altă firmă, Forces Motrices France), soţia lui Adrian Chebuţiu, cel
mai de încredere om şi reprezentant al firmei al lui Bogdan Buzăianu, totodată membru al lojei masonice Lumină
şi Adevăr din Reşiţa şi director al UCM din 2004 (a se vedea 2 pagini mai sus). Chiar şi Sorin Frunzăverde şi
apropiaţii lui (precum ex-ofiţerul SIE Marian Mihăilă sau omul de afaceri Marcel Mutulescu) fac parte din loja
masonică Lumină şi Adevăr. Şi personajele principale ale afacerii penale locale Moldomin sunt colegi în loja
Lumină şi Adevăr, precum consilierul judeţean Iosif Chiţrău (adică subaltern al lui Frunzăverde la Consiliu şi unul
din oamenii de încredere ai acestuia) sau judecătorul Cătălin Şerban, arestat într-un scandal de mită la Curtea de
Apel Timiş (în acelaşi dosar a fost vehiculat şi numele lui Marian Mihăilă, fost ofiţer SIE, azi rector universitar la
Reşiţa şi prieten bun cu Frunzăverde, reprezentant al lojei masonice regionale).
Şeful masoneriei energiei, M:.M:. Corneliu Vişoianu devenise cu ani în urmă un important membru al
„partidului prezidenţial”, PD-L-ul. El apărea în această postură la alegerile parlamentare din 2008, după ce la
începutul anului, Marea Lojă condusă de el se alipise, la indicaţiile fraţilor elveţieni de la Marea Lojă Alpina
(coordonaţi de Marea Lojă Unită a Angliei), Marii Loji Naţionale din România, condusă de E.O. Chirovici.
Vişoianu candida în colegiul, 5 judeţul Gorj, pentru un mandat de deputat şi nu i-a fost greu să reintre în
rândurile PDL, deşi era după o „relaţie ermetică” cu fosta conducere a Partidului Naţional Liberal în perioada
1997-2006. Despre el şi partenerul său Bogdan Buzăianu, s-a spus că au reuşit să se strecoare în toate guvernele
din 1997 încoace, stabilind relaţii cu toţi miniştrii economiei. În 2008, Corneliu Vişoianu declara că „De fapt, mam reîntors [în PDL]. Am fost printre membrii fondatori ai PD, cunosc foarte multă lume. Am fost coleg cu
echipa de la începutul-începuturilor: Bogdan Duvăz, Adriean Videa-nu... Anul trecut [,în 2008], ei căutau oameni
de un anumit nivel şi aş putea spune că cererea s-a întâlnit cu oferta”... „Am avut o relaţie bună cu domnul
preşedinte [Traian Băsescu], Ne cunoaştem de la începutul anilor '90, când eu conduceam biroul de organizare al
PD. Lucram chiar în directa lui subordonare”.
Vişoianu a părăsit, însă, PD-ul (viitorul PDL) în 1998, când s-a alăturat PNL-ului iar Călin PopescuTăriceanu i-a botezat unul dintre fii. Apoi, împreună cu Bogdan Buză-ianu, în 2000, Vişoianu a coordonat
campania electorală a PNL Prahova, filială tutelată de magnatul Dinu Patriciu, ocupându-se totodată de „imaginea
publică” a lui Valeriu Stoica şi a Monei Muscă. El era, în acelaşi timp, membru al „Institutului de Studii
Liberale”, care în 1997-2000 a fost „laboratorul de idei al PNL”. Ulterior, premierul Tăriceanu a devenit membru
al Marii Loji a României condusă de Vişoianu, care a încercat să îi racoleze în structurile masonice „pe toţi liderii
PNL, încă din anul 2000”, conform lui Valeriu Stoica.
Unul dintre aceşti liberali, membru al Marii Loji a României, era şi Radu Boroianu, naşul ultimei cununii a
lui Tăriceanu şi partener de afaceri al lui Buzăianu, asociatul lui Vişoianu. În cazul acestuia, însă, „se bănuieşte
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că, încă de când era ambasadorul României în Elveţia, era confrate cu Buzăianu în cadrul Lojei Alpine din
Elveţia”, cf. Presei.
În 1997, Vişoianu a fost şef de cabinet al prim-ministrului Victor Ciorbea, fiind apoi transferat în aparatul
prezidenţial al lui Emil Constantinescu.
Revenit în PDL, Vişoianu a încercat să relativizeze scandalul „băieţilor deştepţi” din 2006: „Sunt convins că
au fost nişte probleme de comunicare [cu Traian Băsescu]. Nimeni nu a avut în mod definitiv dreptate şi nimeni
nu a avut în mod definitiv nedreptate”. El a fost în 2008 atacat şi de către câteva ONG-uri care vedeau în el un
„candidat pătat”, dar mai ales de către fraţii masoni de la Marea Lojă Naţională a României (dizidenţa fondată de
Viorel Dănacu), care îl acuza de sperjur şi că ar fi desfăşurat acţiuni conspirative în perioada 2001-2002, când
aparţinuse acestei mari loji.
„Corneliu Vişoianu a fost membru la noi în 2001, dar a fost exclus în 2002 - spunea M.:M:. Viorel Dănacu
în octombrie 2008, în timpul campaniei electorale -. El [Vişoianu] a fost acuzat de sperjur, de încălcarea regulilor,
de acţiuni conspirative care slăbesc soliditatea ordinului [masonic]. El este decăzut din toate valorile morale... El
face parte [acum] din Marea Loja Naţională din România, condusă de M.: M.: Eugen Ovidiu Chirovici şi în acest
loc, se pare că i se permite să facă politică.”
Oricum, revenirea lui Vişoianu în rândurile PDL-ului a intervenit după ce la începutul lui 2008, la cererea
Marei Loji Alpina, cu care semnase „Acordul de Concordat”, el a integrat marea sa lojă, numită şi „masoneria
energiei”, în Marea Lojă Naţională din România, condusă de Chirovici, această joncţiune fiind o comandă a Marii
Loji Unite a Angliei. După cum am văzut, în cadrul MLN din România, Traian Băsescu se bucura de o mare
trecere, Chirovici însuşi având întâlniri de taină cu „Securistul lui Băsescu”, directorul adjunct al Serviciului
Român de Informaţii, generalul Florian Coldea. Jocurile conducerii SRI erau, la un moment dat, ca la conducerea
Marii Loji Naţionale din România, după încheierea mandatului lui Chirovici, în 2010, să vină un ex-director
adjunct al SRI, Mircea Gheordunescu. Cealaltă variantă vehiculată era Corneliu Vişoianu, dar a fost ales şeful
lojilor NATO, Radu Bălănescu (a se vedea cap. despre M.L.N. din România).
De la finele anului 2011, Corneliu Vişoianu, în bine-cunoscutul de acum traseism politic al şefilor
masoneriei (precum cazul lui Sorin Frunzăverde din februarie 2012) s-a desprins de organizaţia PDL de Gorj,
reorientându-se spre organizaţia politică în trend electoral, USL-ul (compus din alianţa între PSD, PNL şi Partidul
Conservator). Astfel, în noiembrie 2011, el participa la „sesiunea de lucru a USL privind lansarea strategiei
energetice”, şedinţă premergătoare vizitei de a doua zi în Gorj a celor doi preşedinţi ai USL, Victor Ponta şi Crin
Antonescu. Mai participau şefi de sindicate, precum cel al CNSLR-Frăţia filiala Gorj, şefii PSD şi PNL Gorj,
senatorul Toni Greblă şi ex-ministrul liberal al Economiei Varujan Vosganian. Prezenţa lui Vişoianu era explicată
ca pentru a aduce „completări programului de energie al USL”, de fapt pentru a-şi aduce propriile proiecte în
viitoarea guvernare, căci în 2012, Vişoianu urma să preia şefia pe Gorj a Partidului Conservator patronat de Dan
Voiculescu (şeful PC de Gorj trecând la partidul lui Dan Diaconescu), deşi nu a părăsit nici ideea de a fi susţinut
şi de PNL, fiind naşul de botez al fiicei lui Dian Popescu, şeful PNL Gorj.
În spatele proiectelor energetice cu iz personal ale lui Corneliu Vişoianu, realizate prin guvernarea USL
după anul 2012, se poate întrevedea cu uşurinţă umbra colegului de şefie al masoneriei energiei, Bogdan
Buzăianu, care are asigurate astfel deschideri pe toate culoarele politice (deşi miza mai mult pe propulsarea
politică a lui Mihai Răzvan Ungureanu, cum se va vedea ceva mai jos).
De fapt, în 9 mai 2012 s-a vădit că judeţul Gorj este un punct nodal de convergenţă al politicienilor români,
când premierul Victor Ponta a efectuat o vizită în acest judeţ. La rândul lui mason, conform „confraţilor” săi,
Ponta era/este în acelaşi timp deputat de Gorj, ales la Târgu Jiu (colegiul 1), locuind oficial (cu cartea de
identitate) în comuna gorjană Baia de Fier. Demonstrând parcă, că masoneria este canalul de comunicaţie
subteran al politicienilor români (cum arăta şi Suveranul Comandor al ritului scoţian din MLNR, Costel Iancu), în
acea zi din mai 2012, Victor Ponta, la Târgu Jiu, anunţa că, spre deosebire de restul ţării, va păstra prefectul şi
subprefectul PDL-işti de Gorj şi că va dezvolta „proiectele energetice locale”, adică pe cele ale lui Vişoianu şi ale
„fraţilor” săi.
Corneliu Vişoianu, şeful MASONERIEI ENERGIEI chiar şi atunci când aceasta e integrată într-o structură
masonică mai mare, îl secondează în prezent pe Radu Bălănescu la şefia Marii Loji Naţionale din România, după
ce a alipit la această MLNR, în 2008, Marea Lojă a României, la Conventul din 2010 fiind ales Mare Maestru
Adjunct, poziţie înfiinţată pentru prima dată în MLNR. Conform cutumelor, în marile loji masonice din alte ţări,
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marele maestru adjunct îi urmează Marelui Maestru la conducerea ordinului, după ce acestuia din urmă îi expiră
mandatul. Vişoianu organizează totodată o serie de „evenimente” prin fundaţia sa, DELTA, ce adună sponsorizările
multor mari firme.
„Masoneria română a energiei” - respectiv Marea Lojă a României - a fost până la integrarea ei în Marea
Lojă Naţională din România, în 2008, dar şi după aceea (prin şefii ei), strâns legată de Grande Lodge Alpina
(Marea Lojă Alpina) din Elveţia, („ţara de adopţie” a afaceristului Pro Mare Maestru Buzăianu, care a şi renunţat
la cetăţenia română în 2007 pentru a fi mai greu anchetat de procurorii români), în urma semnări «Pactului de
Concordat» dintre Alpina şi marea lojă românească. Această mare lojă elveţiană este unul dintre puternicele braţe
europene ale masoneriei britanice - care îi conferă „regularitatea” -dar numele ei este, în acelaşi timp, implicat în
mai multe conspiraţii. Alpina este formată din 83 de loji masonice ce reunesc 4.000 de „fraţi” elveţieni, dar şi
străini (precum fostul preşedinte al Franţei, Jacques Chirac [Ghislaine Ottenheimer şi Renaud Lecadre, Les freres
invisibles (Fraţii invizibili): „Jacques Chirac a fost iniţiat în Loja Alpina din Elveţia, o lojă foarte elitistă care nu
cooptează decât conducători de nivel înalt”. Alpina admite, însă, că este vorba de doar „întâlniri foarte informale,
ce au loc doar o dată pe an, într-o ambianţă amicală şi de foarte înalt nivel”. Chirac provine dintr-o familie de masoni (bunicul său, Louis Chirac, a fost chiar Maestru Venerabil al unei loji din Marele Orient, fapt cu care
politicianul francez „se mândreşte”) şi a fost mereu înconjurat de masoni.] sau diplomatul evreu american Henry
Kissinger) şi este asociată cu aşa-zisă conspiraţie a Prioriei Sionului (un fals istoric, care a condus însă la
subiectul cărţii lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci).
Toate afacerile asupra energiei româneşti teleghidate de „fratele” Buzăianu sunt în favoarea unor firme
elveţiene, în care sunt asociaţi alţi „fraţi” elveţieni, precum fraţii Anton şi Beat Corpateaux, sau unele mari
companii elveţiene, fiind reflecţia „concordatului” masonic elveţiano-român, transpus în plan economic. Lucrurile
au mers atât de departe, încât, la un moment dat, în anul 2005, România a fost pe punctul de a semna un „Acord
româno-elveţian în domeniul energiei”, prin care acorda Elveţiei avantaje de 1,2 miliarde euro. Condus de Călin
Popescu Tăriceanu, guvernul român era asigurat de o coaliţie PD-PNL-PC, iar ministrul economiei, Codruţ Sereş,
se afla la Zurich, în fruntea unei delegaţii, pentru perfectarea acordului. Discuţiile însă au fost brusc sistate în
urma unui scandal de presă care dezvăluia că Acordul urma să oblige guvernul român să facă încredinţări directe
unor firme elveţiene pentru alte retehnologizări de hidrocentrale şi alte activităţi în domeniul energiei. Ministrul
Sereş apucase însă să încredinţeze firmei VA Tech, în regim special, fără licitaţie, „retehnologizarea” Centralei
Termice (CET) Bucureşti pentru 135 milioane euro.
Din cuprinsul ”Afacerii elveţiene” face parte şi cazul privatizării Uzinei Constructoare de Maşini (UCM) din
Reşiţa, preluată tot cu ajutorul lui Buzăianu şi al oamenilor lui de către firma elveţiană INET AG, în care apare ca
acţionar Beat Corpateaux. Astfel, grupul de interese din jurul Energy Holding a cumpărat pe nimic de la statul
român uzina din Reşiţa pentru a folosi turbinele produse de aceasta în „retehnologizarea” hidrocentralelor româneşti de stat, după ce acelaşi grup a obţinut pentru firma elveţiană Sulzer Hydro contractul de retehnologizare
pentru care statul român plăteşte peste cca 1,3 miliarde de euro. (Pentru această firmă, Buzăianu, Boroianu &
comp. au făcut lobby pe lângă miniştrii români din anul 1997-când au primit retehnologizarea hidrocentralei
Porţile de Fier 1 -, dar elveţiana Sulzer Hydro a fost preluată în 1999 de compania VA Tech, parte la rândul ei a
trustului austriac Voest ALPINE. VA Tech a mai primit, ulterior, tot fără licitaţie, în 2001, retehnologizarea Porţilor
de Fier 2 şi a hidrocentralelor de pe Olt.)
Altă firmă „elveţiană” din grupul „masoneriei energiei” este Buzmann Industries, una şi aceeaşi firmă cu
B&B Consulting, redenumită, care a mai avut un nume, Consulting Elvia, atunci când a fost creată în anul 2001,
în Elveţia, de fraţii elveţieni Corpateaux şi de Radu Boroianu, fost ministru şi ambasador al României în Elveţia,
membru PNL, mason şi el. În 2003 apare şi Marele Maestru Buzăianu în acţionariatul firmei, iar din 2004
Buzmann Industries se reprofilează în comerţul cu energie şi la finele anului (în decembrie), cu doar câteva zile
înainte de încheierea mandatului său de ministru în guvernarea PSD-istă (guvernul Năstase), Dan Ioan Popescu
(mason la rândul lui şi naş de cununie al lui Buzăianu) semnează în favoarea firmei Buzmann Industries un
contract de preluare de energie de la Hidroelectrica (companie a statului român, ce deţine hidrocentralele
României) pe o durată de zece ani, mult sub preţul de producţie. Această Buzmann Industries devine apoi, în
2007, parte a unui gigant energetic elveţian, compania Atel Energy, redenumită în prezent Alpiq, al cărei staff este
strâns legat de Marea Lojă Alpina, a Elveţiei. Alpiq şi Energy Holding sunt principalele firme ce au împins
Hidroelectrica în insolvenţă.
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Think-tank-urile mondiale şi Buzăianu
Poziţia în „lumea internaţională a energiei” a lui Bogdan Buzăianu şi în masoneria elveţiană l-au făcut să
devină membru al Forumului Crans Montana (Elveţia), sub numele de Nicolas Buzăianu, în calitatea de
„industriaş elveţian al cărui holding este implicat în producţia şi distribuţia de energie electrică”, devenind astfel
şi fondator şi preşedinte executiv al Consiliului pentru Afaceri Publice Internaţionale (World Public Affairs).
„Masoneria l-a ajutat să pătrundă în cercuri altfel inaccesibile unui comerciant obscur de energie”, explica presa
această situaţie şi evenimentul din mai 2011, când, la Viena, Buzăianu devenea ctitor al unui think-tank
mondialist (prin intermediul societăţii Selectra AG, al cărei preşedinte era), cu numele „Center for Global
Dialogue and Cooperation”, think-tank al cărui secretar general, fondator şi sponsor căruia este Stamen Stantchev,
binecunoscutul şmenar bulgar din subordinea mafiei israeliene a fraţilor Cernoy, la rândul lor executanţi ai omului
Mossad-ului, Mark Rich, cel care i-a sponsorizat studiile de ebraism din tinereţea lui Mihai Răzvan Ungureanu (a
se vedea mai jos sub-cap. despre Buzăianu şi Ungureanu).
Dintre participanţii la înfiinţarea think-tank-ului masonic al lui B. Buzăianu, vienezul Center for Global
Dialogue and Cooperation, „nu puteau lipsi” nici evreul ruso-american Vadim Benyatov sau Mustafa Oral,
partenerii lui S. Stantchev din „dosarul spionilor” sau al „prădătorilor din energie” în care a fost inculpat şi
ministrul economiei Codruţ Sereş, cu toţii fiind arestaţi şi acuzaţi de DIICOT, în 30 noiembrie 2006, pentru
spionaj asupra Ministerului Economiei în scopul privatizării manipulate a sectorului energetic românesc. Cum am
văzut în pagina anterioară, acţionând pe direcţia lui Buzăianu, în 2005 ministrul Codruţ Sereş era pe punctul de a
semna la Zurich „Acordul româno-elveţian în domeniul energiei” prin care România acorda Elveţiei avantaje de
1,2 miliarde euro (a se vedea, pentru aprofundare, bine documentatul studiu al jurnalistului Dan Badea Băieţii
deştepţi din energie se mişcă pe banda lui Moebius, în Curentul din 21 noiembrie 2011). Vom vedea mai jos cum
forţe importante din zona organizaţiilor mondiale evreieşti şi a politicii SUA i-au cerut prietenului lor Mihai
Răzvan Ungureanu, ministru de Externe atunci, să se implice pentru a-i face scăpaţi pe inculpaţii din filiera
Stancev-Benyatov, ceea ce s-a şi întâmplat.
Ex-ministrul PDL Radu Berceanu a fost şi este şi el un alt amic al „fraţilor masoneriei energiei”. Una din
dovezi apărea în noiembrie 2009 (în plină campanie electorală pentru preşedinţia României), când Berceanu
exercita funcţia de ministru al Transporturilor. El este surprins în ziua de 13 de paparazzii de la Academia
Caţavencu cum se întâlnea pe ascuns, în limuzina de serviciu a ministerului, cu „cel mai deştept băiat deştept al
afacerilor cu energie”, maestrul Bogdan Buzăianu.
Bogdan Buzăianu a coborât din limuzina ministerială pe Aleea Alexandru Modrogan - în apropiere de sediul
PDL şi de Ministerul Afacerilor Externe - şi de-acolo a mers pe jos până la sediul Energy Holding de pe str. Paris,
nr. 24. La patru zile de la această întâlnire, pe 17 noiembrie 2009, Metrorex, compania din subordinea
Ministerului Transporturilor ce asigură transportul cu metroul al bucureştenilor, a atribuit un contract de 27
milioane de euro pentru furnizare de energie electrică firmei „fraţilor”, Buzmann Industries.
„Cum pot oferi băieţii deştepţi preţuri atât de scăzute? - se întreba Mircea Toma -Păi, simplu: ei au cumpărat
cea mai ieftină energie de pe piaţă, cea hidro, obţinută pe sub tejghea, pentru zece ani, de la Hidroelectrica, încă
din 2004... Buzăianu este parte a unui grup criminal specializat în corupţie în domeniul energetic”, având „zeci de
firme care sunt înfiinţate şi desfiinţate aşa cum mişună căpuşele pe arterele energiei... În februarie 2006, Băsescu
a criticat Guvernul Tăriceanu pentru că «de prea multe ori mafia a ajuns pe masa Guvernului». În subtext, se
referea la un contract-cadru cu Elveţia care dezlega Guvernul să facă încredinţări directe unor firme elveţiene cum sunt cele ale lui Buzăianu - pentru retehnologizări de hidrocentrale şi alte activităţi în domeniul energiei...
Domnia sa a indicat în clar identitatea unor «băieţi deştepţi»: Energy Holding, VA Tech şi Bogdan Buzăianu.
După această ultimă intervenţie pe subiect, «Dosarul Hidroelectrica» a fost mutat de la DNA în ograda
procurorului general Laura Codruţa Kovesi, unde a fost îngropat. Se poate presupune că Băsescu s-a luptat şi şi-a
câştigat dreptul să negocieze direct cu băieţii deştepţi” (aluzie la afacerile fratelui preşedintelui Băsescu şi ale
oamenilor PDL-ului cu Bogdan Buzăianu şi firmele „masoneriei energiei”). (Mircea Toma, Berceanu se
întâlneşte cu Buzăianu, statul plăteşte 27 de milioane, în Academia Caţavencu din 6 ianuarie 2010)
Faptul că Traian Băsescu şi-ar fi subordonat la un moment dat „băieţii deştepţi ai energiei” pare confirmat şi
de dezvăluirea (lui Marian Vanghelie) din octombrie 2009, conform căreia Traian Băsescu „nu mai are nimic cu
cei cu care s-a înţeles... adică cu băieţii deştepţi de la Hidroelectrica şi cu Berceanu, Videanu şi Blaga”, adăugând
că Bogdan Buzăianu a investit opt milioane de euro în bannerele electorale din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, pentru
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candidatura lui Traian Băsescu la preşedinţia României din 2009.
Până şi un consilier prezidenţial pe probleme de securitate naţională al lui Traian Băsescu, respectiv Mihai
Stănişoară, a primit, indirect, bani de „băieţii deştepţi”, în perioada 2006-2007. Astfel, firma familiei sale,
televiziunea Terra Sat din Drobeta-Turnu-Severin, a încasat 70.000 de euro de la Energy Holding pentru
publicitate, o sumă uriaşă pentru o televiziune locală din judeţul Mehedinţi.
Una din afacerile Băsescu-Buzăianu-PDL ar fi fost, la un moment dat, aranjamentul vânzării transportului
de marfă pe calea ferată, CFR Marfă, de la statul român către trustul Rail Cargo Austria, care are printre acţionarii
importanţi şi finanţatori pe banca elveţiană Societe Bancaire Privee, bancă ce ar fi preluat (fie alături de
Buzăianu, fie singură) Energy Holding în 2005-2006, folosindu-se de un off-shore cipriot drept paravan.
[Conform aranjamentului ocult, privatizarea CFR Marfă urma să se facă pentru suma de cca. 200 milioane
de euro, la care s-ar fi adăugat un comision secret (sau şpagă) de alte de 200 de milioane de euro şi 5% din
acţiunile viitorului operator feroviar privat. S-ar fi hotărât şi demararea procedurilor de concediere a aproximativ
6.000 de angajaţi ai statului român la CFR Marfă, aceasta fiind cerinţa viitorului proprietar. Trustul Rail Cargo
Austria este suspectat de mediile economice europene că intenţionează să controleze transportul de mărfuri pe
calea ferată şi să dicteze preţul pe coridoarele europene ce străbat ţările ex-comuniste actualmente membre ale
Uniunii Europene. Tot Rail Cargo Austria a preluat de la statul ungar şi societatea feroviară de transport marfă
MAV Ungaria, procedând similar cu angajaţi, adică concediindu-i.]
Marele Maestru Bogdan Buzăianu şi preşedinţia României pentru ex-prim-ministrul, ex-şef SIE
Mihai Răzvan Ungureanu
Bogdan Nicolae Buzăianu şi Mihai Răzvan Ungureanu sunt prea apropiaţi, clama presa când Ungureanu
ajungea prim-ministru, în februarie 2012, fapt deloc dezminţit de cei implicaţi şi acuzaţi că relaţia ascunde ceva
putred. Buzăianu îi propusese premierului Tăriceanu, pe linie de partid (PNL), în 2004, să îl pună pe Ungureanu
în fruntea ministerului de Externe - soluţie agreată şi de preşedintele Băsescu, Buzăianu fiind prieten şi cu Mircea
Băsescu, fratele preşedintelui, cum am văzut mai sus. Apoi, cât a fost director general al SIE (spionajul
românesc), Ungureanu a folosit curent avionul personal al lui Buzăianu şi ar fi primit de la el zeci de mii de euro
(plăţi pentru servicii necunoscute). De fapt, Ungureanu ar fi fost în mai multe rânduri împreună cu Mircea
Băsescu la ziua de naştere a lui Buzăianu. Totodată, ani buni, Mihai Răzvan Ungureanu s-ar fi cazat gratuit în
apartamentul rezervat permanent la Hotelul Imperial din Viena pe numele Bogdan Buzăianu, căci Ungureanu are,
după Israel, o relaţie specială cu Austria, vizitând frecvent Viena, dând interviuri şi conducând Institutul de
Cercetări Evreieşti din capitala austriacă.
[În martie 2006, în cotidianul austriac Die Presse, apărea un interviu cu ministrul de Externe de atunci al
României, M. R. Ungureanu, care le spunea austriecilor că: „Austria este azi cel mai important investitor străin
din România. Trebuie să priviţi România aproape ca şi un nou land federal (austriac)”. De fapt, lui Ungureanu îi
place să stea cât mai mult la Viena. Aici a condus în perioada 2001-2003 aşa-zisul institut „Europe's SouthEastern's Pact of Stability” (Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est), iar în perioada 2003-2004 a
coordonat, tot la Viena, „South-Eastern European Initiative” (Iniţiativa de Cooperare pentru Europa de Sud-Est),
post în care revine în martie-decembrie 2007, tot la Viena. Şi soţia lui Ungureanu a încasat 170.000 de euro pentru
„medical Consulting” de la OMV AG Vienna (care deţine în România trustul petrolier Petrom).]
Dar Austria este, în Europa, „sluga intereselor sioniste”, conform lui Moishe Arye Friedman, rabinul şef
iudeo-ortodox al Austriei, statul austriac, Viena cu precădere, fiind împânzit de agentura Mossad-ului, care a
recurs chiar şi la lichidarea, prin aranjarea unui accident, a liderului naţionalist Jorg Haider, în anturajul căruia a
fost introdus - ca secretar general al partidului al cărui lider era Haider, Partidul Libertăţii - un evreu recrut
Mossad, Peter Sichrovski. Şi tot la Viena, M. R. Ungureanu a condus un centru de studii evreieşti, aflat în bune
relaţii cu serviciile israeliene. (pe larg despre acest subiect în lucrarea Politica filo-sionistă a României)
Buzăianu, membru al Forumului Crans Montana, a devenit şi membru în consiliul de administraţie al OMV
Petrom, ce controlează rezervele de petrol ale României. Această poziţie a sa în C.A. al OMV Petrom aduce poate
lumină asupra dedesubturilor situaţiei prin care Daniela, soţia lui M. R. Ungureanu, a încasat de la grupul OMV
Austria, în 2 ani (2010-2011) suma de 170 mii euro pentru „servicii de consultanţă medicală”, adică 7 mii de euro
pe lună, de 6 ori şi ceva mai mult decât salariul de director al Serviciului de Informaţii Externe (SIE) al lui
Ungureanu, din aceeaşi perioadă, de la o companie a cărei activitate priveşte în mod evident siguranţa naţională şi
asupra căreia trebuia să vegheze SIE.
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Am văzut la sub-cap. Think-tank-urile mondiale şi Buzăianu că Mihai Răzvan Ungureanu a intervenit pentru
a fi eliberaţi din arestul cerut de Parchetul General al României - DIICOT, în anul 2007, când era ministru de
Externe, a spionilor evrei sau ai mafiei israeliene, Vadim Benyatov, Stamen Stantchev şi asociaţii lor, Ungureanu
acţionând, ca ministru de Externe atunci, la cererea unor politicieni americani, mulţi evrei, precum congresmenului evreu Robert Wexler, senatorul Joe Biden din Delaware (din 2008 vicepreşedinte al SUA), Maura Harty,
înalt oficial în Departamentul de Stat american, sau fostul ambasador evreu al Statelor Unite în România, Alfred
Moses, şef, atunci şi în prezent, al mai multor organizaţii evreieşti internaţionale. La finele aceluiaşi an al
intervenţiei lui Ungureanu, ca ministru de Externe, pentru eliberarea grupării Benyatov-Stantchev, în 2007, el, M.
R. Ungureanu ajungea şef al spionajului românesc (SIE), numit de Traian Băsescu, dar şi cu largul şi
inexplicabilul sprijin al Parlamentului. „Spionii” acţionau atunci pentru Marco Group [deţinută de israelianul
Marc Rich, sponsorul din tinereţe al lui M. R. Ungureanu (in 1992, tânărul Mihai Răzvan Ungureanu era
deţinătorul „bursei de merit Mark Rich” din cadrul ”Academiei Regale de Ştiinţe” din Marea Britanie şi absolvea
mai apoi „Mark Rich Royal Society la St. Cross College Fellowship Centre for Jewish and Hebrew Studies, din
cadrul St. Cross College - University of Oxford, ceea ce avea să îl propulseze în lumea marilor afaceri ideologicopolitice controlate de organizaţiile mondiale evreieşti, ca şi, iată, în anturajul (subordinea !!?) unor potentaţi
financiar care îl vor ba premier, ba preşedinte al României.)], dar au fost eliberaţi şi au dispărut, făcând în
continuare diverse afaceri cu Bogdan Buzăianu, mai noul sponsor al lui Mihai Răzvan Ungureanu. [Despre vasta
reţea mafiotă evreiască a lui Marc Rich, ca şi despre întreaga carieră suspectă a lui Mihai Răzvan Ungureanu a se
vedea în lucrarea Politica filo-sionistă a României capitolele Israelul şi Mafia nu-şi dezmint interesul şi Premierii
Ungureanu şi Ponta, prieteni pentru masoni, americani şi Israel, dar mai ales subcapitolele O perdea de ceaţă în
jurul adevăraţilor proprietari şi Băsescu şi PDL finanţaţi de evreii de la RAFO.]
M. R. Ungureanu va fi viitorul preşedinte al României! Aşa stabilea administraţia SUA în 14 septembrie
2011, în timpul unei întâlniri, la Washington, a preşedintelui Băsescu cu şefa politicii Externe a SUA, Hillary
Clinton şi cu vicepreşedintele american Joe Biden (un interlocutor curent al lui Băsescu, după 2009), căci, „cum
România face parte din NATO şi UE, partenerii noştri externi se arată la rândul lor preocupaţi încă de pe acum de
cine va conduce România în epoca post-Băsescu”. Ungureanu, de faţă la întâlnire, era pe atunci şeful spionajului
românesc (SIE), dar se mai afla de faţă şi şeful contraspionajului (SRI), George Maior, ei participând la semnarea
de către Băsescu cu Barak Obama a „înţelegerii” de amplasare în România a bateriilor de „antirachete” americane.
(amănuntele acestei afaceri în Politica filo-sionistă a României, Editura Carpathia Rex 2012)
Ce îl recomanda însă pe Ungureanu pentru a conduce România? Răspunsul cel mai simplu ar fi fidelitatea
acestuia faţă de interesele globale americane şi evreieşti, dar nu ar trebui dată la o parte nici legătura acestuia cu
vârfurile masoneriei, de la noi şi de afară. Dincolo de faptul că M. R. Ungureanu este susţinut de unul din
vârfurile masoneriei române şi elveţiene, Buzăianu, un alt important mason român -Ş.M.-, şef de rit, arăta că
Ungureanu aparţine masoneriei regulare, având cel mai înalt grad de iniţiere (33 în ritul scoţian, deşi a avut şi
perioade în care a intrat în adormire. Totuşi, s-a vădit că „fraţii” i-au sărit întotdeauna în ajutor. Ungureanu a fost
acuzat chiar în Parlamentul României pentru „apartenenţa” sa (probabil participarea sa, în timpul deplasărilor în
Israel) prin 1997-2007, la loja masonică Hashachar nr.32 din „Orientul Tel Aviv”, cu caracter sionist, compusă de
evreii originari din România în anul 1951, care ţine ritualul în limba română, „sub ciocanul venerabilului maestru
Ioan Schwartz”. Loja masonică israeliană Hashachar ar fi fost, alături de gruparea de la Paris a lui Marcel
Schapira, cu care se afla în strânsă legătură (Schapira fiind şi el evreu), „păstrătoarea şi perpetuatoarea tradiţiei
masonice româneşti peste 40 de ani [1951-1993], până la crearea Marii Loji Naţionale din România”, după Joseph
Haffner, Mare Orator al Marii Loji din Statul Israel. (revista MLNR, Forum Masonic, nr.8-9) Loja Hashachar
asigură în prezent amiciţia între Marea Lojă din Statul Israel şi masoneria română (M.L.N.din R.), după ce în
martie 2001 (când Ungureanu era secretar de stat la Externe şi preşedinte al aşa-zisei agenţii de stat „Institutul
Român pentru Studii Strategice”) o delegaţie a masoneriei române, condusă de Marele Maestru Gheorghe
Comănescu i-a vizitat pe „fraţii” din Israel, la jubileul de 50 de ani de la crearea lojii Hashachar.
Factori politici importanţi din anturajul preşedintelui Traian Băsescu spuneau în aprilie 2012 că premierul
Mihai Răzvan Ungureanu va fi „liderul în jurul căruia să se construiască o nouă forţă politică de dreapta”. În
acelaşi timp, la rândul lui, M. R. Ungureanu declara că simte „o aşteptare din partea populaţiei şi că această
aşteptare se va structura la un moment dat”, confirmând astfel zvonurile de pe culoarele puterii ce spuneau că
Ungureanu va fi candidatul „dreptei” la viitoarele alegeri prezidenţiale. Cel ce se anunţă a fi principalul sponsor al
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campaniei sale este M.:M.: Bogdan Buzăianu, devenit coproprietar al postului tv B1, dar şi „stânga” politică
românească ar putea avea un candidat surpriză, în persoana altui favorit al masoneriei, primarul bucureştean Sorin
Oprescu.
Marele Maestru mason Bogdan Buzăianu este însă şi unul dintre importanţi susţinători ai
politicianului Sorin Oprescu, mai întâi la alegerile pentru Primăria Bucureştiului, în 2008, apoi pentru
candidatura la preşedinţia României, în 2009, când Oprescu a fost folosit, în opinia noastră, de către un grup
masonic şi unul evreiesc pentru a-i face jocurile preşedintelui candidat Băsescu, dislocând spre dreapta o mare
parte a electoratului de stânga (PSD-ist) al lui Mircea Geoană.
Sorin Oprescu este unul dintre politicienii cei mai înconjuraţi de către masoni, şi care a beneficiat de sume
imense în campania electorală din 2009, faţă de anticiparea scorului său. El l-a avut drept consilier la alegerile
prezidenţiale din 2009 pe israelianul Ron Werber, care i-a creat o siglă „de campanie” ce înfăţişa o stea bleu cu
şapte colţuri, „care aminteşte de Steaua lui David de pe drapelul Israelului”, cum scria presa în octombrie 2009. Şi
culorile siglei primarului Oprescu erau tot cele ale Israelului, alb-albastru, dar steaua în şapte colţuri este folosită
de către unele organizaţii secrete de tip masonic (A. Crowley în Argenteum Astrum sau Ordo Templi Orienti, care,
preluând-o din kabbala evreiască o numeau fie Steaua Babalon, fie Liber Porta Lucis sau Portae Lucis), fiind
numită şi Heptagrama sau Steaua lui Solomon. Deşi masoneria foloseşte de regulă ca simbol pentagrama, este de
asemenea prezentă şi cea în şapte colţuri, identică cu a lui Oprescu, precum loja Foundation Lodge no 82
(consacrată din 1753, nimeni alta decât loja masonilor britanici care au construit celebra Masonic Hall din
Londra), sau ca simbol hermetic al Chapter of Grande lodge of England, fiind purtată şi de o ramură a cavalerilor
Templieri.
Potrivit unor surse, „Doctorul” (Oprescu) s-a decis să candideze la preşedinţia României după ce a făcut o
vizită la Geneva, în iulie 2009, la reşedinţa lui Buzăianu, care locuieşte acolo încă din anii '90. Potrivit surselor
(care ar fi din chiar anturajul lui Oprescu), întâlnirea cu Buzăianu ar fi fost decisivă pentru candidatura lui Sorin
Oprescu. Bogdan Buzăianu ar fi negociat cu Sorin Oprescu susţinerea financiară a campaniei acestuia, dar în aşa
fel încât el să nu apară la vedere.
Bogdan Buzăianu ar fi fost unul dintre sponsorii neoficiali ai lui Sorin Oprescu încă de la alegerea acestuia
la Primăria Capitalei, în 2008. Relaţia lor decurgea atunci prin fostul consilier personal al lui Buzăianu şi al firmei
Buzzman Industries, Victor Dumitriu (fost fost secretar de stat), care atunci, în 2008, era şeful de campanie al lui
Oprescu, ajungând după aceea la Direcţia de Buget-Finanţe a primăriei Bucureştiului. De fapt, prezenţa masonilor
în jurul lui Sorin Oprescu a fost evidentă cu ocazia campaniei din 2008 pentru funcţia de primar al capitalei, în
fruntea grupului masonic aflându-se, la vedere, afaceristul Adrian Thiess, care s-a ocupat de colectarea de fonduri
pentru Sorin Oprescu şi este unul din apropiaţii lui Ştefan Mâşu, şeful ritului masonic de York în România şi, la
un moment dat. Mare Maestru adjunct al Marii Loji Naţionale din România, condusă de M.: M.: Ovidiu Chirovici.
[Adrian Thiess a fost până în 2001 „consilierul personal” al preşedintelui României, Ion Iliescu devenind apoi
membru al Partidului Democrat Liberal (PDL) şi un apropiat al lui Vasile Blaga, dar l-a urmat pe Oprescu la
Primăria Bucureştiului, de unde a plecat mai târziu.] Om de afaceri cu legături la bugetele publice, principala
firmă a lui Thiess se cheamă sugestiv Mason Brothers Investment SRL („Fraţii Masoni Investiţii”).
Medicul Radu Negrei este alt important mason ce a făcut parte din staff-ul de campanie al lui Oprescu.
Acesta apăruse în politică în anul 1990 ca membru de frunte al unu partid de apartament creat de agentura
serviciului secret israelian extern la Bucureşti (Mossad-ul) (Cornel-Dan Niculae, Ofensiva Iudaismului asupra
României pag. 192-193 din subcapitolul Găinăriile Mossad-ului). Fost coleg de grupă în facultate cu Oprescu,
Negrei a copilărit pe aceeaşi stradă din Focşani cu viitorul miliardar al culiselor politicii româneşti, Costel Bobic,
mason la rândul său (conform unor surse incerte, dar implicat în masoneria română), ceea ce conform presei i-a
adus lui Oprescu un important sprijin în campaniile sale electorale.
Oprescu însuşi, întrebat fiind despre aceste legături ale sale cu masoneria, preciza într-o emisiune televizată:
„Am prieteni în masonerie. Costel Iancu e unul dintre prietenii apropiaţi” (emisiunea lui V. Ciutacu, Vorbe Grele,
la Antena 2, în 13.10.2009), ori M:.M:. Costel Iancu este unul dintre cei mai importanţi masoni români, şef al
Ritului Scoţian Vechi şi Acceptat, conducător alături de Chirovici, Radu Bălănescu şi Mâşu al principalei centrale
masonice, Marea Lojă Naţională din România. [În anul candidaturii sale la preşedinţia României, în 2009, Sorin
Oprescu a fost primit şi în aşa-zisa ,Academie de Ştiinţe Medicale”, organizaţie cu „o aură de mister ezoteric:
mulţi membri fiind «fraţi» în francmasonerie”. Neavând un sediu propriu, A.S.M. funcţionează în incinta Insti172

tutului Victor Babeş, ai cărui director este academicianul Laurenţiu Popescu „membru marcant al masoneriei... cu
grad 66 şi 33” (adică cu o înaltă iniţiere în riturile Memphis-Misraim şi cel Scoţian), preşedinte al „Academiei”
(AS.M.-ului) în acelaşi timp. La 12 iunie 2009, în fruntea listei celor primiţi odată cu Sorin Oprescu în rândurile
membrilor (cca 200) Academiei de Ştiinţe Medicale se aflau alţi doi medici, Vlad Ciurea şi Ioan Lascăr, pe care
revista Forum Masonic, editată de Marea Lojă Naţională din România, îi numeşte în interviurile ei cu apelativul
masonic „venerabilul frate”. (Academia Medicală, frăţia doctorilor politicieni şi masoni, în România Liberă din
13 iulie 2009.)]
Alt personaj controversat dintre susţinătorii lui Oprescu era în 2008 şi 2009 prietenul acestuia „de o viaţă”,
„capo” Costel Bobic, afaceristul controversat implicat în manipularea alegerilor pentru funcţia de Mare Maestru al
Marii Loji Naţionale a României din noiembrie 2010, când, mână în mână cu şeful ritului scoţian Costel Iancu, l-a
susţinut din umbră pe medicul Radu Bălănescu, cel care l-a şi înlocuit pe Chirovici la şefia supremă (a se vedea
mai sus, cap. privind alegerile din 2010 din cadrul MLNR).
Despre ciudatele relaţii ale doctorului Oprescu cu lumea evreiască, s-a aflat că aducerea echipei israeliene
pentru campania lui Oprescu din 2009 se datorează evreului Solomon Wigler, angajat ca asistent-consilier
personal la cabinetul primarului general al capitalei, adică „Oprescu joacă iar Wigler plăteşte”, pe motivul:
„Gheşeftul Oprescu” este profitabil oricum. (pe larg în Niculae Cornel-Dan, Ofensiva Iudaismului asupra
României, în care se prezintă mai multe raporturi neobişnuite dintre Sorin Oprescu şi comunitatea evreiască.) Se
vorbeşte, însă, şi despre „originea evreiască” a lui Sorin Oprescu. Este binecunoscut că el este fiul unui general de
Securitate, Mircea Oprescu. În acelaşi timp, deschiderea din ultimii ani a arhivelor, arată că atunci când tatăl
primarului a devenit ofiţer de Securitate, la 24 de ani, avea numele de Hirsh şi a fost primit în Brigada Mobilă
condusă de colonelul NKVD Alexandru Nicolschi (un evreu sinistru, pe numele său real Boris Grunberg).
„Brigada Mobilă” a fost creată de spionajul sovietic (NKVD) în 1945, fiind o formaţiune de acţiune pe teritoriul
românesc, care poate fi socotită nucleul viitoarei Securităţi, în cadrul căreia a şi fost încadrată formal ulterior,
acţionând însă independent şi având misiuni speciale de informaţii, de arestare şi anchetare a populaţiei româneşti.
Tatăl lui Oprescu ajunsese la finele anilor '40 unul dintre şefii Serviciului D (Dezinformare), direcţie
specială a Securităţii, iar în 1951 era deja locotenent-colonel în cadrul Serviciului Special de Informaţii al
Securităţii, apoi a contribuit activ, sub comanda lui Alexandru Drăghici, la epurarea „duşmanilor poporului” din
interiorul partidului şi al structurilor statului. „A fost nevoit să îşi schimbe numele din Hirsch în unul cu rezonanţă
mioritică (Oprescu) între gradul de colonel şi cel de general de Securitate, grad la care nu putea accede cu un
nume de sorginte iudaică” (săptămânalul Concret din 2 august 2011). El însuşi a supravieţuit epurărilor din
Securitate din perioada 1960-1965.
În ce priveşte relaţia lui Sorin Oprescu cu evreul Moni (Solomon) Wiegler, un ziar monden scria că „în
primărie, toată lumea ştie că Moni are un cuvânt greu de spus în ceea ce priveşte obţinerea unei semnături de la
Sorin Oprescu... Atât de dragă îi este edilului prezenţa consilierului, încât celor doi nu le ajunge timpul petrecut
împreună la etajul 14 al clădirii (noi a) primăriei şi se duc foarte des să se relaxeze în Grecia, cum ar fi la Salonic,
departe de paparazzi”. Mai mult, în 16 iunie 2011, S. Oprescu s-a întâlnit la Roma cu reprezentanţii comunităţii
evreieşti din Italia, declarându-le acestora că este dedicat problemelor evreilor din Italia şi România şi stabilind
încheierea unui „protocol de înfrăţire” al evreilor din Roma cu cei din Bucureşti (?). Apoi, împreună cu
preşedintele Băsescu, Sorin Oprescu s-a adresat, felicitând-o, Conferinţei Internaţionale Sioniste, întrunită în
România între 27-29 noiembrie 2011 de către Organizaţia Mondială Sionistă şi de Asociaţia Sionistă din România, sub genericul „Primul Congres Sionist -Focşani 1881”. Cu un an înainte, în 2010, comunitatea evreiască
din România îi decernase lui Oprescu „Medalia dr. Alexandru Safran” (un rabin de al lor), în acelaşi timp, aceeaşi
medalie fiind acordată şi ambasadorului evreu al SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein (nu se spune pentru ce!).
Marea Lojă Alpina, de al cărei nume este legată pseudo-conspiraţia Prioriei Sionului, a fost înfiinţată în anul
1844, prin fuziunea a două mari loji din Elveţia, devenind centrala masonică a acestei ţări. Implicarea în teoria
conspiraţionistă din jurul Prioriei Sionului, o societate secretă ce ar data din Evul Mediu, dar care a fost de fapt
înfiinţată în anul 1956, apărea în cea de-a doua jumătate a secolului XX, prin „difuzarea” unor controversate
documente de către fondatorul Prioriei, Pierre Plantard, care a introdus pe ascuns în bibliotecile franceze o serie
de acte etichetate ca aparţinând Marii Loji Alpina. Din acest motiv, ca şi din altele, Marea Lojă Alpina apare în
literatură ca fiind parte dintr-o reţea de societăţi secrete ce controlează lumea. În realitate, numele de „priorat” nu
este străin de masoneria elveţiană, Marele Priorat al Elveţiei (de rit rectificat) existând cel puţin din secolul 18.
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3. Marea Lojă Naţională a României (M.L.N. a R.)
L-a avut mult timp ca Mare Maestru pe comisarul-şef de poliţie Viorel Dănacu, de când acesta a desprins 11
loji din Marea Lojă Naţională din România, într-un Convent special organizat la Poiana Braşov în 13-14 aprilie
2002, coagulat în jurul personalităţii venerabilului Nicu Filip, liderul acestei roiri masonice, care avea atunci 88
de ani. Conventul l-a uns însă pe Dănacu ca şef al nou createi Mari Loji, ceea ce a determinat MLNR-ul lui
Comănescu-Chirovici ca la 28 iunie 2002 să instituie Tribunalul său Masonic şi (simbolic) să-l „ardă între
coloane” pe Dănacu.
Numită la început şi „masoneria kaki”, în cadrul acestei Mari Loji s-au regăsit iniţial mulţi militari de
carieră, chiar şi marele maestru Dănacu activând profesional în cadrul Ministerului de Interne - MIRA. S-a vorbit
despre prezenţa în această centrală masonică a ofiţerilor români din armată, servicii secrete şi poliţie, dar la fel de
bine - mai ales sub acoperire - ei pot funcţiona şi în Marea Lojă Naţională din România, M.: M.: Chirovici aflându-se într-o bună colaborare, cum s-a văzut, atât cu foştii ofiţeri de Securitate, cât şi cu conducerea SRI-ului. Mare
Maestru Dănacu recunoaşte deschis: „Într-adevăr, Loja Athenaeum, pe care o conduceam în Marea Lojă Naţională
din România şi care avea 11 membri în 2002, era formată preponderent din ofiţeri din toate serviciile de apărare a
ţării. Însă Marea Lojă pe care o conduc acum este formată în majoritate din oameni aplecaţi spre cercetare, spre
studiul istoriei, foarte mulţi bugetari. În total, peste 800 de membri” (în 2008). S-a vorbit, însă, şi despre fraţi
multimilionari în euro care făceau parte din această Mare Lojă, dar singurul cunoscut dintre ei ar fi afaceristul
Silviu Prigoană, care, deşi minimalizează importanţa apartenenţei sale, adaugă că „masoneria este importantă”
(referindu-se probabil la relaţiile pe care i le oferă).
După fondarea ei în anul 2002 prin desprinderea de către tandemul Nicu Filip-Viorel Dănacu a mai multor
loji din Marea Lojă Naţională din România („a lui Costel Iancu şi Chirovici”), din această MLNaR s-au mai
desprins mai târziu alte două Mari Loji: în 2003 Marea Lojă a României, sub conducerea lui Corneliu Vişoianu
(„masoneria energiei” prezentată mai sus, azi întoarsă la MLNR-Chirovici-Radu Bălănescu), iar în anul 2006
Marea Lojă Naţională Dacia (redenumită Marea Lojă Regulară a României în 2008), sub conducerea aceluiaşi
venerabil M.:M.: Nicu Filip şi a lui Dorian Orz.
Nebucurându-se de o recunoaştere clasică, Marea Lojă Naţională a României s-a afiliat la „Confederaţia
Marilor Loji Unite ale Europei” (auto-numită şi „Marea Lojă Universală”) din care fac parte loji „neregulate”
(nerecunoscute de masoneria engleză) din 10 state: Franţa, Grecia, Portugalia, Italia, Belgia, Bulgaria, Serbia şi
Muntenegru, Liban, România şi SUA. Această Confederaţie este condusă de Bernard Bertris, ex-consilier al
fostului preşedinte al Franţei, Jacques Chirac. Totodată, Marea Lojă Naţională a României editează revista
Cuvânt Masonic şi avea la un moment dat o librărie în domeniu şi un „muzeu masonic” (aproape mereu închise).
Un alt Suprem Consiliu al ritului scoţian vechi şi acceptat decât cel păstorit de Costel Iancu (din cadrul
M.L.N.din R., numit Supremul Consiliu de gradul 33 şi Ultim...) funcţionează şi în cadrul M.L.N. a. R., sub
numele de Supremul Consiliu Român al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, condus de „Atotputernicul Frate”
Daniel Roman şi având o siglă (a se vedea mai jos) pe care stă scris „Întru Gloria Marelui Arhitect al
Universului”. El a fost înfiinţat cu sprijinul Supremului Consiliu al Franţei, care a început din 2005 construcţia de
„loji de perfecţiune” de la gradele 4 spre 33 în cadrul M.L.N. a. României. „Supremul Consiliu Român real spune M.:M.: Dănacu -, trebuie să păstreze puritatea Ritului Scoţian Antic şi Acceptat şi să-i apere de toţi
neaveniţii”.
Marea Lojă Naţională din România are un „Tratat de Recunoaştere” cu Grande Lodge de France, Marea
Lojă a Franţei care a găzduit în perioada 1948-1990 „masoneria românească în exil”, iar din anul 2004 este
membră „cu drepturi depline” a Grande Lodges Unies d'Europe (sus-amintita Confederaţie a Marilor Loji Unite
ale Europei).
M.:M.: Viorel Dănacu a organizat în anul 2007 o „Conferinţa Masonică” publică împreună cu Marele Orient
al României şi în colaborare cu C.N.S.A.S., Academia Română şi Muzeul Naţional de Istoriei ai României. „L-am
invitat pe Chirovici cu 6 luni înainte... pentru că în esenţă suntem cele mai importante Obedienţe masonice, noi,
Marele Orient [al României], Marea Lojă Naţională din România... Sigur, doar Marele Orient al României a
participat şi foarte convinşi, iar Chirovici nu a vrut...”.
În martie 2008, fraţii români din cadrul Marii Loji Naţionale a României au fost vizitaţi de fraţii francezi din
Marea Lojă a Franţei cu ocazia înfrăţirii dintre loja românească Banu Mihai şi loja franceză Labirint din Lyon.
Delegaţia străină a fost condusă de „Prea Ilustrul Frate” Alain Graesel. Iată cum descria presa română,
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răutăcioasă, acest moment:
„Câţiva masoni mai matinali privesc lung şi înghiţind în sec platourile cu mâncare aşezate pe mai multe
mese în curtea templului masonic din strada Gramont, din Bucureşti. Templul masonic în sine e o casă la curte,
proaspăt măturată şi împodobită nu doar cu simbolurile clasice, ci şi cu steagurile mai multor ţări. Steagurile, pesemne, au văzut multe ploi şi furtuni de praf la viaţa lor, pentru că sunt cam decolorate şi franjurate, dacă nu chiar
jerpelite pe la margini.
Drapelul Uniunii Europene, cel puţin, abia dacă mai păstrează urmele unor stele pe el, iar albastrul de fond
bate spre gri... Pe o măsuţă plasată mai în fund, o sticlă de whisky mai ieftinuţ şi în rest cola, apă minerală, bere la
cutie şi cafea la ibric turnată în păhărele de plastic. Câte un curajos mai ciuguleşte ceva, dar cu ruşine, pentru că
invitaţii de marcă, nişte masoni veniţi din Franţa, încă nu şi-au făcut apariţia şi nu se face să găsească platourile
goale...
În seara din ajun, toţi aceşti invitaţi de marcă fuseseră iniţiaţi în tainele dansului popular românesc, în cadrul
unei recepţii cu masă şi program artistic la Hilton. Iar în dimineaţa în care mesele fuseseră încărcate pentru
oaspeţii veniţi din Franţa, Atotputernicul Frate Huber Greven, un bătrânel cu aer bonom şi somnolent, tocmai consacrase o Lojă de Perfecţie de Grad 14, în cadrul Supremului Consiliu Român al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat
condus de Atotputernicul Frate Roman Daniel, un ins mustăcios, cu vorba şoptită şi molcomă.
În aşteptarea lor, masonii băştinaşi fumează ţigară de la ţigară şi golesc ibricul de cafea. Sunt vreo 10, dintre
care unul singur pare mai cu greutate, cărunt, obez şi îmbrăcat la patru ace, restul fiind tinerei în costume mai pe
sponci. Stau cu toţii în faţa primului magazin pentru masoni din România, un fel de magazie a curţii templului
masonic, ce urmează şi el să fie inaugurat odată cu sosirea fraţilor din Franţa.
...Alţi masoni îşi fac apariţia în micuţa curte a templului. Au un aer boem şi plete şi mustăţi ca la 1848. Se
reped la platouri, dar bat repede în retragere după ce li se sugerează subtil că încă nu e momentul...
Nu după mult timp, un mason tinerel şi subţire invită lumea în sala de conferinţe. Întâi apucă să intre
vorbitorii: Atotputernicul Greven, Fratele Dănacu şi Atotputernicul Frate Roman. Cum sala de conferinţe are cam
patru metri pe trei, înăuntru nu încap decât vreo trei cameramani şi vreo doi ziarişti mai zvelţi... Pentru ca ziariştii
să nu pătrundă prin cine ştie ce cameră secretă a templului, masoni mai tineri se postează pe la diferite uşi şi dau
explicaţii.
Afli că în Craiova şi Călăraşi funcţionează loji masonice straşnice, că în România a luat fiinţă prima lojă
masonică formată din femei, şefă fiind Monica Tatoiu, că statuia de pe hol e într-adevăr a masonului Alexandru
Ioan Cuza, şi nu a lui Emil Constantinescu, cum îşi dăduse cineva cu părerea... Între timp, Atotputernicul Frate
Huber Greven vorbeşte în sala de conferinţe despre evoluţia spirituală a omului având ca scop ajutarea altora,
explică natura Marelui Arhitect invocat de masoni fără să se raporteze însă la el ca la un Dumnezeu, masonii
nefiind o sectă... totul în franceză, fără traducere.
În sfârşit, conferinţa se termină şi invitaţii francezi sunt mânaţi în curte. Platourile le fac cu ochiul, iar ei nu
ezită în faţa unei asemenea invitaţii. Sticla de whisky este prima deschisă, berile urmând în topul preferinţelor. Se
aprind trabucuri, iar aerul din curte este imediat invadat de miros de tutun şi arome exotice. Se deschide şi uşa magazinului pentru masoni, intitulat simplu „Magazin suveniruri”. Invitaţii calcă pragul şi ies repede, pentru că
incinta măsoară maximum doi metri pe trei, nelăsând loc suficient pentru mai mult de trei indivizi să se mişte
nestânjenit...
...Doi masoni par interesaţi de o diplomă despre a cărei hârtie spun că seamănă cu cea a banilor. Restul sunt
ocupaţi cu ce a mai rămas de mâncare şi de băut. Fumul trabucurilor se ridică peste gardul templului, odată cu
zvon de vorbă franţuzească şi sforăitul unui mason de 80 de ani, care moţăie seren pe o băncuţă.” (Dan Radu,
Masonii români şi-au deschis magazin în curtea templului, 2008.)
Altă relatare, a scriitorului Răzvan Codrescu, surprinde şi alte probleme şi aspecte de la aceeaşi „întâlnire cu
presa” a Marii Loji Naţionale a României, din 2008:
„Pe 23 martie, după Liturghie, bucuros de prima zi însorită de primăvară, o apuc la pas spre adresa din
invitaţie. Templul Istoric Masonic din str. Gramont nr. 3 nu-i decât o casă de prăvăliaş înstărit de pe la 1905, cu
etaj şi cu o fâşie de curte, străjuită de strania „troiţă” cu simboluri masonice „sfinţită” prin vara anului trecut... La
conferinţa de presă, ne-am aflat faţă în faţă cu trei „Atotputernici”: Atotputernicul Frate Viorel Dănacu, Marele
Maestru al Marii Loji Naţionale a României; Atotputernicul Frate Huber Greven, Suveranul Mare Comandor al
Supremului Consiliu al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat al Franţei; Atotputernicul Frate Daniel Roman, din
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fruntea Supremului Consiliu Român al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat [din cadrul acestei Mari Loji]...
D-l Dănacu îi dă destul de repede cuvântul d-lui Greven, franţuzul, cel mai vârstnic dintre toţi, personaj stilat
şi viclean, cu aer de iezuit trecut la „frăţiori”. Acesta ne vorbeşte pe scurt despre „spiritualitatea” masonică,
străduindu-se să se coboare elegant la înţelegerea noastră de neiniţiaţi... Mai plictisit şi mai posac, urmează la cuvânt d-l Roman, pe ai cărui umeri par să apese toate problemele nerezolvate ale masoneriei române şi chiar
universale. Salută progresul „administrativ” al structurilor masonice de la noi, tradus mai cu seamă în Supremul
Consiliu pe care-i conduce şi în proaspăta Lojă de Perfecţie de Grad 14 (care netezeşte decisiv calea spre gradele
mai înalte, până la gradul 33 - şi când spune „Gradul 33”, i se simte un plus de înfiorare în glas)...
D-l Dănacu ne prezintă, cu un fel de mândrie şcolărească pentru buna pavoazare, câteva diplome şi medalii,
precum şi o legitimaţie de mason de la jumătatea anilor '40. Cineva observă, sub sticlă, şi două farfurii pictate şi
smălţuite. „E ceramică de Horezu. O preţuim pentru că regăsim în ea simbolurile noastre”. „Ce simboluri, adică?”, îndrăzneşte o duduiţă. „Păi... soarele, luna...” (dau toţi să fotografieze). Şi unul, mai hâtru: „Soarele şi luna?
Păi mai e, dom'le, ceva să nu fie masonic?!”. Marele Maestru surâde şi trece mai departe... trecem prin faţa uşii de
la „camera interzisă” (deasupra căreia scrie cu litere de-o şchioapă: Libertate-Egalitate-Fraternitate) şi ieşim la
celălalt capăt al curţii, unde a fost amenajat magazinul masonic...
Între timp, afară, în curte, mesele cu bucate s-au înmulţit: salamuri uscate, brânzeturi fine, fripturi, cârnaţi,
plăcinte (la care un frate cu papionul mai strâmb ne îmbie cu precădere, părând gata să ne dea şi reţeta), iar mai la
o parte un fel de bar improvizat, cu bere, vin, răcoritoare şi cafea. Spiritualitatea masonică nefiind una ascetică,
fraţii, chiar dacă jură pe Sfânta Biblie, n-au probleme cu Sfântul şi Marele Post.”
Editor creştin de profesie, Răzvan Codrescu este uimit de prezenţa în curtea templului a unei troiţe cu
aparenţă tradiţională creştin-ortodoxă, cu elemente masonice însă:
„De mai multă vreme mă bântuie o întrebare, căreia speram astfel să-i găsesc măcar un început de răspuns:
cum poate fi înţeleasă relaţia cu masoneria a unor clerici ortodocşi, care mai şi pretind public că nu există nici o
contradicţie între linia Bisericii şi cea a masoneriei?... Dau numai câteva exemple foarte recente (fără să intru deocamdată în amănunte): amestecul (televizat) de ritualuri masonice şi ortodoxe de la înmormântarea lui Florian
Pittiş; preotul şi cadrul universitar Eugen Jurcă din Timişoara, intervievat în numărul dedicat morţii lui Pittiş de
către o publicaţie masonică din Bucureşti, unde declară nu numai apartenenţa sa la masonerie, dar şi faptul că şi-a
ridicat biserică pe banii „frăţiorilor”; preotul Vasile Olteanu din Braşov, care, participând la lansarea unei reviste
masonice locale, le-a mulţumit public masonilor că există; înregistrarea video (lesne de accesat pe Internet) a
sfinţirii unei „troiţe” cu simboluri heterodoxe, în chiar incinta Templului Istoric Masonic din str. Gramont, de către un tânăr preot ortodox (despre care am aflat în urmă că se numeşte Cristi Nicu-lescu şi că a fost trimis acolo de
către... Arhiepiscopia Bucureştilor)...
Din păcate, tot nu m-am dumirit cu clericii îndulciţi la Loji. Ce-l lipseşte lui Hristos şi găseşti la Marele
Arhitect? Şi cum să-i spui lui cutare şi lui cutăriţă Atotputernicul când în Biserica în care slujeşti Atotputernic e
numai Dumnezeu? Şi ce-ai tu, popă ortodox, cu unii care înfulecă şi împart hartane în Postul Mare? Nici eu nu-s
prea postitor, dar la un popă nu se cade...
Sau tragi tu nădejde să afli în Loja de Perfecţie, cu fratele Greven de-a dreapta şi cu fratele Roman de-a
stânga, desăvârşirea Tatălui Ceresc?
Templul lor poate că nu-i chiar capiştea păgână, „troiţa” din curte poate că nu-i chiar crucea luată în deşert,
dar şorţuleţul sigur nu este patrafir, nici Marile Mistere nu sunt Sfintele Taine... Dar poate că nu „spiritualitate”
cauţi tu în Loji, ci altceva... Puterile şi măririle lumii acesteia? Ei zic că nu ţi le pot da... Dar poate că mint şi ei cu
graţie, aşa cum te-au învăţat şi pe tine să minţi...
Am fost în str. Gramont nr. 3 şi mărturisesc că masonii (sau măcar unii dintre ei) sunt în realitate mult mai
agreabili decât cei din cărţi. Dar, creştineşte vorbind, mi se pare ca în proverbul acela englezesc: nici un cimitir nu
este atât de frumos încât să te vrei îngropat în el.” (Răzvan Codrescu, Masoneria de Duminică. 2008)
În „Templul masonic” din Bucureşti din strada Gramont nr.3 funcţionează în prezent o grădiniţă de copii, iar
Marea Lojă Naţională a României pare a avea o problemă cu sediile, căci sediul acestei Mari Loji mai este în
acelaşi timp şi în strada Vasile Toneanu nr.1 (din sectorul 3 din Bucureşti) dar şi într-un imobil al statului român,
ICECHIM-ul, clădirea din anii comunismului de pe Splaiul Independenţei nr 202 A, tot din Bucureşti. Aici ar trebui să funcţioneze Muzeul Masonic al Marii Loji (care într-o vreme funcţiona şi în str. Gramont nr.3), dar acesta
nu este aproape niciodată deschis. (În schimb, tot în clădirea ICECHIM funcţionează 3 centrale sindicale, Blocul
Naţional Sindical-BNS, Cartel Alfa, Federaţia Sindicatelelor din Chimie; Agenţia Naţională a Romilor, două ziare
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falite, sediul central al Cadastrului (ANCPI), Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii etc.)
Oricum, copiii din grădiniţa din Gramont nr.3 se joacă în timpul săptămânii pe pavajul de mozaic alb-negru
al Templului masonic, ce funcţionează ca „templu” j numai duminica. Dacă în 2008, Marele Maestru Dăna-cu
spunea „sperăm să ne putem muta într-un sediu i mai mare, într-o zonă centrală”, în 2010 succesorul său adăuga;
„Vreau să fac un templu frumos în Bucureşti, care să fie al masonilor”.
Un eveniment al MLNaR, cu reverberaţii din cele mai diverse, s-a produs la 12 septembrie 2009, când, cu
ocazia inaugurării templului Nicu Filip, Viorel Dănacu a declarat public că „Până acum, francmasoneria a susţinut
guvernul şi preşedinţia [României], dar, din păcate, fiindcă în opt ani au manifestat o ignoranţă faţă de instituţia
francmasoneriei [?!!! - poate numai faţă de MLNaR- n.n.], în această dimineaţă am decis retragerea totală a
sprijinului faţă de instituţiile statului [român] unde sunt inclusiv guvernul şi preşedinţia, În tot acest timp am
asistat la o degenerare totală. Practic, ceea ce este la vârf este şi la bază şi invers... Ne delimităm de toate..., pentru
că nu vrem să fim părtaşi la haosul şi hoţia instalate”. Deoarece în acea perioadă se desfăşura campania electorală
pentru preşedinţia României, televiziunile de ştiri au preluat declaraţia titrând că „Masonii îşi retrag sprijinul faţă
de Băsescu şi de actuala putere”, ceea ce era - în ansamblu-o ştire falsă.
Celelalte mari loji masonice româneşti nu erau deloc străine de coabitarea cu puterea politică a momentului,
ceea ce a condus la transformarea lui Viorel Dănacu în „perso-na non grata pentru aproape întreaga Comunitate
Masonică din ţară fiind aspru sancţionat de ceilalţi lideri ai masoneriei” (dintr-un comunicat masonic), precum
„ministrul de externe” al MLNR-ului lui Chirovici, Cristian Unteanu, care califica fapta adversarului masonic al
marii sale loji (MLNR) drept o „provocare de cea mai joasă calitate”, care ar trebui să fie anchetată şi sancţionată
ca atare (deşi, în esenţă, M.:M.: Dănacu avea poate dreptate).
În week-end-ul din 10-11 aprilie 2010, la Braşov, într-un ultim Mare Consiliu masonic înainte de Conventul
de alegeri pentru o nouă conducere, M.:M.: Viorel Dănacu lua cuvântul pentru a arăta bizara struţocămilă care
trebuie să devină pe viitor Marea Lojă Naţională a României, „o francmasonerie de sorginte creştin ortodoxă”
pentru care „se poartă încă discuţii cu mai marii Bisericii Ortodoxe Române pe marginea acestui subiect”. Şi favoritul la preluarea şefiei Marii Loji, Tudorel Niţulescu, arăta că viitorul maestru (adică el) va colabora „cu
administraţia, cu biserica”. Cei doi, Dănacu şi Niţulescu, au mai arătat că în aceeaşi lună se vor deplasa împreună
la Lisabona, unde are loc reuniunea Marilor Oriente din întreaga lume, „noi fiind invitaţi de marele maestru
Antonio Reis, al Marelui Orient Lusitan, care a avut 5 loji pe teritoriul României”, şi unde „vor fi prezente Marile
Oriente din mai multe state din Europa şi America, pentru a dezbate chestiuni legate de frământările prin care
trece întreaga omenire astăzi, criza pe care o parcurgem cu toţii, pentru că marile oriente au preocupări în ceea ce
înseamnă activitatea social-politică etc”.
În 7 mai 2010, Viorel Dănacu a fost înlocuit în funcţia de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale a României
cu M.:M.: Tudorel Niţulescu, dar a preluat funcţia de Mare Secretar şi titlul de „Mare Maestru Ad Vitam” al Marii
Loji Naţionale a României. Principalul favorit, care trebuia să îi urmeze lui Dănacu la şefie, era fostul Mare
Cancelar pentru Afaceri externe al MLNaR Ruslan Oprescu, dar Viorel Dănacu, aducându-şi aminte de conflictele
pe care le avusese cu acesta, l-a susţinut sinucigaş pe Niţulescu, la acea vreme, Pro Mare Maestru de Ilfov. „Era
inevitabil să nu existe fricţiuni şi sciziuni”, s-a spus mai apoi. S-a spus că, la scurt timp după Convent, „Viorel
Dănacu realizase că făcuse, poate, una dintre cele mai mari greşeli ale sale ca mason” prin instalarea lui Niţulescu.
Niţulescu ar fi fost ales „prin vot secret şi democrat de cei 1.000 de membri ai lojii [ai Marii Loji, voia să
zică el - n.ed.], dintre care aproape 500 sunt maeştri”. Totuşi, a fost ales abia în turul al treilea (avându-l
contracandidat pe „fratele Ruslan Oprescu, Marele Cancelar pe relaţii externe”). Printre „fraţii” masoni invitaţi de
la alte mari loji la închiderea Conventului de alegeri, a fost remarcat realizatorul tv Oreste Teodorescu, care era
Pro Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Mixte din România (prezentată peste câteva pagini, fiind notorie
„prietenia” acestuia cu familia Prigoană, vom vedea mai jos despre ce este vorba). În ceea ce îl priveşte pe Viorel
Dănacu, în afară de funcţiile de „Mare Secretar” al MLNR şi de titlul de „Mare Maestru Ad Vitam” (adică pe viaţă), el rămânea şi în fruntea „Centrului Regional de Studii Francmasonice Paris-Bucureşti”, afiliat la Asociaţia
Muzeelor, Arhivelor, Bibliotecilor Masonice cu sediul la Bruxelles.
Tudorel Niţulescu, inginer de profesie şi oltean de obârşie, a lucrat în vremurile de mult apuse la
complexurile energetice Turceni şi Rovinari, în prezent fiind directorul propriei firme, BKSV, şi primvicepreşedinte al aşa zisei Uniuni (sau confederaţii) „Patronatul Român”. Întrebat dacă există mulţi politicieni
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români masoni, Niţulescu a răspuns savant că „în toate sferele de activitate există bărbaţi români iniţiaţi, inclusiv
în toate guvernele care au fost până în prezent”, adăugând „noi creştem oameni buni, care să ajute poporul în
administraţie şi politică”. (dintr-un interviu cu Tudorel Niţulescu în cotidianul.ro din anul 2010)
Rescrierea (sau răstălmăcirea?!) istoriei reprezintă un important obiectiv al Marii Loji Naţionale a
României (MLNaR, cum este abreviată mai recent). Astfel, aceasta, fiind invitată să participe întrunirea
„Asociaţiei Muzeelor, Librăriilor şi Arhivelor Masonice Europene” (AMLA) în iunie 2010, la Paris, a prezentat
lucrarea „Francmasoneria şi oculta”, pe baza „dosarelor primite de la CNSAS” (arhivele fostei Securităţi), zicea
Marele Secretar Dănacu, adăugând: „vrem ca o lume întreagă să cunoască cum francmasoneria [română] a fost
oprimată de aparatul de opresiune, Securitatea; volumul va fi tradus în franceză şi engleză şi va fi cunoscut public
pe tot globul”. La rândul lui, chiar şi noul Mare Maestru Tudorel Niţulescu subscria la fardarea istoriei: „Trebuie
să redescoperim istoria naţională masonică... în ultimii 20 de ani, recitind adevărata istorie, redescopăr că lucrurile
au fost aşezate altfel şi că... în cei 45 de ani realmente ţara a stat într-un fel de închisoare. Noi, prin publicaţii
masonice, prin munca de zi cu zi, prin acest muzeu naţional masonic, vrem să transmitem lucrurile acestea
nepoţilor noştri, lucrurile adevărate, aşa cum au fost ele”.
În realitate, o anumită parte a masoneriei, mai ales cea iregulară, aşa cum este Marele Orient al Franţei, este
în cea mai mare măsură implicată în naşterea comunismului, căruia i-a împrumutat şi steaua în cinci colţuri. Mai
mult, este de notorietate faptul că părintele ideolog al comunismului, Karl Marx, a fost înmormântat în cadrul unui
ritual masonic, efectuat de „fraţii” lojei căreia îi aparţinea. În ceea ce priveşte România, adevărul este că masonii
au fost susţinuţi la început de către comunişti, după 1944, apoi doar acei masoni care aveau o orientare burgheză
şi au acţionat pentru înlăturarea regimului de stânga-comunistă au fost persecutaţi, cei pro-comunişti, precum
Mihail Sadoveanu sau N.D. Cocea, ducând o viaţă de privilegii. Majoritatea masonilor de azi par să nu aibă, însă,
memorie, ci doar interese, de imagine şi nu numai.
Lovitură la Maestru. Ca şi la alte mari loji româneşti, sfârşitul anului 2010 a adus schimbări spectaculoase
-dramatice chiar- şi în cadrul Marii Loji Naţionale a României. Noul Mare Maestru, afaceristul Niţulescu, l-a
înlăturat din organizaţie pe emblematicul maestru de onoare Viorel Dănacu, care ani de zile „denunţase corupţia”
din MLNR-ul lui Chirovici.
Cheia acestui gest este una complexă, dar a contat şi „marea gafă” făcută de Viorel Dănacu înainte de
alegerile prezidenţiale din anul 2009, când a declarat că „masoneria retrage sprijinul ei guvernanţilor politici de
atunci” - adică lui Traian Băsescu -, şi faptului că Băsescu a câştigat totuşi alegerile şi şi-a întărit poziţia. Aşa se
face că după ce a preluat conducerea marii loji în mai 2010, Niţulescu şi fraţii ce-l susţineau vizau de fapt eliminarea lui Dănacu de la frâiele puterii şi din orice fel de funcţie de reprezentativitate.
Ex „Marele Cancelar pentru Afaceri externe” Ruslan Oprescu fiind expulzat, încerca pe mai multe căi să
revină, însă contextul nu îi era favorabil. În acelaşi timp, fiind cooptaţi, unul după altul, „fraţii” până atunci loiali
lui Viorel Dănacu, începeau să-l trădeze fără remuşcări. Lovitura adevărată a venit în 26nov.2010, când Niţulescu,
în calitate de Mare Maestru al MLNaR, semnează un Decret de eliberare din funcţia de Mare Secretar a lui Viorel
Dănacu şi îl radia ca mason, acuzându-l de „instigare în plină şedinţă de Mare Consiliu la destabilizarea Marii
Loji Naţionale a României” prin „propunerea de înlocuire a Marelui Maestru într-o manieră neconstituţională”. La
grămadă, îl mai acuza pe Dănacu şi de „spionaj în favoarea Franţei”, numindu-l „trădător de ţară”.
Venerabilul Daniel Roman, un bătrân lider al MLNaR şi şef al lojei Europa, reacţionează şi îi atrage atenţia
lui Niţulescu că în Ţinuta de Mare Consiliu a fost vorba doar de eliberarea din funcţie a lui Viorel Dănacu şi nu şi
de trecerea sa în adormire, că a acţionat greşit, într-o modalitate „care tinde să devină un obicei”, că motivele
înlăturării lui Dănacu „sunt cel puţin forţate sau exagerate în condiţiile în care ele ţin exclusiv de discursul pe care
un Frate l-a avut în cadrul unei Ţinute de Mare Consiliu, discurs care a reprezentat punctul de vedere exclusiv al
Frăţiei Sale”. Mai mult, continua el în scrisoarea lojei Europa, „acest Decret are deficienţa faptului că este semnat
numai de către Marele Maestru, lipsind semnăturile Marelui Secretar şi Marelui Orator”.
Mult mai la obiect, M:. M:. Viorel Dănacu însuşi i-a atitudine şi denunţă „abuzul de putere” al lui Niţulescu,
faptul că acesta a şters informaţii întregi de pe site-ul MLNaR (folosite în prezenta lucrare), că a desfiinţat
Muzeului Masonic, dar, foarte grav, denunţă presupusa relaţie a lui M.:M:. Niţulescu cu ex-Marele Maestru al
MLNR, E.O. Chirovici (devenit preşedinte al Consiliului Luminilor din MLNR, organism executiv) ceea ce va
conduce la dizolvarea Marii Loji Naţionale a României sau la fuziunea acesteia prin absorbţie „cu altă Mare
Lojă”, adică cu MLNR (Chirovici-Bălănescu), principalul duşman al MLNaR.
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„Marea Lojă Naţională a României
- Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice”
Este, de fapt, o nouă mare lojă, ce a apărut ca o dizidenţă faţă de Marea Lojă Naţională a României, fiind de
fapt o regrupare a unora din lojile MLNaR sub ciocanul Marelui Maestru „Ad Vitam” Viorel Dănacu.
Oficial, marea lojă s-a „reorganizat” la Braşov, în 24 ianuarie 2012, printr-un Convent Extraordinar
convocat în „stare de urgenţă” de Venerabilii Maeştri din peste 9 Loji şi alte câteva triunghiuri masonice ale
MLNaR, care s-au întâlnit la Bucureşti în 19 ianuarie 2012 şi au hotărât să „în comun acord”, ca Viorel Dănacu să
conducă din nou Marea Lojă Naţională a Română înfiinţată tot la Braşov, în 13-14 aprilie 2002, în aceeaşi locaţie.
Acum, în 24 ianuarie 2012, „fraţii” au trebuit să „reorganizeze” marea lojă, adică să îi completeze numele
cu apelativul „Lojă de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice”, evident pentru a o putea reînregistra juridic
ca asociaţie, în acelaşi timp continuând să existe şi vechiul MLNaR, sub conducerea echipei conduse de marele
maestru Niţulescu, care a fost acuzat în Conventul Extraordinar că în ultimii doi ani, a generat o perioadă „foarte
rea, practic de distrugere a tot ceea ce s-a făcut în cei 8 ani de zile”. Totodată „a fost ales un Nou Mare Consiliu,
care îşi asumă pe deplin procesul de reorganizare şi strategia de dezvoltare a masoneriei române pe următorii ani”,
dorind, printre altele, să dezvolte o masonerie sătească „naţională”. Au participat „fraţii” MLNaR din Braşov, din
loja Ţara Bârsei, din Bucureşti (lojele Athenaeum şi Pheonix -principalele iniţiatoare ale Conventului), din
Constanţa (loja Steaua Dobrogei), loja Prejmer, „fraţii” din lojile din Predeal, din Arad, Focşani, Târgul Mureş,
care şi-au demonstrat astfel ataşamentul („solidaritatea fraternă”) faţă de Marele Maestru Viorel Dănacu,
secondat, în noua organizare, de Marele Secretar Mihnea-Octavian Manolache.
„Vom construi noi loji” spuneau M.:M:. Dănacu şi fraţii ce i-au rămas fideli, emiţând şi o Proclamaţie ce
anunţa că vor „continua lucrarea masonică regulară, morală, spirituală, ritualică şi tradiţională, pe întreg cuprinsul
României...”. În scurt timp, pe 1 martie 2012, ei aveau să încheie un protocol masonic numit pompos „Concordia”
cu Marele Ordin Feminin Român condus de Marea Maestră Graziela Bârlă, în care declarau, nici mai mult nici
mai puţin decât că vor „să redeschidă etapa masoneriei spirituale” şi să „construiască societatea” românească.
„Fraţii” lui Dănacu şi „surorile” Grazielei Bârlă aveau să se reîntâlnească şi la Conventul Marelui Ordin Feminin
Român din 17 martie, când au petrecut într-o „agapă fraternă”.
Apoi, participând ca invitat la Conventul din aprilie 2012 al Marii Loji Naţionale Române „1880”, condus
de M.:M.: C-tin Săvoiu, dl. Viorel Dănacu a fost invitat de Marea Lojă a Italiei la Roma, să semneze între marea
sa lojă şi cea italiană, o obedienţă străină foarte importantă, un „Tratat de Recunoaştere şi Amiciţie Reciprocă”,
ceea ce înseamnă legitimarea existenţei marii loji scindate din cea condusă de M:. M:. Tudorel Niţulescu.
În aceeaşi lună, aprilie 2012, Marea Lojă Naţională a României - de Ritualistică s-a reunit cu marea lojă
condusă de generalul Săvoiu - MLNR „1880” - şi cu Marele Orient al României în Alianţa Masonică Română, ca
apoi să semneze „Tratatul de Amiciţie şi Recunoaştere Reciprocă” cu Marea Lojă Regulară a Serbiei, la Belgrad,
în 16 iunie 2012, ca şi cu Marea Lojă a Italiei, la Bucureşti, în 14 octombrie 2012.
În iulie 2012, Viorel Dănacu lansa un plan privind „Perspectivele de dezvoltare ale masoneriei române până
în 2030”, în care arăta, printre propagandă, pe scurt, că:
„Masoneria constituită pe teritoriul României a găsit un fond fertil, arhaic, precreştin... Este de dorit să avem
preoţi masoni, pe care îi chemăm să ne cunoască, să ştie că idealurile şi eforturile noastre sunt pentru unire şi
respectul celorlalte religii... Chemarea noastră s-a adresat şi se adresează tineretului, se adresează studenţilor din
toate domeniile de cercetare şi suntem bucuroşi că am avut audienţă. Întâia lojă de studenţi, loja Mihai Eminescu,
a luat cu entuziasm fiinţă. A doua lojă, Nichita Stănescu, este în curs de constituire...
Europa nu constituie ca Statele Unite ale Americii o naţiune, Europa este o constelaţie de culturi, de tradiţii,
de orgolii, căreia Masoneria Continentului caută să-i dea un numitor comun... S-a văzut cât de greu, cu câte
flexiuni, Constituţia Europeană nu şi-a putut căpăta acordul ţărilor componente. Se încearcă aceasta prin
masoneria continentului? Se pare că da; până în prezent nouă Mari Loji din ţări europene şi-au dat acordul,
viitorul însă ne va aduce răspunsul...
Corupţia, banii, averile sunt azi maxime ale multora care au intrat în masonerie, dar masoneria nu a intrat în
ei, lucru care a produs un declin, o scădere a prestigiului şi totodată a încrederii tinerilor în masoneria speculativă,
însuşi termenul, cuvântul «masonic» nu mai are rezonanţă iniţiatică azi... sunt obligat să spun că masoneria
speculativă este ca o cale fără ieşire. Se vorbeşte şi iar se vorbeşte şi nimic... Se spune că masoneria este elitistă,
toţi crezând că după ce intri în masonerie, găseşti toate elitele sociale, culturale, politice, financiare etc... Cer
tuturor fraţilor să nu accepte nu ştiu ce insigne în piept, inele scumpe pe degete, şorţuri care mai sofisticat brodate,
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abţibilduri lipite pe maşini, un fariseism întreg, merg la procesiuni de tot felul şi cu toţi sfinţii numai ca să fie
văzuţi de ceilalţi... Ce Oroare!... Vai, ce moment nefast! Au început să se reunească prin taverne sau case particulare, întorcând spatele templului tradiţional energetic, construit pe principii esoterice.. Francmasoneria a deviat
în alte direcţii, acelea ale comerţului, business-ului, trambulinelor de tot felul, câştigurilor cât mai variate...
Obsesia unora [aluzie la rivalul său, M:.M.: T Niţulescu] de a merge mai înapoi, să ne unim cu cei din Marea Lojă
Naţională din România este satiră şi umor; niciodată noi nu vom merge înapoi, ci întotdeauna înainte. Să vină ei
spre noi şi împreună înainte...”

4. Marea Lojă Naţională Unită din România (MLNUR)
Este Marea Lojă din România cu cea mai zbuciumată existenţă, creată de Marcel Schapira în 1993. Este
probabil cea mai autentică continuatoare a masoneriei române intrate în adormire odată cu instaurarea regimului
comunist în anul 1948. Din această federaţie masonică provine (dezertând, ziceau unii fraţi, precum Andre
Szakvary) şi M.:M:. E.O. Chirovici, cea mai vizibilă figură masonică din ultimii ani. În prezent, Marea Lojă, redenumită în urma unui proces complicat de sciziune-fuziune Marea Lojă Naţională Română „1880”, este condusă de
Costică (Bartolomeu Constantin) Săvoiu şi a fost o rivală a Marii Loji Naţionale din România, recunoscută de
Londra şi condusă de E. O. Chirovici şi Radu Bălănescu. Supremul Consiliu de rit antic şi scoţian din cadrul
acestei MLNUR a fost condus până în 2008 de către ungurul Andre Szakvary, apoi de evreul Lucian CornescuRing (poreclit de „fraţii” masoni şi Lucky), iar din 2011 de un veritabil cărturar şi om de cultură, Horia
Nestorescu-Bălceşti (dar la acel moment marea lojă era deja scindată, iar Andre Szakvary continua să pretindă
funcţia, în cadrul unei clone a MLNUR, zise şi „Mecet”).
În volumul Masonerie şi Iudaism (Ed. Carpathia Rex, 2008) am arătat în capitolul Marcel Schapira, şeful
evreu al masoneriei române, cum Schapira, deţinând dinainte de 1989 conducerea Supremului Consiliu de grad
33 („în exil”), s-a implicat destul în destinele României, urmând a vedea acum cum a făcut-o şi după 1990. În
mare măsură faptele sale au fost prezentate în capitolul despre Marea Lojă Naţională din România, căci istoria nu
poate fi înţeleasă decât în contextul adversităţii adoptate la un moment dat de către Schapira faţă de masoneria
instalată în România de către oculta NATO (adică de către Supremul Consiliu Mamă a Lumii din Washington şi
Marele Orient al Italiei, mandatat de Marea Lojă Unită a Marii Britanii).
Vom evoca numai unele informaţii suplimentare, aşa cum parvin ele din chiar mediile masonice, precum
legenda lansată de Lucian Cornescu-Ring, care se afla la Paris: „În 1990, a venit la mine şi s-a făcut cunoscut ca
frate [mason] regretatul Nicu Filip. Mi-a explicat atunci că avea o lojă ascunsă încă din timpul epocii Ceauşescu.
L-am sunat la telefon pe Schapira şi i-am propus să reîncepem să lucrăm ca masoni în România... Spre uimirea
mea, m-am izbit de un zid, Schapira spunând un Nu hotărât şi explicând că «acolo sunt numai securişti»...”.
În varianta sa şi a celor care l-au urmat atunci, Schapira ar fi mandatat pe altcineva să reactiveze masoneria
română în 1990. Astfel, în octombrie, el a „redeşteptat simbolic”, la Paris, Marea Lojă Naţională Română,
numindu-l ca Mare Maestru pe Alexandru Paleologu. Această soluţie îi asigura şi menţinerea funcţiei de Suveran
Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat al masoneriei române „în
exil”, pe care Schapira o deţinea de câţiva ani.
În perioada 16-21 mai 1992, când la Istanbul a avut loc întrunirea Marilor Comandori ai Supremelor Consilii
de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din Europa, SUA şi Israel, Schapira susţinea că România nu ar fi încă pregătită
pentru reluarea activităţii masonice, dar americanii - care conduc ritul pe plan mondial ca „Suprem Consiliu
Mamă al Lumii” - au arătat că vor ca de anul viitor, 1993, să fie instalate în tot estul ex-comunist al Europei şi în
fosta Uniune Sovietică, Supreme Consilii autohtone.
Aşa că, la 24 ianuarie 1993, „fraţii” americani împreună cu cei italieni organizează la Bucureşti, la Casa
Vernescu (deţinută atunci de Uniunea Scriitorilor condusă de Nicolae Manolescu), „Conventul de reconstituire şi
redeşteptare a Marii Loji Naţionale din România” (a se vedea, pe larg, mai sus, capitolul despre aceasta), iar
Schapira află că la începutul lunii mai 1993 trebuia să vină la Bucureşti reprezentanţii Supremului Consiliu
Jurisdicţiei Sud a S.U.A., lojele NATO şi „fraţii” italieni să organizeze şi un Suprem Consiliu românesc (ce avea
să fie condus de Costel Iancu), ceea ce îl determină să acţioneze.
Lucian Cornescu-Ring (co-etnic cu Schapira, dar rebel şi nerecunoscător faţă de cel care îl adusese în
masoneria română) spunea că în 1990, „l-am luat pe Nicu Filip la mine (în Paris sau la Bucureşti?), i-am pus la
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dispoziţie birouri, secretară, şofer, maşină şi i-am dat şi o sarcină: cea de a găsi maeştri masoni în adormire, de
preferinţă dintre cei deveniţi maeştri înainte de 1935. În mai puţin de doi ani, Nicu a găsit 19 fraţi cu care «a suflat
în tăciuni», este adevărat, cu ajutorul mai multor Mari Loji străine şi, în 1993, în luna mai, a fost consacrată
M.L.N.R. şi Supremul său Consiliu”.
Sub această presiune, Marcel Schapira, care se considera - destul de îndreptăţit -singurul în măsură să
repatrieze masoneria în România, dar şi deoarece „Nicu [Filip] l-a ignorat” vine de grabă la Bucureşti şi convoacă
la Hotelul Bucureşti din centrul capitalei mai mulţi „fraţi” apropiaţi şi procedează la transferarea puterilor sale, de
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu către Dan Amedeo Lăzărescu şi de Mare Maestru al „Marii Loji
Naţionale din România” către Vladimir Boantă. Observăm că ambele tabere, a lui Schapira şi cea a marii loji
rivale constituită în acelaşi an sub tutela americano-italia-nă, foloseau iniţial acelaşi nume, al Marii Loji fondate în
anul 1880 de către C-tin Moroiu pe care finalmente doar protejaţii americanilor vor reuşi să-l înregistreze şi
păstreze.
Până şi ziua întrunirii/constituirii celor două Mari Loji şi Supreme Consilii masonice româneşti era aceeaşi,
7 mai 1993. La Hotelul Bucureşti (Raddison de azi), care atunci era de stat, fiind singurul care îi caza şi pe
parlamentarii români, Marcel Schapira se întrunise cu „veteranii” Dan A. Lăzărescu, Cezar Balaban, Alex.
Chiriceanu, Vladimir Boantă, Tudor Boroş etc. cărora le-a înmânat colanul şi insignele gradului 33, ridicându-i
astfel în gradul maxim al ritului scoţian, dar fără nici un fel de ritual.
Unul dintre aceşti ridicaţi în grad ai lui Marcel Schapira, Constantin Bărbulescu, la acea dată decanul de
vârstă al masoneriei române, avea să se deplaseze şi la întrunirea din aceeaşi zi, din apropiere, de la Cercul
Militar, unde americanii organizaseră un Templu pentru altă redeşteptare masonică. Avea să aibă însă neplăcerea
de a i se refuza accesul, când i s-a observat la rever insigna de grad 33 primită de la Schapira.
Oficializarea completă venea prin Decretul nr.43 din 01.10.1993, prin care Schapira „remite şi transferă
toate puterile sale, titlul, funcţia şi privilegiile sale de Suveran Mare Comandor, Ilustrului şi Puternicului Frate
Dan Amedeu Lăzărescu 33°”, Marcel Schapira continuând să facă parte şi din acest nou Suprem Consiliu, în
calitate de „Suveran Mare Comandor Ad Vitam”, un fel de şef onorific.
În 6-7 mai 1995, Marele Maestru al Marii Loji „tradiţionale” instalate de Shapira, Vladimir Boantă, este
curtat de Marea Lojă instalată de „fraţii” americani şi italieni, în aceste două zile având loc Conventul masonic al
rivalilor, în care Boantă - deşi conducea o altă mare lojă, cea instalată de Schapira -, a fost ales Pro Mare Maestru
(adică nr.2 în conducere). El a declinat însă funcţia, fiind oprită astfel absorbirea uneia din cele două mari loji în
cealaltă. Exact în aceeaşi perioadă apare în scenă, venind de la Paris, un personaj controversat, care avea să fie
actorul principal al unuia din cele mai mari scandaluri din masoneria română. Este vorba despre ungurul Andre
Pierre Szakvary.
Episodul Szakvary şi „Districtul Transilvania”
Era tot în mai 1995, când şeful Supremului Consiliu de 33° al ritului scoţian din cadrul Marii Loji
„tradiţionaliste” marca Schapira (viitoarea MLUNR), fratele Dan Amedeo Lăzărescu, l-a cunoscut la Conferinţa
Mondială a Suveranilor Mari Comandori de la Lau-sanne pe Andre Szakvary, fiindu-i recomandat de către o
francmasoancă, la rândul ei o persoană controversată, Anca Nicolescu, care i-l prezenta pe Szakvary ca pe „un
expert al Ritului [scoţian] şi prieten apropiat cu Suveranul Mare Comandor al Franţei, Henri Ba-ranger. Efectul a
fost cel scontat. Lăzărescu a fost impresionat. Szakvary s-a mutat la Bucureşti (împreună cu abila sa prietenă),
fiind numit «garant de amiciţie», adică un fel de ambasador pe lângă Supremul Consiliu pentru România.”
(Miruna Munteanu, MLNR - singura Mare Lojă regulară din România, în Ziua 5 martie 2005)
M.:M.: Lăzărescu avea să-şi amintească mai târziu: „I-am acordat întreaga mea încredere, apropiindu-mi-l
foarte mult, ajungând să-i confirm şi diploma de grad 33, deşi niciodată nu mi-a demonstrat apartenenţa sa la
Marea Lojă Naţională din Franţa, respectiv la Supremul Consiliu al Franţei”. Ceea ce nu ştia Dan A. Lăzărescu
era că Andre Szakvary era pionul transformabil în regină al masonilor francezi, menit să acapareze poziţii de
frunte în cadrul ritului şi al ordinului masonic român.
Szakvary, cetăţean francez şi nevorbitor al limbii române, mason din obedienţa Ma-rei Loji a Franţei
(Grande Loge de France) din anul 1960, apare în România din anii '90, dar în 1996 obţinea, cum am văzut,
calitatea de „garant de amiciţie” al Supremului Consiliu de grad 33 al Franţei pe lângă Supremul Consiliu similar
din România. Szakvary este impus astfel masonilor români de către masoneria franceză, deşi el nu era nici măcar
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originar din România (Transilvania), fiind născut la Budapesta (Ungaria) în anul 1938.
Deşi medic de formaţie, viaţa şi activitatea masonică l-au propulsat pe Szakvary încă din anul 1983 la
conducerea unor firme franceze de export, mai ales din domeniul farmaceutic, precum CAN FRA CO Export.
Preşedinte al companiei Marketing Management Europe, Szakvary a devenit din 1993 până în prezent
reprezentantul-delegat al mai multor firme farmaceutice şi comerciale franceze în România. Acest statut îi asigura
o poziţie privilegiată financiar faţă de masonii români de la începutul anilor '90.
Având din 1994 gradul 33 în ritul Scoţian, acordat în Franţa, Andre Szakvary participase la unele întruniri
ale Supreme Conseil pour la France în 1994 şi 1995, dar... urmare cererii masoneriei franceze, intră şi în
componenţa Supremului Consiliu pentru România (aripa Dan Amedeo Lăzărescu, celălalt Suprem Consiliu fiind
condus de Costel Iancu).
Sub influenţa lui Szakvary, se pare, care aparţinea în secret şi unei loji masonice maghiare, fiind prieten cu
Marele Maestru al Marii Loji din Ungaria, avea să se producă o federalizare a lojilor masonice româneşti din
Transilvania. Astfel, în decembrie 1995, având drept pretext nemulţumirea numirii lui Sever Frenţiu ca Mare
Maestru al Marii Loji Naţionale din România, marea lojă de obedienţă americano-italiană, nu cea de care se lipise
Szakvary, ”13 loji regulare s-au separat formând Districtul Transilvania” (11 loji, după alte surse).
Artizanul acestei desprinderi era Ernst Heinrich Schlesinger, un „neamţ” născut la Cernăuţi (!?) în 1936 şi
ajuns la Cluj. El funcţiona la data „separării” ca Mare Maestru de Ceremonii al Supremului Consiliu de Grad 33
condus de Costel Iancu, după ce în mai 1993 fusese ridicat în grad în cadrul aşa-zisei „ceremonii rituale de la
Cercul Militar oficiată de Loja Bazelor NATO de la Orientul Militar American din Germania, jurisdicţia Supremului Consiliu al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat de grad 33 şi ultim al Jurisdicţiei Sud a Statelor Unite”.
M.:M.: E. H. Schlesinger avea să îl sprijine pe Szakvary, aşa că, pentru început, în martie 1996, lojile „Districtului
Transilvania”, condus ca preşedinte de Schlesinger, aveau să se „unească” cu cele câteva loji din Marea Lojă
românească de obedienţă franceză (Schapira, D.A. Lăzărescu & Szakvary).
După ce M.:M.: Vladimir Boantă (pus de Schapira în 1993 în fruntea Marii Loji de obedienţă franceză) a
semnat cu marele maestru al celeilalte Mari Loji (Sever Frenţiu) un Protocol de unificare a celor două „Mari Loji
Naţionale din România”, în martie 1996, fraţii nesupuşi din Marea Lojă de obedienţă franceză organizează două
Convente, la Alba Iulia şi la Blaj, pentru a-şi alege un nou Mare Maestru în persoana lui Titus Nicoară, în timp ce
Mare Secretar devenea Horia Nestorescu-Bălceşti, o personalitate a masoneriei româneşti contemporane. Mai
târziu, mai mulţi masoni au conchis că numirea lui Titus Nicoară ar fi fost opera lui Szakvary şi primului lui pas
în controlul Marii Loji şi al ritului.
Titus Nicoară este fiul unui mason arădean din perioada interbelică şi intrase în masonerie de numai un an,
cu ajutorul lui Dan Amedeo Lăzărescu şi Nestorescu-Bălceşti. când, în 1996, prelua conducerea MLNUR. La
rândul său, Titus Nicoară avea să îi facă loc în conducerea Marii Loji celebrului Eugen Ovidiu Chirovici, căruia în
anul 2000 avea să îi predea funcţia de Mare Maestru al Marii Loji create de Schapira.
Poate urmare a „unirii” cu lojile transilvănene, dar şi pentru a se evita confuzia iscată de existenţa în acelaşi
timp a două Mari Loji cu aceeaşi denumire, respectiv „Marea Lojă Naţională din România”, - una de obedienţă
americano-italiano-NATO (cu Costel Iancu şef de rit) şi alta de obedienţă franceză (cu Lăzărescu şi Szakvary şefi
de rit) -, confuzie făcută chiar şi de către mulţi autori sau ziarişti, Marea Lojă condusă de Titus Nicoară, D.A.
Lăzărescu (pus de Schapira în 1993) şi Szakvary (apărut dinspre obedienţa franceză în 1995) îşi schimbă în
primăvara lui 1996 denumirea în Marea Lojă Naţională Unită din România (înregistrare operată la
12.06.1996 de către o judecătorie de sector din Bucureşti, unde marea lojă era înregistrată ca asociaţie cu
personalitate juridică din 1995, sub nr PJ40/26.04.1995).
În 26-30 mai 1996 Andre Szakvary, sprijinit de Grande Loge de France conduce delegaţia Supremului
Consiliu român la cea de-a 40-a Conferinţă a Supremelor Consilii, care s-a desfăşurat la Madrid, deşi Dan A.
Lăzărescu era încă şeful ritului. În acelaşi an, Szakvary devine „Mare Expert” al acestui Suprem Consiliu de 33
pentru România şi îi redactează „Constituţia”.
În acelaşi timp, însă, de la Paris, Marcel Schapira are brusc o răzgândire şi pretinde că încă ar conduce, „din
exil”, Supremul Consiliu masonic de rit scoţian, emiţând „edicte” şi alte documente, deşi masoneria franceză
însăşi, prin Suveranul Mare Comandor al Supreme Conseil pour la France, Henri L. Baranger, îl prefera evreului
pe Szakvary, emiţând un comunicat prin care îi retrăgea lui Schapira calitatea de reprezentant al Supremului
Consiliu din cadrul Grande Loge de France pe lângă masonii români şi îl numea de la începutul lui 1996 pe
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Andre Szakvary în această funcţie.
Urmează lovitura. În 5 iunie 1996 Supremul Consiliu din România (aripa Lăzărescu-Szakvary) îi retrage lui
Schapira titlul de Suveran Mare Comandor de onoare, acuzându-i de „perpetuarea unei situaţii inadmisibile atât
pentru Supremul Consiliu pentru Franţa, cât şi pentru Supremul Consiliu pentru România, anume de a considera
că fostul Suprem Consiliu pentru România în exil se bucură de o extrateritorialitate pe care n-a avut-o niciodată şi
care să-i dea dreptul de a administra grade înalte pentru toţi etnicii români din lume, indiferent de cetăţenie
acestora”. Marele „Frate” francez, M:.M:. Henri L. Baranger a susţinut măsura.
Ca să înţelegem de ce a existat (şi poate mai există) în masonerie tendinţa de a imprima zonei Transilvaniei o
altă organizare decât restului României, trebuie să ştim că situaţia a fost promovată încă din 1992 de concepţia
„destinului masonic comun” a „corpurilor NATO de Rit Scoţian Antic şi Acceptat”, care au început să coopereze
cu Consiliile Supreme din Austria şi Germania pentru reconstituirea Marii Loji Regulate a Ungariei, compusă din
ateliere ce grupau 120 de membri. Dacă în cazul României au fost aleşi ca naşi masonii italieni (din cauza
latinităţii comune), în cazul Ungariei au fost aleşi nemţii şi austriecii, ale căror Consilii Supreme au „reconstituit”
la 24 februarie 1995 Supremul Consiliu al Ungariei, eveniment la care au participat şi delegaţi masoni din
România.
După cum se poate lesne observa este vorba de acelaşi an, 1995, în care se înfiinţa şi „Districtul
Transilvania” în România, de către Ernst Heinrich Schlesinger, mare lojă care se unea, întrucâtva vremelnic şi
fără viitor, cu Marea Lojă Naţională Unită din România, controlată atunci de către ungurul Andre Szakvary.
„Districtul Transilvania”
Districtul Transilvania a luat fiinţă în anul 1995 în sediul lojii Nicolae Titulescu din Vulcan
Braşov, având în componenţă 11 loji masonice (din Cluj, Abrud, Alba Iulia, Braşov, Mediaş, Sebeş,
Odorheiul Secuiesc, Baia Mare etc), numărul acestora înmulţindu-se ulterior. Scopul declarat al
Districtului, condus de Ernst Heinrich Schlesinger, era acela de coordonare a activităţii lojilor
transilvănene. Când cele două Mari Loji Naţionale din România au hotărât în 1996 să nu îşi mai
unească destinele, ci să activeze separat, Districtul Transilvania s-a unit în Conventul de la Alba Iulia
cu marea lojă ce s-a numit de atunci Marea Lojă Naţională Unită din România.
„Districtul” a continuat să funcţioneze totuşi autonom, fiind acuzat deschis de intenţia ruperii
Transilvaniei de România, redenumindu-se din 2002 ca Marea Lojă a Transilvaniei.
Războaie şi sciziuni
După iunie 1996 izbucnea însă războiul între Dan Amedeo Lăzărescu şi Andre Szakvary. Astfel, în 25
ianuarie 1997 Dan A. Lăzărescu „remaniază” Supremul Consiliu din cadrul MLNUR, ocazie cu care îl elimină şi
pe Andre Szakvary şi îi retrage acreditarea de reprezentare în străinătate.
Szakvary nu se lasă, însă, aşa că în 2 februarie 1997 reuneşte grupul disident „exclus” din Supremul
Consiliu, se şi alege un nou Suprem Consiliu în care el este Suveran Mare Comandor. Evenimentul a condus la
„unificarea” celor două Supreme Consilii rivale (conduse de C-tin Iancu şi D.A. Lăzărescu), noua componenţă din
13 februarie 1997 a celor două consilii avându-i la vârful „Consiliului Suprem unificat” pe: Costel Iancu drept
Suveran Mare Comandor; Dan A. Lăzărescu drept Suveran Mare Comandor de onoare ad vitam (retrăgându-se
din orice funcţie executivă); Vladimir Boantă drept Mare Prior de onoare; Horia Nestorescu-Bălceşti drept Mare
Maestru de Ceremonii.
Adică, o importantă parte a conducerii MLNUR, împreună cu cca 15 loji se transferă în cadrul Marii Loji
Naţionale din România în primăvara lui 1997. „S-au purtat negocieri, s-au făcut concesii, s-au iertat greşeli mai
vechi” s-a spus. De la Paris, Marcel Shapira îi transmisese şi el, în sfârşit, recunoaşterea sa lui Costel Iancu. „Cele
două ramuri ale masoneriei române”, cea a „exilului” şi cea nouă, creată de americani, „fuseseră în sfârşit
conciliate”.
Şi, totuşi, sciziunea se menţinea, căci intrase în scenă Andre Szakvary, care, susţinut de prietena sa Anca
Nicolescu, şefă a unei masonerii feminine din România şi o intimă a Suveranului Mare Comandor al Supreme
Conseil pour la France, Marele Maestru Henri L. Baranger, pune stăpânire pe obedienţa Marea Lojă Naţională
Unită din România ca Suveran Mare Comandor al ritului şi conduce prin Marii Maeştrii care îi erau supuşi,
precum Titus Nicoară (Mare Maestru în perioada 1997-2000).
În anul 2000, Mare Maestru este ales braşoveanul Eugen Ovidiu Chirovici, care intrase în masonerie în anul
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1996 în loja bucureşteană Titu Maiorescu şi devenise în 1999 „Mare Acoperitor” şi membru al Marelui Consiliu
al MLNR. În scurt timp el hotărăşte să unească -a câta oară se discuta această unificare?-cele două mari loji, dar
nu reuşeşte decât să migreze în anul 2001, împreună cu un număr de loji în Marea Lojă Naţională din România,
condusă de Gh. Comănescu, după ce la 24 ianuarie 2001 semnase „Protocolul de Unire a M.L.N.R. cu
M.L.N.U.R.”. El devine „Pro Mare Maestru” al M.L.N.R., adică adjunct al marelui maestru Comănescu, dar a fost
acuzat de cei care nu l-au urmat că nu avea acordul lor de a semna „protocolul de unire”.
Deoarece fusese numit (în 5 februarie 2001) în funcţia de Pro Mare Maestru a! MLNR, în lipsa unui
Convent comun, fraţii rămaşi în MLNUR au considerat că E.O. Chirovici este un trădător iar gestul său reprezintă
„o părăsire a obedienţei, întrucât nu poate fi Mare Maestru într-o obedienţă şi Pro Mare Maestru în alta”, aşa că îl
radiază din evidenţele marii loji şi nu recunoaşte „actul unirii” semnat de Chirovici în cadrul Conventului
„extraordinar” din februarie 2001.
Fraţii rămaşi în MLNUR, organizaţi de Andre Szakvary, fac „un alt puci”, s-a spus. prin care „omul de casă
al cuplului infernal Nicolescu-Szakvary”, Liviu Mânecan, este numit Mare Maestru interimar, după care, în anul
2002 este ales un nou Mare Maestru, în persoana fratelui Petru Steţiu, care este reales în 2003 pentru un al doilea
mandat (până în 2006), dar la mijlocul anului 2005 îşi anunţa oficial demisia „din cauza imposibilităţii de a
conduce Obedienţa din cauza ingerinţei lui Andre Szakvary”. El este înlocuit cu Doru (Dorel Augustin) Manu, dar
conducerea era tot în mâna şefului ritului, Szakvary.
La rândul lui, M:. M:. Doru Manu este debarcat în 29 martie 2008 de o grupare de „fraţi” condusă în cadrul
unui Convent Extraordinar de către Costică (Bartolomeu Constantin) Săvoiu, care devine Mare Maestru, iar Horia
Nestorescu-Bălceşti este ales Mare Maestru adjunct (după ce părăsise MLNR, în urma maşinaţiunilor de acolo).
Noul „război intern” a fost demarat printr-un Decret masonic din 25 septembrie 2008, prin care Săvoiu,
„considerând faptul că Supremul Consiliu condus de Andre Szakvary a reuşit «performanţa» de a pierde toate
recunoaşterile celorlalte Supreme Consilii şi datorită faptului că, începând cu momentul în care Andre Szakvary a
fost numit Suveran Mare Comandor, Marea Lojă Naţională Unită din România a pierdut cca. 90% din membri
(numărul lojilor MLNUR a scăzut în perioada 1995 - 2008, de la circa 400-450 la circa 40-50), considerând faptul
că Andre Szakvary nu este cetăţean român, nu vorbeşte limba română şi nu îmbrăţişează religia ţării române,
Marea Lojă Naţională Unită din România retrage recunoaşterea Supremului Consiliu de Rit Scoţian Antic şi
Acceptat de gradul 33 şi ultim al României condus de Suveranul Mare Comandor Andre Szakvary”.
Printr-un alt decret, din 2 octombrie 2008, Marele Maestru C-tin Săvoiu „recunoaşte” - instituie, de fapt - un
alt (nou) Suprem Consiliu, condus de Lucian Cornescu-Ring. Apoi, printr-un nou Convent al MLNR, condus de
M.: M.: Săvăoiu în ziua de 18 octombrie 2008, sunt excluşi din ordin oponenţii Dan Trofin, Liviu Mânecan, Doru
Manu, Sergiu Anghel şi, bineînţeles, Andre Szakvary. Aceştia însă, reuniţi în chiar aceeaşi zi într-un alt Convent,
îi retrag lui Constantin Săvoiu calitatea de Mare Maestru, numind ca şef interimar al MLNR pe Liviu Mânecan.
Evident că au trebuit să meargă în instanţă, iar M.: M:. C-tin Săvoiu se explica:
„Am găsit o situaţie absolut unică şi nemaiîntâlnită în istoria masoneriei: o Obedienţă condusă de un cuplu!
Este vorba de numita Anca Nicolescu şi de cetăţeanul străin Andre Szakvary. Înconjuraţi de câţiva acoliţi, ei au
transformat Obedienţa într-o afacere privată pentru a obţine avantaje personale... Aceşti aşa-zişi masoni, conduşi
de cuplul Szakvary-Nicolescu, mutaseră sediul Marii Loji la ei acasă. Am găsit Obedienţa fără buget, fără situaţie
financiară, fără acte de identitate şi fără documente. Szakvary s-a autointitulat Suveran Mare Comandor al Ritului
Scoţian Vechi şi Acceptat din România, fiind cetăţean străin, contrar oricăror reguli masonice. Nu este recunoscut
de nimeni şi am numit un mare Suveran (pe Lucian Cornescu Ring) şi înfiinţat un Mare Consiliu compus din
personalităţi eminente ale societăţii civile. Toţi Marii Maeştri au fost obligaţi fie să se supună acestor personaje
(Szakvary & comp), fie au fost îndepărtaţi prin adevărate «puciuri», ca în anul 2000, fie obligaţi să demisioneze,
în anul 2005.”
Conventul rupturii din octombrie 2008 a fost ţinut de echipa lui Constantin Săvoiu în aşa zisul „Templu
Unirea” din Bucureşti, unul din principalii actori ai Conventului fiind Cornescu-Ring, dar întrunirea se bucura şi
de susţinerea, de la Paris, a celuilalt evreu, naşul marii loji, Marcel Schapira. Templul Unirea ar fi un spaţiu
închiriat în fostul „Templu al Foamei”, cum se numeau acele mari construcţii rotunde pe post de mega-alimentare
construite în regimul Ceauşescu, din spatele magazinului Unirea. Totuşi, adevăratul Templu Unirea din zonă este
o sinagogă. Au participat 55 de masoni, din care 42 de delegaţi ai lojilor lor, plus alţi 13 invitaţi. În deschidere,
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M:.M.: Săvoiu a transmis celor prezenţi „salutările frăţeşti ale prea iluştrilor fraţi Victor Babiuc, Răzvan
Teodorescu şi Radu Vasile, care nu au putut fi prezenţi la Convent” (sau nu au vrut să vină, până nu se limpezesc
apele, am zice noi). Luând cuvântul, „Suveranul Mare Comandor, Prea Puternicul şi Prea Ilustrul Frate Lucian
Cornescu Ring, aduce salutul Supremului Mare Consiliu”. El „constată cu satisfacţie renaşterea obedienţei sub
ciocanul actualului Mare Maestru, care a făcut ca numărul membrilor să ajungă din nou la circa 150 în numai 6
luni”.
Pe parcursul Conventului, printre participanţi a circulat „Trunchiul de Caritate” sau „Trunchiul Văduvei” (o
cutie) în care s-au strâns 936 de lei şi 10 euro, rămaşi la conducerea marii loji, foarte strâmtorată de criză (!). La
ultimul punct, Marele Maestru „a explicat Conventului decizia de ardere între Coloane a «respectabililor fraţi»
Liviu Mânecan, Doru Manu şi Dan Trofin” (anturajul lui Szakvary), pentru „insubordonare şi acţiuni care duc la
destabilizarea MLNUR...”.
„Marele Maestru [Săvoiu] prezintă -cf. procesului verbal- propunerea de excludere din MLNUR a fraţilor
care au participat la Conventul paralel ilegal care a fost organizat la Hotelul Caro, de dizolvare a lojilor din care
fac parte, cu dreptul de a apărea în faţa Tribunalului Masonic pentru a se explica”. Este vorba despre faptul că,
exact în acelaşi timp într-un hotel, se întruneau adepţii lui Szakvary, tot într-un Convent al MLNUR (?), zis
„dizident”, care întrunea doar 10 persoane, „oameni de-ai lor de casă”.
Conventul paralel al lui Szakvary „a decis revocarea din funcţia de Mare Maestru Bartolomeu Săvoiu şi
excluderea din Masonerie pentru grave încălcări ale Statutelor... cât şi a Cutumelor, Uzanţelor şi Principiilor
Masoneriei Universale” (uau!). La rândul lui, „secretarul general” Dan Trofin, care tocmai fusese „ars între
coloane” de către Săvoiu la Templul Unirea, denunţa la Conventul extraordinar paralel, că „autocraţia
autoproclamată şi afişată de către domnul Bartolomeu Constantin Săvoiu este în totală contradicţie cu normele şi
principiile Masoneriei Universale”. Prin urmare, la Conventul de la Hotelul Caro, echipa lui Szakvary l-a ales ca
Mare Maestru, în locul lui C-tin Săvoiu, „pe veşnicul bun la toate, neînsemnatul [Liviu] Mânecan”, cum îl
gladulau adversarii.
Sciziunea: două Mari Loji paralele
În replică la faptul că Szakvary a atacat în instanţa profană hotărârile rivalilor din 18 octombrie 2008, M.:
M.: C-tin Săvoiu a organizat un al doilea Convent extraordinar şi pe 10 ianuarie 2009, având mai mulţi delegaţi
participanţi, adică o sută plus un notar, prin care îi mai exclude („arde între coloane”) o dată pe dizidenţi.
Totuşi, echipa lui Szakvary reuşeşte să îl înscrie în Registrul Asociaţiilor de la Judecătoria Sectorului 4 din
Bucureşti, „printr-un subterfugiu” juridic, zic ceilalţi, pe L. Mânecan ca Mare Maestru al MLNUR.
Ambele tabere declanşează o serie de procese care se suprapuneau unele peste altele şi care aveau ca obiect
modificări în structura aceleiaşi persoane juridice, ”Asociaţia Marea Lojă Naţională Unită din România”.
Între timp, probabil din teama de a nu pierde din mână obedienţa masonică, echipa lui C-tin Săvoiu
înregistrează o nouă asociaţie masonică, sub numele de «Marea Lojă Naţională Română „1880”», al cărei statut
prevede că preşedintele, adică Marele Maestru, nimeni altul decât tot C-tin Săvoiu, este ales pentru 7 ani (nu 2 sau
3, ca la alte mari loji), cu drept de realegere. Mai multe loji rămase lângă Szakvary aveau să denunţe ca pe un
abuz această lungă perioadă de mandat şi continuau să folosească netulburate, dar abuziv, numele marii loji,
MLNUR, sub conducerea lui Liviu Mânecan, ca Mare Maestru. Totuşi, în realitate, pe 5 noiembrie 2010, Marea
Lojă Naţională Unită din România fuzionează juridic cu Marea Lojă Naţională Română „1880”, alegându-l în
unanimitate ca Mare Maestru pe generalul Bartolomeu Constantin Săvoiu.
După 2 ani şi jumătate de proceduri judiciare, victoria aparţine echipei lui Săvoiu, în sensul că Tribunalul
Bucureşti confirmă definitiv decretele acestuia Săvoiu de excludere ale lui Szakvary, Mânecan, Trofin, Manu şi
Anghel, înscrierea lui C-tin Săvoiu ca Mare Maestru al MLNUR şi fuzionarea dintre MLNUR şi Marea Lojă
Naţională Română „1880”, numită de C-tin Săvoiu & comp, „absorbţie” a MLNUR.
Poate şi pentru că domnii Săvoiu şi Nestorescu-Bălceşti au lăsat practic liber numele de MLNUR prin
transformarea în Marea Lojă Naţională Română „1880”, poate şi pentru că echipa lui Szakvary eluda orice normă,
deţinând documentele şi stampila oficială, aceasta din urmă a continuat să funcţioneze din 2009 până în prezent
sub numele de Marea Lojă Naţională Unită din România. Avem, de fapt două mari loji, scindate dintr-o singură
obedienţă la finele lui 2008. Iată agitata lor activitate:
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5. Marea Lojă Naţională Română „1880”
La 29 august 2011, la Paris, „Prea Puternicul şi Prea Ilustrul Frate Marcel Schapira trecea la Orientul Etern”,
adică murea, la venerabila vârstă de 91 de ani. El deţinea funcţia de Suveran Mare Comandor Ad-vitam şi Mare
Maestru de onoare al MLNUR, dar înainte de a părăsi această lume, de la înălţimea autorităţii sale istorice, le
acordă girul său lui Constantin Săvoiu şi lui Horia Nestorescu Bălceşti, în defavoarea lui Szakvary şi a echipei lui,
pentru a conduce masoneria regulară instalată de el în România în 1993.
În acest sens, mesajul către masonii români al lui Marcel Schapira a fost înregistrat printr-un interviu realizat
cu bătrânul evreu la Paris, în 22 noiembrie 2010, difuzat apoi la Conventul de la Bucureşti din 12 octombrie 2010,
convent ce reitera hotărârile celui din 5 noiembrie, când membrii MLNUR fuseseră „absorbiţi” în noua mare lojă.
De fapt, cei doi lideri ai marii loji, Suveranul Mare Comandor Nestorescu-Bălceşti şi M.: M.: C-tin Săvoiu,
făcuseră o deplasare în căutare de recunoaşteri străine în Franţa şi Italia, în perioada 21 noiembrie - 3 decembrie
2010.
22 noiembrie 2010, acasă la Marcel
Schapira (în centru); „Gradul 33 [în ritul
scoţian] am impresia că ţi l-am conferit eu,
decret scris şi semnat de mine personal”, îi
spunea Schapira lui C-tin Săvoiu (dreapta). În
stânga stă Horia Nestorescu-Bălceşti

„Avem informaţii - spunea în decembrie 2010 Vladimir Sauciuc [Sauciuc este M.:M.: al Marii Loji
Naţionale Mixte din România şi prieten cu Anca Nicolescu, intima lui Szakvary, situându-se astfel automat
împotriva MLNR „1880”] - potrivit cărora M.L.N.R. 1880 intenţionează să invite la ceremonia aprinderii
luminilor Obedienţei, două personaje controversate ale Franc-Masoneriei universale: Licio Gelli (Italia), al cărui
nume se leagă de scandalul P2 (Propaganda Due) din anii '80, respectiv Joseph Castelli (Franţa), care îşi atribuie
o serie de titluri şi demnităţi masonice nerecunoscute de celelalte Obedienţe din Hexagon şi din Europa. Făcând
astfel, considerăm că membrii M.L.N.R. 1880 pornesc cu stângul în noua lor existenţă masonică, şi vor fi priviţi
cu neîncredere de ceilalţi Fraţi din România şi din întreaga lume... În faţa acestei stări de fapt, conducerea Marii
Loji Naţionale Mixte din România a hotărât să înceteze orice legătură pe linie masonică... cu nou creata Mare
Lojă Naţională Română 1880. Regretăm decizia nou înfiinţatei M.L.N.R. 1880 de a invita la ceremonia aprinderii
luminilor o serie de personaje ce nu cadrează cu reperele noastre de probitate şi onestitate, şi care - mergând după
vechea zicală românească «Cine se aseamănă se adună» - pun într-un con de umbră bunele intenţii cu care se
presupune că aceşti Fraţi pornesc la drum.” (iote cine vorbea!)
Într-adevăr, cu numai o zi înainte de întâlnirea cu Schapira, domnii Săvoiu şi Nestorescu-Bălceşti se aflau în
oraşul francez Montelimar, unde Joseph Castelli, preşedintele „Supremului Consiliu al Riturilor Confederate”,
„Mare Maestru Mondial de gradul 99 al Ritului Antic şi Primitiv de Memphis-Misraîm” i-a iniţiat în gradul 95 al
ritului. În cadrul altei ceremonii „Prea Sublimul Frate” Castelli i-a mai iniţiat şi în aşa-numitul grad „Superieur
Inconnu Libre Initiateur” al unui „Ordin Martinistic Iniţiatic”.
„Ordinul Martinist Iniţiatic” a fost „redeşteptat” de Joseph Castelli la data de 1 iulie 2010, dar ar fi fost
fondat în 1968 de către poetul belgian Gustave-Lambert Brahy şi s-ar înscrie în linia de filiaţie rusă (fondată la
Moscova în anul 1788).
În varianta „modernă” (concepută de „fratele Joseph Castelli”) structura ordinului se compune din Ordinul
Interior sau Suveranul Sanctuar al Cavalerilor Palestinei, Supremul Consiliu Internaţional, Colegiul (Camerele
Probatorie, Filozofică, Kabbalistică şi Mistică) şi Cercul de Studii Martiniste. După cum se poate observa din
siglele elaborate de Castteli, sunt folosite atât limba ebraică cât şi simbolul iudaismului, Steaua lui David, ceea ce
ne face să credem că Marcel Schapira este cel care i-a îndrumat pe români spre acest ordin de abia (re)înfiinţat.
Cu numai câteva săptămâni înainte, însă, în 17 septembrie 2010, C-tin Săvoiu fusese primit, la Paris, în
calitate de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale Române 1880, şi de Alain Noel Dubart, şi de Jacques Jubenot,
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Marele Maestru şi Marele Cancelar al Marii Loji a Franţei, cărora le-a cerut „colaborarea şi înfrăţirea” dintre
obedienţa franceză şi cea română, primind îndrumările necesare.
Tot la Paris, prin octombrie 2010, Marcel Schapira a instituit Consiliul Suprem (de gradul 33) pentru
România ce funcţionează în cadrul MLNR 1880. Asta, după ce la începutul lunii, C-tin Săvoiu, ca M.: M.: al
MLNUR, îi confirma recunoaşterea lui Lucian Cor-nescu Ring ca Suveran Mare Comandor al Supremului
Consiliu, dar acesta din urmă s-ar fi revoltat împotriva intenţiei lui Săvoiu de a prelua lojile MLNUR în MLNR
1880 cu un mandat personal de conducere de şapte ani, aşa că printr-un decret masonic M.: M.: C-tin Săvoiu,
„anulează legătura între Supremul Consiliu şi M.L.N.U.R.”. În aceeaşi zi, Supremul Consiliu al lui Ring „radiază
din rolurile sale numele lui Bartolomeu Constantin Săvoiu, care, la Rit, este ars între coloane”.
Astfel, şef al noului Consiliu Suprem ajungea, cu recunoaşterea (şi învestirea) lui
Marcel Schapira, reputatul prof. Horia Nestorescu-Bălceşti, până la finele lui 2012.
A urmat întâlnirea „bombă”, după cum au văzut-o mulţi, între şeful lojei italiene P2 (Propaganda Due),
„Venerabilul” maestru „din trecut” Licio Gelli, pe de o parte, şi Horia Nestorescu-Bălceşti împreună cu
Constantin Săvoiu, pe de altă parte. Vizita a avut loc la casa acestuia din Arezzo (Italia), Villa Wanda, la 3
decembrie 2010.
„Fratele” Licio Gelli (în centru, în foto stânga, încadrat de „fraţii” români) i-a decorat pe oaspeţii săi,
Constantin Săvoiu şi Nestorescu-Bălceşti cu medalia aniversară „Loja Masonica P.2 / 1881-1981”, care pe avers
are propriul său portret.
Fiind binecunoscut scandalul politic în care au fost implicate P2 şi Licio Gelli în anii '80, masonii români
din MLNR 1880 precizează că în 1994, Curtea cu Juraţi de la Roma l-a achitat în mod definitiv şi irevocabil pe
Licio Gelli de toate acuzaţiile ce i-au fost aduse, iar în anul 2008, statul italian ar fi fost obligat de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO, plină de masoni) să-i ceară scuze publice şi să-i plătească importante
daune interese pentru a-l fi inculpat.
Oricum, masonii italieni din fosta P2, încurajaţi de „reabilitarea” publică a lui Gelli, s-au regrupat în ultimii
ani în „loggia P3”, grupare numită astfel de presa italiană, despre care Procuratura din Roma susţine că foloseşte
„tehnici” asemănătoare cu Loja P2, privind traficul de influenţă la cele mai înalte nivele ale statului. Totodată,
presa îl acuza în 2010 pe premierul italian Silvio Berlusconi de apartenenţă la P3 (Propaganda Tre).
Cei doi masoni români au realizat şi un „interviu filmat cu fratele mai mare” Licio Gelli, filmul fiind difuzat
după 3 săptămâni, în ziua de 12 decembrie 2010, la Conventul Marii Loji Naţionale Române 1880 de la Bucureşti,
împreună cu filmul cu Marcel Schapira.
„Încă nu se ştie despre ce au discutat cei trei [Licio Gelli, Săvoiu şi Nestorescu-Bălceşti] şi nici pe baza
căror recomandări au ajuns la Gelli acasă şi, în mod special, de ce şi pentru ce «Naşul» Gelli i-a primit. Dacă ceea
ce se spune este adevărat, atunci înseamnă că cei doi vor să înveţe cum să facă o structură de tip mafiot în
România, pe modelul lui Gelli cu P2”, scria ziaristionline în ianuarie 2011.
Trebuie să admitem că, deşi, în general, presa a condamnat aproape unanim activitatea P2 şi a lui Licio
Gelli, achiesând la acuzele procuraturii italiene, există în realitate şi poziţii favorabile acestora, pe o asemenea
poziţie situându-se oficial chiar şi masonii români din Marea Lojă Naţională Română 1880, condusă de M:. M;.
C-tin Săvoiu şi Suveranul Comandor Nestorescu Bălceşti.
Astfel, aceştia consideră că toate acuzele aduse P2 sunt „minciuni, defăimare, calomnie”, promovate la
început de intoleranţa Bisericii Romano-Catolice, apoi de Partidul Comunist italian şi de spionajul sovietic, KGBul. Iată pasaje din materialul difuzat de sus-numiţii masoni români, după „aprinderea luminilor” MLNR 1880 la
Conventul din 12 decembrie 2010, când a fost difuzat şi mesajul lui Licio Gelli:
„La sfârşitul anilor '60 Marele Maestru al Marelui Orient din Italia din acea perioadă, Prea Respectabilul
[general Giordano] Gamberini, va numi ca Venerabil al Lojii Propaganda Due pe Licio Gelli.
Loja Propaganda Due devine în următorii ani una dintre cele mai prestigioase Loji în Italia, în Europa şi în
lume. Datorită charismei şi acţiunii extraordinare a lui Licio Gelli, această Lojă va aduna oameni de elită care,
flecare în domeniul lui, va contribui la progresul societăţii contemporane. Şase şefi de state, zece prim-miniştri,
nenumăraţi miniştrii, şefi ai serviciilor speciale, generali şi ofiţeri, oameni de afaceri, economişti, profesori
universitari, oameni de cultură şi artă, savanţi, muzicieni de renume, pictori şi sculptori, etc. vor face parte din
această prestigioasă Lojă masonică.
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Aproape 2000 de oameni: o elită a societăţii italiene, europene şi mondiale. Se poate spune şi crede, în mod
serios, că şefi de state, aleşi de zeci de milioane de cetăţeni din lume şi atâţia reprezentanţi de frunte ai omenirii
puteau să constituie răul, negativul, cu un singur scop, de a distruge societatea umană?!
Pentru a înţelege evenimentele care au dus la incredibilele atacuri împotriva acestei Loji masonice trebuie să
analizăm situaţia din Italia în anul 1981: Partidul Comunist Italian devenise o forţă de temut, cu aproape 40% din
voturi, fiind omniprezent şi omnipotent, gata să preia puterea cu atât mai uşor cu cât o parte a partidelor de centru,
inclusiv anumiţi creştini-democraţi, cum era fostul premier Aldo Moro, erau gata să facă o alianţă cu ei.
Italia, în centrul Europei, cu baze militare NATO, cu sediul Marelui Cartier General pentru sudul Europei şi
al flotei americane din Mediterana, era o piesă esenţială în dispozitivul de apărare al Europei Occidentale în faţa
pericolului invaziei sovietice. Cu un guvern cu comunişti la putere, cureaua de transmisie a Moscovei reprezenta
un pericol de nesuportat. În acea epocă, erau încă viabile planurile sovietice de invadare a Europei Occidentale şi
cu o Italie căzută în mâinile hidrei comuniste totul devenea mult mai uşor...
Loja Propaganda Due, prin caracterul ei de apărare al valorilor democraţiei occidentale, devenise un inamic
al lumii comuniste. Planul GLADIO, prin implicarea structurilor militare şi al administraţiei italiene, presupunea
împiedicarea venirii la putere a comuniştilor. Începând cu acest moment, KGB-ul din epocă, ajutat de serviciile
satelite, va declanşa una dintre cele mai extraordinare operaţiuni de dezinformare din jumătatea secolului al XXlea. Venerabilul Lojei, contele Licio Gelli va fi arestat şi o incredibilă campanie va fi declanşată, de criminali-zare
a Lojei P2 şi a membrilor ei. Tot ce putea exista mai rău şi infam se va încerca să îi fie pus în cârca. Mafia, crime,
atentate, falimente bancare... Triumful «serviciilor» comuniste este aproape total.
Această operaţiune, de nimicire a unui adversar ireductibil al universului comunist, a Lojii Propaganda Due
şi a conducătorului ei, Licio Gelli va avea, totuşi, un sfârşit şi adevărul, după căderea Zidului Berlinului, va
triumfa. Pe 16 aprilie 1994, printr-o lungă sentinţă definitivă, Curtea cu Juraţi de la Roma absolvă Loja
Propaganda Due de toate acuzaţiile de complot contra statului, de activităţi subversive etc...
Bătălia juridică câştigată prin reabilitarea Lojii P2 nu s-a terminat... După 24 de ani, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului de la Strasbourg-C.E.D.O., îl va reabilita public pe Licio Gelli şi va obliga guvernul italian să
îşi ceară public scuze într-un ziar de mare tiraj, pentru hărţuirea morală şi materială la care l-a supus şi să îi
plătească daune materiale...”
C. Săvoiu, H. Nestorescu-Bălceşti - MLNR 1880
REMEMBER
PROPAGANDA DUE ca „tentacul masonico-mafiot mondial”
Loja Propaganda Masonica, cunoscută mai târziu ca Propaganda Due, a fost înfiinţată la sfârşitul secolului
XIX, în 1877, în obedienţa Marelui Orient al Italiei şi l-a avut ca fondator pe Adriano Lemmi, un înfocat adversar
al creştinismului, cum a rămas cunoscut în istorie. Loja era compusă din personalităţi din viaţa socială, politică,
economică, militară şi culturală, în frunte cu regele Italiei, care păstrau totalul secret al apartenenţei lor la
masonerie „datorita intoleranţei Bisericii”.
Adriano Lemmi era un evreu italian care l-ar fi interpretat greşit pe Lucifer propovăduit de Albert Pike în
epocă, înlocuindu-l în anumite ceremonii cu apelativul Satan, ceea ce i-ar fi atras criticile lui Pike, şeful mondial
al ritului scoţian, care nu admitea suprimarea formulei „Slavă Marelui Arhitect al Universului” susţinând totodată
că diavolul nu există, deci fraţii masoni nu se pot închina acestuia, ci numai lui Lucifer, îngerul Luminii (pe larg
în lucrarea Masonerie şi Iudaism).
Pe seama lui Adriano Lemmi s-a pus şi falimentarea „Băncii Romane”, dar în final a fost achitat de orice
acuzaţie. Loja Propaganda Masonica (P2) avea 360 de deputaţi în Parlamentul Italiei, din diferite partide, la
începutul secolului XX, dar după al doilea Război Mondial, îşi pierde treptat importanţa prin micşorarea
numărului personalităţilor, „intrând într-un fel de somnolenţă”.
Asta era situaţia lojei când în fruntea ei ajungea Gelli prin anii '60, când este „redeşteptată” şi înmatriculată
cu numărul 2 în registrele Marelui Orient al Italiei, de unde şi apelativul de Propaganda Due (P2). Loja a grupat
până în 1970 peste 1000 de membri militari, afacerişti, mafioţi şi înalţi funcţionari ai administraţiei publice, iar la
15 ani de la înfiinţare reuşea să influenţeze multe dintre deciziile politice ale unor importante state din Europa şi
America Latină. O serie de autori apreciază că a existat chiar şi o colaborare între Propaganda Due şi serviciul de
spionaj al Uniunii Sovietice, KGB-ul, ce îi cunoştea trecutul lui Licio Gelli. (Informaţia aceasta ar contrazice
susţinerea lui C-tin Săvoiu „MLNR 1880” că KGB-ul a distrus P2.)
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Licio Gelli ar fi devenit înstărit în timpul regimul fascist al lui Mussollini, fiind implicat - se zice - într-o
serie de acţiuni financiare dubioase, dar a fugit la sfârşitul celui de al doilea război mondial în Argentina. Una dintre operaţiunile în care a fost implicat se referă la o delapidare de la Banca Naţională a Iugoslaviei a 60 de tone de
lingouri de aur şi 20 de tone de monede antice din aur, astfel că, în Argentina, era posesorul unei averi deosebite.
În Italia a revenit în anul 1955 şi a investit în domeniul textilelor, stabilind şi cultivând totodată relaţii personale
sus-puse cu politicieni, editori, bancheri şi înalte feţe bisericeşti catolice, care i-au devenit colaboratori apropiaţi.
P2 le-a oferit membrilor ei ceea ce masoneria italiană tradiţională nu putea, secretul absolut al apartenenţei
la Ordin, păstrat chiar şi faţă de conducerea Marii Loji din care făceau parte, colaborarea cu serviciile americane
de informaţii, interesate de limitarea penetrării comuniste în Italia, o structură de întrajutorare „frăţească” pe care
au transformat-o într-un instrument de profit financiar şi uriaş control politic.
Timp de aproape 20 de ani, structura P2 creată de Gelli, a crescut numeric şi a ajuns în cele mai înalte
structuri bancare (Roberto Calvi de la Banca Ambrosiano, cea mai mare bancă italiană a epocii sau Michele
Sindona, bancherul Mafiei etc), politice (4 miniştri şi peste 50 de parlamentari italieni), religioase (2 cardinali şi
mai mulţi episcopi), militare (peste 80 de generali şi mai mulţi ofiţeri din toate structurile sistemului sau şefi ai
serviciilor secrete, precum Vito Miceli, şeful SIOS - serviciul de informaţii al armatei), criminale (peste 60 de
membri ai Mafiei, Camorrei şi alte structuri de crimă organizată) şi de afaceri, precum Silvio Berlusconi (afacerist
şi deputat în 1981, viitor premier al Italiei), dar şi membri ai juntei militare din Argentina.
Cercetătorii şi istoricii vorbesc şi despre o a doua listă a membrilor şi recruţilor ne-masoni din străinătate ai
lojei Propaganda Due, (printre care şi est-europeni, precum N. Ceauşescu), găsită de poliţia italiană, dar atât de
explozivă şi controversată în componenţă, încât nu a fost niciodată prezentată mass-media sau inclusă în
rechizitoriu. În acest moment al dezvoltării sale, P2 a încercat să schimbe forţat regimul politic italian şi să
instaureze o dictatură militară pretins „anticomunistă”. În anul 1978, prim-ministrul creştin-democrat al Italiei,
Aldo Moro, susţinea cooptarea comuniştilor la guvernare în cadrul unui plan cunoscut drept „compromisul
istoric”. Imediat însă, Moro a fost răpit de... terorişti de stânga de la Brigăzile Roşii. Peste timp, istoricii au
descoperit implicarea unor servicii secrete din „armata capitalismului” în această acţiune. Răpirea era, totodată, în
interesul planurilor conspiratorilor din P2, care conduceau şi serviciile secrete.
„Un comitet din cadrul ministerului de Interne a fost însărcinat să-l caute - avea să spună mai târziu un fost
oficial -; aproape toţi membrii lui făceau parte din P2. Ulterior, m-am ocupat [şi eu] de ancheta în cazul Moro.
Am citit toate documentele şi pot să spun lucid că aceşti oameni n-au avut nici o intenţie să-l găsească. Lăsându-i
pe mâna teroriştilor era soluţia ideală pentru ca să nu se poată ajunge la compromisul istoric.”
La trei luni după răpirea lui Moro, acesta a fost găsit mort într-o maşină, evenimentul conducând la
excluderea comuniştilor de la guvernare.
Cazul Propaganda Due a creat un şoc în Italia, în anii 70-'80 ai secolului XX, prin acuzarea de către
procuratura italiană a lui Licio Gelli de implicare în mai multe „activităţi criminale”, fraude şi acte de corupţie.
Acuzat prima dată în 1976, cinci ani mai târziu a fost emis un mandat de arestare pe numele său de către
autorităţile italiene pentru „spionaj politic, militar şi industrial”. În 1982, Gelli a fost arestat la Geneva şi
condamnat de „conspiraţie contra statului”.
Şi Parlamentul italian a demarat o anchetă ce a concluzionat că Propaganda Due era „un stat în stat” care
voia să păstreze puterea cu orice preţ. Conform raportului parlamentului italian, membrii P2 au organizat acte
teroriste, inclusiv unul dintre cele mai cumplite din Europa, atunci când în 1980 o bombă a explodat la gara din
Bologna, ucigând 85 de oameni şi, pentru a-i discreta pe comunişti, s-a înscenat că atentatul a fost comis de
forţele de stânga.
Fără să fie direct implicat în atentatele de la Bologna, Licio Gelli a fost condamnat la 10 ani de închisoare
pentru tăinuire de informaţii despre atentatori. Însă termenii extrădării sale din Elveţia, unde fugise la un moment
dat, prevedeau că nu va face niciodată închisoare pentru asta, alegându-se numai cu un scurt arest la domiciliu.
Un alt episod scandalos în care a fost implicat numele lojei P2 este celebra asasinare rituală a bancherului
Roberto Calvi, sub podul Blackfriars din Londra.
Roberto Calvi era din 1977 unul dintre membrii bancheri ai lojei P2 când, în anul 1981 a fost condamnat
pentru exportul ilegal din Italia în Elveţia al sumei de 26,4 milioane de dolari SUA la 4 ani de închisoare cu
suspendare şi la plata unei amenzi de 7,3 milioane USD, pe care a achitat-o fără probleme, pentru ca peste o
săptămână să devină preşedintele Băncii Ambrosiano. Totul se întâmpla exact în perioada scandalului generat de
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anchetarea afacerii Propaganda Due şi de fuga lui Licio Gelli, ceea ce arată cât de puţin înţelegea gruparea
conspirativă să se oprească, căci a punea la cale o uriaşă fraudă la Banco Ambrosiano, Roberto Calvi („bancherul
lui Dumnezeu”) şi Licio Gelli provocând o uriaşă evaziune fiscală şi o imensă pierdere Bisericii Catolice prin
afacerea Ambrosiano, obţinând astfel 200 de milioane de lire sterline, bani nemaigăsiţi.
Datoriile băncii ajunseseră la 1000 de milioane de lire sterline, iar banca Vaticanului a cerut înapoierea a
200 de milioane de lire, banii pe care Calvi îi deturnase pentru Gelli şi prietenii lui. O mare parte au folosiţi în
scopul de a controla Italia, cumpărând Rizzoli, cel mai mare trust de presă al ţării, iar restul fuseseră ascunşi în
străinătate. Şi Banca Italiei îl urmărea, pentru operaţiuni fantomă în afara Italiei, iar recursul lui Calvi urma să fie
judecat şi, dacă dădea greş, făcea închisoare, când, în iunie 1982, a fugit la Londra cu un paşaport fals unde credea
că va face presiuni asupra „debitorilor”. „Fraţii” care l-au ajutat să fugă aveau propriile lor motive, însă. La
Londra, aceştia erau în legătură cu alte organizaţii de tip criminal.
Cu două zile înainte să moară, Calvi îşi suna soţia de la Londra şi îi spunea că era pe cale să-şi rezolve
problemele, căci „s-a întâmplat ceva minunat, care o să ne schimbe viaţa”. Era pe cale să facă o înţelegere, mai
spune aceasta. În realitate, conform lui Francesco Siniscalchi - un mason Italian care l-a demascat primul pe Gelli
şi loja P2 -, Calvi avea asupra lui documente cu care încerca să îşi şantajeze colaboratorii, dar „când cineva
procedează aşa, îşi riscă viaţa”, conchidea acesta, care crede că Calvi a murit din cauză că ameninţa să dezvăluie
adevărul. În mod semnificativ, multe din documentele pe care Calvi le avea la el au dispărut.
Pe 17 iunie 1982, Graziella Corrocher, secretara lui Calvi, cea care ţinuse şi registrele lojii P2, a fost
aruncată de la etajul IV al Băncii Ambrosiano. În ziua următoare, la Londra a fost descoperit cadavrul lui Roberto
Calvi. Acesta atârna spânzurat de podul londonez, sub acesta, având în buzunare cărămizi şi 23.000 de lire
sterline; ştreangul avea forma laţului masonic, iar cărămizile simbolizau masonul renegat, trădător.
Jurnalistul Paul Foot, care i-a investigat moartea lui Calvi spune că: „Nu m-am îndoit niciodată că a fost o
ucidere ritualică, înfăptuită în tradiţia masonică”. Eşafodajul de care era spânzurat Calvi se afla lângă o scară, alt
important simbol masonic, coborârea căreia simbolizează morţii. Pe lângă ştreang şi faptul că fusese spânzurat în
locul cu flux dublu, în buzunarele lui s-au găsit 6 kg de cărămizi. Piatra joacă un rol esenţial în toate ritualurile
masonice. Pietrele neşlefuite sau cărămizile, precum cele din buzunarele lui Calvi, simbolizează masonii rataţi sau
trădători.
Deşi Gelli a fost judecat pentru fraudarea Băncii Ambrosiano, moartea lui Calvi a reprezentat un avantaj, el
negând orice implicare în devalizarea bancară şi în crimă.
Începând cu anul 1986, loja P2 a fost oficial închisă, urmare reacţiei deosebit de dure a autorităţilor italiene,
dar membrii acesteia şi-au continuat activitatea masonică în cadrul altor loji aparţinând Marelui Orient al Italiei,
în timp ce Licio Gelli împreună cu câţiva apropiaţi au activat într-o organizaţie şi mai secretă, Societatea Pinto (o
continuatoare a activităţii P2), „un adevărat cuib ocult unde roiesc mai multe grupări autonome: oameni politici de
primă importanţă, loje masonice, servicii secrete şi mafia”. Întreaga activitate in-fracţionalo-masonică a
Propagandei Due şi a lui Licio Gelli a condus la modificarea Constituţiei şi a declanşat celebra operaţiune de
asanare socială „cu mâinile curate”.
În momentul morţii lui Calvi (1982), Marele Orient al Italiei dorea să închidă orice discuţie pe această temă,
pe motiv că scandalul „perverteşte idealurile francmasonice”. Dar, spun istoricii, Gelli şi loja lui duseseră doar la
extrem obiceiul de secole al masoneriei italiene de a se amesteca în taină în treburile statului.
Marele Orient al Italiei a fost recunoscut ca obedienţă masonică „regulară” abia în anul 1972 de către „fraţii”
masonii englezi, respectiv Marea Lojă Unită a Angliei, iar cel care a negociat recunoaşterea a fost însuşi Licio
Gelli, de pe atunci cel mai apropiat colaborator al fostului mare maestru al ordinului (MOI). O spune chiar şi
Gelli: „Marele Maestru Salvini şi cu mine am obţinut recunoaşterea Lojei Angliei. A fost una din cele mai mari
satisfacţii pe care le-a avut P2”. De îndată ce s-a obţinut recunoaşterea, masonii englezi au mers în Italia şi s-au
amestecat cu lumea interlopă din Florenţa. În 1973, James Stubbs, marele secretar al Marei Loji Unite a Angliei, a
mers la Florenţa pentru consacrarea unei loji de limbă engleză. El a fost întâmpinat de membri de frunte ai P2,
inclusiv de un prieten apropiat al lui Gelli, Alessandro del Bene. În cinstea lui Stubbs s-a dat şi un dineu, la vila
lui Del Bene. Gazda lui Stubbs făcea trafic ilegal cu arme şi era cunoscut drept „Naşul din Florenţa”. Dar Gelli
susţine c-a întâlnit un mason englez şi mai important: „Masoneria impune să nu dezvălui numele altor membri
masoni. Dar eu voi face o excepţie, în cazul unuia: Ducele de Kent. Nu ştiu dacă îl cunoaşteţi. Eu l-am întâlnit la
Florenţa. A fost minunat când eu şi maestrul Salvini am primit îmbrăţişarea ceremonială a ducelui de Kent, în
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semn de recunoaştere a francmasoneriei italiene. L-am cunoscut la Florenţa şi am luat şi masa împreună. (Ducele
de Kent este Marele Maestru al masoneriei engleze).
după Michael Short, Inside the Brotherhood (În interiorul Frăţiei).
Urmare reacţiilor la afacerea Propaganda Due, în Italia s-a adoptat o legislaţie prin care se interzicea
masonilor să devină funcţionari publici, dar măsura a fost anulată în urmă cu câţiva ani, după venirea lui Silvio
Berlusconi la putere, în fruntea statului, iar „personalităţi eminente” din lumea întreagă au continuat să vină şi să-l
viziteze pe Licio Gelli. Totodată, „factori de răspundere internaţională” i-ar urma sfaturile, spun adepţii lui.
„LOGGIA P3” (Propaganda 3)
În iulie 2010, premierul italian Silvio Berlusconi era acuzat de presa italiană că se află în fruntea unei
grupări oculte căreia i-a zis improvizând P3 (Propaganda Tre), căci se comporta ca o succesoare a Propaganda
Due. Totodată, Procuratura din Roma, după ce a intrase pe firul unor acte de corupţie şi a realizat o serie de
descinderi împreună cu poliţia italiană, susţinea că această „loggia P3” foloseşte „tehnici” asemănătoare cu exloja P2 privind traficul de influenţă la cele mai înalte nivele ale statului, căci P3 controlează politicieni, judecători
şi membri ai guvernului, precum ministrul Justiţiei.
Panica stârnită de scandal în rândul clasei politice italiene a fost atât de mare încât şi premierul Berlusconi a
trebuit să aibă o poziţie publică, dar a bagatelizat ancheta penală, susţinând că se face mult tam-tam cu privire la
„pensionarii” din loja P3 (după cum îi numea şi ziarul Corriere della Sera). Însuşi partidul politic al lui
Berlusconi a intrat în criză în momentul în care a izbucnit scandalul lojei P3, pentru că justiţia a descoperit
legături clare între politicieni, partid, loja P3 şi „scandalul energetic din Sardinia” în care pe 8 iulie 2010 fusese
arestat „pensionarul” din P2 Flavio Carboni, acum lider al P3.
Flavio Carboni este un fost apropiat al lui Licio Gelli şi al Marelui Maestru al Marelui Orient al Italiei, fiind
chiar parte în cazul Băncii Ambrosiano şi al lui Roberto Calvi, fiind implicat în numeroase scandaluri oculte, un
apropiat al Mafiei siciliene, al Cosei Nostra, al Banda della Magliana etc, dar a fost şi asociat cu Silvio
Berlusconi, în afacerile Costa Turchese şi Olbia 2.
Jurnaliştii italieni i-au mai identificat în conducerea acestei P3 (în afară de alţi „pensionari” din P2) pe
Denis Verdini, unul dintre cei trei coordonatori ai partidului lui Berlusconi, sau pe Nicola Cosentino (subsecretar
de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor din guvernul lui Berlusconi în 2010). El era acuzat tot atunci de fapte
de corupţie pe piaţa energiei din Sardinia, fiind anchetat de procuratură pentru că a exercitat presiuni asupra
judecătorilor din diverse tribunale spre a se sustrage urmăririlor penale şi a se putea astfel prezenta în alegerile
regionale, intervenţiile sale fiind făcute prin intermediul aceleiaşi organizaţii, P3. Reieşea, astfel, că activitatea
noii loji se învârtea în jurul foştilor membri ai lojii P2 sau ai anturajului lui Licio Gelli.
„Poliţia italiană (Carabinierii), care a investigat această organizaţie misterioasă, pare să creadă că un anume
«Cezarul» (Cesare), ce apare în numeroase locuri din înregistrările conversaţiilor membrilor ei, poate fi Silvio
Berlusconi”, scria presa italiană, adăugând faptul că Berlusconi, în calitate de premier, ştia tot ce mişca în aşa-zisa
lojă P3.
Alt nume ilustru al politicii italiene ce a ieşit la iveală în ancheta privind aşa zisa lojă P3, era preşedintele
regiunii Lombardia, Roberto Formigoni, care a fost înregistrat exploatând „prietenia” unui judecător de la Curtea
de Apel, Alfonso „Fofo” Marra pentru a-l ajuta să manipuleze o listă electorală. Conform ziarului La Repubblica,
Formigoni a cerut ajutorul lojei (alla loggia) textual: „Poate face Marra ceva cu lista?”
Licio Gelli şi România!
Am văzut că Gelli era, practic, eminenţa cenuşie a întregului Mare Orient al Italiei (Grande Oriente d'Italia)
când această obedienţă „a primit însărcinarea să redeschidă masoneria regulară din România" din partea Marii
Loji Unite a Angliei, în 1989. De ce tocmai Marele Orient italian? Din cauza co-latinităţii, dar şi pentru că Licio
Gelli şi Propaganda Due aveau legături cu românii încă din vremea lui Nicolae Ceauşescu, iar principalul agent al
masoneriei italiene însărcinat cu această misiune a devenit, în 1990, românul Costel Iancu, care a avut în 1990
întâlniri succesive cu Virgil Măgureanu (director al Serviciului Român de Informaţii atunci), Ioan Talpeş (viitor
director al Serviciului de Informaţii Externe) şi cu preşedintele României de atunci, Ion Iliescu.
„Gelli a fost băgat la noi de masonerie, dar era şi mafiot - spunea fostul general de Securitate Nicolae
Pleşiţă, într-un interviu acordat revistei Lumea magazin -. Idioţii noştri au fost îmbrobodiţi de Gelli, care a pătruns
la Ceauşescu şi noi nu l-am prevenit. Cu Gelli s-au făcut de toate. Doicaru şi Pacepa (foşti şefi ai Securităţii - n.n.)
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au colaborat cu el. De când erau şi consilieri prezidenţiali, Pacepa şi Doicaru se spurcaseră la acţiuni de anvergură
şi îi serveau pe tavă lui Ceauşescu tot felul de personalităţi. Pacepa a avut rolul principal în aducerea lui Gelli...
Indirect, masoneria l-a îmbrobodit mult pe Ceauşescu prin Propaganda Due". N. Pleşiţă adăuga că Gelli era folosit
de Ceauşescu în comerţul cu arme, „italianul având nenumărate cunoştinţe interesate de armamentul românesc şi
cel sovietic produs de Romtehnica... Gelli se băgase pe sub pielea celor de la (ministerul de) Comerţ Exterior.
Mergea pe comerţul cu arme. L-am depistat cu reţeaua noastră (de spionaj) din masonerie."
În cartea sa, Il caso Gelli, apărută la Bologna, Pierre Carpit afirma că „dictatorul român" N. Ceauşescu era
unul din principalele unelte politice ale lojii P2. El urma să fie implicat în mai multe proiecte, iar pentru acest
lucru P2 a lucrat intens în anii 70 la conferirea unei imagini externe de lider important a acestuia, capabil să
medieze negocierile dintre marile blocuri militare. Astfel, preşedintele american Nixon a fost, la sfatul lui Gelli,
unul dintre susţinătorii lui Ceauşescu, introducând cu Henry Kissinger linia politică a aşa-zisei „diferenţieri" în
raporturile cu ţările comuniste. De altfel, vizita lui Nixon la Bucureşti, din 1969, era „opera" lui Gelli, ajutat de
Frank Gigliotti, important şef al CIA şi membru în P2, artizanul celor câteva comploturi contra lui Kennedy, între
1960-1963. Mai mult, direcţia şi sprijinul oferite de Propaganda Due, l-ar fi determinat pe Nicolae Ceauşescu să
joace cu succes rolul de răzvrătit al Tratatului de la Varşovia, în momentul „Primăverii de la Praga", şi să aibă
acces ulterior, la Washington, Paris, Londra sau Bonn.
De abia după dezertarea în SUA a generalului Ion Pacepa (care realizase legătura cu Licio Gelli) şi
scandalul occidental legat de P2, Ceauşescu s-a îndepărtat de această grupare, dezvăluia generalul Nicolae Pleşiţă.
Despre răsturnarea regimului lui Ceauşescu, în 1989, Marele Maestru al Lojii P2 declara imediat după
execuţia acestuia de la Târgovişte: „Nu poporul român şi-a răsturnat conducătorul... A fost o lovitură de stat,
deoarece românii nu erau suficient de pregătiţi. Chiar judecătorii care l-au condamnat pe Ceauşescu la moarte nu
erau pregătiţi. Ei n-au fost în stare să-i pună în faţă probele necesare, pe care nu pot să vi le dezvălui, este secret."
Şi generalul Pleşiţă, care se afla de cealaltă parte a baricadei, în 1989, a confirmat lovitura de stat, de pe aceleaşi
poziţii, căci susţinea că înlăturarea „revoluţionară" a lui Ceauşescu din fruntea statului român a fost coordonată în
parte de masonerie: „N-a existat şi nu va exista nimic în lume fără implicarea masoneriei. Masoneria acţionează
însă conjunctural. Există o mare similitudine între serviciile speciale şi masonerie", zicea el, recunoscând că
serviciile secrete româneşti au fost copleşite de masoni: „Ajungând în conducerea Ministerului de Interne (la
începutul anilor 70), am redeschis dosarele masoneriei şi i-am lucrat cât am putut. Veneau de peste tot! Erau fără
azimut. ca o caracatiţă extraordinară. Foloseau diaspora ca punct de sprijin pentru ei. Realitatea e că am dovedit
slăbiciune în urmărirea lor, apoi le-am clasat dosarele."
Se spune despre Costel Iancu că a fost atât de bine primit în 1990 de noile autorităţi „revoluţionare"
româneşti, încât, ajutat de Ioan Talpeş (consilier prezidenţial la acea vreme), a intrat chiar şi în afaceri cu SRI-ul şi
SPP-ul. Se vede, încă o dată, importanţa relaţiilor stabilite de Gelli şi loja sa cu serviciile secrete din peste 30 de
ţări importante ale lumii, printre care Statele Unite ale Americii, Italia, Regatul Unit, Argentina, Spania, Germania, Franţa, Libia, România, Israel şi altele. În acelaşi timp, însă, Costel Iancu era la Bucureşti reprezentantul
grupului mafiotico-mason, Societatea Pinto, o prelungire a P2, care urmărea mari afaceri (detalii la cap.
Societatea Pinto, mafia şi masoneria română).
A intrat apoi în scenă, dinspre masoneria italiană, Marele Suveran Comandor din Supremul Consiliu al
ritului scoţian din cadrul Marelui Orient Italian, Elvio Schubba, care odată deschise drumurile de către Gelli şi
Costel Iancu - dar şi cu „puteri depline" de la Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu Mamă a Lumii
din Washington, Fred Kleinknecht - se întâlneşte la Bucureşti, în 12 septembrie 1990, cu ministrul afacerilor Externe Adrian Năstase, cu ministrul Apărării, generalul Victor Atanasie Stănculescu, apoi cu însuşi primul-ministru
Petre Roman, toţi garantându-i instalarea masoneriei. Giuliano di Bernardo, Marele Maestru al Marelui Orient al
Italiei în 1990, se întâlnea el însuşi, pe aceleaşi canale, cu cei mai înalţi oficiali români, în decembrie 1990.
Să nu uităm că în tot acest timp, Licio Gelli, profund afectat în 1990 de scandalul din Italia privind
Propaganda Due, îşi găsise un adevărat azil în România la începutul anilor'90, unde deţinea indirect mai multe
proprietăţi în vestul ţării, derulându-şi noile afaceri preponderent în Timişoara şi Oradea. Şi în anul 2011, la 92 de
ani, Licio Gelli era încă profesor asociat la Universitatea din Oradea. Cum am mai arătat, dovada că Gelli era el
însuşi implicat în numele Grande Oriente d'Italia în re-instalarea masoneriei române sunt relatările fostului
ministru al Comerţului Exterior al României de până în 1983, Cornel Burtiea, care îl cunoştea din afacerile
regimului Ceauşescu pe Licio Gelli şi căruia, în 1990, Gelli i-a cerut (fără succes) să organizeze o mare lojă (un
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ordin masonic) în România.
Din mai multe relatări, apare că tot de Licio Gelli se leagă în România şi unele operaţiuni bancare
frauduloase, efectuate asupra defunctei bănci Dacia Felix. Astfel, conform declaraţiilor fostului vicepreşedinte al
băncii Dacia Felix din perioada 1993-1995, maso-nul Mircea Gileru, acestuia i s-a cerut de către şeful ritului
scoţian din MLNR, Costel Iancu, în acelaşi timp mandatarul Marelui Orient al Italiei la Bucureşti, ca, conform
obligaţiei „ajutorului pe care noi trebuie să ni-l acordăm reciproc, aşa cum prevede jurământul masonic" - zicea
Gileru -, să aprobe ca Dacia Felix să acorde fără garanţii, uriaşe împrumuturi către o firmă elveţiană reprezentată
de un alt mason, Dragoş Stănescu, totodată Cavaler de Malta şi economist-şef al BNR, un apropiat din acea vreme
al lui Mugur Isărescu.
Odată comanda masonică îndeplinită, banii nu s-au mai întors însă niciodată la bancă, Mircea Gileru fiind
acuzat de poliţie (IGP) de „abuz în serviciu", dar în falimentarea băncii Dacia Felix apare un alt italiano-român,
„adjutore"al mafiei italiene şi al Propaganda Due, controversatul Ion Ilie Mania, care, ca şi Costel Iancu, părăsise
România de pe vremea lui Ceauşescu pe direcţia Italia, şi s-a întors în 1990, devenind unul din acţionarii
semnificativi ai băncii Dacia Felix, poziţie de pe care a obligat banca să îi acorde credite neperformante, pe care
nu le-a mai rambursat, dar a intrat în concurenţă şi conflict cu alt acţionar semnificativ, Sever Mureşan, pe care l-a
acuzat perfid şi nejustificat de devalizarea băncii şi, plătit de noul preşedinte al băncii, israelianul Liviu (Alfred)
Mandler, devine recuperatorul băncii împotriva lui Sever Mureşan şi al altora. [Despre tunurile şi activitatea lui
Ion Ilie Mania în România, ca şi despre implicarea lui în afacerea Dacia Felix, în lucrarea Războiul Nevăzut al
evreilor sionişti cu românii, capitolul Banca DACIA FELIX, cadou guvernamental prietenilor israelieni şi mafiei
calabreze.]
„Încurajarea şi exploatarea erorilor Băncii Dacia Felix a fost un proces concertat şi condus profesionist avea să spună mai târziu Sever Mureşan -. [Sever Mureşan, Adevărul şi numai Adevărul... S. Mureşan adăuga în
cartea sa: „elemente ale mişcării masonice P2 par să fie infiltrate şi în activitatea Băncii Agricole. Recent, însuşi
[ex-] Procurorul General al României, Sorin Moisescu, a identificat penetrarea unor sectoare importante ale
economiei româneşti cu elemente ale lojii P2 conduse de Licio Gelli".] El a fost accelerat o dată cu apariţia în
Banca Dacia Felix a italianului de origine română Ion Ilie Mania, condamnat în 1979 la un an de închisoare pentru
fals şi uz de fals, urmărit de Guardia di Finanza Italiana, suspectat de legături cu Securitatea anilor '80, aflat în
contact cu masoneria italiană, ale cărei legături cu fosta Securitate românească sunt cunoscute şi confirmate.
Confirmarea legăturilor lui Mania cu masoneria italiană este însăşi alegerea, la Geneva, a avocatului Charles
Poncet pentru aşa-zisa «apărare a intereselor» Băncii Dacia Felix contra lui Sever Mureşan. Charles Poncet este el
însuşi condamnat pentru complicitate la fals în afacerea băncii italiene Ambrosiano (cunoscută pentru finanţarea
masoneriei). Conexiunile lui Poncet cu Licio Gelli, şeful lojii masonice Propaganda Due, au fost deja confirmate:
Charles Poncet, avocatul Băncii Dacia Felix, a fost condamnat la doi ani închisoare pentru a fi comandat unui
expert-contabil din Jersey (paradis fiscal) întocmirea unor documente false necesare pentru acoperirea unei
tranzacţii inexistente de 10 milioane USD, primiţi de colaboratorul lui Poncet de la Licio Gelli pe un cont
elveţian."
Şi iată că în anul 2010 îl găsim pe Licio Gelli implicat din nou, chiar dacă nu direct, ci ca girant „spiritual",
în (re)aprinderea luminilor unei mari loji în România, a Mari Loji Naţionale Române „1880", condusă de
Constantin Bartolomeu Săvoiu şi Horia Nestores-cu-Bălceşti, care au primit ca recunoaştere din partea lui Gelli,
în 3 decembrie 2010, la Arezzo, în Italia, medalia „Loja Masonica P.2/1881-1981", ce are pe avers portretul său,
al „naşului" Suveran Comandor Licio Gelli.
Militarii masoni ai generalului Săvoiu. Cine este, până la urmă, cel care conduce Marea Lojă Naţională
Română „1880" (MLNUR transformată)? Un „personaj interesant", s-a spus, general român (dar cum şi pentru ce
a ajuns general!?), pe seamă căruia circulă diverse povestiri, vehiculate chiar de masoni, de profani sau de
inamicii politici:
Bartolomeu-Constantin Săvoiu s-a născut în 18 februarie 1945 şi în 1970, în plină dictatură ceauşistă, a
„emigrat" în Franţa, unde, cf. ziarului Tricolorul, ar fi fost „ofiţer deplin conspirat" al Securităţii române, deşi
datele sale biografice cu greu ar confirma ipoteza.
Deşi avea un „dosar de cadre" compromiţător în timpul regimului comunist, căci tatăl său ar fi fost arestat la
începutul anului 1948 de către Securitate, fiind acuzat de „spionaj în favoarea americanilor", C-tin Săvoiu a lucrat
ca economist în cadrul Ministerului Comerţului Exterior (unde ajungeai numai cu OK-ul Securităţii), după ce a
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absolvit ASE-ul (Academia de Studii Economice din Bucureşti) în perioada 1963-1968 şi a urmat cursurile
„Şcolii de Ofiţeri în Rezervă intendenţă-finanţe" (ce armă o mai fi şi asta?!).
Deşi abia ajuns la Paris, ofiţerul Săvoiu se plasează excelent în societate, căci, la numai 25 de ani, devine
imediat consilier şi şef de vânzări pe Franţa al două firme italiene, apoi, din 1974 al unei firme americane. Mai
mult, în acelaşi timp urmează Institutul Naţional de Formare a Cadrelor Superioare Comerciale şi economia
politică la Universitatea din Paris, intră în politică din 1974, în partidul „gaullist", numit Union pour la Defense
de la Republique (devenit mai apoi Rassemblement Pour la Republique, Adunarea pentru Republică), apoi este
iniţiat în masonerie în anul 1976, într-o lojă din cadrul Marii Loji a Franţei (Grande Loge de France), din care la
acea dată făcea parte şi marele maestru Marcel Schapira, controversatul şef evreu al „masoneriei române în exil".
În 1977, C-tin Săvoiu participă alături de partidul său francez la campaniile pentru alegerile municipale, în
urma cărora Jacques Chirac e ales primar al Parisului, apoi, după 1981, se implică în susţinerea lui Chirac pentru
preşedinţia Franţei, dar succesul vine abia la sfârşitul anilor '80, când Jacques Chirac ajunge ajunge prim-ministru
al Franţei, iar Constantin Săvoiu este numit în conducerea partidului (în Comitetul Central al R.P.R.).
Întors în România după 1989, dar prezent şi la Paris, din 1994 C-tin Săvoiu „este reintegrat în cadrele
Armatei Romane", orice ar fi însemnând aceasta (căci nu se ştie sub ce armă servea). Tot din 1994 şi până în
prezent, Săvoiu a funcţionat în România ca şi „consilier al comerţului exterior francez", fiind autorul, zice el, al
„implementării" şi „penetrării" la români a firmelor străine, în primul rând franceze.
Din anul 1995 - după victoria lui J. Chirac în câştigarea preşedinţiei Franţei - C-tin Săvoiu intră şi în politica
românească. Îl aflăm astfel, în 1996, membru în Partidul Noua Românie, creat de fostul şef al SRI, Virgil
Măgureanu. Tot din acest an se stabileşte defi-nitiv, chipurile, în România, într-un apartament central de pe
bulevardul central-bucureş-tean Decebal, ocupându-se de afaceri comerciale printr-o firmă personală. Totuşi, deşi
ar fi fost „stabilit definitiv" în România, Săvoiu a fost în perioada 1995-2003 corespondentul în Franţa al ziarului
românesc Adevărul.
În 1997, partiduleţul ex-şefului SRI Virgil Măgureanu, „Noua Românie", este „absor-bit" în Partidul
Naţional Român (P.N.R.), în care C-tin Săvoiu devine vicepreşedinte, iar prin anul 2000 îl mai găsim pe C-tin
Săvoiu drept vice-preşedinte al unei Alianţe dintre P.U.N.R. şi P.N.R. în numele căreia, în decembrie, candida
pentru Camera Deputaţilor, dar fără succes. Poate că alianţa cu P.U.N.R. nu era întâmplătoare, ci avea loc pe
canale masonice, căci şeful P.U.N.R. în acea vreme, generalul Mircea Chelaru (fost şef al statului major al armatei
române), este la rândul său mason.
În anul 2001, partidul lui Săvoiu (P.N.R.) fuzionează în Partidul Democrat, condus de Traian Băsescu,
primar al Bucureştiului atunci, dar Săvoiu pleacă la liberali împreună cu toată filiala Gorj a P.N.R. (pe care o
conducea) şi devine consilier „pentru Relaţii Internaţionale" al preşedintelui P.N.L. de atunci, Valeriu Stoica, dar
alegerile prezidenţiale din decembrie 2004 îl găsesc angajat de partea lui Traian Băsescu.
În perioada 2001-2004, C-tin Săvoiu este regăsit drept consilier al liderului liberal Valeriu Stoica şi, mai
apoi, al lui Teodor Meleşcanu. În prezent este membru al filialei gorjene a partidului de guvernământ, Partidul
Democrat Liberal, după ce în anul 2006 a căpătat gradul de general de brigadă în retragere, deşi nu i s-ar cunoaşte
trecutul militar. Mai mult, este şi preşedinte al Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România. Ca activist PDL şi ca
mason, Săvoiu s-a implicat activ în campania electorală din 2008 şi în cea prezidenţială de la finele lui 2009, când
a apărut la emisiunea Naşul de la B1 TV, „îmbrăcat ca la circ" şi făcându-i propagandă lui Traian Băsescu.
M:. M:. Săvoiu ar fi chinuit, conform detractorilor săi, de mania grandorii, „fiind obsedat de decoraţii, de tot
felul de distincţii, de uniformele militare şi princiare". Circulă legenda că „în apartamentul său din Paris are o
cameră plină de costume de prinţi arabi, maharajahi ş.a.m.d., pe care le îmbracă şi iese pe stradă când îl lovesc
crizele de grandoare, ca să se încarce cu privirile admirative ale trecătorilor sau ale chelnerilor din restaurantele pe
care le frecventează deghizat în acest mod".
Din anul 1993, C-tin Săvoiu este membru, având mai apoi şi funcţia de trezorier, al „biroului" Uniunii PanEuropene, filiala franceză, organizaţie de inspiraţie masonică înfiinţată în 1923, ce revendică paternitatea Uniunii
Europenei (a se vedea capitolul Reconquista masoneriei asupra UE). Săvoiu a fondat şi în România, împreună cu
alţi masoni, o filială a Uniunii Pan-Europene, în anul 1999 (ceea ce îi permite să spună că a activat pentru
integrarea României în UE), dar în conducerea filialei franceze el s-a întâlnit cu personalităţi precum preşedintele
Franţei Georges Pompidou, şefi de cabinete guvernamentale sau deputaţi. Săvoiu mai este şi „amonte deputat" al
Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol (Istanbul), condusă de „sanctitatea sa" patriarhul ecumenic Bartolomeu
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I, dintre români mai având această funcţie, de arhonte, tot un mason, Radu Negrei (director în Primăria Bucureşti,
unul din oamenii care l-au făcut primar pe Sorin Oprescu).
Cea mai importantă ocupaţie pentru Săvoiu, cu care se mândreşte în mod special, deşi este scufundată în
mister, rămâne cea de militar, funcţie pe care ar fi fost „reintegrat" în anul 1994, în România. Ce fel de ofiţer o fi
fost, greu de înţeles, căci - spune el -, în ţară s-a angajat „în structurile de ofiţeri în rezervă ale Armatei Române",
poziţie din care ar fi militat „pentru aderarea României la NATO", căci din 1999 era membru al Cercului Militar
al Armatei Franceze, mai zice el, merit pentru care în 2006 a şi fost promovat la gradul de colonel. În realitate, să
nu uităm că era, din punct de vedere politic, apropiat de guvernarea liberală de atunci, fusese chiar consilierul lui
Theodor Meleşcanu, ministru la Apărare, iar în 2006, când este trecut în retragere, CSAT-ul îi acordă gradul de
general de brigadă, adică i-l acordă Traian Băsescu, pe care îl servea mai nou Săvoiu. („Bun, dar când a obţinut
Săvoiu celelalte grade şi în armata cărei ţări? Sau poate au fost primite în timpul misiunilor externe din vremea
regimului comunist? Nu ştim, iar întrebarea rămâne în picioare!"-scria atunci ziariştionline.)
Aşa se face că „marele maestru" mason Săvoiu se poate lăuda cu faptul că este singurul general român
„provenit din emigraţie", iar, amestecând armata cu masoneria. (ceea ce ne duce cu gândul la mentorul său Licio
Gelli şi la Propaganda Due), devine şi vice-preşedinte (iar din 2008 chiar preşedinte) al AORR (Asociaţia
Ofiţerilor de Rezervă din România) şi al CIOR (Confederaţia Interaliată a Ofiţerilor în Rezervă), organism a!
NATO ce grupează membri din cele 27 de ţări ale pactului militar nord-atlantic plus 7 ţări asociate (precum
Israelul), „adică un total de 1,3 milioane ofiţeri în rezervă", se mai laudă C-tin Săvoiu, deşi se pare că, în realitate,
sunt numai 150.000 de membri.
În cadrul AORR-lui condus de C-tin Săvoiu funcţionează un Consiliu al Seniorilor, din care fac parte nume
foarte sonore ale armatei române, foşti şefi de stat major, masoni totodată, precum generalul Constantin Degeratu,
primul şef al Statului Major General instruit la un colegiu NATO, sau Mihail Popescu, sub comanda căruia armata
română a intrat în structurile euroatlantice (NATO) ş.a.
Constantin Degeratu este, însă, personajul cheie care leagă mai multe organizaţii militare între ele, precum
aşa-zisa Federaţie a Militarilor din România (FMR), înfiinţată de generalul Degeratu împreună cu controversatul
Francisc Tobă, mason şi el şi proprietar al „asociaţiei" Proiect Semper Fidelis, un „serviciu de informaţii privat".
G-ralul C-tin Degeratu a fost între 2005 şi 2007 consilierul prezidenţial al lui Traian Băsescu pe probleme de
Apărare şi şef al Departamentului Securităţii Naţionale de la Cotroceni.
Se spune în rândurile ofiţerilor neafiliaţi că, deşi Federaţia Militarilor din România se vrea un soi de sindicat
care să apere interesele militarilor, asociaţiile din care este constituită sunt „structuri în care activează dinozaurii
serviciilor secrete din armată, nume controversate, dar care acum doresc să iasă la vedere ca nişte persoane
onorabile". Se mai vehiculează că „surse din SRI, care monitorizează FMR, cred mai degrabă că formaţiunea lui
Degeratu este structurată pentru a fi pregătită de orice. Este bună şi pentru a influenţa şi a face diversiune în
societatea civilă. La fel de bună şi în cazul unei revolte populare, care, la un anumit punct ar putea cere intervenţia
forţelor militare, la fel de bună şi la un puci, dar şi, dacă va fi nevoie, la o dictatură militară. În opinia
specialiştilor de la SRI, FMR este un organism care poate negocia, la nevoie, orice situaţie, punându-se de partea
din care răsar avantaje pentru putere.” (Se pune de un puci, sau de o dictatură militară?, în Agenţia (AIM) din 3
iulie 2010)
Asociaţia Ofiţerilor de Rezervă din România, condusă de marele maestru Săvoiu, este membră fondatoare a
Federaţiei Militarilor din România, condusă de generalul C-tin Degeratu, dar, alături de alte asociaţii militare
obişnuite co-fondatoare ale FMR, găsim şi unele cu titulaturi neobişnuite (dacă nu chiar bizare), precum
„Asociaţia Naţională Democratică de Luptă Împotriva Corupţiei", „Asociaţia Română pentru Propagandă" sau
„Fundaţia Mass Communication Power", dar şi cea mai controversată asociaţie militară din România, aşa-zisa
„Proiect Semper Fidelis".
Înfiinţată în 2006, organizaţia Semper Fidelis, care se auto-defineşte ca un think-tank, a fost iniţiată, se pare,
de însuşi generalul filo-mason Victor Athanasie Stănculescu, deşi este înregistrată de soţia lui Francisc Tobă,
ofiţereasa de la STS Daniela-Iuliana Tobă, la ea acasă, într-un bloc bucureştean din strada Vlădeasa. „Un ONG de
apartament, patronat de inculpaţi din dosarul Revoluţiei din '89-descria Exploziv News organizaţia militară, în
2009-şi condus de generalul Victor Athanasie Stănculescu, «concurează» SIE, SRI, SPP şi STS, fără ca CSAT să
aibă habar că, pe teritoriul României, generalul a trecut de la afaceri cu armament la spionaj şi contraspionaj.
«Cuibul» spionilor particulari se află într-o locaţie pe uşa căreia scrie «Semper Fidelis»".
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În anul 2011, Francisc Tobă se lăuda cu faptul că este consilierul lui Silvian Ionescu, la agenţia de stat
Garda de Mediu. Este vorba de acelaşi Silvian Ionescu, securistul de la Anvers care l-a avut pe Traian Băsescu în
subordine, aducându-i apoi pe Băsescu în Bucureşti, în funcţiile din fruntea statului (la ministerul Transporturilor,
mai întâi) şi în „marea politică" de după căderea comunismului, căci, în ianuarie 1990 Silvian Ionescu era secretarul executiv al Frontului Salvării Naţionale (FSN), structura partid-stat ce preluase România prin lichidarea
lui Nicolae Ceauşescu şi controlul evenimentelor. [„În 1984, Traian Băsescu trecea ca informator, în reţeaua
Centrului de Informaţii Externe al Securităţii, în subordinea col. Silvian Ionescu din cadrul Direcţiei a I-a... În
1987, Traian Băsescu este numit şef al Agenţiei Economice NAVROM din Anvers, Belgia, unde îşi desfăşoară
activitatea sub directa coordonare a aceluiaşi Silvian Ionescu, care conducea la acea data Serviciul I (BelgiaOlanda-Luxemburg) din Direcţia I-a a CIE." (Politica filo-sionistă a României. Ed. Carpathia Rex).] [Alegerile de
la sfârşitul anului 2004, l-au găsit pe Silvian Ionescu tot alături de Traian Băsescu, ca secretar executiv al PD,
Băsescu câştigând atunci conducerea României.]
În prezent, liderul Semper Fidelis, Francisc Tobă, are o relaţie foarte strânsă cu fostul şef al SRI, Virgil
Măgureanu (pe numele de naştere Imre Asztalos, Măgureanu a fost recrutat de Securitate din 1961), unul din
principalii complotişti ai „revoluţiei" din decembrie 1989, eveniment ce îi leagă, căci Tobă executa în teritoriu (la
Sibiu) ordinele primite de la Bucureşti din partea lui Măgureanu, mâna dreaptă („consilierul") în probleme de
securitate pentru „preşedintele revoluţiei", Ion Iliescu.
Aceasta se întâmpla după ce, la data de 22 decembrie 1989, gaşca „revoluţionară" a înfiinţat aşa-zisul
Consiliu Militar Superior care avea în subordine, cel puţin declarativ, Armata, Ministerul de Interne, Securitatea şi
Procuratura Militară, iar Măgureanu transmitea în numele acestui consiliu militar, „diferite directive" către
unităţile din teritoriu ale sus-numitelor instituţii de stat, găsind destui ama-tori-aventurieri care să se subordoneze
în numele „revoluţiei" şi care s-au pretat astfel la crimele necesare confiscării puterii.
Marele Maestru C-tin Săvoiu este bun prieten cu Francisc Tobă, un garant al prieteniei celor doi fiind însuşi
Virgil Măgureanu, în prezent cel mai apropiat colaborator şi promotor al lui Tobă, Săvoiu fiind şi naşul de
cununie al fiului lui Măgureanu, familiile lor având şi firme împreună. Colaborarea dintre Săvoiu şi Tobă pare a fi
plenară, atât masonică, cât şi militară. Astfel, biblioteca Semper Fidelis oferă membrilor ei un interesant manual
masonic, publicat la Londra în 1873 şi intitulat The Text Book of Advanced Freemasonry containing for the selfinstruction of candidates. The complete rituals of the Higher Degrees, al cărei prim capitol, Ancient and
Honorable Fraternity Royal Ark Mariners se adresează masonilor militari, ca şi capitolul 4, Military Order of
Knights of Rome...
Francisc Tobă
În 1989, la Sibiu, căpitanul Tobă era şi militar şi revoluţionar, dar a fost acuzat penal mai târziu
pentru a fi sechestrat şi maltratat angajaţi ai ministerului de interne, pe care i-a catalogat drept
„terorişti" ai lui Ceauşescu, totul soldându-se cu 99 de morţi şi cca 200 de răniţi din rândul acestora.
În dosarul penal, finalmente închis în 2010 de procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi
(după ce judecarea a fost întreruptă pentru mai multe „vicii de procedură"), fiind inculpat şi Victor
Athanasie Stănculescu (care a ajuns in închisoare, dar în alt dosar penal), dar şi comandantul lui Tobă
din 1989, un anume colonel Aurel Dragomir, care se afla în subordinea generalului V. Athanasie
Stănculescu.
Iată o sinteză de presă a anchetei în „Dosarul Sibiu": „Francisc Tobă, cel care acum este patron
de serviciu de spionaj privat (referire la organizaţia think-tank Semper Fidelis - n.n.), s-a dovedit a fi
organizatorul, în decembrie '89, al «lagărului» de la Sibiu, unde au fost sechestrate aproape 600 de
persoane... Din ordinul nelegal al lui Francisc Tobă, în 22 decembrie 1989, au fost arestate peste 400
de cadre ale Ministerului de Interne şi Securităţii, precum şi peste 200 de civili din Sibiu iar locuinţele
considerate «cuiburi de terorişti» au fost distruse cu tunurile. Francisc Tobă, la acea dată căpitan, este
acuzat de tratamente neomenoase şi tentativă de omor, pentru că a luat răniţi din spital, unitate pe care
Tobă avea misiunea s-o apere, şi i-a dus la bazin, doi dintre aceştia - un ofiţer din Miliţie şi unul din
Securitate - murind pentru că nu au beneficiat de asistenţa medicală. Potrivit procurorilor militari, mai
multe persoane au fost împuşcate din elicoptere, la ordinul lui Tobă. Persoanele reţinute pe stradă sau
răniţii luaţi din spital au fost duşi în sala de gimnastică a UM 01512, unde au fost dezbrăcate şi legate
la mâini cu sfoară. De fapt, sala de sport era locul de triere a arestaţilor, ei fiind încarceraţi în sala
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bazinului de înot al unităţii. O parte din arestaţi au stat în bazinul golit de apă până la data de 24
ianuarie 1990. Ei au fost în permanenţă ameninţaţi cu moartea, iar unii chiar au fost împuşcaţi pentru
că au încercat să evadeze..."
În mai marele dosar penal al „revoluţiei" au fost implicate şi nume „mai grele", precum Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Gelu Voican Voiculescu, generalul Geoană etc, iar acuzaţiile mergeau de la
genocid la propagandă pentru război, omor, omor calificat, omor deosebit de grav. În ceea ce îl priveste pe Francisc Tobă, însă, fusese acuzat doar pentru faptele de lipsire de libertate în mod ilegal şi
tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav, dar şi de furt, după cum declara însuşi procurorul
Voinea: „La Sibiu, Nicuşor Ceauşescu avea o casă ornamentată şi cu obiecte de artă de la (muzeul)
Bruckental. Bun. Francisc Tobă ăsta, dosarul Sibiu..., a furat şi au fost găsite la el acasă obiecte din
casa lui Ceauşescu..."
Organizaţia militaro-masonică Semper Fidelis pretinde să „promoveze şi valorizeze" experienţa celor peste
150 de membri ai ei „în domeniul securităţii naţionale", afirmând totodată că este un „interlocutor specializat
constant" al statului român în acest sens, ca organizaţie „civilă... unică în spaţiul românesc" (!!?).
În activitatea „think-tank"-ului şi a lui Tobă personal, se află şi efortul de graţiere şi reabilitare a generalului
Victor A. Stănculescu (membru de onoare ai organizaţiei), condamnat în octombrie 2008 la 15 ani de închisoare
pentru crimele de la Timişoara din timpul evenimentelor din decembrie 1989, pentru care Semper Fidelis a
înaintat o cerere de graţiere către preşedintele Traian Băsescu. Ei par să îl ameninţe pe Băsescu sau pe nu se ştie
cine, căci îi scriu în memoriu că: „dacă Dumneavoastră sunteţi astăzi Preşedintele României... toate acestea au
fost posibile pentru că în iarna de sânge a anului 1989 umanismul şi luciditatea generalului Victor Athanasie
Stănculescu ne-au salvat de la măcel organizat. Cunoaşteţi, poate, mai bine decât noi, dimensiunile binelui şi
răului din negura acelui sfârşit de an care ne-a zvârlit într-o democraţie din care încă mai încercăm să înţelegem şi
aplicăm câte ceva...". În continuare, Semper Fidelis aruncă în joc şi unele secrete a căror dezvăluire ar face rău,
căci, unul din meritele lui Stănculescu ar fi „sfinţenia profund patriotică de care a dat dovadă în toţi aceşti ani
refuzând să arunce ţara în haos cu întreg adevărul despre Revoluţie doar pentru a se salva pe sine însuşi".
Dacă ţinem cont de faptul că, într-un interviu televizat şi transmis la B1tv (în emisiunea Condamnaţii de la
B1tv, realizată de Adriana Stoicescu şi avându-l ca intervievat, în închisoare, pe V.A. Stănculescu, difuzată în
premieră în 2010 şi reluată în ianuarie 2011), Victor Athanasie Stănculescu acuza regimul politic al lui Băsescu de
condamnarea sa, căci ar fi „crezut în cartea Masonerie şi Iudaism” (este vorba de volumul ce îl precede pe
prezentul, intitulat Masonerie & Iudaism - Super-think-tank-uri şi Cluburi mondiale şi apărut la editura Carpathia
Rex în aprilie 2008) (în care se arată - zicea Stănculescu - că el ar fi fost la baza răsturnării lui Nicolae Ceauşescu
în 1989, fiind executorul unei puternice oculte, Băsescu temându-se astfel că Stănculescu şi echipa l-ar putea
răsturna şi pe el), putem conchide că Semper Fidelis chiar îl ameninţa pe preşedintele Băsescu în cererea de
graţiere de la finele lui 2008, imediat după condamnarea definitivă a generalului.
„Nu am vrut să dau lovitură de stat [în 2008]" - zicea Stănculescu în încheierea interviului din puşcărie.
„Putea să mă cheme la palat Băsescu şi să mă întrebe". În fruntea semnatarilor memoriului pro-Stănculescu îl
găsim pe Răzvan Teodorescu, membru în Supremul Consiliu al marii loji conduse de dl. Săvoiu, MLNR 1880, dar
şi alţi masoni, precum Dinu Săraru, Mircea Chelaru, Virgil Măgureanu, Pavel Abraham sau Adrian Isac.
Apoi, însuşi nr.2 al Marii Loji Naţionale Române 1880, Horia-Nestorescu Bălceşti, s-a deplasat la
închisoarea Jilava să-l intervieveze pe ex-generalul Stănculescu despre cum a contribuit acesta la instalarea
masoneriei în România şi despre legăturile speciale ale acestuia cu masoneria. Surprinzător, Stănculescu
recunoaşte în interviu că a fost ajutat de masonii români să scape de condamnarea ce îl păştea în „afacerea
Motorola". Concret, rechizitoriul penal, finalizat în 15 mai 1997, îi acuza pe 10 inculpaţi, în frunte cu generalul
Stănculescu, că l-a începutul anilor '90, când generalul era ministru al Apărării, au cumpărat pentru armată 1000
de staţii Motorola la de 10 ori preţul real, creând un prejudiciu de 6 milioane de dolari. Imediat ce este trimis în
judecată, generalul - după cum îi declara dlui Nestorescu-Bălceşti - ia legătură cu Venerabilul Maestru Nicu Filip,
din conducerea Mari Loji Naţionale din România, care îl introduce la o întâlnire cu „fraţii" în căsuţa-templu din
strada Radu de la Afumaţi, din Bucureşti, unde a fost îmbrăţişat şi sărutat de cei prezenţi. Astfel, adăuga
Stănculescu, „am intrat în intimitatea acestei frumoase frăţii", legând o strânsă prietenie cu şeful ritului scoţian din
MLNR, Costel Iancu, care s-a implicat pentru „a mă ajuta cu dosarul Motorola”. [Ştim de la dl. NestorescuBălceşti că, în mod bizar, site-ul marii sale loji a fost atacat informatic, iar înregistrarea interviului ştearsă. Se
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găseşte, însă, parţial, pe youtube, sub numele „Victor Stănculescu face apologia masoneriei din închisoare".]
Victor Stănculescu nu spune cum a fost ajutat concret de către masonerie, dar istoria dosarului este
cunoscută: „După 5 ani de zile de cercetare judecătorească a Afacerii Motorola, instanţa supremă a schimbat
încadrarea juridică pentru toţi inculpaţii şi apoi nu a mai avut altceva de făcut decât să constate încetarea
procesului pe motiv că a intervenit prescripţia faptelor" (din presa de a doua zi a pronunţării sentinţei, 13 aprilie
2002).
[Generalul mai declara că a aflat despre masonerie din copilărie, când a fost dus să viziteze, în timpul
dictaturii lui Ion Antonescu, expoziţia oficială anti-masonică, dar că a înţeles, după război, cât de importantă şi
pozitivă este această „frumoasă frăţie".]
Relaţiile internaţionale ale Semper Fidelis sunt dintre cele mai interesante. Astfel, organizaţia anunţa în
aprilie 2010 lansarea la Casei Armatei din Bucureşti a ediţiei româneşti a cărţii de parapsihologie militară şi
spionaj a ex-generalului rus KGB Dmitry Fonareff, intitulată Metacontact. La apariţia cărţii a contribuit - cf.
generalului rus - şi românul C-tin Buzatu din Arad, Mare Prior al unui ordin românesc al Cavalerilor de Malta şi
patron al unei firme de „security", membră a IBSSA, "Asociaţie Internaţională de Escortă şi Servicii de
Securitate", cu sediul la Budapesta, creată de lt. general George Popper, la rândul lui Cavaler de Malta.
Semper Fidelis anunţa la un moment dat că va ajuta la vânzarea cărţii lui Fonareff printre membrii şi
asociaţi, pentru a veni „în sprijinul partenerului nostru, IBSSA România". Generalul rus Fonareff este şi
preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Gărzilor de Corp din Rusia, dar şi al The Worldwide Bodyguard League cu
sediul în Los Angeles, USA, fiind în acelaşi timp, implicit, un „membru de marcă în IBSSA", dar şi Cavaler de
Malta, ceea ce pare să confirme părerea unora că există o strânsă legătură între Cavalerii de Malta şi IBSSA,
aceştia din urmă fiind pesemne una din reţelele de spionaj şi acţiune a primilor.
Am evocat mai înainte prietenia dintre colonelul Tobă, fondatorul Semper Fidelis, şi C-tin Săvoiu, pentru a
contrazice bârfele unora dintre bătrânii militari, care spun că de când generalul mason Degeratu s-a asociat cu Fr.
Tobă în fondarea Federaţiei Militarilor din România s-ar pune de mazilirea marelui maestru Săvoiu, planul acesta
venind dinspre Semper Fidelis. Momentul unui astfel de scenariu ar fi fost vara lui 2010, când „decanul de
onoare" al celei de VI-a ediţii a „şcolii internaţionale de vară" a Asociaţiei Naţionale a Detectivilor din România,
ţinută la Predeal, a fost Francisc Tobă. Printre „specialiştii" care le-au dat lecţii cursanţilor se aflau mai mult
masoni, precum Mircea Chelaru sau regretatul „maestru" Olimpian Ungherea.
Bătrânii răi cu epoleţi, spuneau însă că „şcoala" de la Predeal a fost o „faţadă" ce acoperă un „conclav al
unor masoni din România, la care au mai participat Constantin Degeratu, Virgil Ardelean şi nelipsitul [Pavel]
Abraham. Conclavul a avut ca scop stabilirea unor măsuri de «coordonare» a unor ONG-uri şi sindicate, în special
a celor militare. «Fraţii» şi-au manifestat nemulţumirea faţă de maestrul Bartolomeu Săvoiu luând în calcul
inclusiv debarcarea acestuia". Conclavul ar fi continuat apoi în Bucureşti, la restaurantul Drumeţul din Drumul
Taberei, undeva cam prin spatele Ministerului Apărării, unde, în lipsa generalilor Degeratu şi Săvoiu, s-ar fi „pus
la punct planul de transformare a Federaţiei Militarilor din România în Federaţia Militarilor Masoni din România.
La discuţii au participat familia Tobă şi... generalii masoni Chelaru, Popescu, «maestrul» Ungheanu, «prezidenţialul» Dinu [Gh.], unul din fraţii Georgevici, «marele incoruptibil» Dobre Z. Tudorel, colonelul Bunea şi
alţii... S-a stabilit ca toţi să treacă la loja lui Tobă, să-l izoleze pe [Constantin] Săvoiu şi să-l oblige pe Degeratu să
îi urmeze.” (Agenţia forum (AIM) şi Ordinul negru din iulie-august 2010.) Timpul avea să dovedească, însă, că
militarii masoni vor continua să conlucreze şi nu să se scindeze, poate şi prin coeziunea asigurată de Virgil
Măgureanu, prietenul ambelor taberele (închipuit rivale sau nu).
Mai mult, generalul Mihaiu Mărgărit, adjunctul lui Constantin Săvoiu în Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din
România şi fost şef al Direcţiei Informaţii Militare (spionajul militar) (Şi „Asociaţia Proiect Semper Fidelis" are la
loc de cinste oamenii ei ce provin din servicii secrete, precum g-ralul Ştefan Coman (ofiţer de Securitate din 1968
în fosta unitate "T"-UM 0634 - ce se ocupa cu ascultarea convorbirilor telefonice ale populaţiei, apoi, din 1990,
comandant al unităţii speciale STS), g-ralul Petru Neghiu (preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi
in Retragere din SIE-spionajul românesc), ca şi personalităţi precum g-ralul Mircea Chelaru (membru al lojei
masonice bucureştene Zalmoxis) sau binecunoscutul mason din cadrul MLNR, g-ralul cosmonaut Dumitru
Prunariu.) a fost nelipsit de la fiecare întâlnire a Federaţiei Militarilor, atunci când nu putea să participe însuşi
marele maestru Săvoiu.
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În 26 noiembrie 2011, Francisc Tobă şi-a lansat la târgul de carte Gaudeamus volumul de studii Analiză de
conflict, elogios prezentat şi recomandat de Virgil Măgureanu, din al cărui discurs am reţinut, în esenţă, că „nu
există lume ne-conflictuală" şi că „SUA este pentru România putere tutelară". Iată-i alături, în următoarele
imagini, ca şi în acţiunile Semper Fidelis:
Francisc Tobă în stânga şi
Virgil Măgureanu în dreapta;
înainte şi după speech (foto 1), exşeful SRI a făcut de câteva ori spre
auditoriu un semn ocult cu braţele
încrucişate în forma X (foto 2)

Originea semnului X al braţelor încrucişate la illuminati şi la masoni ar fi din mitologia egipteană, unde îl
desemna pe Osiris.
Ordinele masonice folosesc semnul X nu numai spre a reprezenta gradul 17 din ritul scoţian (numit Cavaler
al Răsăritului şi Apusului). În gradul 13, Arca Regală (a Super Excelentului Maestru - imagine dreapta după lucrarea Monitor of Freemasonry de Richardson), se execută ca prim gest, acela al încrucişării braţelor deasupra
pieptului. Gestul se referă la pedeapsa ce se va aplica dacă va fi vreodată divulgat secretul aflat. Gradul Arca
Regală (Royal Arch), al 13-lea grad al ritului scoţian sau al 7-lea al ritului York, mai este cunoscut şi ca al
Masonului Secretului (sau al lui Solomon, în variantele iudaizate ale riturilor). În cadrul acestui grad, foarte
răspândit în Anglia, unde există şi un rit special cu acest nume (ca şi în SUA), se spune că iniţiatul primeşte
marile adevăruri masonice. Chiar despre un asemenea ordin, „Fraternity Royal Ark", este capitolul 1 al manualului masonic The complete rituals of the Higher Degrees, vehiculat de organizaţia lui Tobă, Semper Fidelis.
Elita Illuminati foloseşte la rândul ei gestul braţelor încrucişate în dreptul pieptului în semnul X, cu pumnii
strânşi, pentru a simboliza „fenomenele cheie" sau pentru a marca „evenimente semnificative". Însuşi semnul
illuminatilor, două oase încrucişate sub un craniu reprezintă acelaşi gest, cercetătorii afirmând că nu este
întâmplător faptul că acelaşi stindard era folosit atât de Illuminati, cât şi de piraţii mărilor, o frăţie iniţiatică a
morţii.
Unii dintre Illuminati din SUA au adoptat un simbol
asemănător, adăugându-i numărul 322. Este cazul organizaţiei Skull
& Bones, din care provin mulţi dintre şefii politici americani şi ai
spionajului SUA, CIA-ul.
Principala structură illuminati din SUA este, însă, Grand Lodge Rockfeller. A se vedea capitolul Clubul de
la Roma, Le Cercle, Comisia Trilaterală şi Rezervele României. Skull and Bones este o societate secretă ultraelitistă cu baza de recrutare la Universitatea Yale din New Haven, Connecticut, SUA. Preşedintele american
George H. W. Bush (care a lucrat şi la CIA), fiul său, preşedintele George W. Bush şi contracandidatul acestuia
din urmă la alegerile prezidenţiale din 2004, senatorul John Kerry, erau toţi membri ai Skull and Bones.
Influenţa Illuminatilor în SUA a făcut ca sărbătorile de iarnă, respectiv Crăciunul, să fie rescris din
Christmas în Xmas, pentru „recuperarea" (păgână a) sărbătorii.
[Şeful lui Fr. Tobă de la Garda de Mediu de până în primăvara lui 2012, ex-securistul Silvian Ionescu, este
un binecunoscut mason din „loja NATO" bucureşteană Dale Woodward, din cadrul MLNR (condusă de
Bălănescu şi Chirovici), iar Francisc Tobă a fost şi subalternul premierului Adrian Năstase, care, după ce l-a avut
secretar la guvern, l-a numit mai apoi şef la fabrica de tehnică aviatică Romaero de la Băneasa, după vizita lui
Năstase în Israel, când s-a convenit asupra unor interese aeronautice israeliene.]
Alianţa cu „fraţii" italieni
În 26 aprilie 2012, Marea Lojă Naţională Română „1880" a semnat Tratatul de Recunoaştere şi Amiciţie
Reciprocă cu Marea Lojă a Italiei, în cadrul Conventului ce a avut loc la Palatul Parlamentului, în foaierul mare al
sălii de plen a Senatului, cu ocazia vizitei delegaţiei Marii Loji a Italiei şi a Supremului Consiliu de Rit Scoţian
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Antic şi Acceptat italian, condusă de Suveranul Mare Comandor Luigi Pruneti. [În viziunea masonilor români,
această întâlnire a lor, la Bucureşti, cu masonii străinii (au mai participat şi reprezentantele Marii Loji Feminine a
Franţei şi ale Marii Loji Feminine a Elveţiei) a fost una „foarte importantă pentru România", având loc şi o serie
de „întâlniri cu oficialităţile române şi italiene", rămase însă secrete.]
La semnarea „Tratatului" şi la Convent a mai participat, ca invitat, Marele Orient al României, prin marele
maestru Caius Traian-Dragomir, însoţit de marele maestru „din trecut" Mircea Deaca, M.:.O.:R:. fiind la rândul
lui semnatarul unui tratat similar cu Marea Lojă a Italiei. Altă invitată la eveniment a fost şi Marea Lojă Naţională
a României-Loja de Ritualistică, prin M;. M:. Viorel Dănacu, invitat peste câteva luni la Roma să semneze acelaşi
tratat în numele marii sale loji, fapt petrecut, însă, la Bucureşti, în 20 octombrie.
Înainte de „Agapa Fraternă" de la restaurantul McMoni's din Bucureşti, ca mare maestru, C-tin Săvoiu a
oferit ordine masonice în grad de Comandor mai multor participanţi la Convent, în frunte cu marele maestru
italian, urmat de academicianul Răzvan Teodorescu, Horia Nestorescu-Bălceşti, M.:M.: Caius Traian-Dragomir,
Mircea Deaca, Viorel Dănacu, acad. Dan Berindei, Gelu Voican Voiculescu ş.a.
Tot în aprilie 2012, Marea Lojă Naţională Română „1880" a lui C-tin Săvoiu, înfiinţa Alianţa Masonică
Română (AMR), împreună cu Marele Orient al României (M.:M.: Caius Traian Dragomir) şi cu Marea Lojă
Naţională a României, de Ritualistică (M:. M:. Viorel Dănacu), aşa că în 16 iunie 2012, când marea lojă a
„fratelui" V. Dănacu se deplasa în Serbia şi semna „Tratatul de Amiciţie şi Recunoaştere Reciprocă" cu Marea
Lojă Regulară a Serbiei, o făcea, la Belgrad, şi marea lojă a generalului Săvoiu (care tocmai devenise şi preşedinte
executiv al Asociaţiei Lege şi Ordine, condusă de un fost şef de filială a serviciului secret al M.I., Gh. Dinu,
alături de alt militar mason, g-ralul C-tin Degeratu, organizaţie ce vrea schimbarea sistemului electoral „pentru ca
elitele să ajungă în fruntea politicii româneşti" şi care s-a remarcat ca susţinătoare a ex-premierului M. R.
Ungureanu.)

6. Marele Ordin Feminin Român
- O prezidenţiabilă printre masoni Avocatul care ar fi lucrat juridic la crearea unora dintre organizaţiile militare româneşti, deşi femeie, este tot
un mason, Graziela Bârlă, candidată la preşedinţia României în 1996, 2000, 2008 şi, până de curând, soţia lui
Lucian Cornescu-Ring, şeful evreu al ritului scoţian al MLNUR-MLNR„1880", apoi al Marii Loji Simbolice
Române. Ea este şi avocatul curent al binecunoscutului jurnalist Ion Cristoiu.
Deşi a candidat ca independentă la preşedinţia României, dna Bârlă a avut întotdeauna alături un partid mic,
aproape necunoscut, al cărei „preşedinte executiv" a şi devenit, anume „Partidul Particularilor" (numit la un
moment dat şi „Forţa Dreptăţii"). Partidul a fost înfiinţat după întoarcerea în România, în 1990, din Franţa, a lui
Lucian Cornescu-Ring. care s-a remarcat ca unul dintre apropiaţii premierului Petre Roman, devenind extrem de
activ în politică, afaceri şi masonerie. În politică s-a înscris în Partidul Social Democrat condus de Sergiu
Cunescu, ajungând vicepreşedinte, dar a plecat cu mare scandal şi a înfiinţat „Partidul Social Democrat
Tradiţional", viitorul „Partid al Particularilor".
L. Cornescu-Ring anima emisiunile electorale ale Televiziunii Române de stat la începutul anilor '90, dar a
fost implicat şi în scandaluri, precum cel de preluare a ziarului Tineretul Liber (fost Scânteia Tineretului, în
perioada comunistă), iar în plan masonic s-a certat cu Marea Lojă Naţională din România, unde şef al ritului
scoţian este Costel Iancu, funcţie spre care aspira şi el, astfel că „s-a îndreptat spre dizidentul Andre Szakvary, care l-a primit cu braţele deschise". Şi cum Szakvary conducea, deşi contestat, Supremul Consiliu de grad 33 din
cadrul MLNUR, după această asociere cu Ring, se spune că ex-soţia acestuia din urmă, Graziela Bârlă, pleda „în
toate procesele intentate de Szakvary celor care refuză să-i recunoască statutul de Suveran Mare Comandor".
Cum am văzut, Szakvary a fost înlăturat din această funcţie de şef al ritului din MLNUR chiar de către
Cornescu-Ring, în 2008, în asociere cu, C-tin Săvoiu, dar chiar şi Ring a fost înlocuit din funcţia de Suveran Mare
Comandor, în octombrie 2010, de către dl. Horia Nestorescu-Bălceşti, după ce Ring „radiază din rolurile sale
numele lui Bartolomeu Constantin Săvoiu, care, la Rit, este ars între coloane". Ring nu a rămas, însă, pe drumuri,
fără o mare lojă, căci anul următor s-a înfiinţat Marea Lojă Simbolică Română, condusă ca Mare Maestru de
Bogdan Gamaleţ, în cadrul căreia Ring conduce Supremul Consiliu de rit scoţian, „recunoscut" prin decret de la
primul Convent, ţinut în 25 iunie 2011.
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Graziela Bârlă a rămas, însă, alături de echipa lui Constantin Săvoiu şi H. Nestorescu Bălceşti, MLNR
„1880", chiar în acelaşi an divorţând de Lucian Cornescu Ring.
Marea lojă a Grazielei Bârlă a fost înfiinţată în iunie 2006 sub denumirea iniţială de Marea Lojă Naţională
Dunărea, care în decembrie 2007 şi-a schimbat denumirea în Marele Orient Feminin Român, apoi, la Conventul
din 16 octombrie 2010, în Marele Ordin Feminin Român. Această masonerie feminină a fost, de fapt, înfiinţată,
iniţial, ca lojă de adopţiune de către „fraţii" de la Marea Lojă Naţională din România, sub mandatul M.: M:.
Eugen Ovidiu Chirovici, când 21 de candidate „au primit lumina masonică".
În octombrie 2010, Conventul masonic al Marelui Ordin Feminin Român, întrunit la Bucureşti, a reales-o în
funcţia de Mare Maestră pe Graziela Bârlă, poziţie din care ea a semnat în 17 iunie 2011, la Hotelul Novotel din
Bucureşti, o alianţă cu alte obedienţe masonice româneşti, împreună cu Constantin Săvoiu din partea Marii Loji
Naţionale Române „1880", cu H. Nestorescu-Bălceşti din partea Supremului Consiliu al MLNR „1880", cu
Mircea Deaca, marele maestru al Marelui Orient al României, cu maestrul Ionescu-Miu din partea Marii Loji
Regulare a României şi cu Mircea Cărăuşan din partea Ordinului Masonic Mixt Internaţional Dreptul Uman
(Jurisdicţia Română).
Întrebată de o ziaristă argeşeană, în 2008, ce şanse crede că are să câştige preşedinţia României, Graziela
Bârlă ar fi răspuns că „nici Obama nu credea ca va ieşi preşedinte". „Îmi vine să-i spun -relata ziarista- că nici
România nu e America, şi nici dumneaei un Obama, dar mă abţin. Spune că «voi încerca să ies senator [măcar], că
nu mă joc, nu fac atâtea investiţii degeaba!»".
Despre alianţele masonice ale Grazielei Bârlă s-a văzut la Conventul M.:O.:F:.R.: din martie 2012, când
alături de ea au stat reprezentanţii Marii Loji Naţionale Române „1880", ai Marii Loji Naţionale a României-Loja
de Ritualistică (a M:. M:. Viorel Dănacu), dar, mai interesant, şi ai Marii Loji Simbolice Române, ce recunoaşte
ca Suprem Consiliu de gr. 33 pe cel condus de fostul ei soţ, Cornescu-Ring (de care ea se despărţise recent,
părând certaţi). Chiar la începutul aceleiaşi luni, martie 2012, Graziela Bârlă semnase cu Viorel Dănacu un
protocol masonic numit „Concordia", în care marile lor loji stipulau că vor redeschide „masoneria spirituală"
pentru a reconstrui societatea românească.
Rezultă existenţa unei mari rivalităţi între cele două mari loji masonice feminine româneşti, cea condusă de
Graziela Bârlă şi cea condusă de Anca Nicolescu (Marea Lojă Feminină a României), iar acest fapt reiese cu
prisosinţă din alianţele cu marile loji bărbăteşti pe care ele le fac, acestea nefrecventându-se reciproc, dimpotrivă.

7. „MLNUR-ul Mecet" (Szakvary-Mânecan-Trofin)
(„Marea Lojă Naţională Unită din România" după 2009)
Deşi Marele Maestru C-tin Săvoiu şi echipa sa au câştigat în instanţă atât conducerea, cât şi înlăturarea lui
Andre Szakvary şi a apropiaţilor săi din cadrul Marii Loji Naţionale Unite din România, ei acuzau că Szakvary,
ajutat de asociata sa Anca Nicolescu. folosind actele, ştampila şi însemnele oficiale ale MLNUR, pe care şi le-au
însuşit, a continuat să folosească numele marii loji. Acesta ar fi şi motivul, dar nu este singurul, pentru care
Marele Maestru Săvoiu ar fi preferat redenumirea marii sale loji drept„MLNR 1880".
Paradoxul specific justiţiei româneşti este acela că şi tabăra lui Szakvary a
câştigat ceva în instanţă. Deşi au fost excluşi, ei au reuşit să-l înregistreze pe
Liviu Mânecan ca Mare Maestru al MLNUR, după care îi somează pe Săvoiu &
comp să nu mai folosească numele marii loji. Aceştia se conformează, cum ştim,
dar, deşi ulterior câştigă, din nou, în instanţa de recurs (după 2 ani şi jumătate de
proceduri judiciare), era prea târziu, nu mai foloseau numele MLNUR. [În
martie 2011 obţineau pronunţarea în dosarul 21.696/4/2010 având drept obiect
înscrierea modificărilor la actele constitutive ale „Asociaţiei MLNUR",
intervenite prin Procesul verbal al Adunării generale a membrilor din data de 5
noiembrie 2010, prin care a fost ratificat Proiectul de fuziune dintre Marea Lojă
Naţională Unită din România şi Marea Lojă Naţională Română „1880".]
Indiferent care ar fi starea reală de drept a hăţişului juridic invocat de ambele părţi, un fapt rămâne: din 2009
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numele Marii Loji Naţionale Unite din România este public vehiculat şi folosit de către Andre Szakvary şi
masonii rămaşi sub influenta sa (a se vedea subcapitolul Războaie şi sciziuni, ca şi Sciziunea: doua Mari Loji
paralele).
E numită şi „MLNUR Mecet", căci de la Conventul extraordinar al lojilor reunite sub influenţa lui Szakvary
în 27 aprilie 2009, Convent în care Liviu Mânecan a fost uns mare maestru, „secretariatul general" sau „marele
secretariat" al „fraţilor" ce-l urmau pe Szakvary, funcţionează în casa din strada bucureşteană Mecet, nr.21, unde
este şi cuibuşorul sau „vizuina" cuplului Szakvary -Anca Nicolescu. În podul casei din strada Mecet, zic apropiaţii, se află amenajat şi un „templu" secret, pentru scopurile ritualice personale ale celor doi. Anca Nicolescu
spune că e medic New Age. Astfel, acest MLNUR paralel ar fi condus numai formal de către Mânecan, ca mare
maestru, şi de Dan Trofin, ca mare secretar.
Cei doi sunt descrişi deloc măgulitor de foştii lor „fraţi". Astfel, Liviu Mânecan ar fi un „obscur fost
fotograf, şomer profesionist, omul de casă al cuplului Szakvary -Nicolescu, iar Dan Trofin, fost locotenent de
Securitate şi specialist în informatică (şi în dezinformaţii), «om de afaceri» şi «om de casă» al faimosului cuplu,
devenit fidel acestora de când a cumpărat la un preţ «bun» un apartament de la Anca Nicolescu, pe care aceasta la «moştenit» de la defunctul doctor Chiriceanu şi în care locuieşte acum".
Legăturile romantice dintre Andre Szakvary şi Anca Nicolescu, ca şi cele masonice, sunt prezentate în bună
parte în capitolul privind Marea Lojă Feminină a României, ca şi în subcapitolul Episodul Szakvary şi „Districtul
Transilvania".
„Nicolescu-Szakvary - continuă denigrarea foştii lor „fraţi" -, din vizuina lor din str. Mecet... trag sforile şi
încearcă să apară peste tot. Dispunând de mijloace financiare confortabile, nu scapă nici o ocazie să participe la
orice congres sau ceremonie masonică în lume, pretinzând că sunt deţinătorii adevărului masonic în România şi
penetrând diferitele organizaţii (de la CLIPSAS la cele sud-americane sau africane). În România, prin alte faţade, ca
Fundaţia Solidaritatea Culturală Română -ARS 21, cuplul Nicolescu-Szakvary şi cei câţiva acoliţi ai săi îşi întind
pânza de păianjen, încercând să-i capteze pe cei neavizaţi."
„Agenţia" masonică de informaţii
Mai sunt acuzaţi că stau „în spatele unei adevărate caracatiţe de presă", care are la vedere câteva site-uri de
Internet, în frunte cu foarte activa „Agenţie de Presă Masonică din România", altele enumerate fiind şi
International Masonic News Agency of Romania, Jurnal RSAA (al ritului scoţian antic şi acceptat condus de
Szakvary) şi Societatea Română de Televiziune Masonică, reunite în GPMR.
În fruntea Agenţiei, care funcţionează mai degrabă ca un serviciu de informaţii privat, decât ca un organ de
presă, stă „Fratele Fondator" al acesteia, a cărei identitate este menţinută secretă şi care, dacă nu este Szakvary
însuşi, este chiar Marele Secretar Dan Trofin, „fostul locotenent de Securitate şi specialist în informatică".
Direcţiile speciale ale Agenţiei - ce are o bogată organigramă - sunt „cancelarii" şi „secretariate" (precum Cancelaria Fratelui Fondator, Secretariatul General, Cancelaria pentru Afaceri Externe I, Secretariatul pentru Afaceri
Interne II, Secretariatul pentru Comunicaţii III, Secretariatul pentru Tehnologie şi informatică IV), dar cel mai
puternic pare a fi „Secretariatul V", cu atribuţii secrete şi numit astfel, probabil, în amintirea nostalgică a celebrei
Direcţii a 5-a a Securi-tăţii. Fratele Fondator însuşi se alinta cu asemenea destăinuiri: „În primăvara-vara lui 2009,
la Bucureşti, Roma şi Paris, izolat şi în alte părţi, erau zvonuri care indicau că în spatele Agenţiei stau eşaloanele
II şi III ale fostei Securităţi... Spre toamnă au apărut alte zvonuri care indicau anumite instituţii din ţară pe care,
din respect... nu am să le numesc” (http://agentiadepresamasonica.blogspot.com) (aluzie de prost gust la serviciile
secrete ale statului român).
Secretariatul V al Agenţiei masonice a creat un „sistem internaţional de centrali-zare a informaţiilor
masonice", ce preia instant zeci de mii de informaţii pe zi, chiar în mo-mentul apariţiei lor, fiind „legat automat la
un motor de căutare intern, al cărui caracter nu este public, şi la peste 4.800.000 de publicaţii şi surse de informare
masonică şi profană" (!), scopul fiind „o resursă pentru rapoartele şi analizele Secretariatului V".
„Marele Frate Fondator" conduce Agenţia prin „decrete", aşa cum este şi „Decretul IV/6010" (adică decretul
4 din 2010), prin care a decis înfiinţarea „Corpului Special..., o structură internă... pusă la dispoziţia
Fondatorului", care, formal, se ocupă de „corespon-denţa oficială", cu „implicarea în problematicile speciale
apărute în masonerie" şi legătura Agenţiei cu alte „structuri sau corpuri masonice".
Este evident că ştirile „Agenţiei" sunt prezentate din perspectiva grupului Szakva-ry-Nicolescu-MânecanTrofin. Aşa a fost anunţul că Marele Maestru al MLNR (principala putere masonică românească), Radu
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Bălănescu, informa în martie 2011 Conferinţa Marilor Maeştri (masoni) din America de Nord, la Washington,
asupra unui nou nume de mare lojă românească: Marea Lojă Naţională Română 1880.
Szakvary şi MLNUR-ul său îşi promovează cu asiduitate imaginea în lumea masonică, ca şi în cea
„profană". Acest fapt a reieşit cu prisosinţă în septembrie 2010, când „fraţii" din strada Mecet au invitat la
Bucureşti, la „delegaţiile marilor loji, marilor ori-ente sau supremelor consilii aparţinând organizaţiei
internaţionale masonice CLIPSAS, adică „Centrul de Legătură şi Informare al Puterilor masonice Semnatare ale
Apelului de la Strasbourg" (Centre de Liaison et d'Infor-mation des Puissances maconniques Signataires de
l'Appel de Strasbourg).
„Apelul de la Strasbourg", care este constituţia CLIPSAS (O asociaţie, după legea franceză), este opera
Marelui Orient al Franţei, fiind semnat la 22 ianuarie 1961 de către 12 ordine masonice - puteri suverane, aproape
toate Mari Oriente. Dacă Marele Orient al Franţei este ateu, revoluţionaro-anarhist, era de aşteptat să îşi pună
această amprentă şi asupra organizaţiei. Pe scurt, „apelul" cheamă la refacerea „Lanţului de Unire" dintre toate
masoneriile, fără „regretabile exclusivisme" cum ar fi „regularitatea" sau folosirea la ritual a Bibliei (ori a altei
cărţi sfinte revelate) şi fără necesitatea recunoaşterii (invocării) lui Dumnezeu sau a Marelui Arhitect al
Universului. Masonii, bărbaţi sau femei din lojile membre ale „Alianţei de la Strasbourg", un Concordat masonic
lărgit, pot participa la întrunirile din oricare dintre templele celorlalte loji membre, fără restricţii.
Alianţa CLIPSAS se opune în primul rând regularităţii masoneriei engleze şi „obstinaţiei" pentru divinitate a
acesteia, motiv pentru care, în 1973, Marele Maestru evreu Zeller al Marelui Orient al Franţei declara, în numele
CLIPSAS, că ei urmăresc „restabilirea universalităţii" masonice şi că „nu există nici o excluziune de principiu
împotriva Marii Loji Unite a Angliei; dacă ne ia aşa cum suntem, aceasta ne este suficient!".
CLIPSAS reuneşte masonii „care consideră că absoluta libertate de conştiinţă este cea mai mare victorie a
umanităţii asupra ei însăşi". Ce nu adaugă, este că „absoluta libertate de conştiinţă" poate fi totodată egală şi cu
lipsa conştiinţei, cu imoralitatea, sau poate justifica crima, religiile sângeroase şi satanismul etc. Cele 64 de
obedienţele masonice internaţionale ale CLIPSAS urmăresc să determine viitorul omenirii, în cadrul unui Colocviu
anual în care discută „problemele majore şi grave ale lumii moderne", dezbătute mai înainte, de-a lungul anului, şi
în lojile masonice ale obedienţelor membre.
Amfitrioana de la Bucureşti a „Colocviului Masonic Internaţional" al CLIPSAS din 10-12 septembrie 2010,
mai importantă decât Szakvary şi Liviu Mânecan, a fost Anca Nico-lescu, căci Marea ei Lojă Feminină a
României era membră CLIPSAS din mai 2006. Pe lista participanţilor se etalau nume precum „Marele Maestru
Mondial şi Mare Hierofant al Suveranului Sanctuar Internaţional al Ordinului Masonic Internaţional de MemphisMisraim", Willy Raemakers, alături de Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu de Luxemburg, Alain
Fumaz, de preşedintele CLIPSAS, Marc-Antoine Cauchie, ca şi reprezentanţi ai Marelui Orient al Franţei, ai Marii
Loji a Franţei, Marii Loji Regulare a Portugaliei, Marii Loji CAMEA, Marii Loji Liberale a Turciei, Marelui Orient
al Marocului, Marii Loji Unite a Bulgariei, Marii Loji a Muntenegrului etc.
Abordând „situaţia lumii", una din temele abordate s-a axat pe lumea islamică, dar şi pe importanţa Franţei
în lume. Ultima intervenţie a aparţinut „reprezentantului oficial al exilului masonic, doamna şi Sora Anca
Nicolescu, care a vorbit în numele lui Mircea Se-gall, unul din ultimii Francmasoni români în viaţă ai exilului de
la Paris", un conaţional de al ei, am adăuga noi, Anca Nicolescu petrecându-şi în Israel chiar şi perioada în care
deţinea gradul 18 în ritul scoţian. Segall - care după sciziunea MLNUR din 2008-2009 a devenit foarte important
pentru echipa Szakvary & Nicolescu, devenind un fel de tutore pentru „MLNUR Mecet"- s-a născut la Bucureşti
în 1930, dar a emigrat cu familia în 1950 în Israel, în „Orientul Ierusalim", unde a lucrat pentru guvern. În 1952
este angajat de IBM Israel, care în 1962 îl transferă la Paris, lucrând ca manager până în 1989, la pensionare, deşi
nu avea studii superioare. În 1972, Segal e iniţiat în masonerie, la Paris, într-o lojă din neregulara Marea Lojă a
Franţei în timpul şederii la Ierusalim, Mircea Segall ar fi studiat kabala, pentru ca, mai târziu, să conferenţieze pe
teme de „masonerie, ritualistică, istorie, astrologie, cosmologie, filosofie şi studii biblice". Din 1977, e maestru
venerabil al lojilor româneşti „în exil" La Roumanie Unie (România Unită) şi l'Etoile (Steaua), ambele din Paris.
După ce obţine gradul 33 în ritul scoţian, în 1983, intră în Supremul Consiliu pentru România din Exil, iar în 1988
în Supremul Consiliu din cadrul Marii Loji a Franţei, al cărei Mare Cancelar Adjunct şi apoi Mare Maestru
Adjunct pentru afacerile externe cu ţările de limbă engleză după 2002. Este totodată membru al USA Scottish Rite
Research Society.
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Formal, ei, „masoni, specialişti, academicieni şi profesori universitari" s-au reunit la Bucureşti pentru a
dezbate „cele mai importante probleme ale lumii contemporane" de pe agenda Organizaţiei Naţiunilor Unite
(ONU). Dar evenimentul a avut, în afara unei conferinţe publice, o a doua parte, în care discuţiile s-au purtat în
culise. Între ei, „fraţii" discutau la Bucureşti despre scandalurile din masoneria franceză, atât cele financiare, cât şi
cel privind legăturile dintre preşedintele francez Nicolas Sarkozy şi unele mari loji din Franţa.
[Fiul lui Sarkozy, Jean, fusese racolat/iniţiat pe Insula Corsica, acolo unde mama sa are o vilă, de către exMarele Maestru al Marelui Orient al Franţei, evreul Alain Bauer, un apropiat al preşedintelui francez, poreclit şi
sark-mason-ul. Mai era şi scandalul generat în februarie de Francois Stifani, marele maestru al Marii Loji
Naţionale Franceze (GLNF), care i-a trimis preşedintelui un „raport asupra organizaţiilor musulmane din Franţa",
ce dovedea că masoneria se ocupă de spionaj. Sugestiile anti-islamice făcute preşedintelui francez de Stifani au
ridicat mari semne de întrebare presei franceze, ca şi faimosul „cabinet fantomă" al acestuia, fiind vorba despre
racolarea masonică a înalţilor funcţionari ai Franţei (cum era cazul şefului de cabinet al secretarului de stat
Christian Blanc, sau al şefului de cabinet al prefectului regiunii Ile-de-France), ajungând până la consilierii lui
Nicolas Sarkozy de la Palatul Elysee, cu care îşi face servicii reciproce. Dar nu toţi masonii francezi voiau
realegerea în 2012, ca preşedinte al Franţei, a lui Sarkozy (la 24 ianuarie 2012, Sarkozy a invitat francmasonii
francezi la Palatul Elysee, pentru a le obţine sprijinul), căci puternicul Mare Orient al Franţei l-a susţinut pe
candidatul socialiştilor, Francois Hollande.]
Prin aducerea „MLNUR-ului Mecet" în componenţa Clipsas din 2009, ca „membru cu drepturi depline",
Anca Nicolescu a reuşit să lipească această mare lojă românească de iregularul Mare Orient al Franţei, aceasta
fiind noua direcţie după despărţirea de masonii ce i-au urmat pe C-tin Săvoiu şi Horia Nestorescu-Bălceşti, care
practică o masonerie de tip regular (chiar dacă nu sunt „recunoscuţi" de alţii).
Iregularitatea asumată a „MLNUR Mecet" este întărită şi de faptul că pretinde a-l avea ca lider istoric şi
spiritual pe evreul Mircea Segall, care aparţine tot unei mari loji ire-gulare franceze, Marea Lojă a Franţei, de
unde provine şi Szakvary. Tot Mircea Segali a fondat la Paris o aşa-zisă Academie Masonică Internaţională, un
ONG de fapt, în care a înscris-o ca membră şi pe Anca Nicolescu (v. cap. Marea Lojă Feminină României).
Pe linia masoneriei iregulare condusă de Marele Orient al Franţei şi de CLIPSAS, MLNUR din Mecet şi-a
dezvoltat o serie de relaţii cu masoneriile africane şi latino-ameri-cane, luând distanţă de masoneria nordamericano-britanică. Găsim astfel Marea Lojă participând în 5 şi 6 februarie 2010, la Madagascar, la „Conferinţa
Puterilor Masonice Africane şi Malgaşe", alături Marele Orient al Franţei şi de Marele Orient al Belgiei, ca şi de
Anca Nicolescu, ce reprezenta marea ei lojă feminină românească.
Apoi, în 16-17 aprilie 2010, conduşi de marele maestru Liviu Mânecan, masonii din conducerea MLNUR
participau, tot alături de Marele Orient al Franţei, la o „Reuniune Masonică Internaţională", a cărei a 7-a ediţie va
avea loc la Bucureşti, în mai 2012, gazda fiind Anca Nicolescu şi Marea Lojă Feminină a României, sponsorizată
de BNR.
În perioada 9-10 septembrie 2011, Andre Szakvary, ca şef al Supremului Consiliu de grad 33 (de la
MLNUR), a organizat la Cercul Militar din Bucureşti o „Conferinţa Mondială" masonică a „civilizaţiei umane",
având o audienţă formată din oficiali ai statului român de la ministerul Apărării şi Banca Naţionale a României,
din secretarii de stat ai ministerului de Externe şi diplomaţi străini în România, precum ambasadori şi secretari ai
Israelului, Spaniei, Braziliei, Macedoniei, Mexin, Filipine etc. Nu au lipsit nici „reprezentanţii Ordinelor
Nobiliare şi Cavalereşti din Europa" şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române (prof. Emil Corniţescu).
Conferinţa a fost deschisă de Szakvary, susţinut de un „înalt demnitar" al statului român, iar în fruntea
conferenţiarilor s-a aflat Albert Guigui, marele rabin din Bruxelles. Masonii şi prietenii lor şi-au făcut veacul pe la
Hotelul Novotel, clubul Cortina, iar „dineul de gală" (o agapă masonică) l-au organizat la Clubul B.N.R.,
principal sponsor.

8. Marele Orient al României
Este una din centralele masonice din România cu o foarte discretă activitate, al cărei prim Mare Maestru a
fost, de la întemeierea din 2005 până recent, Mircea Deaca, apoi Caius Traian Dragomir, iar de la Conventul
Marelui Orient al României întrunit în 20 octombrie 2012 la hotelul bucureştean Caro, Gabriel Stanciu, directorul
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pe România al firmei franceze Alstom, cea care a încheiat cu statul român (prin Metrorex), în anul 2003,
scandalosul contractul de 239 milioane euro pentru întreţinerea, pe o perioadă de 15 ani, a metrourilor din
Bucureşti.
Înfiinţat prima oară în 1879 sub obedienţa Marelui Orient al Franţei, al Marelui Orient al Italiei şi a Marii
Loji Simbolice a Ungariei, Marele Orient al României a fost în realitate funcţional abia din perioada 1925-1929,
sub regimul regelui Carol al II-lea, funcţionând până în 1938. Cum am arătat, această mare lojă era asiduu
populată de masonii de origine evreiască, fapt recunoscut într-un răspuns public la acuzele ce-i erau aduse de
forţele naţionaliste, chiar de către Marele Orient al României: „Da, avem alături de noi şi evrei, dar evrei născuţi
şi crescuţi în pământ românesc, cu aceleaşi sentimente ca şi noi, evrei cu care am urmat aceleaşi şcoli...”.
(Declaration des principes adoptee par le Grande Orient de Roumanie, Bucureşti 1929)
Marele Orient al României a fost la un moment dat în opoziţie cu Marea Lojă Naţională din România, care a
adoptat în anumite momente accente naţionale româneşti cât timp a fost condusă de către maiorul Constantin
Moroiu, care - cf. istoricilor masoni - s-ar fi implicat adesea în favoarea intereselor naţionale ale României la nivel
masonic mondial. Într-un editorial din 31.12.1880, Moroiu acuza în revista Triunghiul activitatea Marelui Orient
al României privind intrigile interne şi amestecul masoneriei din străinătate în activitatea acestuia. Alt aspect
străin era acela că, preluându-şi Constituţia după Marele Orient al Franţei, Marele Orient al României „nu cerea
membrilor săi să creadă în Dumnezeu şi cu atât mai puţin în nemurirea sufletului".
Când în ziua de 10.12.1929 un grup de 10 studenţi cuzişti (mişcare naţionalistă, precursoare a mişcării
legionare) a pătruns în forţă peste masonii Marelui Orient al României reuniţi în Templul din strada Lipscani
nr.24, scoţându-i în şuturi afară, devastân-du-le sediul şi confiscându-le parte din arhivă, Marea Lojă Naţională sa delimitat public de Marele Orient, arătând că ea „lucrează" după alte principii decât M.O.R., fiind o „organizaţie
independentă şi cu caracter naţional şi românesc... credinţa în Dumnezeu, respectul faţă de legile şi aşezămintele
ţării". În afară de câţiva români, în conducerea Marelui Orient al României găseai la acea dată mai mulţi evrei sau
diverşi alţi alogeni, precum Leo Salzman - Mare Secretar permanent, Alfred Paucher- Mare Orator, Feldman Prim Mare Veghetor, Isac Lubiş-şeful Secretariatului General ş.a.m.d.
La un moment dat, Marele Orient al României ieşise de sub obedienţa Marelui Orient al Franţei, intrând sub
cea a masoneriei americane, atunci când la 5 septembrie 1929 el era înregistrat ca persoană juridică la Tribunalul
Ilfov. Este vorba despre Marea Lojă a Statului New York care emitea la 30.08.1929 o circulară către „toate
Puterile Masonice din lume" pentru ca Marele Orient al României să fie beneficiarul recunoaşterii masonice
internaţionale.
Marele Orient al României după 1990
Ordin masonic neregular, Marele Orient al Franţei a apărut în România chiar din 1990. Pe atunci editam
împreună cu alţi asociaţi revista „Arhetip - Atelier Spiritual" şi îmi amintesc că revista publicase şi articolele cu
conţinut ezoteric ale unui domn C-tin Rupa, care, după mai multe întâlniri, ne-a făcut oferta de a deveni masoni în
cadrul unei loje româneşti ce urma a se înfiinţa sub obedienţa Grand Orient de France. În acest scop, el a lăsat în
redacţie câteva „cereri" tip ce trebuiau completate pentru a intra în Marele Orient. [Oferta a fost neonorată de
către majoritatea membrilor redacţiei: Vasile Andru - redactor şef -arăta că nu are o conformaţie interioară
compatibilă cu viaţa masonică; Radu Ştefan - director - era un naţionalist care avea reticenţe faţă de masonerie;
Cornel-Dan Niculae - secretar de redacţie -tocmai descoperise isihasmul prin discuţiile cu părintele Ghelasie
Gheorghe, ceea ce îi umplea sfera preocupărilor spirituale, neînţelegând necesitatea unei alternative. Numai Iulian
Dragomir nu a refuzat oferta categoric, dar nici nu i-ar fi dat curs. Ulterior, însă, el avea să înfiinţeze o nouă
editură cu acelaşi nume (Arhetip) unde a editat operele antroposofului (şi mason, totodată) Rudolf Steiner.]
Participasem apoi în anul 1991, ca invitat, la „Biblioteca franceză" (Institutul Francez) din Bucureşti, la o
conferinţă despre masonerie, susţinută de masonii din conducerea acestui Mare Orient al Franţei, în frunte cu
Jacques Orefice, M.: M:. adjunct grad 33 şi Mare Secretar pentru Afaceri Externe al Marelui Orient.
M.: M:. Jacques Orefice a mai conferenţiat în acea vreme, în afară de Bucureşti, la Braşov şi la Timişoara,
aceste 3 locaţii fiind preferate şi pe viitor.
La scurt timp, sub obedienţa G:.O:.D:.F:. (prescurtarea masonică a Grand Orient de France), se înfiinţa la
Bucureşti loja masonică Humanitas. Era ziua de 23 iunie 1991, iar ritualurile s-au întins în noaptea care urma,
Noaptea de Sânziene (o noapte cu valenţe magice universale). Peste alte 17 luni, M:. M:. adjunct al Marelui
Orient al Franţei, Jacques Orefice, susţinea o Conferinţă de Presă publică în centrul Bucureştiului, pe Calea
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Victoriei, la Hotelul Bucureşti (redenumit azi Radisson Blu), locaţie în care se găseau cazaţi la acea vreme
aproape toţi parlamentarii români, dar şi unde se caza întotdeauna Marcel Schapira (şeful ritului scoţian român
atunci şi membru al Marii Loji Naţionale a Franţei) când venea în România.
M;. M.: Jacques Orefice susţinea, deci, la 9 noiembrie 1992, că România trebuie să aibă un Mare Orient
masonic, ca şi Franţa, motiv pentru care a avut numeroase „contacte oficiale, instituţionale", dar şi-a exprimat şi
dorinţa de a se întâlni cu preşedintele Ion Iliescu în vederea „progresului României” (Conferinţa de presă a lui
Orefice este reprodusă în Evenimentul Zilei din 10.11.1992). În mod bizar, însă, până şi singura lojă românească
din obedienţa G:.O:.D:.F:., de după 1989, loja Humanitas, a intrat în adormire prin anii '90 (redeşteptându-se abia
în aprilie 1998). În iunie 1994, Marele Orient al Franţei publica în presa românească o „Declaraţie", de fapt un
apel, căci se încheia cu „invitarea celor interesaţi să participe la lucrările masonice" patronate de Marele Orient, să
scrie, în Franţa, direct pe adresa Marelui Orient, sau în România, pe adresa unei căsuţe poştale. „Indiferent pe ce
cale, o serie de profani au intrat în contact cu Grand Orient de France şi sunt astăzi membri ai unor loji româneşti
aflate în obedienţa acestuia - scria în 2005 istoricul mason H. Nestorescu-Bălceşti (op. citat.)-. Activitatea lor este
deosebit de discretă, foarte puţine fiind informaţiile care au ajuns în afară". „Discreţia asupra ceremonialului este
şi o formă de izolare pentru a gândi în pace, pentru a marca separarea de tumultul vieţii cotidiene, mai ales într-un
spaţiu cum este cel masonic, care încearcă să reunească personalităţi..." spunea ex-M:.M.: Mircea Deaca,
adăugând: „discreţia este, pentru masoni, o formă de a se proteja, iar pe de altă parte este şi o formă retorică de a
se face cunoscuţi, de a naşte interesul prin această discreţie promovată"(adică o şmecherie pentru a seduce).
În acelaşi an, 1994, Marele Orient al Franţei crea la Timişoara atelierul masonic Oameni Liberi (Les Homes
Libres). De fapt, între 1994 şi 2005 au avut loc la Timişoara 5 „întâlniri masonice internaţionale" între „fraţii şi
surorile" din România şi aproape 80 de „fraţi şi surori" din diferitele Oriente francez şi belgian, de aceeaşi
obedienţă: Le Grande Orient (Marele Orient); Le Droit Humain (Dreptul Uman); La Grande Loge Feminine de
Belgique (Marea Lojă Feminină a Belgiei) ş.a. Aceştia s-au mai deplasat şi prin restul României pentru a-i „iniţia"
pe români sau pentru a-i instrui cu ocazia unor „ţinute speciale".
În perioada 24-26 noiembrie 1996, M:.M:. al Marelui Orient al Franţei, Jaques La-fouge, ţinea o serie de
conferinţe în România, în Bucureşti, Braşov şi Timişoara pe tema „Renaşterea Francmasoneriei liberale în
România", din care se putea reţine că a existat „un caracter francmasonic al evenimentelor din decembrie 1989,
din România" (revoluţia anti-ceauşistă şi anti-comunistă) şi că „rolul liberalismului şi al liberalilor în politică este
întărit de calitatea de francmason pe care o au unii lideri liberali români".
În anul 2005 existau opt loji masonice româneşti înfiinţate în obedienţa Marelui Orient al Franţei, astfel
încât în iulie, în cadrul unui ceremonial desfăşurat la Bucureşti, şi-a reluat activitatea Marele Orient al României
(la această dată au fost „reaprinse luminile" în mod ritualic, deşi Asociaţia Marele Orient al României fusese
înregistrată ca persoană juridică la Jud. Sect. 3 - Bucureşti încă din 31.10.2003) (care intrase în adormire la finele
perioadei interbelice), fiind instalat primul Consiliu Coordonator şi primul M:. M:. în persoana lui Mircea Deaca.
Numărul total al membrilor, racolaţi la început în Franţa, apoi în România, se ridica la aproape 160 şi aparţi-neau
lojilor Humanitas şi Înţelepţii din Heliopolis din Bucureşti, Oameni Liberi din Timişoara, Lumina Libertăţii şi
Dreptate şi Frăţie din Braşov, Bethlen Gabor din Târgu Mureş, Concordia Transilvaniei din Cluj, Steaua
Zarandului din Deva şi Cetatea Libertăţii din Abrud. Ele practicau şi mai practică încă ritul francez şi cel scoţian.
O mare parte dintre primii membrii ai Marelui Orient al României au fost de fapt expaţii francezi care lucrau
în România. De aceea, urmând modelul francez, Marele Orient al României a decis la Conventul din anul 2006,
primul de după „reaprinderea luminilor", „să transforme obedienţa tradiţională masculină într-o obedienţă mixtă
de loji", adică masculine, mixte şi feminine. Totuşi, din cele 9 loji ale Marelui Orient al României, una nu a
acceptat şi primirea femeilor. Totodată, „ca şi bărbaţii, femeile care urmează să facă parte din Marele Orient al
României trebuie să aibă o anumită independenţă financiară (să aibă mulţi bani - n.n.) şi, deşi nu există o limită de
vârstă, tinereţea poate fi un impediment, în lipsa experienţei de viaţă. Femeile vor trece prin trei etape de
intervievare cu privire la profilul personal, la modul de integrare şi la credinţele particulare." (M. Deaca) În
Marele Orient al României se oficiază preponderent în aşa-zisul „rit francez" - dar, cum am văzut - şi în ritul
scoţian.
Mircea Deaca era plecat din România din anul 1990, de la vârsta de 30 de ani, când Ministerul francez de
Externe i-a oferit o bursă de studii la Paris, el obţinându-şi ulterior şi doctoratul în „Film şi audiovizual" la
Sorbonna. În prezent este şi pictor, fiind fiul unui cunoscut critic literar român, Mircea Deac, „faimosul pictor de
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casă al Ceauşeştilor" (al cărui fiu, Marele Maestru al M.O.a.R., şi-ar fi schimbat numele în Deaca, tocmai „pentru
a-şi pierde urmele trecutului roşu", cred unii). Primul lui contact informativ despre masonerie este straniu, dar şi
curios: „în 1987, când Securitatea redeschisese un dosar «anti-masonic», securiştii au venit la tatăl meu să-l
întrebe despre simbolurile masonice, despre care ei nu ştiau nimic! Eu, auzind de această întrebare, mi-am zis că
dacă ei sunt atât de interesaţi, atunci ar putea fi ceva care să mă intereseze şi pe mine. Odată ajuns în Franţa am
putut să contactez Marele Orient.” (Împăcarea cu tine însuţi, interviu cu M. Deaca în The Investor din 30 iunie
2010.) Iniţierea sa a avut loc în cadrul unei loji masonice de la Paris a Marelui Orient, dar în 1993, tot în Franţa
(!), este integrat şi în loja „românească" Oameni Liberi, înfiinţată la Timişoara tot în obedienţa Grand Orient de
France, continuând să rămână până la revenirea sa în România (de fapt, până în anul 2000) şi membru al lojei
pariziene Locarno Fraternite.
Din 1998, ajuns între timp la Bucureşti, Mircea Deaca devine Maestru Venerabil al loji Humanitas, care,
deşi românească, era înregistrată cu nr. 6011 în registrul Marelui Orient al Franţei, iar de la 1 iulie 2005 devine
(până în 2011) Marele Maestru al Marelui Orient al României. Din această poziţie el declara că „Obedienţa
Marelui Orient al României îşi găseşte legitimitatea istorică în filiaţia directă cu Marele Orient al Franţei,
asociaţie europeană care va sărbători în curând 300 de ani de existenţă" (?!!!).
Marile Oriente francez şi belgian au finanţat întreaga activitate de redeşteptare a altor mari loji de tip „mare
orient" din fostele state comuniste europene. Astfel, pentru lojile româneşti din obedienţă au asigurat achiziţia
unui „Templu al Templului" (Temple de Temple) în Timişoara, ca şi cumpărarea unui sediu de Templu la
marginea Bucureştiului. La scurt timp după re-crearea Marelui Orient al României, în 2005, a urmat şi afilierea şi
înregimentarea internaţională. Astfel, în iunie 2007 se semna Tratatul de colaborare cu Marele Orient al Franţei,
după ce fusese promovată şi înţelegerea cu Grand Orient de Hongrie (Marele Orient al Ungariei) de „întrunire a
Marilor Oriente ale Europei Centrale şi Orientale în scopul creării unei coordonări regionale capabile”. Reuniunea
s-a ţinut la Budapesta, în 21 şi 22 aprilie 2007 adunând Marile Oriente român, maghiar, polonez, sârb şi slovac
sub atenta asistenţă a Marilor Oriente francez şi belgian. Cu această ocazie a fost semnată o „Declaraţie” care
afirma voinţa „de a depăşi conflictele istorice care divizează regiunea” şi de „a rezista naţionalismelor şi
populismului”, constatând „nevoia unei cooperări active şi regulate” (pe linie masonică). În final, Declaraţia
comună a decis crearea unei asociaţii masonice cu „obiectivul de a schimba regulat informaţii, crearea de
forumuri comune, de a lua poziţie asupra subiectelor interesante pentru societatea civilă ca şi pentru ordinele
masonice exterioare”.
Următoarea asemenea reuniune a Marilor Oriente regionale asistate de „fraţii” mai mari francezi, s-a ţinut
anul următor, în 2008, la Bucureşti, iar tutela externă a continuat. Colaborarea cu Marele Orient al Ungariei de
către corespondentul ei românesc ar fi trebuit să cunoască o serie de obstacole în mod firesc, căci ungurii (Grand
Orient de Hongrie) au încălcat jurisdicţia românilor încă din toamna lui 1992, când au pus la Cluj bazele lojei
Kossuth, formată numai din cetăţeni de naţionalitate maghiară.
La Conventele M.O.a.R. din 2009 şi 2010 au participat şi „invitaţii din străinătate”, de acum Marele Orient
al României devenind „filo-belgian”, adică se afla sub îndrumarea directă a „Prea Respectatului Mare Maestru al
Marelui Orient al Belgiei, fratele Bertrand Fondu”, care susţinea financiar lojile româneşti din această obedienţă.
Masoneria, zicea Mircea Deaca, este „o alternativă a spaţiului politic, a sindicatelor sau cluburilor... Ceea ce
eu aş fi dorit, împreună cu Marile Loji Naţionale, este să avem un dialog cu autorităţile administrativ-politice.
Asta pentru că masoneria este un atelier de dezbateri şi de idei... aşa că întâlniri periodice cu autorităţile ar fi utile
pentru ambele părţi ... La noi [însă] se pare că obedienţele masonice sunt izolate, ascunse, lucru care nu e benefic
pentru nimeni. Tot mai mulţi oameni sunt cu nervii şi cu răbdarea «la pământ», cum se spune.” Bizare frustrări,
ceea ce ne spune că, spre deosebire de alţi mari maeştrii de mari loji, Mircea Deaca nu prea s-a bucurat de uşile
deschise ale vârfurilor puterii politice. Poate şi din acest motiv, poate, a fost înlocuit de Caius Traian Dragomir la
Conventul M.O.a.R. din 15 octombrie 2011.
Conventul, întrunit la hotelul Caro, a fost bine observat de o „numeroasă delegaţie” a Marelui Orient al
Franţei, dar şi de la alte mari loji străine din aceeaşi familie masonică. Din România, în afara delegaţilor lojilor
M.O.a.R. din întreaga ţară, au venit şi celelalte mari loji prietene, Văzându-se, astfel, care sunt acelea: Marea Lojă
Naţională Română 1880 (reprezentată de o delegaţie condusă de M:. M:. C-tin Săvoiu); aşa-zisa „masonerie
spiritualistă” sau Mare Lojă Naţională Mixtă din România (reprezentată de M:. M:. Vlad Sauciuc); Marea Lojă
Regulară a României (reprezentată de M:. M:. „Ami” Ionescu); Marele Orient Feminin al României (reprezentat
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de Graziela Bârlă); Marele Ordin Internaţional Mixt din România; ca şi Viorel Dănacu, fostul mare maestru al
Marii Loji Naţionale a României (aflat în conflict deschis cu actualul mare maestru al M.L.N.aR., Tudorel
Niţulescu).
În final, noul mare maestru, Caius Traian Dragomir (profesor universitar-medic, eseist, poet şi publicist,
politician al anilor '90, care, susţinut de Partidul Democrat - numit pe atunci FSN-PD -, a candidat în 1992 la
preşedinţia României, obţinând 4,74 % din voturi), după ce au vorbit toţi marii maeştrii prezenţi, în frunte cu cei
ai Marelui Orient al Franţei, a mulţumit pentru „încrederea acordată”, asigurându-i pe cei prezenţi de „continuitate
în bunele relaţii” şi de „travaliu pe şantierul nostru masonic din România şi de peste hotare”, după care, cu toţii sau dus la „o agapă fraternă şi discuţii cu oaspeţii de la Convent”.
Deşi nu fusese chiar un marginalizat nici în timpul regimului comunist al epocii Ceauşescu, Caius Traian
Dragomir s-a afirmat în plan public abia după căderea acestuia, intrând în guvernarea post-decembristă din
perioada 1991-92, ca secretar de stat şi şef al Departamentului de informaţii Publice al guvernului. Înainte de
1990, el a beneficiat, în timp ce era şef de laborator la Institutul Victor Babeş din Bucureşti, de o bursă Fulbright
pentru studii de „filosofia ştiinţei” la North Carolina University din Statele Unite, ceea ce era un răsfăţ în acele
vremuri, în care puţini erau cei care primeau aprobarea (şi paşaportul) de a pleca din ţară spre lumea occidentală.
Este semnificativ, poate, că el era secretar de stat în guvernul ce a deschis uşile masoneriei în România. Se spune
că şi alţi miniştrii şi secretari de atunci au avut relaţii sau a fost iniţiaţi în masonerie de Marele Orient al Franţei
(ex. Petre Roman şi Adrian Năstase), chiar dacă au sprijin şi masoneria regulară italo-americană.
În 1992, an de alegeri, Caius Traian Dragomir a părăsit guvernul şi, cum am spus, la vârsta de 53 de ani, a
candidat la preşedinţia României „ca independent”, însă cu susţinerea partidului FSN-PD (Partidul Democrat), ai
cărui lideri erau Petre Roman, Alexandru Sassu, Radu Berceanu, Traian Băsescu, Radu Feldman Alexandru,
Bogdan Niculescu-Duvăz ş.a., majoritatea evrei, ceea ce este poate relevant având în vedere că Marele Orient al
Franţei a fost adesea condus de evrei, fiind şi „anti-catolic” (anti-creştin). [Alt episod interesant al zorilor politicii
post-decembriste este acela că viitorul altui politician PD-list, ajuns chiar prim-ministru, a fost declanşat de
candidatura la preşedinţia ţării a lui Caius Traian Dragomir, în 1992. Este vorba de Emil Boc, care în acel an a
apărut în sediul Partidului Democrat (FSN) din Cluj şi şi-a dat semnătura pentru susţinerea candidaturii lui
Dragomir. (Fiind „o persoană pregătită şi cu mare deschidere spre lumea studenţească”, Emil Boc a devenit după
aceea membru al PD, din 1996 fiind cooptat în Biroul Judeţean al Partidului Democrat şi în Biroul Politic central
al acestuia, de aici începând bine-cunoscuta sa carieră politică.)]
Tot din anul 1992, de când a candidat fără succes la preşedinţia României, dar a intrat în Senat pe listele
FSN-PD, Caius, cum îi ziceau electorii, a organizat, până în 1994, mai multe „simpozioane politice naţionale”.
Intre timp, după ce în septembrie 1993 pleacă de la PD şi devine senator independent, trece în rândurile FDSN
(viitorul PDSR, PSD-ul de azi), partid de guvernământ, iar preşedintele Ion Iliescu îl trimite ambasador al
României la Paris, unde rămâne până în 1997, lăsând în urmă un „scandal monstru” şi fiind acuzat de un raport al
Curţii de Conturi că ar fi devalizat financiar ambasada, cheltuind sume imense pentru protocol, mese festive şi
alte acţiuni. [A se vedea Extravaganţele foştilor ambasadori Caius Traian Dragomir şi Ioan Donca pe banii
statului român, în Adevărul din 21 mai 2002: „Foştii ambasadori şi suitele lor profitau de de-plasările «în interes
de serviciu»,care se soldau cu mese îmbelşugate şi cazări la hoteluri de lux... Caius Traian Dragomir nu s-a
încadrat în limitele legale ale plafoanelor de cazare, înregistrându-se un prejudiciu de 31.462 franci francezi, plus
majorările de întârziere. Curtea de Conturi semnalează faptul că, în 2 ani, personalul ambasadei României din
Paris a efectuat 300 deplasări în ţară, cheltuind peste 330.000 de franci. Acţiunile de protocol, mesele, florile,
telefoanele, piesele auto au costat ambasada, respectiv statul român, peste 430.000 de franci în aceeaşi perioadă...
Dragomir s-a întins mai mult decât îi era plapuma, cheltuind sume mari cu deplasările în interes de serviciu... Deşi
reprezentanţii României în Franţa şi-au făcut de cap pe banii statului, autorităţile române au închis ochii, organele
de urmărire penală îngropând dosarul.”] În 1999, când partidul său şi al lui Iliescu se afla în opoziţie, Caius Traian
Dragomir intră în Consiliul Naţional al PSD, dar când acesta, partidul, ajunge iarăşi la putere, îl trimite din nou
ambasador al României, în iunie 2001, de data aceasta în Grecia.
Semnificativ pentru „corectitudinea politică”, e faptul cum s-a comportat Caius Traian Dragomir în
scandalul de „antisemitism” de la revista Viaţa Românească, care, în nr. 6-7 din iunie-iulie 2005, a publicat fără
ştirea lui, care era şeful oficial al publicaţiei, dar era plecat în Grecia, ca ambasador, fragmente din Jurnalul lui
Paul Goma pe anul 2005, luna ianuarie. Textul deranja comunitatea evreiască din România. Dragomir nu a păţit
însă nimic, deşi trebuia să vadă textele, toată vina căzând pe redactorul-şef adjunct Liviu Ioan Stoiciu (şeful de
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facto al revistei), care a fost concediat cu mare tam-tam în şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor,
unde s-a strigat că „evreii sunt poporul ales!”. Mai mult, fiind în conducerea Uniunii, C. T. Dragomir îşi confirma
fidelitatea faţă de evrei, implicându-se în editarea de către revista Viaţa Românească a volumului „Contribuţia
scriitorilor evrei la literatura română”, în care publică „de bine” alături de diverşi confraţi, majoritatea evrei. La
lansarea din Sala Oglinzilor a Uniunii Scriitorilor, în 2001, s-a spus că „în cultura română, evreii au fost elementul
de deschidere europeană” (!?). Apariţia volumului a fost salutată din Israel de Iosef Eugen Campus, un fost
redactor al revistei din anii proletcultismului (anii '50), care a subliniat că acesta dovedeşte că, „în contextul unei
îngrijorătoare recrudescenţe a manifestărilor antisemite în România... există astăzi nu numai destui antisemiţi, ci şi
un număr de scriitori români necăzuţi pradă antisemitismului” (revista Minimum - 2001 din Tel Aviv.)
În perioada week-end-ului din 27-29 aprilie 2012, la Sibiu, Marele Orient al României a organizat aşa-zisa
„Reuniune Masonică Română 2012”, condusă de Caius Traian-Dragomir şi Mircea Deaca şi la care au participat
Marele Ordin Feminin Român, prin marea maestră Graziela Bârlă; Marele Ordin Mixt Internaţional Dreptul
Uman, prin „preşedintele consiliului de jurisdicţie român” al ordinului, Mircea Cărăuşan, ca şi Marea Lojă
Naţională a României -Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, reprezentată de M;.M.: Viorel
Dănacu, toţi fiind însoţiţi de venerabilii de loji şi masoni de pe întreg cuprinsul ţării. Cu această ocazie a avut loc
şi „aprinderea focurilor” unei noi loji, Argus, din Orientul Deva şi ritualul comun al lojilor Înţelepţii din
Heliopolis şi Pheonix.
Tot în aceeaşi lună, aprilie 2012, M:.M:. Caius Traian Dragomir semna în numele Marelui Orient al
României înfiinţarea Alianţei Masonice Române, împreună cu M:. M:. C-tin Săvoiu pentru Marea Lojă Naţională
Română „1880”, ca şi cu M:. M:. Viorel Dănacu, pentru Marea Lojă Naţională a României - de Ritualistică, ceea
ce reprezintă sâmburele unui important pol masonic românesc, care cultivă bunele relaţii şi cu alte mari loji, excluzând însă Marea Lojă Naţională din România (Chirovici -Radu Bălănescu) şi gruparea Ancăi Nicolescu (Marea
Lojă Feminină) şi Andre Szakvary.
Ce s-a întâmplat în octombrie 2012 la Conventul de la Bucureşti, la Hotelul Caro, este oarecum enigmatic,
căci, din motive ascunse, Caius Traian Dragomir a fost înlocuit în funcţia de Mare Maestru de către delegaţii
tuturor lojilor membre ale Marelui Orient al României, cu Gabriel Stanciu, directorul general al Alstom Transport
Romania, o sucursală a gigantului francez Alstom, care încasează anual 35 milioane de euro de la regia de stat a
metroului din Bucureşti, iar schimbarea de la hotelul Caro s-a petrecut în prezenţa „patronilor spirituali” străini,
adică a reprezentanţilor Marelui Orient al Franţei, al Austriei, al Ungariei şi al altor „alte obedienţe prietene”.
Marele Orient al Franţei este cea mai revoluţionară masonerie din istorie, atee chiar, responsabilă de
revoluţia franceză şi implicat în mai toate evenimentele istorice majore ale Franţei din ultimii peste 200 de ani. A
fost implicat în re-deşteptarea Marelui Orient al României, care este însă, în prezent, patronat de Marele Orient al
Belgiei (fratele celui francez).
Masiv frecventat de evrei, Marele Orient al Franţei este într-o deschisă opoziţie ideologică faţă de
masoneria engleză, ceea ce îl situează într-o situaţie de „iregularitate”, pe care a dobândit-o şi Marele Orient al
României, care „îşi asumă iregularitatea” încă de la data apariţiei sale, la finele anului 2005, prezentân-du-se „ca o
alternativă la sistemul masonic strict al regularilor, tutelat de Marea Lojă Unită a Angliei”. „Delimitările sunt
clare şi nu există nici un fel de rivalitate sau competiţie între noi”, adăuga ex-Marele Maestru Mircea Deaca, care,
cum am văzut, a fost iniţiat în masonerie de către Marele Orient al Franţei, în anul 1993.
În prezent, Marele Orient al Franţei, patronează în România Marea Lojă Naţională Unită din România - linia
Szakvary-Mânecan-Trofin şi Marea Lojă Feminină a României, condusă de Anca Nicolescu, tovarăşa de viaţă a
„Suveranului Comandor” Andre Szakvary. Prin urmare, Marele Orient al Franţei a cooptat masoneria română
controlată de tandemul Nicolescu-Szakvary în „Centre de Liaison et d'Information des Puissances Maconniques
Signataires de l'Appel de Strasbourg” (celebrul CLIPSAS, pe care l-am prezentat în cap.7 privind Marea Lojă Naţională Unită din România şi în cap.13 privind Marea Lojă Feminină a României).
Este de aşteptat ca şi în România, prin sateliţii săi, Marele Orient al Franţei să urmărească tot planul politic,
aşa cum face în Franţa şi în lume, dar la noi aceste activităţi sunt înconjurate de discreţia absolută. La ei, după ce
fiul lui Sarkozy, Jean, a fost recrutat în masonerie de către Alain Bauer, Mare Maestru al Marelui Orient al Franţei
până în anul 2003, Marele Orient a decis să spijine candidatul socialist, oponentul lui Sarkozy, la alegerile
prezidenţiale ale Franţei din 2012, Francois Holland, care a promis cu tărie la o reuniune masonică organizată de
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Marele Orient al Franţei că va modifica Constituţia franceză pentru ca Biserica să fie total separată de stat, acesta
fiind unul din dezideratele cele mai puternice ale masonilor din cadrul Marelui Orient al Franţei şi CLIPSAS.

9. Marele Orient de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din România
(MORSAA)
Este „descendentul istoric al Marelui Orient al României” fiind condus de „Ilustrul Frate” Mircea Alexandru
Birţ. Acest Mare Orient s-a constituit tot ca o federaţie de loji (sau o „mare lojă”) la data de 11 noiembrie 2006 în
Cluj-Napoca. Scopul celor trei ateliere ce s-au unit astfel era, aşa cum declarau ele, de a „lucra asupra ameliorării
materiale şi morale, la perfecţionarea intelectuală şi socială a umanităţii”. Membrii MORSAA sunt masoni
„iniţiaţi în atelierele Marelui Orient al Italiei”, ca şi roiţi de la Marea Lojă Naţională din România, faţă de care,
deşi erau membri fondatori, au intrat în dizidenţă. Dezideratul lor: „discreţia Lucrărilor în raport cu lumea
profană, indispensabilă pentru o activitate optimă”.
Traseul masonic de după 1989 al Marelui Maestru al MORSAA, Alexandru Birt, este elocvent pentru
naşterea acestui nou Mare Orient, ca şi asupra motivelor dizidenţei lor (în interiorul Ritului Scoţian Antic şi
Acceptat şi nu împotriva Marelui Orient al României).
M:.M.: Birţ s-a născut cu numele de Enescu dar a fost înfiat de copil, fiind nepotul de unchi al unui anume
Moise Enescu care în perioada interbelică a fost Maestru Venerabil al unei loji din oraşul Roman. De profesie
psihiatru, M.A. Birt a fost primit în masonerie în 24 iunie 1992, în loja George Washington din Bucureşti, aflată
în obedienţa Marelui Orient al Italiei. În aprilie 1993 fondează şi devine Marele Venerabil al lojii Simion Bărnuţiu
din Cluj, pentru ca în luna mai din acelaşi an, să participe la „ceremonia maraton, desfăşurată cu sprijinul şi în
prezenţa Suveranului Mare Comandor al Supremului Consiliu al Jurisdicţiei Sud a SUA - Supremul Consiliu
Mamă al Lumii, Fred Kleinknecht” şi a altor mari masoni din SUA, desfăşurată cu logistica asigurată de lojile de
la Bazele NATO din Frankfurt/Germania la Cercul Militar din Bucureşti, când a fost ridicat în mod excepţional,
de la gradul 4 la 32, alături de alţi aproape 200 de „fraţi” masoni români.
Spre sfârşitul aceluiaşi an, 1993, Alexandru Birt este ridicat în gradul ultim şi cel mai important al ritului
scoţian, gradul 33, de către aceiaşi americani, respectiv Supremul Mare Consiliu Mamă al Lumii, însă nu la
Bucureşti, ci la Washington.
În 1995, „ilustrul frate” Birt devine „Locotenent Mare Comandor al Supremului Consiliu de Grad 33 şi
Ultim al Ritului Antic şi Acceptat din România (este vorba despre Supremul Consiliu condus de Costel Iancu, din
cadrul Marii Loji Naţionale a României condusă de M:.M:. Comănescu), iar apoi, la finele lui 1998, Mare
Maestru de Onoare ad vi-tam al Marii Loji Naţionale din România, o încercare de a fi tras pe dreapta din cursa de
la adevărata conducere a marii loji. Totuşi, peste exact un an el candidează la funcţia de Mare Maestru al Marii
loji Naţionale a României, contracandidând împotriva Marelui Maestru de atunci, Gheorghe Comănescu. Pierde la
voturi (aranjate?) şi de atunci este permanent persecutat, nefiind lăsat nici măcar să ia cuvântul în Conventele
Masonice. [M:. M:. Viorel Dănacu relata în revista Cuvânt Masonic, cum, în anul 2002, făcea cu fratele Nicu
Filip, primul Mare Maestru ales după 1989, „un periplu la toate lojile din ţară”. „Eu eram atunci şi Mare Trezorier
Adjunct al Marii Loji Naţionale din România - spunea Dănacu - şi luam pulsul în rândul fraţilor şi constatam
nemulţumiri legate de a nu le da dreptul să vorbească la Convent. Marele Maestru Gheorghe Comănescu bătea din
ciocan şi le spunea: «Despre ce vorbiţi domnilor, nu se află pe ordinea de zi, luaţi loc, sunteţi pe lângă subiect».
Aşa au plecat fraţii din loja Simion Bărnuţiu din Cluj Napoca, în frunte cu Mircea Alexandru Birt, care era şi
Locotenent Suveran Mare Comandor, un om care a crezut în Ordin şi căruia nu i-a dat cuvântul la ultimele
Convente, şi atunci omul s-a retras cu toţi fraţii, pentru că au văzut dictatura lui Gheorghe Comănescu ca Mare
Maestru.]
Peste alţi patru ani, odată cu retragerea din funcţie a lui Comănescu, acesta este înlocuit la finele lui 2003 de
către „forţele oculte ale masoneriei” cu Marele Maestru al unei alte Mari Loji, respectiv cu foarte tânărul (pe
atunci) E.O. Chirovici. Era o nouă palmă dată venerabilului Alexandru Birţ, mason ilustru (la vremea când Birţ
dobândea gradul 33 în ritul scoţian vechi, Chirovici nici nu văzuse un templu masonic, trebuind să mai treacă încă
alţi trei ani pentru aceasta). Acesta era însă jocul impus din afară de „fraţii” americani, germani şi ruşi (a se vedea
mai sus despre instalarea lui Chirovici).
În aceste condiţii, în iunie 2005, Alexandru Birt, „împreună cu toţi Fraţii din loja Simion Bărnuţiu intră în
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adormire, considerând că au fost grav încălcate principiile land-mark-urilor, prevederile Constituţiei şi
Regulamentului General al Marii Loji Naţionale din România; în baza Concordatului dintre M:.L:.N:.R:. şi
Supremul Consiliu de Grad 33 şi Ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România [A. Birt] pierde calitatea
de membru al Ritului” (H. Nestorescu Bălceşti, op.citat). Cum am văzut, însă, din noiembrie 2006 Alexandru Birt
uneşte o parte din obedienţa română faţă de Marele Orient al Franţei cu o dizidenţă a ritului scoţian american
(Ritul Scoţian Antic şi Acceptat), creând Marele Orient de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din România.
El a creat în cadrul acestei noi mari loji şi un alt Suprem Consiliu al Ritului Scoţian (în care el, Birt, deţine
funcţia de Mare Locotenent al Ritului), dizident faţă de cel condus de Costel Iancu şi recunoscut de „Supremul
Consiliu Mamă al Lumii” din SUA.
Marele Orient de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din România (sau M:.O:.R:.S:.A:.A:.) menţine totodată, sub
conducerea M:. M:. Birt, o strânsă colaborare cu Marele Orient al României condus mai întâi de Mircea Deaca,
apoi de Caius Traian Dragomir, în care se oficiază preponderent în Ritul Francez.

10. Marea Lojă Naţională Mixtă din România
(sau „masoneria spiritualistă a la Sauciuc, Oreste & comp”)
Marea Lojă Naţională Mixtă din România (MLNMR) s-a înfiinţat pe 22 septembrie 2009. „Atunci a început
să funcţioneze - povestea dl. Vlad Sauciuc, Marele Maestru al acestei mari loji - ca urmare a hotărârii luate de 3
loji albastre din care 2 erau din Bucureşti şi una din Piatra-Neamţ. Aceste 3 loji au hotărât ca prin unirea lor să
formeze MLNMR. Cei trei maeştri venerabili au hotărât să mă aleagă pe mine în funcţia de mare maestru. Iar
ceilalţi doi sunt mari maeştri adjuncţi: Oreste Teodorescu este unul dintre ei”.
În primul an, MLMR a creat noi loji în Cluj, în Timişoara, în Deva, în Braşov, Bârlad, laşi, Buzău, Craiova
şi Târgovişte, în bună măsură datorită notorietăţii emisiunii lui Oreste Teodorescu, care s-a şi deplasat prin ţară, în
2010, pentru recrutări şi înfiinţarea de noi loji (Sibiu, în 10 martie; Arad, în 24 mai, cu ajutorul organizaţiei locale
a Clubului Lions, apoi la Piatra Neamţ, Cluj, Timişoara, Bucureşti ş.a.m.d.).
Conducerea acestei noi centrale masonice, apărută pe firmament în anul 2009, adopta poziţii
proguvernamentale (pro Băsescu şi PDL), motivat şi de faptul că Oreste T. îşi avea emisiunea „Codul lui Oreste”
la televiziunea B1, fidelă lui Traian Băsescu. într-o veritabilă ofensivă de creştere, în anul 2010, MLNMR
ajunsese la aproximativ 250 de persoane, „fraţi” şi „surori”, căci reuneşte atât bărbaţi cât şi femei (de unde numele
de „mixtă”), iar obsesia pentru ezoterism, a făcut să reunească mai multe rituri, pe care nu le practică „schematic”
(cum ar face-o restul masoneriei), ci magico-invocator.
Vladimir Sauciuc, Marele Maestru al acestei MLNMR, este de profesie farmacist, născut în 1969 la Piatra
Neamţ. După ce a creat în anul 2007 un aşa zis „Centru Independent de Studii şi Cercetări Ezoterice”, Sauciuc s-a
afiliat şi la European Society for the Study of Western Esotericism, un centru de studii ezoterico-hermetice cu
sediul la Amsterdam, condus de profesorul olandez Hanegraaff, dar în conducerea căruia se află şi un israelian,
Boaz Huss, de la Ben Gurion University din Negev-Israel.
Aşa se face că Sauciuc este un ezoterist cu patalama, conduce „Federaţia Română a Ordinelor şi Societăţilor
Iniţiatice” iar în 2009 fondează şi ONG-ul „Asociaţia Română pentru Studiul Ezoterismului Occidental”, unde are
drept cofondatori şi cercetători valoroşi, precum Emilian M. Dobrescu şi Silvia Chiţimia (ale cărei studii asupra
ezoterismului şi hermetismului sunt cu adevărat remarcabile - deşi necunoscute marelui public -, ceea ce nu se
poate spune şi despre dl. Sauciuc).
„Federaţia” sa de loji (cum mai numeşte Sauciuc a sa „Mare Lojă Naţională Mixtă”) aplică Ritul de
Memphis-Misraim, Ritul Scoţian Primitiv, Ritul Scoţian Rectificat, Ritul Cerneau, Ritul Swedenborg şi Ritul
Strictei Observanţe Templiere, dar nu oricum, ci „pe baza ritualurilor originale ale acestora, şi nu a celor
modificate ulterior de marea majoritate a Obedienţelor [masonice] din lume” (Sauciuc dixit).
Sauciuc scoate şi o revistă de buzunar, Iniţierea, pe care o trimite numai abonaţilor.
De la început, M:. M.: Sauciuc afirma că masoneria sa nu îşi doreşte regularitatea (mai ales că este deschisă
şi femeilor) şi că spre deosebire de masoneria speculativă, promovează „masoneria ocultă, mistică sau
spiritualistă”. În celelalte obedienţe masonice -adăuga M;. M:.- „ritualurile lor au fost modificate şi prelucrate,
pentru a se omite orice parte invocatorie, magică sau de tip liturgic”, spre deosebire de masoneria sa spiritualistă,
despre care aflăm astfel că invocă spiritele. Prezenţa femeilor în aceste ritualuri ar fi necesară, ni se spune, pentru
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„refacerea, prin alchimie spirituală, a unităţii primordiale a Omului de dinaintea Căderii sale în lumea materială”.
Spre deosebire de restul masoneriei, în această masonerie spiritualistă, ritualurile n-ar fi doar teatrale, ci ar
funcţiona ezoteric, având „efect pe planurile energetice subtile” (!!!! trebuie să admitem că dl. Sauciuc este
absolut dezarmant în candoarea sa).
Spre deosebire de „franc-masoneria universală”, preocupată de umanism şi întrajutorare, masoneria aceasta
„spiritualistă” este, vezi Doamne, o „şcoală a micilor mistere şi poartă de intrare spre alte ordine iniţiatice, mai
profunde, în care vechii înţelepţi studiau Marile Mistere ale omenirii şi ale universului. Este meritul Masoneriei
Oculte, Spiritualiste, Mistice, de a fi păstrat, de-a lungul veacurilor, filonul acestei Tradiţii primordiale şi de a-l fi
împărtăşit unui mic număr de adepţi”, căci -pretinde dl. Sauciuc- numărul masonilor din această categorie, bărbaţi
şi femei, nu depăşeşte, la nivel mondial, câteva sute de persoane, extrem de puţin în raport cu milioanele de
membri ai celorlalte două sisteme masonice amintite mai înainte”.
Vedem, astfel, că, în timp ce face intense recrutări masonice, dl. Sauciuc îşi asigură adepţii că reprezintă o
adevărată elită a lumii ezoterico-masonice. „Ignoraţi de ceilalţi [masoni] şi, în acelaşi timp, adoptând o atitudine
rezervată, discretă, [spiritualiştii] preferă să se adâncească în studiu şi meditaţie, ori în lucrul asupra sinelui,
pentru realizarea Marii opere alchimice, după învăţăturile lui Hermes Trismegistul sau cele ale Marelui Maestru
Iisus Christos”, adăuga el, substituindu-se astfel până şi misiunii Bisericii creştine!
Componenta creştină a masoneriei „spiritualiste” (este vorba de o intenţie de recuperare a unor elemente din
creştinismul gnostic) este consecinţa revendicării descendenţei obedienţei de la ordinul Cavalerilor Templieri.
Tot de la această pretinsă descendenţă, în această masonerie guvernată de Marea Lojă Naţională Mixtă din
România este interzisă alegerea maeştrilor şi conducătorilor, căci, spune Sauciuc, „caracterul cavaleresc al
Ordinului nostru este demonstrat şi prin structura sa administrativă, care respinge categoric orice «democraţie»
modernă, manifestată prin absurdul şi dăunătorul sistem al «alegerilor libere» prin care ajung, adeseori, în frunte
cei lipsiţi de însuşiri autentice, dar având puteri financiare mai mari. Un adevărat ordin iniţiatic este adeptul
Sinarhiei, ca formă de combatere a Anarhiei, care aşează Autoritatea Spirituală mai presus de Puterea Materială,
generând o structură piramidală de exercitare a conducerii, ai cărei membri sunt numiţi, şi nu aleşi” (Exact
aceleaşi principii le regăsim în gândirea Illuminati expusă de marele maestru italian Giuliano Di Bernardo, care
vrea să aducă la conducerea lumii „Tiranul Illuminat” - a se vedea capitolul Illuminati reorganizaţi in secolul
XXI.)
De aceea, indiferent cine l-ar fi numit pe el să conducă „masoneria spiritualistă” în România, Vladimir
Sauciuc numeşte singur conducerea Marii Loji. Cel mai probabil, astfel a ajuns realizatorul tv Oreste Teodorescu
ca, după ce i-a asigurat o platformă de lansare lui Sauciuc prin emisiunea sa „Codul lui Oreste”, să deţină funcţia
de Pro Mare Maestru al Marii Loje Naţionale Mixte din România, un fel de nr.2 după Sauciuc. Totodată, Oreste sa ales şi cu titlul pompos de „cavaler al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim” care se pretinde un
continuator al ordinului Cavalerilor Templieri înfiinţat în 1118, deşi istoricii au dovedit că nu există nici o
continuitate între vechile ordine cavalereşti şi cele de azi, care sunt, de fapt, reinventate 1 (dovadă în acest sens e şi
faptul că Ordinul Templier este astăzi laic, nemaiţinând de Sfântul Scaun, că nu mai este catolic, ci aşa-zis
„ecumenic”). Şi miliardarul Irinel Columbeanu este un alt „cavaler templier” român (coleg deci cu Oreste, în aşa
zisul Ordin Suprem Militar al Templului din Ierusalim). „Cu pelerina de Templier în spinare, Iri a jurat să ducă
de-acum încolo o viaţă austeră şi că-i va ajuta pe săraci”, scria Clik acum câţiva ani despre ceremonia de primire
în ordin a lui Columbeanu, adăugând: „După ceremonie, soţii Columbeanu au plecat cu Rolls-ul şi au fost cazaţi
la singurul hotel de 4 stele din Alba Iulia”.
Biserica masonilor. M:. M:. Vlad Sauciuc arăta undeva că „în centrul” ordinelor masonice ale marii sale
loji, ordine „martiniste, rosicruciene, cavalereşti” stă a sa „Biserică Gnostică Rosicruciană şi Apostolică, coloana
vertebrală a întregului sistem în jurul căruia se articulează totul”. „Avem 5 preoţi hirotonisiţi, dintre care o femeie
- adăuga Sauciuc -. Biserica asta nu este o sectă... Slujbele sunt ritualuri publice, iar pe 26 septembrie [2010] se va
organiza chiar şi o căsătorie între doi membri ai MLNMR... La eveniment participă şi părinţii cuplului, care nu
sunt membri ai masoneriei. Chiar dacă această biserică are ritualuri publice, ea nu este o biserică de masă.” (Ei se
consideră elita!)
Despre „fratele” Oreste Teodorescu s-a văzut că este mason, prima dată, în cadrul uneia din emisiunile
sale, pe atunci la postul tv B1, aparţinând trustului de presă din care s-a lansat în viaţa socială M.: M:. E.O.
Chirovici, deţinut de magnaţii Păunescu, controlat/finanţat în prezent de un alt mare mason, Bogdan Buzăianu (ce
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îl finanţează prin Energy Holding).
Astfel, în emisiunea Codul lui Oreste de la finele lunii noiembrie a anului 2009, intitulată Simbolul Pierdut
şi dedicată apropiatei apariţii la Editura Rao a ediţiei româneşti a cărţii cu acelaşi nume a lui Dan Brown, s-a făcut
propagandă făţişă masoneriei. „Cartea Simbolul Pierdut a lui Dan Brown - spuneau invitaţii lui Oreste în
emisiune, adică Eugen Ovidiu Chirovici (Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România) şi dl. Enculescu
(patronul Editurii RAO) - este axată pe francmasonerie”. Era normal deci ca ea să apară în România la Editura
RAO, căci „sunteţi un editor persuasiv de literatură masonică”, se adresa Oreste lui Enculescu. Reclama a fost
generală pentru Dan Brown: Îngeri şi demoni, Codul lui Da Vinci, editate tot de Editura RAO, dar mai ales cărţii
ce se voia lansată, Simbolul Pierdut, despre care maestru mason Chirovici spunea: „eu am citit cartea... este axată
pe ritul [masonic] scoţian vechi şi acceptat, cel mai răspândit”. „În America!”, sărea Enculescu din dreapta lui, iar
Chirovici adăuga superior: „Şi în lume!”.
Folosindu-se de subiectul dezbaterii, Oreste recomanda publicului telespectator şi alte cărţi masonice ale
editurii RAO, precum Simbolurile Francmasoneriei, Templul lui Solomon, dicţionarul Larousse Societăţile
Secrete ş.a. sau Cine sunt Illuminati, Ce este Opus Dei etc, ca şi cărţile marelui maestru E.O. Chirovici, apărute la
aceeaşi editură. Totodată s-a procedat şi la combaterea celor care invocă actualitatea Protocoalelor înţelepţilor
Sionului, căci acestea ar fi false, zicea Chirovici, în timp ce Oreste nu pierdea ocazia de a-l susţine pe preşedintele
Băsescu, care - fiind în campania electorală prezidenţială -ar fi fost atacat de „forţele retrograde” (în realitate,
Băsescu tocmai fura alegerile!).
De fapt, realizatorul Oreste T. era deja „maestrul venerabil” al unei loji masonice bucureştene şi îşi pregătea
apariţia la editura „fratelui” Enculescu a unei cărţi proprii, care să îl consacre ca o autoritate în planul erudiţiei şi
care, sub numele de Codul lui Oreste (ca şi emisiunea lui) a apărut la editura Rao în anul 2010. Deşi a vândut între
70.000 şi 100,000 de exemplare, cartea este „inspirată” în proporţie de peste 90%, din cărţile a 5 alţi autori, iar
succesul vânzării se datorează campaniei de largă promovare, la tv şi prin lansări în toată ţara. Vom exemplifica
prin faptul că textele privind „tradiţiile esoterice autohtone” din cartea Codul lui Oreste (considerate de ”nivel
academic” de Florian Bichir) au fost pur şi simplu preluate din lucrarea Magia şi Fiinţele Fantastice ale
Arhaicului Românesc (Leacuri şi remedii magice din Carpaţi) de Cornel-Dan Niculae. [Astfel este situaţia
următoarelor capitole din cartea Codul lui Oreste de Oreste Teodorescu: -Despre Medicină şi Magia Strămoşilor
Noştri; -Carpaţii Sacri şi Energia Vie; -Baba Dochia, Moşul şi Muntele Sacru; -Teurgie şi Sacroterapie în
Sistemul Integralist Geto-Dac; -Şamanism şi Practici Voodoo în Bazinul Carpatic; -Moşul sau Omul Alb;
-Sfântul de la Maglavit, -Solomonarul, Platon şi Orfeu; -Zamolxe şi Pitagora; -Tărâmurile de Dincolo şi
Vulturul-Călăuză; -Vrăjmaşii Omului în Mitologiile şi Legendele Populare; -Demonii sau dracii; -Strigoii,
Moroii şi Vampirii; -Strămoşii Lupi; -Samca, Duh Feminin Diabolic; -Zburătorul. Textul acestor capitole
„monumentale” din cartea lui Oreste provine (cu o minoră intervenţie) din lucrarea scrisă de Cornel-Dan Niculae,
Magia şi Fiinţele Fantastice din Arhaicul Românesc (Leacuri şi remedii magice din Carpaţi), fiind preluat pur şi
simplu, fără o corectă citare.]
Apoi, brusc, la un moment dat, „fratele” Oreste s-a rupt de „masoneria spiritualistă”, după cum anunţa M.:
M.: Sauciuc: „Începând cu data de 14 martie 2011, dl. Oreste Teodorescu nu mai face parte din rândurile Marei
Loji Naţionale Mixte din România” (de ce?!!!), dar numai după ce, din anul 2010, Oreste Teodorescu revenea cu
emisiunea sa, Codul lui Oreste, la televiziunea Antena 2, făcând echipă cu ezoteristul Dragoş Dumitriu, care
realiza „pastila” Cronica Supranaturalului în interiorul emisiunii lui Oreste. Fost parlamentar pe listele partidului
lui Dan Voiculescu (Partidul Conservator), Dragoş Dumitriu practică ezoterismul, fiind fascinat, obsedat chiar, de
către „mama demonilor”, mitica Lilith, cu al cărei spirit-„egregor” pretinde că se întâlneşte direct.
Să nu uităm, însă, că şi atunci când, în anul 2009, Oreste apărea ca nr.2 în Marea Lojă Naţională Mixtă din
România, el avea propria sa lojă masonică bucureşteană, al cărei „maestru venerabil” era/este (!). De aceea, el
pare a nu fi încetat a fi mason nici după părăsirea MLNMR, chiar dacă făcea altfel de afirmaţii publice, căci,
întrebat la un moment dat de un reporter al revistei prietenului său mason Silviu Prigoană, revista Tango, cum de
a fost „avansat” în masonerie, răspundea că: „Eu nu am nici o calitate activă în masonerie (ca şi când ar fi doar
propagandist masonic -n.n.). Studiez şi înţeleg sistemul ăsta masonic de 10 ani, iubesc foarte mult ceea ce
înseamnă masonerie,... nu ascund faptul că m-a interesat acest traseu de evoluţie spirituală pe care îl cunosc de 10
ani”.
În realitate, chiar dacă în martie 2011, Oreste părăsea funcţia de „Pro Mare Maestru” al Marii Loji Naţionale
Mixte din România, el a continuat să se învârtă printre „fraţii” săi masoni, aşa cum îl vedem în imaginile din
213

pagina anterioară, la o lansare de carte a şefului de onoare ad vitam al ritului de York din cadrul Marii Loji
Naţionale din România, securistul Ştefan Mâşu, în vara anului 2011, sau cum aveam să îl regăsim, la finele
aceluiaşi an, printre „fraţii” Marii Loji Simbolice Române.

11. Marea Lojă Simbolică Română
(masoneria condusă de Bogdan Gamaleţ + Lucian Cornescu-Ring)
Apoi, în 24 în septembrie 2011, îl aflam pe Oreste Teodorescu, împreună cu Dragoş Dumitriu, colegul său,
participând la Sărata Monteoru la „şcoala Lux in Tenebres” a Marii Loji Simbolice Române, înfiinţată, la scurt
timp după despărţirea lui Oreste de marele maestru Vlad Sauciuc, la 24 mai 2011, în comuna Pîrscov din Buzău
(şi înregistrată la Judecătoria Pătârlagele în dosarul 1196/277/2011).
Întrunirea a avut loc în localul „Casa cu tei” din Sărata Monteoru, sub conducerea marelui maestru al acestei
mari loji, omul de televiziune Bogdan Gamaleţ, iar printre participanţi s-au evidenţiat, prin „planşele”
(conferinţele) lor, ministrul culturii Toader Paleologu (prezentat drept „intelectual prin vocaţie şi sânge”),
generalul scriitor Emil Străinu (prezentat ca „un stăpân al misterelor galactice”) şi Oreste Teodorescu (prezentat
drept „un intelectual magnific”), care a vorbit despre „necesitatea selecţiei celor ce sunt admişi în societăţile
iniţiatice”, ca şi despre „relaţia triunghiulară” dintre masonerie, biserică şi societate. Ezoteristul Dragoş Dumitriu
a vorbit, la rândul lui, despre relaţia dintre creştinism (Biserică) şi masonerie, fiind accentuate divergenţele şi
„intoleranţa” bisericii, a cărei poziţie exprimată în perioada interbelică, „este şi la ora actuală un element de
referinţă”, zicea el.
Generalul Emil Străinu şi Oreste Teodorescu se întâlnesc nu numai între rândurile masonilor de la Marea
Lojă Simbolică Română, ci şi în emisiunile pe care amândoi le au pe teme privind supranaturalul şi „spiritualul”.
În imaginea alăturată este reprodus posterul pentru emisiunea „Codul lui Oreste” din 17 septembrie 2011,
realizată cu generalul Străinu, în care cei doi apar ca un fel de magicieni deasupra unei piramide Illuminati,
emisiunea numindu-se „Sfârşitul lumii sau... Noua Ordine Mondială”. (Dl. Emil Străinu susţine că participă şi la
întrunirile Bilderberg.)
Cum am văzut, Marea Lojă Simbolică Română s-a înfiinţat în mai 2011 la Judecătoria Pătârlagele, apoi, în
25 iunie 2011, la Rin Grand Hotel Bucureşti din capitală, a avut loc primul Conventul de alegere a marelui
maestru şi a marelui consiliu, la care au participat peste 100 de „fraţi” delegaţi.
Apariţia acestei Mari Loji Simbolice este rezultatul „roirii” unor masoni din cadrul MLNUR / Marii Loji
Naţionale Române „1880”, după ce Marele Maestru C-tin Săvoiu l-a exclus pe Lucian Comescu-Ring, iar mai
mulţi „fraţi”, din 11 loji, l-au urmat pe acesta, constituind noua mare lojă. Aflăm, astfel, în componenţa ei, loji
precum Steaua Dunării din Bucureşti (cea mai importantă, fiind nucleul marii loji), Apulum din Alba Iulia sau
Ciprian Porumbescu din Vatra Dornei. Ring nu putuse să accepte să fie înlocuit din funcţia de Suveran Mare
Comandor al ritului scoţian, aşa că şi-a făcut o nouă mare lojă în cadrul căreia să conducă ritul, deşi era puternic
contestat de către însuşi Marcel Schapira.
La finele Conventului din iunie 2011, marele maestru al MLSR ales pentru 3 ani a fost Bogdan Gamaleţ,
profesor de media cunoscut mai bine ca prezentator de ştiri la postul tv N24 al fraţilor Nicula, de unde a plecat ca
şi consilier al Robertei Anastase, ex-preşedinta Camerei Deputaţilor (Gamaleţ este coleg cu Oreste T., ca
profesori, la universitatea privată Hyperion, unde predau jurnalism). Secundul său a fost stabilit de Convent ca
fiind omul de afaceri Vlad Diaconescu, fiind „proclamate” prin „decret” şi componenţa „Marelui Consiliu” al
marii loji, ca şi „recunoaşterea şi adoptarea” Supremului Consiliu condus de Lucian Cornescu-Ring şi de
„Puternicul Suveran Locotenent Mare Comandor” Liviu Pendefunda (un poet ieşean). „Mare Secretar General al
Sfântului Imperiu” devenea Mircea Manolescu, iar „Mare Maestru de Ceremonii” Jacques Delabroy, care, stabilit
în comuna argeşană Miceşti, face parte din „grupul afaceriştilor francezi de la Piteşti”.
Din partea altor mari loji româneşti, au participat lângă M:. M:. Gamaleţ delegaţia Marii Loji Naţionale a
României, aripa condusă de Tudorel Niţulescu, ca şi delegaţia Marii Loji Regulare a României, condusă de M:.
M:. Adrian Ionescu-Miu (zis şi Ami). M:. M:. Tudorel Niţulescu, a adresat - în Convent - invitaţia către Marea
Lojă a lui Gamaleţ de a participa, alături de el, la şedinţa de deschidere a Marii Loji Unite a Europei, în
decembrie, iar Adrian Ionescu-Miu a semnat cu Gamaleţ o „declaraţie comună pentru apropiere”.
Când a vorbit bătrânul evreu Cornescu-Ring, el „a făcut un scurt istoric al Supremului Consiliu pentru
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România de Grad 33 şi Ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat”, condamnând „intrigantul” care „a profitat de
ultima suflare” a lui Marcel Schapira, care i-a fost lui -lui Ring- „naş” în masonerie, căci dl Nestorescu-Bălceşti la intervievat pe Schapira la Paris, înainte ca acesta să moară, iar Schapira a declarat că Ring este un şarlatan care
nu merită respectul „fraţilor” masoni români. Mai mult, tot la Paris, Marcel Schapira instituia în 2010 Consiliul
Suprem (de gradul 33) pentru România ce funcţionează în cadrul MLNR 1880, confirmându-i d-lui NestorescuBălceşti funcţia de Suveran Mare Comandor, ceea ce îl desfiinţa practic pe Cornescu-Ring (a se vedea capitolul de
mai sus privind Marea Lojă Naţională Română „1880”).
De aceea, trebuind să se impună în faţa Conventului masonic din 25 iunie 2011, Cornescu Ring îşi arăta
importanţă prin aceea că supremul lui consiliu (deşi „radiat” de M:. M:. C-tin Săvoiu) a primit „vizite oficiale de
recunoaştere ale Prea Puternicilor Suverani Mari Comandori din Turcia, Portugalia şi Spania, cu scopul de a
observa lucrările la gradele superioare”. Totodată, el le-a „propus” membrilor Marii Loji Simbolice Române,
prezenţi la Convent, să participe şi ei la aceste lucrări, un fel de promisiune de ridicare a lor în grad la ritul
scoţian. Oricum, el era bine primit de către noua mare lojă, fiind prezentat ca „cel mai experimentat mason român,
care, după cei 50 de ani de activitate şi studiu masonic a ajuns la un grad de cunoaştere care ridică mult nivelul
întâlnirilor pe care le onorează cu participarea sa”(!).
Chiar şi în componenţa Supremului Consiliu al lui Ring se regăsesc membri ai conducerii Marii Loji
Simbolice Române, aşa cum este francezul Jacques Delabroy. [Jacques Delabroy a apărut în România în anul
1995, când a organizat la Piteşti o reuniune a afaceriştilor francezi din „Sindicatul S.G.”, ca şi falimentul ARO. În
aceeaşi perioadă el era acuzat penal în Franţa într-un dosar de mare escrocherie agricolă, denumit Afacerea
Copagri. Ajuns în România vicepreşedinte al UGIR 1903-Argeş, J. Delabroy susţine că are prieteni la SRI şi
Poliţia argeşeană, unde i-a obţinut şi o bursă de studii superioare în Franţa, de 900 Euro lunar, din anul 2004,
fiicei comisarului şef de la Crima Organizată, Dorin Bumbeneci, ca şi altor copii de ştabi.] Având pomposul nume
oficial de „Supremul Consiliu al Suveranilor Mari Inspectori Generali Cavaleri Comandori ai Casei Templului lui
Solomon de Gradul 33 şi Ultim al Ritului Scoţian şi Acceptat al Francmasoneriei - România”, acest „consiliu” al
lui Ring îi mai reunea şi pe Liviu Pendefunda, Florin Enăceanu, Victor Babiuc, Radu Vasile, Edgar Nicolau, Mircea Manolescu, Mihai Barbuliceanu, ş.a.
La un moment dat, din relatările „fratelui” Dragoş Dumitriu au reieşit legăturile dintre Marea Lojă
Simbolică Română - condusă de M:.M:. Bogdan Gamaleţ - şi Marea Lojă Simbolică a Franţei. Demonologul
Dragoş Dumitriu, care, la un moment dat, organiza „workshop-uri de prezentare a unui templu masonic” cu
aspiranţii (mai ales aspirantele), în cadrul unui templu bucureştean al M.:L.:S:.R:. (cu acordul lui Gamaleţ)
[Evenimentul, desfăşurat în 17 decembrie 2011, a impresionat mai multe tinere, cărora „iniţiaţii” D. Dumitriu şi
alţi doi „fraţii” de ai săi, le-au dezvăluit „misterele templului”. „Am simţit energia înaltă a acelui spaţiu”, declarau
apoi fetele, emoţionate şi „radioase”.], consideră că divinităţile negative, demonii, pot oferi omului o cale mult
mai scurtă spre nemurire decât religiile general acceptate. În acest scop el ar fi ales-o personal pe „mama
demonilor” şi a vampirilor, pe antica Lilith, ceea ce nu este neobişnuit pentru membrii contemporani ai
societăţilor secrete, care, aşa cum am văzut la capitolul privind Bohemian Club, se închină către Lilith, în ipostaza
acesteia de Mare Zeiţă Bufniţă. Textual, dl. Dragoş Dumitriu, îşi preciza astfel credinţa, în studiul său „Lilith,
prima femeie, mama demonilor”:
„Simt, deci, nevoia unei explicaţii a apropierii mele de Lilith. Sunt momente în viaţă pe care le numim
majore. Sau de răscruce. Sau, pur şi simplu, momente care îţi schimbă viaţa. Un asemenea moment am trăit eu
atunci când am cunoscut-o pe Lilith. Câţiva iniţiaţi în tainele artelor secrete m-au întrebat de ce nu încerc să
depăşesc faza cunoaşterii din cărţi şi să mă apropii pe căile artelor oculte, fiindcă vorbim de un personaj din
această zonă. Adevărul este că poate singura experienţă stranie, de care sunt sigur că s-a petrecut... a fost legată de
Lilith... A fost sau... este Lilith o Shekinah [Shekinah (înţelepciunea) este în mitologia ebraică soţia lui Yahve
(Dumnezeu).] întunecată? Sau este Lilith ...poteca spre ascunsa Cronică Akashă?... Chiar şi numai ca legendă,
Lilith este cel mai vechi personaj... Dar poate fi un atare supravieţuitor doar o legendă? Mărturisirea mea este că
Lilith a existat şi există. Ca iniţiat am înţeles şi am simţit ce este egregorul.”
În altă împrejurare, „iniţiatul” D. Dumitriu a povestit despre întâlnirea sa supranaturală cu Lilith, în forma
de egregor; în viziunea sa, egregorul este „transferul dimensiunii gând-intenţie-credinţă în zona entităţilor divine”,
acesta fiind alimentat de credinţa anticilor, menţinută apoi „de mii de ani de grupurile şi comunităţile iniţiatice”,
dar consideră valabilă ipoteza că unii egregori există „creaţi” - precum Lilith - comunitatea doar conectându-se la
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ei, nefiind, deci, „pe de-a întregul”, emanaţia spiritualităţii colective omeneşti.
Fr.: Dragoş Dumitriu, mai spunea că: „Un alt mare iniţiat, Robert Ambelain, a avut o adevărată revelaţie
descoperind-o pe Lilith. Deşi a scris doar o singură lucrare despre ea... un apropiat al său îmi mărturisea că Lilith
a fost pasiunea, chiar obsesia sa de o viaţă”.
Dar Robert Ambelain, un mason specializat în ezoterism, ocultism şi astrologie, a fost Marele Maestru
mondial al Marii Loji de Memphis-Misraim (Grande Loge Francaise du Rite ancient et primitif de MemphisMisraim). În 24 ianuarie 1998, după moartea lui Ambelain această mare lojă s-a scindat în două mari loji, din care
a supravieţuit cu adevărat numai Marea Lojă Simbolică a Franţei (Grande Loge Symbolique de France), ceea ce
ne arată de unde a venit numele marii loji româneşti condusă de Bogdan Gamaleţ.
Şi cum Marea Lojă Simbolică a Franţei practică ritul „egiptean” Memphis-Misraim în lojile sale mixte,
rezultă că şi în Marea Lojă Simbolică Română, în afara ritului scoţian, condus de Cornescu-Ring, se va practica şi
ritul Memphis-Misraim, fapt sugerat şi de ba-nierul M:.L:.S:.R:., unde „heruvimii” care ies din coloanele
templului au tunsori egiptene şi chiar alura unor zeităţi egiptene.

12. Marea Lojă Regulară a României
(Marea Lojă Naţională Dacia)
În mai 2006, desprinzându-se din Marea Lojă Naţională a României - condusă de Viorel Dănacu -se înfiinţa
Marea Lojă Naţională Dacia sub conducerea M:. M.: Nicu Filip. Venerabilul Nicu Filip era atunci o somitate a
masoneriei româneşti, fiind primul Mare Maestru al Marii Loje Naţionale din România de după 1989, instalat în
funcţie în 24 ianuarie 1993, printr-un „ritual excepţional de transfer al Luminii Masonice” din partea „Puterilor
Masonice Universal Recunoscute”. În luna mai 1995, în vârstă de 81 de ani, el fusese înlocuit de la conducerea
MLNR, devenind Mare Maestru de onoare. Cu toate acestea, în anul 2002 Nicu Filip era implicat în dizidenţa
care, printr-un gest îndrăzneţ, făcea ca un număr de mai multe loji să plece din Marea Lojă Naţională din România
şi să fondeze, sub conducerea lui Viorel Dănacu, Marea Lojă Naţională a României (MLNaR).
Când în 2006, lojile masonice Charles de Gaulle, Sfântul Andrei şi Steaua Sudului părăseau MLNaR şi pe
maestrul Dănacu, urmându-l pe Nicu Filip, ele o făceau „datorită unor mari iregularităţi care se produceau acolo”
şi pentru a „păstra normalitatea lucrării masonice” pe care, ziceau ei, „nu o regăsesc în Marile Loji existente la
acea oră în România”. În realitate, se pare că fraţii roitori fuseseră momiţi cu promisiunea de acordare a
„regulării” (/„regularităţii”) din partea unor ordine masonice străine.
Din cauza vârstei înaintate, de 92 de ani atunci (peste doi ani „trecea la Eternul Orient”, adică murea), Nicu
Filip avea să conducă Marea Lojă Naţională Dacia pentru un mandat de numai 6 luni, cât să se consolideze
aceasta. La încheierea celor 6 luni, un nou Convent l-a desemnat „să preia ciocanul puterii”, pentru un mandat de
2 ani, pe fratele Dorian Orz, un inginer constructor de 51 de ani (atunci), patron al două mici firme bucureştene,
Elite Company Impex şi Press Image.
După doi ani de activitate şi prozelitism, în care şi-a crescut numărul lojilor, Marea Lojă a aderat la aşa-zisa
„Organizaţie a Marilor Loji Regulare ale Lumii” (Londra), ce adună 60 de Mari Loji din diferite ţări de pe diferite
continente motiv pentru care Marea Lojă Naţională Dacia şi-a şi schimbat numele în Marea Lojă Regulară a
României. Ceremonia „aprinderii luminilor Marii Loji şi (re)instalarea Marelui Maestru” s-a înfăptuit sub
patronajul a 4 mari loji străine auto-intitulate „regulare”, din Anglia, Franţa, Italia şi Slovenia. Cu această ocazie,
Dorian Orz a fost „reconfirmat” pentru un nou mandat de 2 ani. Aici trebuie să facem o precizare:
Aceşti fraţi masoni s-au rupt de Marea Lojă Naţională a României şi s-au dus la ”regulare”, dar n-au fost
înfiaţi de celebra mare lojă englezească, Marea Lojă Unită a Marii Britanii, numită şi „Marea Lojă Mamă a
Lumii”, care se revendică şi este cunoscută ca generatoare de „regularitate” pentru alte loji din lume, ci au fost
„recunoscuţi” de o mare lojă paralelă din Anglia, autointitulată ostentativ „Marea Lojă Regulară a Angliei”, care e
nucleul a „New Confederation of Regular Grand Lodges”. [„Regularitatea” este o invenţie din timpul ultimului
război mondial, când masoneria a fost folosită de Aliaţi împotriva puterilor Axei, instituindu-se un control al ei de
la Londra şi Washington.] Recunoaşterea din 18 februarie 2008 era trâmbiţată de Dorian Orz ca un „eveniment
extraordinar în lumea masonică română”.
Deşi, de la înfiinţare, Marea Lojă Regulară a României urma Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, în anul 2009,
cu ajutorul fraţilor englezi ea adoptă în loji şi Ritul Antic şi Primitiv Memphis (a nu se confunda cu Ritul
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Memphis-Misraim) prin iniţierea în gradul 95 al ritului, în Liban, a unei delegaţii formată din patru masoni
români, iar mai apoi, la Bucureşti, a unei alte serii de „fraţi”, iniţiaţi în diferite alte grade, instalându-se aici şi un
„Suveran Sanctuar al Ritului Antic şi Primitiv Memphis din România”.
În 25-27 septembrie 2009, Marea Lojă Regulară a României participa la „reuniunea internaţională a Marilor
Loji Regulare din întreaga lume”, ce avea loc la Lima, în Peru. Cu această ocazie, masonii români conduşi de M:.
M:. Dorian Orz ar fi fost anunţaţi de obţinerea a „două posturi importante în conducerea Înaltului Consiliu
Masonic Mamă a Lumii” (altă structură paralelă, dar minoră, celei cunoscute ca Supremul Consiliu Mamă a
Lumii, din Washington). Evenimentul, anunţat de „Marele Secretariat” al Marii Loji Regulare a României, era - în
viziunea acestuia - „foarte important”, căci „masoneria română nu a deţinut niciodată, de la înfiinţare şi până în
zilele noastre, funcţii de conducere în masoneria mondială la un asemenea nivel...”. No comment!
Apoi, însă, Organizaţia Marilor Loji Regulare ale Lumii a fost zguduită, spre finele anului 2009, de un
scandal intern ce a dus la desprinderea a 20 de mari loji naţionale componente, inclusiv Marea Lojă Regulară a
României. Totul a pornit de la nişte neînţelegeri interne ale Marii Loje Regulare a Sloveniei, care „s-au extins şi
în afară”, aşa încât organizaţia centrală i-a exclus pe sloveni, apoi şi pe italienii din aşa-zisa „Mare Lojă a Italiei şi
a Masoneriei Universale”, care le luaseră apărarea slovenilor. Şi-au adus apoi aminte de nişte dispute mai vechi cu
Marea Lojă Regulară a Serbiei şi au exclus-o şi pe aceasta, „în acelaşi mod abuziv”, avea să zică românul Dorian
Orz, care, „din motive de onoare şi pentru a fi alături de Marile Mari Loji Europene expulzate pe nedrept”, retrage
şi marea sa lojă din organizaţie şi se alătură constituirii unei noi centrale internaţionale, numită S:.0:.G:.L:.I:.A:.
(Society Of Grand Lodges In Alliance). [SOGLIA s-a fondat în februarie 2010 când a fost semnat Tratatul de la
Arezzo de către „Marea Loja a Italiei şi a Masoneriei Universale”, „Marea Lojă Regulară de Rit Emulaţie a
Masonilor Antici din Italia”, „Marea Lojă a Înaltului Consiliu Masonic al Serbiei”, „Marea Lojă Regulară a
Sloveniei”, „Marea Lojă Regulară a României”, „Marea Lojă Regulară a statului Texas F&AM” (redenumită
„Abraham Grand Lodge AF&AM”), „Marea Lojă Regulară York a Mexicului” şi „Marea Lojă Regulară a statului
Guerrero” (Mexic). Ulterior au aderat şi alte mari loji la SOGLIA, precum „St Joseph Grand Lodge A.F.&A.M.”
din Florida-SUA, „Sanctuarul Bulgar Suveran”, „Marea Lojă Imhotep” din New Jersey, „Marea Lojă Regulară
Franceză”, „Marea Lojă din Sao Paulo” şi „Marea Lojă Regulară din Rio Grande” (Brazilia), „Marea Lojă a
Orientului Mijlociu” din Liban (dar ce cuprinde loji din şapte ţări), „Marea Lojă Naţională din Chile”, „Marea
Lojă Patriotică din Peru” ş.a.]
In anul 2010, 13 „fraţi” care formau o delegaţie a Marii Loji Regulare a României s-au deplasat în Italia, la
Lametzio Terme, unde au fost primiţi într-unul din Ordinele Templiere care, toate, se revendică de la cel adevărat,
dispărut însă acum multe sute de ani, aşa că, întorşi acasă, au înfiinţat „Ordinul Civil şi Militar al Templierilor”
(încă un ordin templier românesc, pe lângă celelalte, precum cel condus de Ştefan Mâşu în cadrul MLNR).
În toamna aceluiaşi an, 2010, Dorian Orz a trebuit să părăsească funcţia de Mare Maestru, căci ajunsese la
sfârşitul celui de al doilea mandat din numărul maxim de două, conform Regulamentului marii sale loji (număr
maxim la orice mare lojă, de altfel). A invitat, de aceea, masonii italieni şi libanezi asociaţi în SOGLIA şi, în
Conventul din 27 noiembrie 2010 l-a ales ca nou Mare Maestru pe un angajat de la firma sa Elite Company,
Adrian Mihai (Ami) Ionescu-Miu, în timp ce el, Dorian Orz, devenit „Marele Maestru din Trecut”, a fost numit şi
„Mare Maestru de onoare Ad Vitam” al MLRR.
Adrian Mihai Ionescu-Miu, care este director tehnic la firma lui Dorian Orz, fiind inginer ca şi acesta, are
numai 40 de ani şi este un fidel total al şefului său mai mare, de 56 de ani. Până să îl angajeze Orz, Ionescu-Miu
mai lucrase ca agent de pază la ştrandul Berceni, apoi la firma Protguard, agent de intervenţie şi chiar şeful pazei
la Plaza Casino, aşa că apărea public ca un fel de bodyguarg al lui Orz. În aceste condiţii, este evident că
adevăratul şef al Marii Loji Regulare a României este considerat tot Dorian Orz.
Când, în ianuarie 2011, avea loc primul Convent al MLRR „sub ciocanul ilustrului Mare Maestru IonescuMiu”, Marele Consiliu prezidat de el lansa un comunicat prin care anunţa toate Obedienţele masonice din
România despre faptul că Marea Lojă Regulară a României doreşte o mai mare apropiere şi o comunicare cât mai
bună între masonii românii divizaţi în mai multe mari loji. Apelul a fost urmat, în 24 iulie 2011, de semnarea, la
Hotelul Novotel din Bucureşti, a unei „Declaraţii comune de principii” între Marele Maestru C-tin Savoiu (din
partea Marii Loji Naţionale Române 1880), Suveranul Mare Comandor Horia Nestorescu-Bălceşti (pentru
Supremul Consiliu de gradul 33 şi ultim al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat pentru România, din cadrul MLNR
1880), M:. M:. Mircea Deaca (din partea Marelui Orient al României), M:. M:. Ionescu-Miu (din partea Marii
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Loji Regulare a României), Mircea Cărăuşan (delegat al Supremului Consiliu al Ordinului Masonic Mixt
Internaţional Dreptul Uman - jurisdicţia România) şi Graziela Bârlă (Mare Maestră a Marelui Ordin Feminin
Român).
Declaraţia de principii promova „unitatea în diversitate a vieţii masonice din România, respectând
autonomia fiecăreia” dintre obedienţele masonice. În realitate, vedem că neregularii (ceilalţi masoni români decât
cei din Marea Lojă Naţională din România, condusă de Chirovici -Radu Bălănescu) s-au grupat, izolându-se astfel
de gruparea Szakvary-Anca Nicolescu şi de masoneriile „spirituale” atipice (gen marile loji ale lui Sauciuc şi
Bogdan Gamaleţ). În ceea ce priveşte sciziunea din cadrul Marii Loji Naţionale a României, se pare că ceilalţi
„neregulari” preferă linia condusă de M:.M:. Viorel Dănacu şi nu cea condusă de M;. M:. Tudorel Niţulescu.

13. MAREA LOJĂ FEMININĂ A ROMÂNIEI
În afara marilor loji exclusiv masculine, conform tradiţiei masonice, sau mixte, există şi două mari loji feminine: Marea Lojă Feminină a României, condusă de Marea Maestră Anca Nicolescu, ca şi Marele Ordin Feminin Român, condus de Marea Maestră Graziela Bârlă (prezentată la cap. despre Marea Lojă Naţională Română
„1880”). Marea Lojă Feminină a României este strâns şi inseparabil legată de personalitatea şi biografia fondatoarei ei, Anca Nicolescu.
Anca Lucilia Nicolescu s-a născut la Bucureşti la 31 mai 1944, şi-a terminat aici liceul în 1962 iar facultatea
de medicină la Paris, în 1970. Se spune că a intrat în mediile francmasonice româneşti datorită relaţiei intime pe
care a avut-o cu doctorul Alexandru Chiriceanu, unul dintre cei care făceau parte din Supremul Consiliu românesc
„din exil”, condus la Paris de Marcel Schapira. Masonii românii de la Paris făceau parte însă şi din masoneria
franceză, aşa că, bine recomandată, Anca Nicolescu a intrat în masonerie în 22 februarie 1969, în cadrul unei loji
din Marea Lojă Feminină din Franţa. Conform spuselor ei, Anca Nicolescu a dobândit gradul 33 în ritul scoţian
din 1982 (în altă variantă în din 1989), dar Marcel Schapira spunea că ea „nu a avut niciodată gradul 33, aşa cum
se prezintă public, ci a ajuns numai la gradul 3, moment în care a fost dată afară din Marele Orient al Franţei, o
francmasonerie iregulară” (care acceptă şi femeile).
În 1985, ea s-ar fi specializat la Beijing în „medicina New Age” (probabil vrea să spună că în medicina
tradiţională orientală), iar „cele mai frumoase amintiri” le-ar avea de pe vremea când, având gradul 18 în ritul
scoţian, ar fi călătorit în Israel şi Tibet. Susţine că, la Paris, l-ar fi cunoscut pe Mircea Eliade şi „neavând ce
mânca, realiza împreună cu acesta emisiuni televizate” (!??), înţelegând, astfel, „cu adevărat”, istoria religiilor.
Debutul ei profesional şi masonic pare să aibă legătură cu medicul Mircea-Alexandru Chiriceanu, care, fiind
născut în 1919, era cu 25 de ani mai mare decât ea, dar care i-a fost amant/concubin şi care, având ceva avere, a
lăsat-o mai apoi unic moştenitor.
Din 1962, doctorul Chiriceanu era şef de lucrări la Institutul de Medicină şi Farmacie (IMF) din Bucureşti,
actuala Universitate de Medicină şi Farmacie, dar în 1969 rămâne (adică „fuge”) definitiv în Germania, aproape în
acelaşi timp în care şi Anca Nicolescu ajungea în Occident. El îşi părăsea în România soţia şi familia, care, din
acest motiv, trebuie să fi avut mari necazuri, ,n acea perioadă a dictaturii comunistă. Deşi locuia la Altenkirchen
(Germania de vest), unde practica medicina, dr. Chiriceanu a intrat în masonerie la Paris, unde se afla şi Anca
Nicolescu, în loja La Roumanie Unie din obedienţa Grande Loge de France. Abia în 1977 primeşte gradul 18 în
ritul scoţian, „în jurisdicţia Supremului Consiliu pentru România în exil”, devenind mai apoi Marele Cancelar al
acestuia.
Anca Nicolescu devenise, la Paris şi nu numai acolo, „asistenta personală” a doctorului Chiriceanu, dar şi
amanta lui. Ca „secretară personală”, ea îi prelua şi corespondenţa masonică, ba chiar, când acesta a devenit
bolnav şi bătrân, se ocupa de toate problemele şi actele lui. În acelaşi timp, prin anii '80, ea îşi găsise şi un amant
mai tânăr, tot un mason, pe ungurul Andre Szakvary.
Doctorul Chiriceanu a revenit în România la începutul anilor '90 cu un paşaport german, în 1993 făcea parte
din Supremul Consiliu „repatriat” de către Schapira la Bucureşti, iar în 1994 i s-a eliberat şi un buletin de
identitate românesc. În decembrie 1994 el ar fi fost numit chiar ministru de stat conform unor surse şi îşi
procurase şi un imobil în Bucureşti, o vilă pe strada Ştefan nr.6A, dar la 30 iunie 1995 moare în condiţii
misterioase în străinătate, la Tenerife (Spania), unde avea o casă, ca şi în Germania.
„Anca Nicolescu a vrut să fie «prima doamnă» a masoneriei române - spunea Marcel Schapira -; Este o
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femeie capabilă de orice... Ea singură se laudă că ei i se spune nu Anca, ci En cas” („în caz că” în franceză - joc
de cuvinte). Îl suplinea atât de bine pe doctorul Chiriceanu încât, timp de un an şi jumătate după moartea acestuia,
„fraţii” masoni continuau să primească scrisori semnate de el. Era mort şi îngropat, însă ea dădea dispoziţii în
numele lui, din insulele Canare, unde se mutase împreună cu Szakvary. „Chiriceanu - spunea un mason - a murit
în Franţa, fapt ascuns de Anca Nicolescu timp de un an. L-a înmormântat şi a răspuns la corespondenţă în locul
lui. Am eu scrisori trimise de Chiriceanu mort. Era mort, dar el ne dădea indicaţii preţioase. Am aflat de moartea
lui de la Interpol.” Unii din masonii de la Paris au povestit chiar că după decesul doctorului, „Nicolescu i-a încasat
pensia”.
Mai, mult, Anca Nicolescu apare la Bucureşti cu un testament de unic moştenitor al doctorului, eliberat la 21
noiembrie 1996 de Notariatul de Stat al Judeţului Timiş şi semnat personal de dr. Alexandru Chiriceanu, deşi era
mort din 1995, şi continuă procesul prin care Chiriceanu cerea statului român să-i retrocedeze vila din str. ing.
Pandele Ţăruşanu, nr. 20, sector 1, în care locuia soţia sa părăsită, Ludmila, care deja cumpărase casa de la satul
român în baza Legii 85/1994. În prezent, la această adresă locuieşte oficial Anca Lucilia Nicolescu, după ce s-a
judecat ani de zile cu toată lumea. După 1996, ea a fost reprezentată în instanţe de casa de avocatură Stoica &
Asociaţii, a ministrului Justiţiei Valeriu Stoica. Este bizar că, deşi mort, la mai multe termene de judecată din
cursul anului 1996, Alexandru Chiriceanu răspundea prezent în sala de judecată. [Faptele descrise au fost aduse
fără nici un rezultat la cunoştinţa guvernului Mugur Isărescu (sponsorul de azi al lui Szakvary); v. articolul
Procură de la mort al InfoNews din 08.03.2005.] Procesele au durat până prin anul 2007, iar familiile ce locuiau
în imobil au fost evacuate şi acolo s-a instalat Anca Nicolescu, deşi nu s-ar putea spune că nu avea unde locui.
Cea mai tracasată a fost Cocişiu Ludmila, fosta soţie a doctorului Chiriceanu, născută în 1930 şi ajunsă, la peste
70 de ani, în numeroase procese: de anularea posesiei, evacuare, executare silită... etc.
Anca Nicolescu este membru fondator al unor loji feminine din Franţa, Elveţia, Luxemburg şi al Marii Loji
Feminine din Belgia, fiind însă tot timpul, după cum rezultă din relatările lui Marcel Schapira şi ale altor masoni,
ca şi din acţiunile ei, apropiată de Marele Orient al Franţei, masoneria neregulară prin excelenţă a Franţei, care
mai recent acceptă şi femei, în jurul căreia gravitează alte mari loji franceze, precum Marea Lojă Feminină din
Franţa sau Marea Lojă a Franţei (Grande Loge de France), la rândul lor catalogate ca neregulare, spre deosebire
de Marea Lojă Naţională Franceză (Grande Lodge National Francaise).
Venită în anii '90 la Bucureşti, mai întâi cu d-rul Chiriceanu, apoi cu Andre Szakvary, Anca Nicolescu s-a
ocupat şi de atragerea româncelor în masonerie. În anul 2000, la Bucureşti, ea „a reaprins luminile” lojii Steaua
Orientului, pretinzând astfel, mai ales peste trei ani, că este continuatoarea Marii Loji de Adopţiune Steaua
Orientului, existentă între 1922 şi 1948, fiind formată din soţii şi fiice de masoni evrei şi alte câteva cucoane de
prim-plan ale societăţii bucureştene.
În realitate, înainte de ultimul război mondial, Steaua Orientului nu era o mare lojă, ci o simplă lojă, având
până în 30 de membre, printre care şi celebra şefă a Societăţii Teozofice Române, Bucura Dumbravă, pe numele
ei real, evreiesc, Fanny Seculici. Cunoaşterea numelor celorlalte membre din această lojă interbelică este şi ea
lămuritoare: doamnele Vexler, Rubin, Krakauer, Herman, Goldstein, Grunberg, Buneanu, Cerniol, Pas-calovici,
sau Lisa Blănaru, Rosa Herdau, Bertha Hirsch, Bellia Hornstone, Blancha Illeş, Rebeca Muster, Gizela Rosinthal,
Anetta Rubens, Netti Silberstein, Nathalia Schor, Anna Segal, Becca Segal, Julietta Vitta. Aproape toate erau
evreice!
Despre ce fel de statut social trebuiau să aibă femeile racolate în masoneria Ancăi Nicolescu, este grăitoare o
întâmplare relatată de Marcel Schapira: „Am primit un telefon de la viceprimarul din Bucureşti, care mi-a spus:
«Dragă frate Schapira, vreau să te întreb ceva. Soţia mea a fost contactată de o doamnă care pregăteşte o lojă
feminină, şi nu aş vrea ca nevasta mea să fie băgată în orice societate. Ce ştiţi că este acolo, cine e doamna
Anca?» I-am zis: «Domnule, ţine-ţi nevasta acasă, fiindcă se va compromite, este ceva absolut ilegal, ăştia sunt o
mică antenă a Marelui Orient al Franţei, care este groază şi pentru americani şi pentru englezi, pentru masoneriile
regulare»”.
În anul 2003, Anca Nicolescu a mai înfiinţat loja feminină Steaua Dunării, tot în Bucureşti, ca şi Steaua
Sudului, în Constanţa, pe care le-a reunit, în 8 decembrie acelaşi an, cu loja din 2000, sub numele de Marea Lojă
Feminină a României, lucrând în ritul scoţian. Ulterior au mai apărut şi alte loji în componenţa M.L.F.R., precum
Steaua Labor, la Cluj, sau Steaua României, în 2005. Pretinde ilogic, însă, că Marea ei Lojă feminină este fondată
în 1922, fiind adică aceiaşi mare lojă cu Marea Lojă de Adopţiune Steaua Orientului. Ce legătură să fie între un
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ordin de masoance evreice, desfiinţat în 1948, şi gruparea ei de „surori”? Răspunsul ar putea sta în vizitele Ancăi
Nicolescu în Israel.
Marea Lojă Feminină a României e membră a „Centre de Liaison et d'Information des Puissances
Maconniques Signataires de l'Appel de Strasbourg” (celebrul CLIPSAS), dar şi a „Centre de Liaison International
de la Maconnerie Feminine” (CLIMAF). Prezenţa masoneriei feminine în CLIPSAS este semnul afilierii
ideologice (a Ancăi Nicolescu, în primul rând), la masoneria atee, ce susţine nerecunoaşterea lui Dumnezeu,
organizaţia fiind condusă în această direcţie de Marele Orient al Franţei, a cărui orientare „de stânga” a generat în
istorie chiar mişcările revoluţionaro-anarhiste, Alianţa de la Strasbourg - un fel de crez al CLIPSAS - promovând
„absoluta libertate de conştiinţă” ca „cea mai mare victorie a umanităţii asupra ei însăşi” (v. cap. „MLNUR-ul
Mecet”, titlul „Apelul de la Strasbourg”).
Spre finele lui mai 2009, Anca Nicolescu, ca mare maestră a Mari Loji Feminine, a jucat şi rolul de
amfitrioană a Colocviului CLIPSAS, pe care l-a organizat la Bucureşti.
Numiţi de o parte dintre ceilalţi masoni şi „cuplul infernal”, Anca Nicolescu şi Andre Szakvary sunt, de fapt,
în prezent, căsătoriţi, deşi au locuinţe diferite, oficial, în Bucureşti, el în Mecet nr. 21, ea în strada Pandele
Ţăruşanu, nr.20.
El a fost însă adus în masoneria română „în exil” de către ea, încă de pe vremea când erau numai amanţi, iar
masonii români de la Paris erau sprijiniţi de Henri L. Baranger, Suveranul Comandor al Supremului Consiliu de
33 („Supreme Conseil du Rite ecossais an-cien et accepte pour la France”) din cadrul regularei Marii Loji
Naţionale Franceze (alta decât controversata Mare Lojă Franceză):
„Anca Nicolescu l-a adus pe ungur aicea - zicea Schapira -. El venea dintr-o lojă ungurească din Paris,
afiliată la Marea Loja Franceză, care nu-i regulară. Şi Baranger ştia asta. L-am întrebat de mai multe ori, de unde
vine Szakvary. A încercat de câteva ori să-l înscrie la Marea Lojă Naţională. Fiindcă am găsit scrisori. Baranger
avea un cabinet pe Boulevard Victor - unde este Ministerul Aerului - şi Marele Secretar a venit la mine şi mi-a
zis: «Uite cum încearcă să-l bage, să-l înscrie, încearcă să-i dea o situaţie de regularitate, că n-are trecutul prea
catolic din punct de vedere masonic». Şi ăsta n-a vrut să-l accepte niciodată. Aşa că Szakvary a rămas în
continuare la loja ungurească”.
Până la urmă, Szakvary a fost ajutat de Baranger să pună stăpânire pe Marea Lojă Naţională Unită din
România ca Suveran Mare Comandor al ritului şi să conducă prin Marii Maeştrii care îi erau supuşi, chiar dacă
asta a dus la îndepărtarea lui Dan Amedeo Lăzărescu şi a lui Marcel Schapira din fruntea ordinului, care s-au
alipit MLNR-ului şi Supremului Consiliu condus de Costel Iancu, în 1997 (a se vedea titlurile Episodul Szakvary
şi „Districtul Transilvania” şi Războaie şi sciziuni din capitolul privind Marea Lojă Naţională Unită din
România).
„Szakvary a fost susţinut de Baranger, care nu ştia cum să mă înfrunte - mai spunea Schapira -. Baranger nu
făcea prea bine diferenţa dintre un ungur şi un român; singura diferenţă pe care o făcea era între un african şi un
alb european. Nu cunoştea nici istoria României, nici istoria ungurilor”.
După un timp, Suveranul Mare Comandor al Franţei şi-ar fi dat seama, totuşi, de greşeala sa şi şi-a retras
sprijinul acordat cuplului: „Mai mult decât atât, a dat o circulară - ştiu de la fraţii mei francezi de la [loja]
România Unită - că Szakvary şi femeia care îl acompaniază sunt interzişi şi n-au voie să se apropie de Templu.
Au fost goniţi. I-au spus şi alţii lui Baranger că s-a făcut de râs” (Marcel Schapira).
Totuşi, şi în prezent Andre Szakvary conduce în România un Suprem Consiliu al ritului scoţian cu care a
controlat până în 2009 Marea Lojă Naţională Unită a României (a se vedea capitolul despre această mare lojă), iar
după aceea gruparea dizidentă desprinsă din aceasta, cunoscută ca „MLNUR Mecet” (a se vedea cap. referitor).
Ca şi Szakvary, Anca Nicolescu a devenit, la un moment dat, agent de vânzări de medicamente şi aparatură
medicală străină în România, dar, după ce probabil nu le-a mai mers cu vânzarea de medicamente, cei doi s-au
asociat în firma MME (Marketing-Management Europe S.R.L.), ce a editat pe bandă rulantă vreo 20 de cărţulii
pentru copii, „Aventurile lui Tintin” în limba română, pentru care a obţinut drepturile de autor din Franţa, bucurându-se de „Înaltul Patronaj al Ministerului Culturii”, adică de banii statului român. Cei doi sunt şi membri
fondatori în „Fundaţia Solidaritatea Culturală pentru România - ARS XXI”, unde Szakvary este preşedinte şi
Anca Nicolescu figurează ca director, fundaţia fiind sprijinită de stat şi de „Club BNR”.
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„Ladies in black”
În număr de cca. 500, masoancele, sau „farmazoancele”, cum le zic unii româncelor cu şorţuleţ ritual de la
Marea Lojă Feminină, se reunesc „la Templu” pentru câteva ore o dată la fiecare două săptămâni, sâmbăta dupăamiaza. „Acolo au voie numai surorile”, zice Anca Nicolescu. Ţinuta obligatorie constă în rochii negre, lungi,
peste care vin şorţurile masonice. Atmosfera este dată de obscurul de la draperiile trase ale ferestrelor din sala
mare şi înaltă, de lumânările aprinse şi, uneori, de săbiile purtate ritual de surori.
În mai 2007, când Marea Lojă Naţională Unită din România nu se scindase încă, iar Szakvary era în plină
glorie, Anca Nicolescu organizează o „aniversare” a 85 de ani de existenţă chipurile, a masoneriei feminine
româneşti. În realitate, marea ei lojă împlinea numai 4 ani de existenţă, dar voia să iasă la rampă ca „marea
doamnă a masoneriei” şi a ales ca locaţie pentru acest scop Hotelul Novotel din Bucureşti, unde se întruneau
adesea şi bărbaţii din MLNUR, probabil pentru că hotelul este proprietate franceză (lanţul hotelier ACCOR), iar
ea, Szakvary şi ceilalţi „fraţi” sunt, cu toţii, strâns legaţi de masoneria franceză. Între participantele la „aniversarea
masonică” se afla şi Zoe Petre, analist politic şi fost consilier prezidenţial în mandatul lui Emil Constantinescu.
Aniversarea a „85 de ani de existenţă a Marii Loji Feminine a României” (deşi o fantezie), ca şi înfiinţarea,
în martie 2010, a „primului Areopag Feminin din istoria României”, cu numele de Hyperion, erau menite
convingerii Marelui Orient al Franţei, deja prieten, de a semna cu Anca Nicolescu un „Tratat”, în care MLFR i se
adaugă la nume anul „1922” (pretinsul, dar falsul, an al înfiinţării), aceasta fiind, chipurile, o „recunoaşte” că
marea ei lojă este „cea mai veche Mare Lojă Feminină continentală” (mai veche decât cea franceză). Prin tratat,
încheiat în luna iulie 2010, la Paris, îi erau recunoscute masoneriei feminine româneşti apartenenţa la Ritul
Scoţian Antic şi Acceptat, acordându-i-se însă şi patentele pentru Ritul Francez şi Ritul Scoţian Rectificat.
La Uniunea Europeană.
Alipirea ei mai veche la Marele Orient al Franţei, scoasă la iveală făţiş abia după sciziunea din MLNUR din
2008, când Szakvary şi oamenii săi au fost înlăturaţi de C-tin Săvoiu, i-a deschis din 2009 mai multe uşi Ancăi
Nicolescu, mai ales în 2010-2011, inclusiv la Bruxelles, la Parlamentul European, cum vom vedea.
În 15 ianuarie 2010, ea participa, ca membră, la aşa zisa Academie Masonică Franceză, altă centrală a
masoneriilor europene neregulare, în primul rând franceze, care se întrunea la sediul Marii Loji Franceze (GLF).
Tema întâlnirii, „Regularite, recunoaşteri, puneri la punct şi perspective”, era de fapt unul din nenumăratele
atacuri ale „regularei” masonerii engleze, conservatoare, monarhistă şi credincioasă. Ocazie excelentă ca să fie
atacată reprezentanta „regularităţii” în Franţa, Marea Lojă Naţională Franceză, care trecea de o vreme printr-o
serie de „bulversări” interne şi scandaluri publice.
[Francois Stifani, Marele Maestru al Marii Loji Naţionale Franceze (GLNF), se lupta pe atunci „să pună
capăt puciului de a fi răsturnat de la putere”, fiind acuzat de absolutism, de abuz de putere şi de delapidare de
fonduri de peste 17.000.000 euro. Pe 5 decembrie 2009 el excludea din Marea Lojă un număr de 24 de „fraţi” care
i-au sfidat autoritatea, ceea ce a aprins şi mai tare spiritele. Astfel, Thierry Perrin, Mare Maestru Provincial al Val
de Loire, îl acuza pe Stifani de absolutism şi de faptul că a luat nişte decizii fără precedent în istoria Marii Loji,
atunci când a dizolvat întreaga Mare Lojă Provincială a Val de Loire, ce dispunea de un efectiv total de 1450 de
masoni. (Cu un număr aproximativ de 43.000 de membri, Marea Lojă Naţională Franceză - GLNF - vrea chiar să
depăşească Marele Orient al Franţei, „chiar dacă acesta umflă cifrele”. În acest scop, „există şi o şarjă de fraţi care
trebuie iniţiaţi, pe cap de lojă, într-un an”.)]
În 15 octombrie 2010 aveam să o găsim pe Anca Nicolescu la Bruxelles la „Întâlnirea Anuală cu grupurile
ne-religioase” („Annual Meeting with non-religious Groups”), adică cu masoneria atee, organizată de Uniunea
Europeană şi la care au participat şi Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, Herman van Rompuy,
preşedintele Consiliului European, alături de Guy Arcizet, Marele Maestru al Marelui Orient al Franţei şi de
reprezentanţii masoneriei neregulare masculine, feminine şi mixte din Franţa, Spania, Italia, Marea Britanie,
Grecia, Luxemburg, Portugalia, Irlanda şi România (adică Marea Lojă Feminină şi gruparea lui Szakvary).
Apoi, în 12 iulie 2011, Nicoleasca a participat la Bruxelles la o întâlnire a oficialilor Uniunii Europene cu
reprezentanţii organizaţiei Contribution of Masonic Liberal and Adogmatic Obediences to European
Construction (COMALACE - Contribuţia Obedienţelor Masonice Liberale şi Adogmatice la Construcţia Europeană),
când 18 masoni din diferite state ale UE (reprezentând COMALACE) s-au întâlnit cu Biroul Consilierilor de Politică
Europeană (BEPA) al P.E. pentru a dezbate tema „Europa şi tineretul său: Politicile de tineret ale Comisiei
Europene”, adică politicile şi instrumentele folosite de U.E. în ceea ce priveşte tineretul, dar şi faptul că, chipurile,
221

„masoneria poate să răspundă la aspiraţiile tineretului european... în această eră a globalizării”. De ce ar trebui
„sora” Anca, o bătrână, să dirijeze viitorul tineretului? Şi de ce s-ar pricepe? Probabil pentru că editează benzi
desenate cu personajul Tintin, pentru copii. [În octombrie 2010, la Bucureşti, pentru cărţile editurii ei şi a lui
Szakvary - Editura Management Marketing Europe -, inaugurat de Horia-Roman Patapievici şi de ea, Anca
Nicolescu, ca Mare Maestră a Marii Loji Feminine a României, s-a deschis „Salonul European de Bandă
Desenată”, în Teatrul Naţional din Bucureşti. Prezenţa lui Patapievici se explică prin faptul că Institutul Cultural
Român, al cărui şef era el, finanţa evenimentul de la bugetul statului român.] Oricum, în ianuarie 2012, când
tineretul bucureştean se lupta în stradă cu Jandarmeria pentru a da jos puterea coruptă a regimului Băsescu,
Agenţia masonică din tutela ei şi a lui Szakvary dădea un comunicat prin care îi critica pe tineri, acuzându-i de
anarhism.
Tot în 2011, la Riga, în aprilie, participând la a 6-a Reuniune Masonică Internaţională, altă lucrare în fruntea
căreia stă tot Marele Orient al Franţei, Anca Nicolescu reuşea să obţină organizarea celei de a 7-a ediţii a acestui
congres masonic (la Bucureşti, în luna mai 2012), ea devenind „director executiv”-organizator al întrunirii.
„Reuniunea Masonică internaţională” - Bucureşti 2012
Evenimentul, aflat la a 7-a ediţie, este un „proiect iniţiat de Marele Orient al Franţei”, dar a fost rezultatul
eforturilor Ancăi Nicolescu, ca Marea ei Lojă Feminină a României să primească organizarea reuniunii la
Bucureşti, în perioada 11-14 mai 2012.
Au participat peste 20 de delegaţii însumând sute de masoni din toată lumea, îmbrăcaţi în ţinute festive,
compuse din robe negre, şorţuri şi colanul din jurul gâtului, care, demonstrativ, pentru presă, au îndeplinit „câteva
dintre ritualurile ţinute secrete mult timp” (aiurea!, de mult nu mai erau secrete, fiind prezentate de zeci de ani în
documentarele televiziunilor străine, şi fiind descrise de sute de ani în cărţi). Oricum, din 4 zile de întâlniri, numai
30 de minute a durat spectacolul regizat pentru presă, după care a fost dată afară. La întâlnirile din spatele uşilor
închise ar fi participat - se lăuda A. Nicolescu - şi „membrii corpurilor diplomatice acreditate la Bucureşti (la
nivel de ambasadori şi secretari), oficialităţi din România, personalităţi publice şi culturale, academicieni etc.”
(adică nelipsitul Răzvan Teodorescu, mason în mai multe echipe, inclusiv a lui Szakvary).
Întrunirea şi ritualurile s-au desfăşurat în Sala Colosseum a Palatului Bragadiru din centrul Bucureştiului
(nici o legătură, decât prin fostul proprietar, cu localitatea Bragadiru), printre „invitaţii speciali” numărându-se şi
profesorii Vasile Şoporan - deputat UNPR de Cluj - şi Vasile Puşcaş, tot din grupul politicienilor de la Cluj, fost
ministrul al Integrării Europene şi ex-„negociator şef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar, mai
ales, preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, care însă şi-a trimis un reprezentat, pe
Katharina von Schnurbein. Aceasta a şi deschis prima „conferinţă”, cu titlul „Anul european al îmbătrânirii active
şi al solidarităţii dintre generaţii”, ceea ce se justifică prin faptul că mai toţi participanţii erau nişte masoni foarte
bătrâni care şi-au racolat tineret pe care să îl manipuleze.
Tema principală a evenimentului a fost însă, chipurile, „Evoluţia gândirii libere după dictaturile secolului
trecut”, marea maestră Nicolescu conducând dintr-un somptuos jilţ boieresc întreaga desfăşurare. Cât timp au fost
lăsaţi în sala şi „profanii” din presă, masonii au efectuat o serie de pretinse ritualuri demonstrative, mergând
numai în linii drepte şi schimbând direcţia numai în unghiuri de 90 de grade ţinând în mâini fie o sabie, fie un
trandafir. În rest, comunicarea s-a făcut numai în franceză, iar cine voia să ia cuvântul trebuia să îi spună mai întâi
o „parolă” Ancăi Nicolescu.
La un moment dat, o executantă mai tânără, cu o sabie în mână, avea să clameze: „V-am deschis o poartă să
întrevedeţi că nimic nu este secret, că nimic nu este malefic!”, ceea ce dovedeşte că spectacolul era regizat pentru
presă, că Anca Nicolescu este avidă de publicitate şi că, totuşi, masonii se simt, parcă, cu musca pe căciulă.
Dar ceea ce au discutat, în realitate, numai între ei, masonii patronaţi de Marele Orient al Franţei, la
Bucureşti, rămâne până la urmă un mister, căci tot ce se mai ştie este că, timp de 5 zile, au mâncat şi benchetuit la
Clubul BNR (ceea ce evidenţiază, încă o dată, că Mugur Isărescu sponsorizează în România aproape orice
eveniment masonic sau al cluburilor mondiale, pe banii statului român) şi au făcut excursii prin toată Moldova.
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14. ORDINUL MASONIC MIXT INTERNAŢIONAL DREPTUL UMAN
- JURISDICŢIA ROMÂNĂ
În Franţa secolului XIX a apărut prima lojă mixtă, ce accepta iniţierea femeilor, fondată de către Marie
Deresme şi Fr.-. Georges Martin. Din această „lojă mamă” pariziană s-a dezvoltat „Le Droit Humain
International”, ordin masonic mixt cu sediul la Paris.
Ordinul este răspândit în prezent în peste 50 de ţări, îndeosebi în ţările francofone, urmate de cele anglosaxone inclusiv în România. Cei 30.000 de „fraţi” din întreaga lume trebuie să respecte „Constituţia
Internaţională” a Ordinului, care pretinde că este transnaţional, fiind grupaţi în „loji pioniere” (când este una
singură într-o ţară), în „jurisdicţii” (când sunt prea puţine loji pentru a forma o mare lojă) şi în „federaţii”.
Ordinul practică ritul masonic scoţian vechi şi acceptat, fiind condus de un Suprem Consiliu care alege
Preşedintele, Marele Maestru şi Comitetul. Urmăreşte „organizarea umanităţii în societăţi libere şi fraternale”.
În România, Ordinul a avut o primă lojă, Liberte, constituită în 30 octombrie 1993 din „surori” şi „fraţi”
români, din Bucureşti, ca şi francezi, din Brignole. A activat sporadic până în 2001, când loja a fost transferată
definitiv la Bucureşti. Jurisdicţia s-a mărit apoi cu loja Les Meridiana, înfiinţată la Craiova în 25.09.2005, ca şi cu
Steaua Nordului, înfiinţată la Baia Mare în 21.04.2007. În 2.04.2011 s-a înfiinţat oficial Jurisdicţia Română a
Ordinului, care este reprezentată/condusă de maestrul venerabil al lojei băimărene a Ordinului, pro-fesorul-inginer
Mircea Cărăuşan, directorul Colegiului Tehnic Transilvania, un liceu cu 1000 de elevi, cu clase de bucătari. S-au
mai înfiinţat în cadrul „jurisdicţiei române” a Ordinului, în anul 2012, loja Atheneaum, la laşi, ca şi Constantin
Brâncuşi, la Bucureşti.
Din informaţiile publice, infime, rezultă că prof Cărăuşan a fost prieten cu fostul ministru al Agriculturii,
Ioan Avram Mureşan, până când acesta din urmă a fost condamnat şi închis pentru corupţie.
Prin Mircea Cărăuşan, Ordinul Masonic Mixt Internaţional Dreptul Uman - Jurisdicţia Română, este
semnatarul „Declaraţiei comune de principii” (masonice) din 24 iulie 2011, de la Hotelul Novotel din Bucureşti,
alături de Marea Lojă Naţională Română „1880” (cu Mare Maestru C-tin Savoiu şi Suveranul Mare Comandor
Horia Nestorescu-Bălceşti), Marele Orient al României, Marea Lojă Regulară a României (cu M:. M:. IonescuMiu) şi Marele Ordin Feminin Român (cu Mare Maestră Graziela Bârlă). Această grupare avea să se mai
întrunească şi în 2012, la Sibiu, ei alăturându-i-se şi Marea Lojă Naţională a României-Loja de Ritualistică...,
reprezentată de M:.M;. Viorel Dănacu.

15. UNIUNEA MASONICĂ de STRICTĂ OBSERVANŢĂ INIŢIATICĂ
în România:
- Marea Lojă Română U.M.S.O.I.,
- Marele Orient al Românei U.M.S.O.I..
- Marea Lojă Histria.
„Co-fraternitatea de Strânsă Observanţă Antică” s-ar fi născut, chipurile, în Germania, în Evul Mediu.
Această asociere ar fi avut scopul de „a aduce într-un singur loc spiritual” ritul scoţian, Ordinele cavalereşti şi
Frăţia Rosenkreutz (Rose-Croix). În realitate, U.M.S.O.I. („Unione Massonica Stretta Osservan-za Iniziatica” Uniunea Masonică de Strictă Observanţă Iniţiatică) s-a născut în anul 1982 din loja italiană Zarathustra, ai cărei
„fraţi” au decis să se separe de celelalte obedienţe istorice italiene, fondând Gran Loggia d'Italia U.M.S.O.I.
Loja Zarathustra era preocupată de „problemele sociale prezente... implicându-se adânc” în cercetarea
acestora, „în pofida tuturor problemelor pe care această atitudine le implică”. Ea a adoptat ritualurile Marii Loji a
Californiei, ca şi statutele şi regulile adoptate de masoneria SUA.
„Spiritul acestei loji faţă de masonerie, în general - zic «fraţii» de la Zarathustra -, este similar căii prin care
Giordano Bruno a luat atitudine împotriva credinţei catolice. Sau, şi mai elocvent exemplu, aminteşte de trilogia
«libertate, egalitate, fraternitate», care s-a născut în tim-pul revoluţiei franceze.” Ei văd necesitatea unei „puternice corelaţii dintre masoni şi politică”, adăugând că „loja Zarathustra promovează un concept exprimabil ca «dragoste în acţiune», ceea ce face ca loja să fie universală şi mamă a altor obedienţe”.
Marea Lojă a Italiei U.M.S.O.I. s-a înfiinţat propriu-zis abia în anul 1996, când loja Zarathustra a atras alte loji
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şi obedienţe, unindu-se cu acestea şi urmărind ca principiu stabilirea „credinţei în el însuşi a omului”. Această
mare lojă cu sediul în Sardinia, în Cagliari, pretinde că principiile ei de „strictă observanţă iniţiatică” au fost
stabilite în Germania în anul 1712, deci înainte de apariţia primei mari loji masonice în Anglia. Din acest motiv,
ea a obţinut din partea unor mari loji americane (cam „latino”) semnarea unui Decret masonic prin care este
„recunoscută” ca adevărata „Mare Lojă Mamă a Lumii”.
În anul 2007, membrii lojei braşovene Nicolae Titulescu, care s-au retras din Marea Lojă Naţională a
României (condusă atunci de mr. Viorel Dănacu), pun bazele unei noi obedienţe, intitulată iniţial Marea Lojă
Română, pe care o ataşează apoi U.M.S.O.I. Ceremonia de „aprindere a luminilor” noii mari loji a avut loc la Casa
Armatei din Braşov, în prezenţa marilor maeştrii ai „lojei mamă” din Italia. Condusă de către Marele Maestru
Nicolae Răcăşan şi ca adjunct de Ioan Panaite, abia în mai 2008, în urma unui scandal cu loja mamă italiană, ea a
fost înregistrată, la Braşov. Mai înainte, însă, marea lojă italiană a considerat că Panaite şi Răcăşan au avut „un
comportament incorect faţă de fraţi şi instituţia masonică, afectând însăşi onorabilitatea instituţiei”, expulzându-i,
inclusiv „pentru insubordonare şi comportament incorect faţă de superiori”. În acelaşi timp, a fost expulzat şi
„fratele” italian Davide Bernardini din obedienţa Gran Loggia d'Italia U.M.S.O.I., comunicându-se ca „toate
obedienţele sau fraţii să fie prudenţi în relaţiile cu el, atât în Italia cât şi în Anglia şi România”.
La 12 aprilie 2008, marele maestru italian şi preşedinte al U.M.S.O.I. a numit ca Mare Comisar al Marii Loji
Române U.M.S.O.I. pe „fratele” Bogdan Panait, reprezentant pentru România al Marii Loji a Italiei U.M.S.O.I., pentru
a dizolva marea lojă din România, proces considerat încheiat, atât masonic, cât şi profan, în noiembrie 2011. O
parte din lojile româneşti ale U.M.S.O.I. s-au reorientat către Marea Lojă Naţională din România sau către Marea
Lojă Naţională Română „1880”. Anul următor, însă, la 9 iulie 2012, într-o staţiune montană românească, marea
lojă românească U.M.S.O.I. era „reorganizată”, fiind constituit şi Consiliul Suprem de grad 33 al Marelui Orient din
România UMSOI, sub conducerea lui Ioan Panaite, ca mare maestru şi suveran comandor.
Marea Lojă Histria este o altă mare lojă din România, înfiinţată în 21 decembrie 2011 sub obedienţa Gran
Loggia d'Italia U.M.S.O.I., „primind lumina” în ritul scoţian antic şi acceptat „şi în spiritul Uniunii Masonice de
Strictă Observanţă Iniţiatică”. Însuşi marele maestru al Marii Loji a Italiei U.M.S.O.I. a fost prezent la „ritualul
aprinderii luminilor” la Bucureşti, însoţit de o seamă de alţi mari maeştrii U.M.S.O.I. din întreaga lume, precum cei
ai Marii Loji Hispanice din America de Nord, Marii Loji Regulare din Illinois, Marii Loji Regulare din Texas,
Marii Loji Regulare din Maryland, Marii Loji a Braziliei Glob-UMSOI sau ai Marii Loji a Nuevo Leon din
Mexic. Explicaţia prezenţei atâtor mari maeştri străini constă în faptul că Mare Maestru al Marii Loji Histria a fost
uns „respectabilul frate Petros Liolios”, un grec avut de 67 de ani stabilit printre români ca director al Payzone
Romania (fosta Alphyra Romania) un sistem de achitare a serviciilor sau de plată a facturilor la utilităţi, taxelor şi
impozitelor prin 125.000 de puncte de retail amplasate în diverse de locaţii (magazine, spaţii publice etc). Însăşi
titulara înregistrării mărcii „Marea Lojă Histria” este o firmă a grecului, S.C. Profitall Consulting S.R.L., ce
prestează bucătăria fast-food cu specific grecesc.
„Scopul Marii Lojii [Histria] este ajutorul comun spiritual şi material al membrilor săi”, care „pot fi cetăţenii
oricărui stat recunoscut de ONU” spune Petros Liolios, care este şi reprezentatul în România al College Helenique
du Somato-Psyhopedagogie din Atena.
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POLITICĂ, AFACERI ŞI CORUPŢIE ÎN MASONERIA ROMÂNĂ
- dezvăluiri interne Trafic de influenţă şi afaceri
Viorel Dănacu, ex-Mare Maestru al Marii Loji Naţionale a României (alta decât Marea Lojă „regulară”
condusă până recent de Eugen Ovidiu Chirovici, în prezent de Radu Bălănescu), începuse de acum câţiva ani (din
2004) să „dea din casă”, descriind interiorul marii masonerii româneşti, cu referire specială la Marea Lojă
Naţională din România.
El arăta, în primul rând, că atracţia pentru masonerie în rândul simplilor membri nu este altceva decât
atracţia pentru putere şi interesul pentru traficul de influenţă, la cele mai înalte nivele. De exemplu, arăta Dănacu,
masonii le spun aspiranţilor la iniţiere: „«Vezi că dacă intri [într-o anume lojă masonică], vei sta în lojă cu
generalul X. Este şi ministru Y, şi tu devii frate cu el». Unii profani vin către masonerie tocmai pentru a cultiva
astfel de relaţii informale cu persoane aflate în funcţii înalte. Alţii intră pentru că vor puterea, alţii bani, alţii să
facă lucruri bune ...” (Masonerie, mafie, politică, interviu cu Viorel Dănacu în nr.12/dec. 2004 al revistei
Flacăra). Şi, pentru a confirma parcă prezenţa „generalilor” în masoneria românească, marele maestru mason
preciza: „În Loja Atheneum avem 9 generali, din toate serviciile... Eu, Viorel Dănacu, sunt comisar în Ministerul
de Interne”.
O altă sursă (pe care o vom mai cita), ex-maestrul venerabil Florin Ghiulbenghian, relata, la rândul lui:
„Ordinul nostru [Marea Lojă Naţională din România] concentrează cel puţin o treime din parlamentarii români,
peste 1.000 de ofiţeri, în special de rang superior, câteva sute de procurori şi judecători, numeroşi membri din
conducerea partidelor politice, sute de primari, viceprimari, consilieri judeţeni sau locali şi prefecţi”.
La rândul lui, şeful ritului scoţian din MLNR, Constantin Iancu, declara că: „în Masoneria Română se
regăseşte - şi în prezent - elita românească! Cei mai importanţi politicieni din aproape toate partidele, bancheri,
funcţionari de stat, oameni de afaceri, doctori, profesori şi avocaţi, artişti. Practic, aşa cum spuneam, majoritatea
elitei româneşti.” (revista Forum Masonic nr. 10-11, anul 2002.)
Iată numai un prim exemplu privind traficul de influenţă practicat de masoneria regulară românească:
„Venerabilul [maestru mason] Nicu Filip a avut bucuria de a primi acasă un... aparat de marcat pentru taximetre.
Patronul întreprinderii producătoare era mason. Şi l-a rugat pe Nicu Filip, aşa, ca între fraţi, să intervină pe lângă
premier [Adrian Năstase] pentru câştigarea licitaţiei pentru taxatoare”. Această declaraţie este o trimitere directă
privind legătura dintre ex-premierul Adrian Năstase şi masonerie, dar întrebat direct, Dănacu se eschiva: „nu voi
spune nimic despre Adrian Năstase; un mason din România poate să facă parte dintr-o lojă transfrontalieră (din
străinătate)”. Vom vedea, însă, mai jos, cât de strânse erau legăturile lui Adrian Năstase cu masoneria.
„Mulgerea fraţilor” apare ca principala sursă de venit a şefilor masoni, îndeosebi prin încasarea taxelor
negre „de iniţiere”, dar şi prin donaţiile „frăţeşti” de „într-ajutorare”. Marele Maestru Dănacu vede în această
practică o afacere personală a şefilor marilor loji şi ai riturilor:
„În ţinutele din subsolul Teatrului Naţional din Bucureşti, Costel Iancu iniţia între 1.500 şi 2.000 de oameni,
fiecare plătind o taxă de 800 -1.200 de dolari SUA.” (Masonerie, mafie, politică, op citat. Informaţia a fost
repetată de dl. Dănacu în ziua de 10. 10.2006 la emisiunea Miezul Problemei realizată de Mădălin Ionescu la
postul tv Naţional TV, cu tema: „«Mafia» din masonerie”.) Informaţia a fost confirmată ulterior de către presă,
care arăta că la Conventul din 2006 s-a constatat dispariţia arhivei Marei Loji Naţionale din România, furată de
către complici pentru a nu se afla şi raporta despre banii încasaţi de Costel Iancu. [A dispărut arhiva masonilor Şoc în Marea Lojă Naţională din România, în România Liberă din 14 octombrie 2006: „Pentru a vă face o idee
asupra intrărilor financiare ale Suveranului Mare Comandor, sursele noastre descriu faptul că, în săptămâna 9-14
oct. 2006, cca 1.200 de oameni au avansat sumele necesare ca «taxe» pentru primirea diverselor grade masonice.
De la 200 de euro la 2.400 de euro de persoană în funcţie de gradul de obţinut, este vorba de bani, în cea mai mare
parte, nechitanţabili. Costel Iancu susţine că are în structură cam 4.000 de persoane, ceea ce, la nivelul taxelor de
mai sus, duce la sume între 15-20 de milioane de euro.”] Din aceeaşi mărturie aflăm că şi posturile de Venerabil
din cadrul lojilor s-au vândut adesea cu câte 2.000 de euro. „Liderii caută să profite de pe urma neofiţilor cu bani,
profitând de snobismul acestora.... Ridicările la gradele superioare de către marele maestru (Costel) Iancu se
petreceau cu câte 800-1.200 de fraţi odată, în fiecare sâmbătă, fiecare mason ridicat în grad plătind cu această
ocazie o «donaţie» de câte 800-1.500 de dolari... Creşterea în grade se transformă în protecţie, facilităţi şi
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combinaţii în afaceri, pe baza relaţiilor... Deoarece gradul 33 nu se poate acorda [oricum şi oricui]... au inventat şi
gradul 32 şi jumătate, ca să mai se creeze o taxă. Dar arhiva gradelor din ritul antic vechi şi acceptat a dispărut
subit, clientela mutându-se la ritul de York” („masoneria” lui Ştefan Mâşu). [Dl. Dănacu în emisiunea din nota 1
de mai sus. Din aceleaşi surse aflăm că şi celebrul Nicu Gheară, personaj asociat de presă lumii interlope şi celor
mai dubioase afaceri, a devenit Maestru Venerabil de lojă masonică românească, sugerându-se că şi acesta şi-a
cumpărat în acelaşi mod poziţia masonică.] Tot astfel au dispărut şi fondurile care s-au strâns pentru construirea
unei Case a Templului, „care nu a mai fost construită, iar banii au luat cu totul şi cu totul alte direcţii”.
„De câteva zile s-a constatat că a dispărut întreaga arhivă a Supremului Consiliu. A fost un act
disperat pentru a acoperi uriaşele scurgeri de bani care ar fi apărut in actele arhivate... După cum se
vede, războiul în rândul masonilor a atins apogeul. Pentru că, la Conventul Marii Loji Naţionale,
stabilit pentru 4 noiembrie 2006, va fi ales noul Mare Maestru şi vor fi făcute dezvăluiri senzaţionale.
În centrul atenţiei se situează Costel Iancu, Suveran Mare Comandor al Ritului Scoţian Antic şi
Acceptat, ţinta acuzaţiilor de corupţie şi deturnare masivă de fonduri... La rândul său, şi E. O.
Chirovici este acuzat de afaceri dubioase pe banii masonilor.”
România Liberă din octombrie 2006
Presat fiind de către unii dintre fraţii mulşi de bani, abia la 11 octombrie 2006 fostul Mare Maestru mason
Gheorghe (Bebe) Comănescu a solicitat trimiterea în judecată masonică a lui Costel Iancu, Suveran Mare
Comandor al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România, „pentru încălcări grave atât ale regulamentelor
masonice, cât şi ale legilor profane”. Cel care conducea această instanţă internă („Curtea Supremă de Justiţie
Masonică”), însă, era Ioan Bazgan, senator PNL, care nu a acţionat în nici un mod concret (amănunte în cap.
„Societatea Pinto”, Mafia, Costel Iancu şi masoneria română).
Tot Viorel Dănacu este cel care arăta că unele cercuri masonice româneşti, dintre cele mai importante,
întreţin relaţii cu structurile criminale transnaţionale (transfrontaliere) şi tolerează traficul de droguri, existând,
totodată, legături de afaceri ale unor „fraţi” români din „loja lui Chirovici” (Marea Lojă Naţională din România)
cu Mafia napolitană şi Mafia ucraineană, astfel încât „în interiorul masoneriei române se fac afaceri necurate care
nu sunt lucrare masonică”, iar „bancheri ruşi, cu afacerea în România, au dat câte 2.500 de dolari ca să fie iniţiaţi
(primiţi) în masoneria română”.
„Cavalerii Templieri” din România sunt „lucrarea lui Chirovici în care l-a însărcinat pe Dan Vasiliu”, mai
zicea maiorul Dănacu, iar despre implicarea serviciilor secrete în masonerie, comentând faptul că presa a scris că
directorul SRI Radu Timofte a devenit mason, preciza că „cel mai bine cunoaşte Marele Maestru Comănescu”
această problemă. Traficul de influenţă folosind masoneria ca o placă turnantă este încă o acuză serioasă: „au sosit
şi sosesc permanent în România fraţi din alte Obedienţe cu rugăminţi de facilitare a unor contacte diverse...
trecând prin intervenţii politice şi mergând până la afaceri”.
Ofiţerii români deveniţi masoni.
Privind legăturile cu serviciile secrete româneşti ale primului şef al masoneriei române de după 1990, Costel
Iancu, presa centrală română scria acum câţiva ani că, în timpul guvernării PSD (2001-2004), „activitatea lui este
plasată în zona militară, el încercând să vândă MApN-ului, la suprapreţ, echipamente militare. La fel şi la STS,
unde principalul partener de afaceri a fost generalul Dorel Ţărmureanu, la SRI şi SPP, unde «intrarea» a fost
făcută de generalii Dumitru Iliescu şi Naghiu, coordonaţi direct de Ioan Talpeş, partener de afaceri al
«investitorului strategic» Costel Iancu. De altfel, în 1990, Costel Iancu a venit în România pe linia masoneriei
italiene, înfiinţând Marea Lojă Naţională din România după întâlniri succesive cu Virgil Măgureanu, Ioan Talpeş
şi Ion Iliescu.” (România Liberă, op. citat (octombrie 2006).)
Prezenţa unui număr relativ mare de ofiţeri români de rang înalt în masoneria română - peste o mie numai în
marea lojă condusă de Chirovici - a născut ideea că „cei din serviciile secrete sunt atraşi de faptul că şi în ordin
secretul are rang de sacralitate”. Cum am văzut mai sus, numai Loja Athenaeum din Bucureşti, aflată în obedienţa
altei mari loji, condusă de maiorul V. Dănacu, avea în componenţa sa, la un moment dat, 9 generali.
O organizaţie anti-masonică românească, Mişcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut (care practica
yoga sub conducerea lui Gregorian Bivolaru) acuza, se pare întemeiat, că în spatele prigoanei penale la care au
fost supuşi liderii acesteia s-ar fi aflat masoneria din sistemul judiciar românesc. [Mişcarea de Integrare
Spirituală în Absolut tipărea în anii '90 revista (anti-masonică) Francmasoneria, în timp ce liderul acesteia (arestat
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ca şi alţi lideri MISA sub diverse acuzaţii), Gregorian Bivolaru, a editat lucrări precum: Dezvăluiri senzaţionale
referitoare la acţiunile şi planurile satanice ale Francmasoneriei Mondiale; sau Francmasoneria. Misterele
dezvăluite ale unei gigantice conspiraţii satanice.] Acest fapt părea a fi confirmat de către faptul că s-a recunoscut
oficial implicarea serviciului secret al Ministerului de Interne (UM 0962) în declanşarea şi documentarea „cazului
Bivolaru” şi a arestărilor ce au urmat, serviciu de informaţii la conducerea căruia se afla vestitul Virgil Ardelean,
despre care presa centrală arăta că este mason, ca şi mulţi alţi şefi ai serviciului. La înmormântarea unuia dintre
foştii şefi ai UM 962, Fl. Calapod, „au fost mai mulţi masoni decât cruci şi gropi în cimitir”. (Ev.Zilei din
17.05.2004, căruia un mason i-a declarat: Am sub mine şi deasupra mea mulţi fraţi masoni şefi de spitale ori cu
grade şi funcţii importante în armată, în servicii secrete şi membrii marcanţi din toate partidele politice
importante”.) Şi la principalul serviciu secret românesc, S.R.I.-ul, au fost descoperiţi ca fiind masoni ofiţerii
Ovidiu Soare (şef de divizie), Victor Marcu, Vasile Iancu şi chiar directorul SRI Radu Timofte (după ce se
declarase anti-mason înainte de a fi director S.R.I., dealtfel, cf. şi documentului „Armaghedon SRI”, Radu
Timofte a fost un apropiat încă din copilărie al afaceristului Ovidiu Tender, un recunoscut mason cu dosare penale
peste care s-a aşternut uitarea). La sub-capitolul La braţ cu SRI-ul (pag. 228) am văzut cum eminenţa cenuşie a
SRI-ului, generalul Florian Coldea, este un intim al conducerii Marii Loji Naţionale din România.
Alte surse indică şi alte persoane importante cu grade pe umăr în rândurile masonilor români, precum
Gheorghe Rotaru (fost şef al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, la un moment dat), Alexandru Grumaz
(fost prim-adjunct al comandantului STS), Gabriel Naghi şi Iulian Crăiniceanu (foşti generali SPP), Dumitru
Sorescu (celebrul şef al Inspectoratului General al Poliţiei până acum câţiva ani), Gheorghe Carp (fost şef la
Jandarmerie şi IGP) etc. Să nu uităm că toţi aceştia îşi menţin legăturile instituţionale.
Cum am mai arătat, de proliferarea în masonerie a ex-ofiţerilor (sau a celor actuali) din serviciile secrete a
fost „acuzat” mai ales Eugen Ovidiu Chirovici, căci în momentul în care acesta a devenit Mare Maestru al
M.L.N.R. a cooptat în componenţa Marelui Consiliu al M.L.N.R. pe Ioan Basgan, ofiţer de Securitate DIE/SIE;
Gh. Homotescu, ofiţer de Securitate şi SRI; Dan Tănăsie, ofiţer de Securitate DIE/SIE, sau Cristian Dumitrescu,
ofiţer de Securitate DIE/SIE.
Chiar şi şeful Marelui Stat Major al armatei, generalul Mihail Popescu (consilier prezidenţial al lui Traian
Băsescu, mai apoi), se convertise de ani buni la masonerie.
Alt fost şef al Marelui Stat major al Armatei Române, generalul Eugen Bădălan, este la rândul său
mason. Acesta s-a implicat şi în afaceri (dosarul penal „Tofan”) şi în politică, în anul 2008 candidând din partea
partidului prezidenţial, PDL-ul, pentru un loc de deputat (din Colegiul 2 Brăila), ajungând parlamentar.
Alt general de armată care a candidat, tot din 2008, pentru Parlament, pe listele Partidului Social Democrat
(PSD-ul), fiind în acelaşi timp şi mason, este Mircea Teodor Mureşan. Generalul Mureşan a fost un activ
participant la aşa-zisa „revoluţie” din decembrie 1989. Pe atunci căpitan, Mureşan „a comandat regimentul de
tancuri din Pantelimon, care a distrus Biblioteca Centrală Universitară din Piaţa Palatului. Au fost arse 500 de mii
de cărţi rare şi manuscrise unicat, dar Mureşan a primit titlul de „luptător pentru victoria Revoluţiei” şi certificat
de revoluţionar.
În anii următori, el a fost prim-locţiitor al ministrului de interne şi secretar de stat (1999-2001), adjunct al
şefului Statului Major General pentru conducerea operaţiunilor (2001-2002) şi locţiitor al şefului Statului Major
General”. Din 2003 până în 2007, genera-lul-mason Mureşan a comandat ca rector Universitatea Naţională de
Apărare, fiind cercetat şi absolvit de DNA pentru nereguli în contabilitatea instituţiei. „În lojile [masonice]
dâmboviţene se regăsesc laolaltă personaje controversate, afacerişti penali, procurori DNA şi militari, înalţi ofiţeri
activi de informaţii şi politicieni de frunte”, conchidea ziarul ce a prezentat acest caz (Candidaţii masoni, scoşi la
lumină de EVZ - 24 nov. 2008: „Masoneria românească de azi înseamnă, de fapt, a radiografia personalităţi-cheie
din mediul de afaceri, din aparatul guvernamental şi din instituţiile de apărare. Cei mai mulţi sunt aduşi la acelaşi
numitor nu doar de aplecarea spre ritualurile din loji, ci şi de afaceri cu statul, influenţă politică şi economică.
Masonii candidaţi arată şi evoluţia complicată a Ordinului secret care s-a deplasat de la Goethe şi Voltaire la
Fleacă şi Prigoană”.)
Ofiţerul spion (SIE) Dan Tănăsie este un fel de eminenţă cenuşie a Marii Loji Naţionale din România,
unde l-a secondat pe M:.M:. Chirovici. Ioan Dănuţ Tănăsie (pe numele său real) era Marele Secretar al MLNR,
dar în perioada 1968-1992 a activat ca ofiţer operativ în Direcţia de Informaţii Externe (actualul SIE), diviziunea
TS, de unde a plecat în mai 1992 cu gradul de locotenent-colonel. Legăturile cu Securitatea ale magnatului nr.1 al
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României azi, Dinu Patriciu, s-au făcut până în 1989 prin acest colonel Tănăsie, aşa că în România capitalistă,
Dan Tănăsie a fost angajat ca director al distribuţiei de motorină la rafinăria Vega din cadrul trustului petrolier
Rompetrol al lui Dinu Patriciu. După ce, „din 2003, tandemul Chirovici-Tănăsie a monopolizat conducerea Marii
Loji Naţionale din România”, cum scria presa, au fost perfectate o serie de mega-aranjamente economice care au
implicat vârfurile mai multor partide politice, timp în care soţia M:.M:. Eugen Ovidiu Chirovici, Mihaela
Chirovici, era angajată de Dinu Patriciu ca directoare la Rompetrol Bucureşti.
„Mariajul politic dintre liberali, social democraţi şi umanişti (conservatori) s-a realizat masonic
mai întâi, în timpul guvernării Năstase, apoi economic şi a devenit vizibil abia când s-a expus politic.
Chirovici a deschis, pe căi masonice, drumul capitalului estic către România, în schimbul unor
oportunităţi în spaţiul CSI pentru un grup de afaceri transpartinic (PSD-PNL-PC) [aluzie ce îl vizează
cu precădere pe Dinu Patriciu, căruia guvernarea PSD i-a şi iertat o parte din datoriile pentru
cumpărarea de la stat a rafinăriilor Petromidia şi Vega]. Acest grup, ai cărui membri sunt masoni de
frunte în România, a răspuns intereselor unor oligarhi din Rusia, din jurul conducerii politice a Rusiei
şi legaţi de serviciile militare ruseşti, care urmăreau scopuri strategice, de acaparare nu doar a pieţei
energetice din România, ci şi a altor sectoare economice importante.”
(9 am News, 11 iunie 2007)
„Tendinţa lui E.O. Chirovici de a recupera personaje din fosta elită dictatorial-comunistă s-a evidenţiat,
spun aceleaşi surse, şi prin numirea lui Dănuţ Tănăsie în funcţia de Mare Secretar al ordinului. Cazurile notorii de
la noi sunt colonelul Dănuţ Tănăsie, Mare Secretar al MLNR, fost operativ în ex-DIE, şi Ştefan Mâşu, Mare preot
al Ritului de York, provenit, de asemenea, din ex-DIE, azi mari oameni de afaceri. Cuplul Chirovici-Tănăsie este
acuzat că a inaugurat un sistem de conducere bazat pe eliminarea autonomiei Lojilor şi impunând forme de
control de tipul celor folosite de Securitate - raportarea conţinutului fiecărei convorbiri telefonice şi a oricărui
contact cu orice persoană mai importantă. Tot ei avizează primirea oricărui nou membru.” (Carol Hârşan,
Masoneria, între inerţie şi reformă, 2006) Chirovici singur a recunoscut că şi-a creat o reţea de raportori
(informatori) în cadrul fiecărei loji din Marea Lojă Naţională ce o conduce, care îi raportează personal, peste
capul Marilor Maeştrii ai acestor loji.
Un important general român mason, conectat şi la serviciile secrete israeliene, este Aurel Cazacu, fost
şef al Direcţiei Generale Industria de Apărare din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi director al regiilor de stat
Romtehnica şi şi Romarm (privind afacerile cu armament). Cazacu a băgat statul român în mai multe afaceri
dubioase cu ofiţerii israelieni Shabtai Shavit, Gabriel Peretz şi Menahem Markovits.
[Israelienii s-au întâlnit în anul 2007 cu directorul Cazacu, interesaţi fiind de traficul de armament.
Israelianul Menahem Markovits, reprezentantul comp. Rafael (ce produce în Israel „sisteme de apărare de înaltă
tehnologie şi furnizează vehicule aeriene fără pilot, rachete, detectoare şi echipamente de colectare şi procesare a
informaţiilor”) l-a sunat la telefon când Cazacu se afla la Paris, în iunie 2006, pentru a obţine contracte de zeci de
milioane de euro de retehnologizare şi modernizare a armamentului din stocurile Armatei Române şi din liniile de
fabricaţie ale Romarm, fără însă ca, în baza off-set-ului, Israelul să cheltuie o sumă egală în favoarea României
(firma Rafael a vândut deja României rachete antitanc Spike la preţuri supraevaluate). Un raport secret al Direcţiei
de Supraveghere Militară din cadrul Armatei române, arăta în acest sens: „Cazacu Aurel, care se afla la Expoziţia
Internaţională de Tehnică Militară de la Paris, a fost contactat de Menahem Markovits (suspectat de apartenenţă la
serviciile de informaţii israeliene) pentru a avea o întâlnire... Markovits i-a cerut lui Cazacu consultanţă pentru
Rafael în negocierea contractelor de off-set deoarece condiţiile impuse de partea română sunt foarte restrictive şi
nu oferă avantaje firmelor israeliene... [care] au încheiat contracte de export în România [şi] sunt obligate să
semneze contractele de off-set cu Agenţia de Compensare, iar unele contracte conţin clauze ce nu sunt agreate de
reprezentanţii firmelor israeliene... [Cazacu Aurel] a discutat cu comerciantul israelian Israel Herer (fost ofiţer în
trupele de comando ale Mossad) / managerul firmei Nacris despre stadiul operaţiunilor de export armament în
Ciad şi Senegal; în 28.06.2006 CA. i-a facilitat lui Menahem Markovits (suspect de apartenenţă la serviciile de
informaţii israeliene Rafael în România) o întâlnire cu ministrul Codruţ Sereş. La activitatea respectivă a
participat şi ataşatul militar israelian în România - colonelul Daniel Davidi.” (amănunte în sub-capitolul Mossadul în România „post-decembristă” din Cornel Dan Niculae, Politica filo-Sionistă a României)]
„Despre Aurel Cazacu - scria un cunoscut ziarist român - am mai aflat că este mason de rang înalt şi
obişnuia să ia masa la un restaurant din zona Răzoare în compania ofiţerului Tănase Dragnea. Afacerile încheiate
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între cei doi erau intermediate de genera-lul-maior Tabarcia Nicolae, recent numit în funcţia de director al Statului
Major General al Armatei, mason de frunte încă de pe vremea când păstorea Brigada 1 Rachete Chitila. Generalul
Tabarcia este frate de şorţuleţ cu Mircea Mina, primarul penelist al comunei Chiajna. Format în anturajul fostului
ministru al Apărării, Teodor Meleşcanu, Mina a fost membru APR. El l-a împroprietărit pe Tabarcia cu 1000 m
pătraţi de teren în satul Roşu, lângă pădure. Cu sprijinul brigăzii de rachete, generalul Tabarcia şi-a ridicat acolo o
vilă de 500 de mii de euro pe trei nivele, apoi şi-a tras o şi o elegantă maşină 4x4... Legătura lui Aurel Cazacu cu
fostul general KGB Anatol A. Coman (fost şef al Marii Loji Masonice din Republica Moldova) s-a făcut prin
intermediul Serviciului de Informaţii Externe. Coman, lucrat informativ de ofiţerii SIE Dan Dumitru şi Doina
Moinescu s-a ales cu numele de cod «Patriarhul». Ofiţerii de contraspionaj afirmă că, iniţial, Anatol Coman a lucrat pentru România, fiind bun prieten cu Gh. Fulga şi cu Ion Iliescu, ulterior, supermasonul moldovean intrând
pe filiera generalului SIE Silviu Predoiu, care l-a angrenat pe Coman în jocuri politice periculoase... Anatol
Coman este prieten bun cu masonii Maricel Popa şi Florin Simion. Prin intermediul acestora, dar mai ales cu
ajutorul ofiţerilor SIE Dan Dumitru şi Dragoş Andrei, a fost adus în 2002 la Conventul de la Bucureşti (al Marii
Loje Naţionale din România de la Sala Palatului) g-ralul IGRU Alexander Kondyakov. Nimeni altul decât
artizanul întâlnirii de taină dintre Adrian Năstase şi Vladimir Putin din anul 2004.” (Eduard Ovidiu Ohanesian,
Puterea din Umbră. Iaşi 2009)
„Legătura dintre Chirovici şi masoneria rusă, condusă de Alexandr Kondyakov, s-a realizat prin
Anatol A. Coman, fost Mare Maestru al Marii Loji a Republicii Moldova şi fost ofiţer KGB, care a
oferit contacte la Moscova grupării Năstase-Patriciu-Voiculescu (azi destrămată) în vederea
privatizării unor sectoare din economia românească. Fratele lui Anatol Coman a devenit director în
Rompetrol Chişinău, iar soţia lui Eugen Ovidiu Chirovici [M:.M:. al Marii Loji de la Bucureşti],
Mihaela Chirovici, directoare la Rompetrol Bucureşti [Rompetrol fiind deţinut la acea data de Dinu
Patriciu]. La Chişinău, Patriciu mai este direct implicat şi în fondarea unui Partid Naţional Liberal
moldovenesc, condus la început de deputata Pavlicenko, o susţinătoare a fostului primar al
Chişinăului, Serafim Urecheanu [mason la rândul său şi cu rude în Israel]... Pe acest fond a început
ofensiva unor companii ruseşti în România, precum Gazprom, Lukoil sau Tiumen Naftalya Companya
TNK (cea care urmărea cumpărarea a 51% din Petrom). Managerii acestor mari companii ruseşti sunt
membri în Marea Loja a Rusiei, care este o acoperire pentru instituţiile ruseşti continuatoare ale KGBului.”
„Patriarhul” mason moldovean Anatol Andreevici Coman a fost „iniţiat” încă din 1997, când Grande
Oriente d'Italia (marea lojă regulară a Italiei) a procedat în Moldova la fel cum procedase şi în România la
începutul anilor '902. Aşa se face că, însărcinată tot de către „Marea Lojă Mamă a Lumii”, masoneria italiană
„aprinde luminile” Marii Loje a Moldovei la Chişinău, în 7 iunie 1997. Ca şi la Bucureşti, se obţinuse şi sprijinul
autorităţilor de la acea dată, respectiv al preşedintelui moldovean Piotr Kirilovici Lucinschi. Ceremonia, care s-a
desfăşurat la Hotelul Codru din Chişinău (fostul hotel al nomenclaturii sovietice), a durat 11 ore, fiind condusă de
Marele Maestru al Marelui Orient al Italiei, Giuliano Di Bernado, care, ulterior, s-a deplasat la Kiev şi Cernăuţi
pentru a „duce lumina” mai departe. Mai înainte, însă, Anatol A. Coman, fost angajat al Ministerului de Interne,
fost ofiţer al KGB (fostul serviciu secret sovietic), a fost instalat ca Mare Maestru al Marei Loji a Moldovei de
către Di Bernado (în prezent un promotor al Ordinului Illuminati).
[În 1989, la Londra, masoneria engleză (zisă şi „Marea Lojă Mamă a Lumii”) a decis redeschiderea
masoneriei în Europa Centrală şi de Est. Însărcinarea de a „redeştepta masoneria regulară din România” a primit-o
Marele Orient al Italiei (Grande Oriente d'Italia), căci acesta avea deja legături solide cu unii români încă din
vremea lui Nicolae Ceauşescu, prin celebra lojă italiană Propaganda Due (P2). La 30 aprilie 1992 avea loc
fuzionarea a două „filoane” ale masoneriei române -noii iniţiaţi de către masonii occidentali cu bătrânii masoni de
dinaintea instalării comunismului, care sunt „regularizaţi” în noua „ţinută rituală” de către însuşi Marele Maestru
al Grande Oriente d'Italia.]
Ex-Marele Secretar mason rus Alexandr Kondyakov este directorul general al Novokom, un centru de
analiză politică din Moscova ce asigura la un moment dat guvernului şi preşedintelui Rusiei „consultanţă în
domeniul informaţiilor”. Filiala din SUA a organizaţiei se cheamă New Communications, cu sediul la New York,
fiind înregistrată ca firmă comercială. Autor al conceptului „Viitori lideri pentru Noul Mileniu”, Kondyakov a
promovat şi organizat „întrevederi informale” între politicieni aflaţi în ascensiune din Uniunea Sovietică (mai
229

târziu Rusia), Statele Unite, Marea Britanie, Franţa şi Germania. Pasiunea sa pentru „comunicarea elitelor” i-a
facilitat ascensiunea în francmasonerie. Devenit Mare Secretar al Marii Loji a Rusiei, Kondyakov a fost, în 2001,
unul dintre artizanii vizitei „istorice” la Sankt Petersburg a americanului Fred Kleinkhnecht - Suveranul Mare
Comandor al Supremului Consiliu din Washington DC. În aceeaşi calitate, Kondyakov a vizitat Bucureştiul în
2003, cu puţin înaintea Conventului Marii Loji Naţionale din România, în cadrul căruia Ion Iliescu, pe atunci
preşedintele ţării, a vorbit despre „importanţa particulară a masoneriei în dezvoltarea României moderne”.
După prima întâlnire dintre şefii Marii Loji Naţionale din România şi ai Marii Loji a Rusiei, Chirovici şi
Kondyakov, pârtia ruşilor în România a fost deschisă de un anume mason ruso-român pe nume Călin Armen.
Acesta, „frate” cu Chirovici, era un controversat „om de afaceri” implicat în mai multe scandaluri financiare in
Rusia dar, stabilit la Bucureşti ca mason, el a devenit partener de afaceri cu personaje din lumea interlopa
bucureşteană. El este artizanul preluării băncii române Unirea de către un grup de investitori apropiaţi serviciilor
secrete ruse (mai mulţi ex-generali K.G.B.) şi maso neriei. La Banca Unirea devine preşedinte, după o preluare
forţată în urma falimentului programat al Băncii Populare Române, un anume Alexei Voskoboi, consilierul
omului de afaceri rus Arkadi Volski şi bun prieten cu magnatul român George Păunescu, primul patron al lui
Chirovici.
Mai jos, la cap. R.L Forum - loja bancherilor” de la Bucureşti, vom vedea că Banca Populară Română,
deţinută de masonul Cristian Burci, a fost o afacere eminamente a „fraţilor” din M.L.N.R.
Finanţator ai periodicului oficial al Marii Loji Naţionale din România, Forum Masonic, Călin Armen a
dispărut subit acum câţiva ani în urma scandalului imobiliar când mii de români au rămas fără milioanele de euro
avansate către firma condusă din umbră de „fratele” Armen, MTS Leasing, pentru achiziţia de vile în Bucureşti.
Născut în 1968 la Tbilisi (Gruzia), Goutchian Armen Eduardovici a copilărit în cartierul
moscovit Solntsevskaya, un cuib embrionar al mafiei moscovite de mai târziu (de unde provine şi
cunoscuta organizaţie criminală cu acelaşi nume). El s-a refugiat în România în urma fraudării unui
fond de pensii rusesc prin intermediul grupului rus de investiţii MMM. Pentru a i se pierde urmele, la
Bucureşti şi-a schimbat numele de familie în Călin, după căsătoria cu romanca Georgeta Călin de la
Sexy Club. Devenit „român”, Călin Armen a intrat rapid în relaţii cu bancherul Emil Botea, dar şi cu
marii maeştri masoni Constantin Iancu şi Gh. Comănescu. El utiliza cărţi de vizită din care rezulta că
este consilier al Comisiei economice a Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, dar în acelaşi
timp frauda diferite firme româneşti, precum Trans-Bus din Buzău şi Complex Savoy Mamaia, cu
miliarde de lei. În afacerea MTS, alături de patronii acestei firme a pozat până şi Traian Băsescu în
două „forumuri economice”.
Ştefan Cândea, Băsescu a pus şi el umărul la consolidarea imaginii MTS, 2005
În timp, Kondyakov a avut diverse întâlniri neoficiale cu Ion Iliescu, Adrian Năstase, Victor Ponta, Cozmin
Guşă sau alţi politicieni români. În anul 2007 Marele Secretar al Marii Loji Naţionale a Rusiei a fost iarăşi în
România, unde s-a întâlnit cu Eugen Ovidiu Chirovici şi cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu. „Afaceristul Dinu
Patriciu, un apropiat al masoneriei ruseşti, este cheia întrunirii neoficiale. La scurt timp de la întâlnirea românorusă, în cadrul căreia au fost discutate probleme economice care vizează piaţa energetică, „Dosarul Rompetrol”
[cu inculpat Dinu Patriciu] este redeschis în forţă, de această dată chiar sub auspiciile Departamentului de Stat al
SUA, care şi-a dat acceptul pentru audierea martorilor [americani] - persoane din anturajul conducerii Rompetrol
- pe teritoriul american, în interiorul Ambasadei României din Washington...” (după o Notă informativă atribuită
SRI)
Se spune despre Kondyakov că este rudă cu Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, dar nici o informaţie nu
lămureşte acest lucru. Oricum, aşa cum am arătat la sub-capitolul Traian Băsescu „salvat” de masonii M.L.N.R.
în 2007 şi 2012!!!??, pe seama lui Kondyakov, preşedintele Băsescu a pus, în anii 2007 şi 2012, fără nici o probă,
din motive pur electorale, conspiraţia suspendării sale din funcţie.
În 2012, principalul argument al susţinătorilor lui Băsescu privind complotul pus la cale de Kondyakov era
întâlnirea dintre acesta şi premierul Victor Ponta, ce avusese loc la Ambasada Rusă de la Bucureşti, cu ocazia unei
recepţii organizată de Kondyakov şi Viktor Komardin, preşedintele companiei de armament Rosoboronexport.
Mesajul trimis de ambasadă la Moscova, după această întâlnire, suna astfel:.....După cum am informat, dl. Victor
Ponta ne-a vizitat pe data de 14 iunie, iar pentru noi aceasta a fost o posibilitate importantă de a schimba câteva
idei foarte utile. Dl. Victor ne-a transmis că întâlnirea cu d-nii M. Kondiakov şi V. Komardin a fost foarte
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productivă şi a mulţumit pentru această întâlnire. De asemenea, ne-a încredinţat că din luna iulie va începe un
proces de «purificare», cum a fost stabilit, şi dânsul, ca şi altă dată, contează pe ajutorul nostru. Şi că, din
momentul începerii «curăţeniei» totale, investiţiile noastre locale vor fi valorificate. Din motive lesne de înţeles,
vom intra din nou în legătură abia după 1 august. Cu respect, Evgheni”.(după http://kremlinleaks.ru) (Evgheni
Egorov - ministru consilier în ambasada Rusiei de la Bucureşti.)
Un fapt este adevărat, că Uniunea Social Liberală, condusă de tandemul Ponta -Crin Antonescu şi ajunsă la
guvernare în 2012, vedea, în total dezacord cu preşedintele Băsescu, ca necesară o deschidere a României către
Rusia. Totodată, Kondyakov a stat în România o lună de zile, între 25 mai şi 25 iunie 2012 (iar în iulie Băsescu a
fost suspendat), fiind într-adevăr preocupat de dezvoltarea relaţiilor comerciale între firmele ruseşti şi cele
româneşti, îndeosebi în domeniul industrial şi energetic. Aproape în acelaşi timp cu suspendarea lui Băsescu, de
peste Prut, preşedintele Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, care l-a avut (şi poate îl mai avea) drept
consilier pe Kondyakov şi care s-a atacat politic cu Băsescu, s-a trezit să declare că lui îi plac Ponta şi Antonescu.
Cum am arătat, afacerile în România ale lui Alexandr Kondyakov, unul din liderii Marii Loji a Rusiei, sunt
legate de anturajul primului director al Serviciului Român de Informaţii, Virgil Măgureanu.

Illuminatii conduc lumea!
+ M.:V:. Olimpian Ungherea
Marea Lojă Naţională din România
Oricât ar părea de surprinzător, textele citate mai jos pentru a exemplifica că anumite informaţii privind
imaginea reprobabilă a masoneriei nu sunt vehiculate (numai) de către inamicii masoneriei, ci chiar de către
adepţii acesteia, îi aparţin lui Olimpian Ungherea, fost Maestru Venerabil în loja masonică românească Meşterul
Manole, un apropiat al conducerii Marii Loji Naţionale din România şi un fost înfocat promovator al masoneriei decedat însă în anul 2012. Aceste date puteau fi citate din alţi autori - anteriori -, dar „fratele” mason Ungherea lea legitimat, ceea ce înseamnă că înşişi masonii cred că aparţin unei conspiraţii mondiale.
„Consiliul Suprem al Iluminaţilor. Puterea lor, imensa lor putere, consistă într-un anonimat desăvârşit. Iar
instrumentul acestei puteri... teribila forţă, arma temerară care poate lovi oricând, oriunde şi pe oricine, sunt
banii...
Iluminaţii s-au organizat în loji pe deplin conspirate, în loji sunt organizaţi şi astăzi, deşi lojile nu mai sunt
învăluite în misterul absolut de altădată, ci mai degrabă într-o discreţie densă: fie că se numesc Masoni, Iezuiţi sau
Cavaleri de Malta, Grupul Bilderberg, Înţelepţi ai Sionului, Templieri sau membri ai Clubului Rotary...
Cine sunt Iluminaţii veacului douăzeci? Pe ce organizaţii se sprijină ei? Trebuie să ştii că există o structură
bine pusă la punct. Impecabilă. Un Sistem impenetrabil. Viu! Ca un organism viu. După toate regulile artei şi
ştiinţei unui front secret. Precum arta informaţiilor. Sau ştiinţa guvernării. Când e nevoie ca un secret, un anumit
secret sau un pachet de secrete să fie scoase la lumină, să fie servite publicului veşnic avid de senzaţii tari, o fac
Iluminaţii înşişi. Cu un scop precis, riguros calculat: acela de a induce frica. Pentru că niciodată oamenii nu au
fost şi nu pot fi conduşi cu duhul blândeţii. Ci cu frica. Frica de lege. Frica de moarte. Frica de foame. Frica de
pierdere. Frica de durere. Frica de sărăcie. Frica de singurătate. Frica de pedeapsă.
Astăzi, Iluminaţii sunt organizaţi într-un for mondial: Consiliul Suprem. La baza căruia se află aşezate
anumite structuri, bine definite, desfăşurate fie pe zone şi regiuni geografice, fie pe o sumă de vectori de putere,
de influenţă, de decizie. Toate aceste structuri sunt organizaţii de tip secret sau discret. În care nu pătrund decât
iniţiaţii. Adică acei oameni ce se supun jurământului de moarte. Odată intrat într-o astfel de organizaţie, râmai
prizonierul ei pentru toată viaţa... După o vreme însă, dacă ai motive întemeiate, poţi să nu mai activezi în
organizaţia de care te-ai legat pe viaţă: intri în conservare, în aşteptare, în rezervă. Dar dacă trădezi, preţul este
unul singur: Moartea.
Consiliul Suprem al Iluminaţilor îşi transmite deciziile, se informează, acţionează • într-un cuvânt, operează
- printr-o reţea de structuri secrete, organizaţii discrete, despre care toată lumea ştie câte ceva şi nimeni nu ştie
nimic... Una din aceste organizaţii este Comitetul celor 300, creat în anul 1729, la iniţiativa Ordinului Înţelepţii
Sinonimului, cu nucleul în Europa, dar cu ramificaţii în lumea întreagă... printre cei 300 de membri ai lui se află şi
Sir John J. Louden, preşedintele băncii N.M. Rotschild din Londra; preşedinte al băncii Chase Manhattan, banca
familiei Rockefeller; preşedinte al companiei Royal Dutch Petroleum; director al holdingului Shell Petroleum
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Company şi administrator general al Fundaţiei Ford... tot în Comitetul celor 300 îl aflăm şi pe Lordul Mayor,
regele absolut al City-ului din inima Londrei...
Dincolo de ocean, în SUA, îi servesc pe Iluminaţi două organizaţii deosebit de puternice. Este vorba de
Comisia Trilaterală şi de Council on Foreign Relations, mai cunoscut, printre iniţiaţi, cu abrevierea CFR. CFR-ul
a fost creat în 1921, subordonându-şi, în numai câţiva ani, principalele agenţii de presă, ziare, reviste, edituri,
posturi de radio şi televiziune americane. Reputatele agenţii de presă Reuters, Associated Press şi United Press
sunt controlate în exclusivitate de CFR. Ca şi ziarele cu tiraje de masă: Wall-street Journal, New-York Times sau
Washington Post. Precum şi prestigioasele posturi de radio şi televiziune: ABC, CBS şi RCA. Tot o structură
patronată de Iluminaţi este şi Organizaţia Bilderberg, care îi cuprinde pe conducătorii principalelor puteri ale
lumii. Un veritabil Guvern mondial ocult...
Consiliul Suprem al Iluminaţilor a organizat şi ţinut în frâu marile revoluţii burgheze din Europa. De pildă,
în Franţa a fost creată loja Marelui Orient, unde s-a născut faimoasa lozincă: Libertate, Egalitate, Fraternitate.
Supremaţia Bisericii a dispărut. Marii latifundiari au fost declasaţi. Au apărut noi state pe harta lumii. Şi, inerent,
noi războaie. Incontestabil, Adam Weishaupt a fost un geniu. El a creat şi istorica lojă Alianţa Drepţilor,
subordonând-o unei alte structuri, imaginată tot de mintea sa veşnic înfierbântată: este vorba de organizaţia secretă Fiii Alianţei, sau mai cunoscută cu numele B'nai B'rith. Maestrul-conducător al organizaţiei Fiii Alianţei
făcea parte din însuşi Consiliul Suprem ai Iluminaţilor...
La peste 70 de ani de la înfiinţare, loja Alianţa Drepţilor are un nou membru, despre care am mai amintit în
discuţia noastră: Mordehai Levi, sau, cum l-a fixat istoria, pe numele de Marx. Ulterior, sub influenţa covârşitoare
a lui Marx, loja Alianţa Drepţilor se transformă în Loja Comuniştilor, apoi în Liga Comuniştilor...
Ordinul Secret al Iluminaţilor Bavarezi nu este singurul ordin care îi serveşte pe Iluminaţi. Mai sunt şi
altele: Ordinul Cavalerilor de Malta; Ordinul Masonic; Ordinul Iezuiţilor; Ordinul Înţelepţii Sionului; Ordinul
Templierilor; Ordinul Ursulinelor; Ordinul Teutonilor; Ordinul Sf. Maria; Ordinul Dominicanilor; Ordinul
musulman al Rifailor; selectul Club Rotary şi chiar hulita Mafie... La mesajul sugerat, prin intermediari, de către
Consiliul Suprem al Iluminaţilor, ele pot acţiona oricând, oriunde şi împotriva oricui...
Prin vocaţie, Churchill era un luptător. Un războinic. Dar, ca persoană particulară, nu era decât un încurcălume, un pedant, un falit datorând băncilor britanice aproape opt milioane de lire sterline. Această datorie
constituia o piedică serioasă pentru a ajunge prim-ministru. Atunci, Iluminaţii i-au cerut lui Beneş, preşedintele
Cehoslovaciei, Mare pontif în Ordinul Cavalerilor de Malta, să rezolve problema. Beneş l-a solicitat, la rându-i,
pe un miliardar ceh, Max Loeb [Loeb era evreu, nu ceh - n.ed.], proprietarul mai multor mine de diamante în
Africa de Sud, să-i achite datoriile lui Churchill. Max a executat prompt rugămintea prezidenţială şi aşa a ajuns
Churchill prim-ministru. Banii!...
Reorganizat de Iluminaţi, Ordinul Templierilor a renăscut în epoca modernă, viguros, cu o prezenţă tot mai
penetrantă în cancelariile politice ale lumii contemporane... Despre Ordinul Cavalerilor de Malta s-au scris tomuri
întregi. Această organizaţie ocultă controlează negustoria mondială. Cu deosebire, comerţul cu arme...
Clubul Rotary strânge periodic - exact din 33 în 33 de zile - în somptuoasele sale sedii secrete, răspândite
prin marile Capitale ale mapamondului, o lume selectă, rafinată, instruită şi foarte bogată... Ei bine, şi cu toate
acestea, din Consiliul Suprem al Iluminaţilor doar preşedintele Clubului face parte. Restul nu sunt decât
intermediari sau simpli executanţi...
Despre Ordinul masonic s-a scris ba una, ba alta. Presa şi-a cam vârât nasul peste tot - şi nu e deloc rău să
fie aşa - iar publicul a aflat exact cât i s-a dat: câteva fragmente din uriaşul imperiu masonic, câteva idei, câteva
persoane. Adică, mai nimic. Aşa cum îi şade bine unui Ordin discret. Să afle lumea despre el, dar să nu ştie nici
cum arată, nici ce face...
În atingerea ţelului lor suprem - constituirea unui guvern mondial şi întemeierea unei Noi Ordini Mondiale iluminaţii şi-au pus, la baza întregii activităţi, un scenariu de o incredibilă simplitate: declanşarea, în mod
permanent, a unor conflicte în care oamenii să lupte unii contra altora; învăluirea într-un secret absolut a autorului
adevărat al conflictului declanşat; susţinerea cu bani a tuturor părţilor beligerante; apariţia, la momentul oportun, a
unei instanţe împăciuitoare, care doreşte aplanarea şi încheierea conflictului... Mai simplu şi mai eficient, nu se
poate! Numai astfel putem controla Răul. Pentru că el, oricum, tot se produce. Şi doar controlându-l, îl putem
diminua, îi putem reduce efectele dezastruoase...”
(semnificaţia textului mai jos, în sub-cap. Piramida Masonică, la Adrian Năstase...)
(M:.V:. Ungherea greşea: B'nai B'rith-ul s-a înfiinţat după moartea lui Weishaupt.)
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Generalul mason Olimpian Ungherea a fost un personaj bizar, care în scrierile sale reprezenta piramidal
structura organizaţiilor secrete sau „discrete”, de interfaţă a unei oculte mondiale condusă de Ordinul Illuminati
„organizat în loji pe deplin conspirate... fie că se numesc Masoni, Iezuiţi sau Cavaleri de Malta, Grupul
Bilderberg, Înţelepţi ai Sionului, Templieri sau membri ai Clubului Rotary”.
Ungherea a fost Maestru Venerabil al lojii Meşterul Manole, aflată în obedienţa Marii Loji Naţionale din
România (Chirovici) având gradul 33 în Ritul Scoţian Antic şi Acceptat şi toate gradele în Ritul de York (fiind şi
„Mare Purtător de Cuvânt” al ritului). Ungherea a fost însă, până în 1990, ofiţer operativ în ministerul de Interne
(de care ţinea şi Securitatea) şi redactor şef al revistei aceluiaşi minister, Pentru Patrie, celebră în epocă ca
virulentă susţinătoare a regimului dictatorial. Ritul de York era condus în România de un alt general de Securitate,
anume de către „masonul de Periş” Ştefan Mâşu, care era „Înalt Mare Preot Prea Excelent Companion” al
„Supremului Mare Capitul al Arcului Regal din România”, o adevărată paradă pompoasă de titluri şi denumiri.
(Despre Ştefan Mâşu, care a fost coleg de partid cu Eugen Ovidiu Chirovici în Partidul Conservator, în Masonerie
şi Iudaism, Caiete antologice nr.1, pag. 173-174.)
Piramida Masonică, la Adrian Năstase... acasă!!
Prin „Hotărârea de Guvern nr. 561” semnată ca prim-ministru de către Adrian Năstase la data de
15.04.2004, „Asociaţia Marea Lojă Naţională din România” devenea „asociaţie de utilitate publică” în România,
adică beneficia, de drept, din acel moment, de fonduri de la stat şi de dreptul la un sediu central gratuit.
La acea dată Marele Maestru al acestei cea mai mare Mare Lojă din România, Eugen Ovidiu Chirovici, era
şef la agenţia guvernamentală pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii („I.M.M.-urile”, unde se vehiculau fonduri
europene nerambursabile), dar era şi consilier al primului-ministru, adică al lui Adrian Năstase.
Adrian Năstase a fost primul oficial român care a sprijinit (ca ministru de Externe) re-instalarea masoneriei
în România, după '89 (la 12 septembrie 1990 reprezentanţii Marelui Orient al Italiei C-tin Iancu şi Elvio Schubba,
Comandor Mare Suveran al masoneriei italiene, mandataţi de masoneria mondială, s-au întâlnit cu Adrian Năstase
-ministru de Externe, generalul Atanasie Stănculescu - ministru la Industrie - şi primul ministru al României Petre
Roman, întâlnirea desfăşurându-se la Ministerul de Externe din Bucureşti). [Cum se arată în capitolul privind
Structurile masonice din România, în aceeaşi perioadă premierul Petre Roman (care ar fi participat la ţinutele
masonice la Paris, înainte de 1989, pe când se afla la studii în Franţa) afişa o puternică prietenie cu Cornescu-Ring
(fiul evreului Camil Ring), iniţiat cu ani în urmă în masonerie la Paris de către însuşi Marcel Schapira; totodată
Costel Iancu avea intrare liberă şi la alţi importanţi oficiali români, precum Virgil Măgureanu -director al
Serviciului Român de Informaţii (SRI), Ioan Talpeş - viitor director al Serviciului de Informaţii Externe (SIE) -şi
chiar Ion Iliescu, preşedintele României atunci.]
Peste numai 2 luni, în noiembrie 1990, Adrian Năstase efectua o vizită oficială în Italia, ca ministru de
externe al României, prilej cu care i-a înmânat Marelui Maestru al Marelui Orient al Italiei, Giuliano di Bernardo,
invitaţia de a vizita România, lucru care s-a petrecut degrabă, în decembrie 1990. Se consemnează că din acest
moment Costel Iancu a devenit omul de legătură al lui Adrian Năstase cu di Bernardo şi cu masoneria mondială.
Unul dintre subalternii lui Năstase, Adrian Dohotaru, secretar de stat în ministerul de Externe, avea chiar să
ajungă peste ani, în mai 1995, în funcţia maximă de Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din România, dar avea
să moară „în condiţii misterioase” la numai câteva săptămâni.
Un alt episod este legat de apartenenţa lui Adrian Năstase la Rotary Club, una dintre „anticamerele”
masoneriei şi un instrument al acesteia. În 1991, Adrian Năstase, tot ministru de Externe şi atunci, a primit din
partea rotarienilor francezi „solicitarea” de reînfiinţare a organizaţiei în România. Urmarea a fost că „în 1992, a
reînviat primul club Rotary în România, iar Năstase a devenit membru de onoare”, relata mai târziu Valentin
Negoiţă, responsabil „cu comunicarea” al Rotary Club în România. După 9 ani de la intrarea în Rotary Club-ul
românesc, în anul 2001 Adrian Năstase prezida întrunirea din România a Rotary International (reţeaua mondială a
cluburilor Rotary). Năstase mai este şi membru al ordinului Cavalerilor de Malta din România, iar în anturajul
său cel mai apropiat gravita un mare număr de masoni precum Eugen Ovidiu Chirovici, Alexandru Bittner, Sorin
Teşu, Andrei Anastasescu (soţul avocatei lui Adrian Năstase, Marieta Anastasescu -avocată şi a evreilor din jurul
lui Bittner -, implicată în procesul „casei din Zambaccian”) etc.
Năstase a avut chiar ambiţia de a controla Marea Lojă Naţională din România. Astfel, când în anul 2003,
omul său, E.O. Chirovici candida la funcţia de Mare Maestru al MLNR, unul dintre contracandidaţii săi era Sorin
Nicula, care lucra ca director la una din firmele lui Bittner. „După cum mi-a mărturisit Chirovici de mai multe ori,
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Adrian Năstase l-ar fi sunat pe Bittner şi i-ar fi cerut să retragă orice sprijin pentru Sorin Nicula, inclusiv în planul
profan, dacă acesta ar fi continuat campania pentru demnitatea de Mare Maestru” (din relatările lui FI.
Ghiulbenghian). Aşa că Nicula a devenit doar Mare Trezorier al MLNR.
Între timp, Eugen Ovidiu Chirovici a fost „impus” de Adrian Năstase şi în Partidul Conservator şi a
participat activ la campania sa prezidenţială din 2004. Apoi, chiar dacă Năstase a pierdut preşedinţia României,
Chirovici a continuat să îi fie fidel. Astfel, când unul dintre „fraţi”, Octavian Creţu, preşedinte al Romaqua, l-a
înregistrat ambiental pe Năstase, care se lăuda cu infracţiunile sale în ridicarea casei din Zambaccian, oferind totul
procuraturii, Chirovici a decis să îl izoleze în plan masonic pe Creţu şi să nu mai continue colaborarea cu el.
„Chirovici face cunoscut acest lucru mai multor Fraţi - spunea Fl. Ghiulbenghian -, considerând comportamentul
lui Creţu drept o trădare a lui Adrian Năstase şi încearcă timp de 2 ani să îl izoleze pe Creţu de Fraţii din Ordin”,
chiar dacă Octavian Creţu fusese sufletul fundaţiei masonice Cercul, înfiinţată de masonii cu posibilităţi
financiare şi avându-l ca preşedinte pe însuşi marele maestru Chirovici.
Încă din anul 2003, senatorul Antonie Iorgovan începuse să acuze faptul că instituţiile statului român sunt
acaparate de către masoni şi, ca şi cauză, îl vedea responsabil pe Adrian Năstase, care, cum acuza textual
senatorul, conduce o „gaşcă” de politicieni masoni din care făceau parte deputatul Eugen Bejinariu, ministrul
agriculturii Ilie Sârbu (socrul lui Victor Ponta), secretarul general al guvernului Şerban Mihăilescu, ministrul turismului Dan Matei Agathon, Marian Oprişan, Gabriel Oprea şi alţii. Personal (autorului prezentei lucrări), dl.
Antonie Iorgovan ne-a declarat în anul 2004 şi că, în conformitate cu descoperirile sale, chiar şi procuratura,
îndeosebi Parchetul Naţional Anticorupţie (viitorul DNA) este înţesat de masoni, recrutarea magistraţilor fiind un
deziderat masonic, magistraţii nealiniaţi urmând a fi eliminaţi. Acestea se întâmplau în timpul în care Adrian
Năstase era premier.
Antonie Iorgovan este cel care a redactat prima Constituţie a României de după 1989, fiind de aceea
supranumit în epocă şi „Părintele Constituţiei”. El a considerat de aceea că are o datorie de onoare să arate că,
conform Constituţiei, masoneria este o organizaţie anti-statală (fiind şi supra-naţională şi secretă), deci anticonstituţională. Atacul împotriva şefului său de partid, Adrian Năstase, a fost, în acest context, un episod doar.
„Ori eu, ori ei - spunea Antonie Iorgovan în 2006 despre „gaşca de homosexuali şi masoni” din PDSR-. Am
constituit consiliul de onoare care va judeca toate cazurile... Gaşca pătaţilor, aşa cum îi spun eu, ar fi bine să-şi
pregătească glonţul pe ţeavă, că numai aşa mă vor putea opri. Ar trebui să-şi anunţe killerii că de acum încolo va
fi care pe care”.
În numai un an de zile, însă, Antonie Iorgovan a murit în urma unui „cancer galopant”, la o clinică din
Viena. În cadrul unei emisiuni tv, fiind pe moarte, Iorgovan a arătat că medicii care l-au tratat, l-au informat că
boala sa a fost provocată de o iradiere criminală.
Privind iniţierea lui Adrian Năstase în lumea societăţilor secrete, cele mai interesante relatări au venit pe
cale romanţată, din partea acelui mason care i-a fost cândva apropiat. Este vorba despre fostul „consilier de presă”
al Partidului Democrat Socialist din România (PDSR-ul condus de Năstase atunci; PSD-ul de azi) din anii '90,
Olimpian Ungherea, care şi-a romanţat relatările considerate totuşi veridice, căci Ungherea „a trăit în imediata
apropiere şi intimitate a liderilor partidului de guvernământ”, timp în care „şi-a pus la lucru... simţul de observaţie
al ofiţerului din serviciul de informaţii român, în cadrul căruia a funcţionat între anii 1965-1970”, dând astfel „o
frescă a lumii politice româneşti”. Este vorba de romanul Clubul Cocoşatilor al „fratelui” mason Ungherea, în
care, totodată, „nu lipsesc incursiunile documentate în intimitatea clanului de eminenţe cenuşii, numite Illuminaţii
care, prin puterea banilor, fac de mii de ani ordinea politică planetară”. (Sorin Roşca Stănescu recomandând
cartea în anul 2000, ca director al ziarului Ziua.)
Maestru mason de grad 33, O.U. relata că A. Năstase (alias Daion Doroga) a fost iniţiat de unul dintre cei
trei responsabili mandatari pentru România ai ordinului Illuminati, zis Baronul. Învăţătura primită de Năstase
odată cu recrutarea - cf. masonului - este redată mai sus (sub numele „Illuminati conduc lumea”), iar expremierul a încercat parcă să confirme aceste dezvăluiri atunci când şi-a ales o piramidă de sticlă drept megacupolă luminator deasupra uriaşului său birou de la ultimul etaj al clădirii din strada Muzeul Zam-baccian nr.16.
Detaliul a fost surprins şi de către rechizitoriul penal întocmit de către DNA lui Năstase pentru modul cum şi-a
ridicat casa de 4 etaje, procurorii observând de la început că motivul arhitectural a fost special comandat de către
Adrian Năstase, ca şi camerele secrete din subsol, total ecranată de orice posibilă scanare externă: „Pe parcursul
edificării construcţiei, familia Năstase a solicitat executarea unor lucrări suplimentare, respectiv o cupolă
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piramidală, având rol de luminator, cu baza de 10 mp ce a fost amplasată deasupra biroului situat la etajul 4 al
imobilului, folosit în exclusivitate de Adrian Năstase ...Spaţiile locative existente la etajul 4, utilizate de soţii
Năstase, nu se regăsesc în proiectul oficial... O situaţie similară s-a constatat şi la subsolul imobilului, unde, la
cererea expresă a lui Adrian Năstase a fost construit un buncăr format din două încăperi. Ambele au pereţii,
inclusiv tavanul şi pardoseala, acoperite integral cu folie de cupru [împotriva oricărui tip de interceptare]...
Buncărul este asigurat cu o uşă masivă de oţel...”.
Faptul că uriaşa piramidă de sticlă ce plana deasupra capului lui Adrian Năstase atunci când acesta sta la
biroul de acasă nu este o întâmplare, ci a fost postată din voinţa sa, a fost confirmat de arhitectul casei din strada
Muzeul Zambaccian nr.16, italianul Roberto Calvi, ca şi planşele acestuia, ce purtau menţiunea „Cliente Famiglia
Năstase Bucarest”. Apoi, fiind audiat de judecătorul pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Monza
(Italia), în cadrul procedurii de asistenţă judiciară internaţională, R. Calvi a spus că a lucrat foarte mult, „în sensul
de planşe făcute şi refăcute mereu pentru fiecare detaliu specific... cele două etaje plus partea de terasă unde
Premierul îşi făcuse acest mega-birou”. Despre Năstase, Calvi mai spunea că acesta este „regele României, cum
să spun, într-un fel controla [toate] lucrurile, dar chiar şi pe cele mai simple.
Semnalele masonice ale „sacrificatului ritualic” Năstase.
Condamnat la închisoare, în fine, pentru corupţie, în ziua de 20 iunie 2012, A. Năstase a înţeles ca în seara
zilei, în vila sa din strada Muzeul Zambaccian, să genereze un eveniment de răsunet ce a fost speculat de colegul
său de partid Viorel Hreben-ciuc, împreună cu condamnarea, drept un „sacrificiu ritualic” la „împlinirea
Solstiţiului” (Hrebe grăise, tot în aceeaşi seară, la TVR Info). Cum bine se ştie, Năstase s-a zgâriat în acea seara la
gât cu un glonţ cu care s-a împuşcat superficial, în timp ce poliţiştii veniseră să-l ridice. S-a spus că a eşuat în
tentativa de a se sinucide, dar un pasionat vânător ca el nu ar fi ratat o auto-împuşcare. Altă semnificaţie are
rezultatul manoperei sale: „un semnal emis de Năstase către masonerie”. Gestul masonic clasic este „mâna la
cravată”, fiind un semnal de alarmă ce se traduce: „Eu, masonul X sunt la ananghie. Iubiţi fraţi masoni, sări-ţi-mi
în ajutor în măsura în care o puteţi face din poziţia în care o puteţi face...”. În imposibilitatea de a purta cravată,
gestul este înlocuit de „mâna la gât”, iar în imposibilitatea de a duce mâna la gât (cazul lui Năstase, care urma să
fie încătuşat) orice însemnare a gâtului transmite acelaşi mesaj. (Semnale şi ordine francmasonice transmise prin
presă (Ed Shambala), cap. Mâna la gât.) Aşa se face că Năstase apărea în toată media cu celebrul fular cadrilat la
gâtul rănit, pentru a le cere ajutor „fraţilor” să îl scape de închisoare.
Cum se întrunesc masonii români!?
Toate întrunirile masonice, săptămânale sau lunare, cel mai adesea, sunt compuse de regulă din două
momente distincte: „ţinutele” (întrunirile rituale, când masonii îşi desfăşoară scenariile în „templu”) şi
„banchetele” (petreceri în care masonii stau la o masă comună schimbând idei). Şi în cadrul „ţinutelor”, (spre
sfârşitul acestora), dar mai ales în cadrul banchetelor, masonii pot avea dezbateri pe diferite teme, de regulă cu
bătaie politică, sau chiar pe teme politice, sau, cum s-ar zice, „pun ţara la cale”.
Caracteristica masoneriei româneşti este de a se vorbi chiar foarte mult, încăl-cându-se adesea toate regulile,
după cum relata acelaşi mare maestru Dănacu, care spunea că mai ales masonii politicieni se poartă „ca-n
Parlament, vorbesc mult, vor să iasă în evidenţă... În ţinută nu poate să vorbească oricine, oricând. Sunt nouă
demnităţi într-o lojă. Este Primul Supraveghetor, Al Doilea Supraveghetor, Marele Orator, Trezorierul, Expertul,
Maestrul de Ceremonii, Secretarul, Venerabilul şi Acoperitorul. Iniţiaţii de gradul I nu vorbesc sub nici o formă.
Masonul are dreptul să ia cuvântul începând de la gradul II; el trebuie să se înscrie dinainte la Primul
Supraveghetor. Va vorbi numai dacă Venerabilul are inspiraţia să-l întrebe pe Primul Supraveghetor dacă este
cineva înscris la cuvânt... În schimb unii dintre miniştrii noştri ar vorbi tot timpul, dacă s-ar putea. Se întrerup unii
pe alţii şi-i întrerup şi pe cei mai înalţi în grad ca ei.” Se întâmplă însă ca atunci când nu au chef de ritual, masonii
românii să-l sară fără probleme: „Masonii nu mai au răbdare - povesteşte Dănacu -. O ţinută ar trebui să dureze
45-50 de minute, dar sunt loji în care ţinuta se încheie după 5 minute, pentru că participanţii nu suportă fumul
lumânărilor.”
„Frăţia” manifestată la „banchetele” masonilor români este însă, uneori, atât de strânsă, încât îmbracă forme
aberante: „Au fost situaţii când agapa fraternă de după ţinuta rituală s-a transformat într-o beţie de pomină, la care
s-au comandat şi prostituate”. (interviu cu Viorel Dănacu, Masonerie, mafie, politică, op citat.) Aceste relatări
vorbesc foarte mult despre adevărata ţinută morală a multora dintre masonii români, indivizi mercantili şi
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grobieni, veniţi adesea din zona afacerilor sau a politicului, care şi-au cumpărat poziţiile în masonerie crezând că
astfel vor beneficia de o anume protecţie ocultă, fapt pe care unii l-au şi clamat atunci când au avut necazuri cu
legea (cazul afaceristului Ovidiu Tender).
Privind invitarea de prostituate la banchetele post-ritualice ale masonilor români în cadrul beţiilor mai-sus
amintite de către Marele Maestru Dănacu, poate fi amintit şi scandalul privind instalarea sediului Marei Loji
Naţionale din România („Casa Templului”) într-o zonă din Bucureşti celebră pentru bordelurile sale clandestine,
mini-cartierul Mătăsari.
În anul 2006, când scandalurile masoneriei române erau în floare, miza fiind inclusiv recunoaşterea uneia
dintre Marile Loji româneşti de către Marea Lojă Unită a Angliei (favorită fiind marea lojă construită din 1990 de
către Costel Iancu la comanda masoneriei engleze, MLNR), directorul de comunicare al Marii Loji Unite a
Angliei, John Hamill, trimitea o scrisoare în care îi trăgea la răspundere pe masonii români întrebându-i unde sunt
proiectele de construcţie şi fondurile aferente „Casei Templului”, conducerea Marii Loji Naţionale din România
neraportând nici un rezultat la Londra în acest sens.
În chiar acelaşi timp aproape cu reproşurile „fraţilor” săi englezi privind evaporarea fondurilor, şeful
MLNR, Eugen Ovidiu Chirovici, cumpăra în grabă pentru Marea Lojă imobilul din zona Mătăsari, care se pare că
mai fusese folosit ca „templu” şi locaţie a banchetelor. Sub acoperirea anonimatului, alţi masoni români reclamau
că şi această achiziţie a imobilului din str. Elina Matei Voievod nr. 2 (în zona Mătăsari), la costul oficial de
523.500 de euro, este o altă afacere a liderilor MLNR: „Preţul li se pare piperat membrilor masoni, mai ales că
zona este rău-famată. Acuzaţia constă în faptul că s-au dat mult prea mulţi bani pentru un obiectiv a cărui
funcţionalitate e departe de optimul cerut de o asemenea structură. Parţial, Loja a apelat şi la un împrumut bancar,
ale cărui dobânzi vor ridica preţul la peste 3.000 de euro/mp. Ce se întreabă Onorabilii Fraţi e dacă afacerea
proastă se datorează incompetenţei şefilor sau afacerea nu a fost atât de proastă pentru unii dintre ei?... Mai ales că
singurul semnatar al contractului de vânzare-cumpărare este Marele Maestru Eugen Ovidiu Chirovici.” (România
Liberă din 14 octombrie 2006)
Cu „fetiţe” la banchetul masonic
„Au fost situaţii când agapa fraternă de după ţinuta rituală s-a transformat într-o beţie de pomină, la care sau comandat şi prostituate”, relata, cum am văzut, Marele Maestru Viorel Dănacu. Relatări similare făcea şi
maestrul mason Ghiulbenghian, arătând despre „fratele” politician Robert Negoiţă că:
”Ambii fraţi Negoiţă sunt membrii de vază ai Marii Loji Naţionale din România, în hotelul lor din Otopeni
găzduind o lungă perioadă de timp un templu masonic pentru Loja din care făceau şi ei parte. Agapele fraterne ce
urmau ţinutelor rituale se mai încheiau câteodată şi cu participarea unor «fetiţe» ce satisfăceau poftele câtorva
dintre masonii ce făceau parte din cercul restrâns de prieteni şi fraţi ai celor doi Negoiţă”. (Dealtfel, este celebru
cazul dosarului de prostituţie de lux al fraţilor Ionuţ şi Robert Negoiţă, în care este implicat şi şeful organizaţiei de
tineret a PSD, Nicolae Bănicioiu, aceştia întreţinând relaţii sexuale cu fetele de la diferite concursuri de miss,
organizate adesea în localurile şi hotelurile lor.)
Iar cazurile nu sunt izolate, Florin Ghiulbenghian dând şi cazul maestrului mason Gheorghe Florea (zis şi
„Florea Bragadiru”), şef de rit:
„Prezenţa lui Gheorghe Florea în cadrul conducerii MLNR a fost o surpriză neplăcută pentru mulţi Fraţi şi
încă este considerată de mulţi profani ca principalul motiv pentru care refuză iniţierea în Ordinul nostru...
Prezenţa lui în Marele Consiliu al MLNR devine cunoscută odată cu publicarea unui interviu al său într-un ziar
sportiv... Ruşinos pentru noi rămâne nu numai accederea lui peste noapte în acea demnitate, cât şi reacţiile xenofobe pe care unii Fraţi le-au avut la Convent, cerând explicit şi public îndepărtarea ţiganului din Marele Consiliu.
A fost şi motivul pentru care i-am luat apărarea lui Florea (de altfel, singurii care am luat cuvântul în apărarea lui,
cu aceeaşi motivaţie, fiind eu şi Ştefan Mâşu, fostul Pro-Mare Maestru al MLNR)... Cum devine Gheorghe Florea
membru de frunte al Ordinului? Răspunsul este simplu şi cunoscut. A plătit. Mulţi bani. Sub pretextul ajutorării
Ordinului aflat încă în perioada de început, Florea a fost supt constat de bani nu doar de Bebe Comănescu ci şi de
numeroşi alţi Fraţi... Revin la câteva situaţii din acea perioadă ce îl au pe Gheorghe Florea ca principal actor.
Prima se refera la plata de către Florea a chiriei Templului de la Sala Palatului, în valoare de 5000 de dolari lunar,
timp de aproape 3 ani. Lucru pentru care i se mulţumeşte public în Convent şi este decorat de către Marele
Maestru. Meritoriu lucru, de altfel. Surpriza neplăcută apare la citirea bilanţurilor contabile ale MLNR, în care nu
se regăsesc aceste sponsorizări de la Gheorghe Florea, în schimb apare plătită chiria către Sala Palatului din
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cotizaţiile membrilor MLNR. Întrebarea de bun simţ contabil care apare este: cine a băgat în buzunar cei 5000 de
dolari lunar de la Florea şi l-a minţit în privinţa destinaţiei banilor donaţi de el? A doua situaţie priveşte
sponsorizarea, tot de către Gheorghe Florea, a unei deplasări pe Dunăre, de la Giurgiu la Tulcea, a delegaţilor
străini la Protocolul de la Sinaia. Florea a plătit toate cheltuielile, inclusiv închirierea vaporului ce aparţinuse
fostului preşedinte Ceauşescu, pentru a asigura reuşita întâlnirii. Tipic românesc, ceea ce s-a dorit a fi o
manifestare de ţinută, s-a încheiat tragico-comic, prin intrarea în ţinuta rituală solemnă a unor chelneriţe ce au
depus la Altar o mică ofrandă din mezelicuri, grătare, mici, sifon şi clondire de alcool, ca şi prin beţiile crunte ale
câtorva membri ai delegaţiei române, beţii încheiate cu aducerea de fetiţe pe vapor şi oferirea lor şi unora dintre
oaspeţii străini.”
R.L. Forum - „loja bancherilor” de la Bucureşti
Loja Forum a apărut în anul 1999 în cadrul Marii Loji Naţionale din România, în Bucureşti. Ea avea la
înfiinţare 17 membri împreună cu Sever Mureşan (fostul acţionar principal al băncii Dacia Felix), dar acesta din
urmă a fost numai ademenit şi înlăturat (vom vedea la finele acestui sub-capitol de ce!). Pentru a-i instrui pe
novici, Maestru Venerabil a fost ales dl. Horia-Nestorescu Bălceşti, dar a fost repede înlăturat, rămânând un
simplu membru al lojii, în timp ce majoritatea celorlalţi membri erau implicaţi în conducerea Băncii Populare
Române.
De înfiinţarea lojii Forum s-a preocupat însuşi Marele Maestru al MLNR, Bebe Comănescu, căci ea avea ca
scop şi asigurarea finanţării marii loji (bunăoară, membrii ei au dăruit un BMW maroniu Marelui Maestru) şi a
afacerilor ei secrete. În prealabil de a constitui loja Forum, pe care iniţial au vrut să o numească loja Cavalerilor,
novicii au trebuit să fie iniţiaţi în loja bucureşteană pusă sub patronajul lojelor bazelor militare NATO. „Am fost
sunaţi dimineaţa - relata unul din participanţi -, ni s-a spus să venim îmbrăcaţi «corespunzător», am completat în
templul din Calea Victoriei actele necesare, am plătit fiecare o taxă de 20 de milioane de lei drept «taxa de
iniţiere», am fost plimbaţi urgent prin ritual şi daţi afară după câteva minute. Urma ridicarea unor ucenici în
gradul de companion. Am înţeles mai târziu de ce-urile acelor momente, adică atunci când am început să înţeleg şi
partea rituală a masoneriei. Halal iniţiere! Dar totuşi tipică acelor timpuri. Urma ca în câteva zile să fondăm noul
atelier Forum, urma să mai aducem câţiva profani şi timpul presa.”
Aceasta nu era singura lojă de făcut bani pe seama fraierilor. „Celebră va rămâne loja Dale Woodward,
maşinăria de făcut bani negri a Ordinului nostru - spunea FI. Ghiulbenghian -. Însă, în cercurile înalte ale puterii
politice româneşti, celebru este Dinu Săraru, drept spoliatorul-şef din Ordin. Crease un Atelier aşa-zis al elitelor.
Dacă în Dale Woodward «taxa de iniţiere» se calcula în sute de dolari, rar de tot câteva mii, la Dinu Săraru nu se
discuta sub 10.000 de dolari.”
Chiar şi masonii de bună credinţă şi de bună condiţie au fost fraieriţi de „fraţii” lor din conducerea Marii
Loji. Astfel a păţit la începutul anilor 2000 şi Gicu Dudescu, unul din ultimii moştenitori ai vechii familii boiereşti
a Dudeştilor. În virtutea jurământului masonic de ajutorare a fraţilor, el i-a împrumutat Marelui Trezorier al
MLNR, evreul Manole Iosiper, suma de 50.000 de dolari SUA, pe care nu i-a mai văzut niciodată, Isoper
„pretinzând că afacerea în care i-a investit a dat faliment”.
Conform dezvăluirilor interne ale „fraţilor”, sistemul sifonării banilor exista deja când Marea Lojă Naţională
din România era condusă de Marele Maestru Gheorghe Comănescu: „Bebe Comănescu nu a fost acuzat până
acum de nici un Frate că ar fi solicitat bani la iniţiere sau la acordarea de sporuri de salariu. Dar a creat un
mecanism prin care să poată totuşi primi săptămânal o parte din sumele colectate la negru de la diverşi Fraţi
proaspăt iniţiaţi. Mecanismul a fost relativ simplu. Şi-a constituit o gaşcă de Fraţi, majoritatea ocupând funcţii de
conducere în MLNR, cu care juca poker. Câteodată şi de mai multe ori de săptămână. Regula nescrisă a acestor
partide era ca numai Bebe să câştige... Membrii proeminenţi ai acestei «găşti a pocheriştilor» erau Dorin Voinea
(Pro Mare Maestru al MLNR pe vremea lui Comănescu, apoi membru al Tribunalului Masonic şi socru al
avocatului B'nai B'rith în România, Nasty Vlădoiu), Ovidiu Galeş (ofiţer în cadrul Ministerului de Interne şi Mare
Trezorier adjunct al MLNR, apoi, după alegerile prezidenţiale din 2004, asistent al Marelui maestru E. O.
Chirovici, prin eliberarea postului de către „fratele” care a trecut într-o funcţie guvernamentală), Ion Savancea
(Maestrul Venerabil al „lojei NATO”, Dale Woodward, care avea să îl sprijine, mai apoi, pe Radu Bălănescu în
obţinerea funcţiei de Mare Maestru al MLNR), Mişu Barcan (ex-„şofer al lui Corneliu Coposu”) şi Silviu Dopan
(„Mare Supraveghetor secund”, fost arestat penal şi şeful unei „dizidente” a Ordinului Templier, motiv pentru
care purta o uniformă asemănătoare cu hainele prelaţilor catolici, făcând iniţieri şi solicitând cotizaţii şi donaţii
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printre fraţii masonii). Rolul acestora era dublu, atât de „pierzători de serviciu”, cât şi de recrutori a unor persoane
de încredere şi dispuse să plătească în acest mod pentru facilitarea unor contacte profane de către Marele
Maestru.”
Banca Populară Română a fost o „cooperativă de credit” înfiinţată în decembrie 1996 care a atras sume
importante de la populaţie, dar care a lăsat cincizeci de mii de păgubiţi la falimentul din anul 2001. Acţionarul
majoritar al „băncii” era Emil Botea, iar afaceristul Cristiac Burci era acţionar minoritar. Totul s-a soldat cu o
gaură de 45 de milioane de dolari, printre vinovaţi fiind arătaţi şi Banca Naţională a României, care a închis ochii
timp de 5 ani, până au dispărut banii, lăsând masonii ce au demarat afacerea să funcţioneze sub numele de bancă,
deşi nu autorizase niciodată o asemenea funcţionare.
Iată cum relatează masonul armean Florin Ghiulbenghian, experienţa sa personală legată de această bancă
controlată de „fraţii” săi:
„În Atelierul nostru [loja masonică Forum] s-au regăsit aproape toţi cei din conducerea Băncii Populare
Române, de la preşedinte [Emil Bota] la directorul pazei. Mă vedeam aproape zilnic cu ei, în special la ei la
bancă. Părinţii mei depuseseră nişte bani într-un cont la acea bancă, eu îi mai ajutam cu diverse probleme, după
bunul obicei românesc al Pilelor-Cunoştinţelor-Relaţiilor. Şi omul de încredere al lui Emil Bota, preşedintele
BPR, era de naţionalitate armeană şi fratele meu la Forum. Mi s-a părut nu normal, ci obligatoriu să îl ajut cu tot
ce pot. Până în momentul în care am constatat că mult prea mult din activitatea BPR era frauduloasă. Aşa şi era
construită respectiva bancă, ca o uriaşă ţeapă. Între beneficiarii fondurilor se găsea Cristian Burci. Spre el se
scurgeau majoritatea încasărilor băncii, el venea aproape zilnic în bancă, se implica în toată activitatea acesteia.
Ştiam şi câteva detalii din mai vechile lui afaceri, aşa că mi-am pus problema ce se întâmplă în acea instituţie. Din
păcate pentru mine, am aflat. Tot din păcate, în loc să-mi fac datoria cetăţenească şi să sesizez organele
competente, am ales să-l previn pe Bebe Comănescu [Marele Maestru al Marii Loji Naţionale din România] că
BPR urmează să cadă în maxim 6 luni şi le-am spus părinţilor mei să-şi retragă banii din cont.
Surpriză mare la ghişeul băncii! Tatăl meu se prezintă cu extrasele de cont şi cere să i se restituie sumele
depuse. Casiera se uită la el ciudat, verifică în sistemul informatic al BPR şi îi declară ca respectivele numere de
cont nu aparţin BPR şi că numele lui nu se regăseşte printre clienţii băncii. Timp de aproape un an de zile, tatăl
meu primise extrase de cont false de la cei pe care îi consideram Fraţii mei... Am fost la [Marele Maestru] Bebe
Comănescu împreună cu tatăl meu, pentru a-l convinge să rezolvăm pe cale amiabilă problema apărută cu cei de
la BPR. Din păcate, rezultatul a fost nul. Şi au apărut primele ameninţări la adresa mea. Inclusiv că, dacă voi face
publice problemele BPR, voi fi exclus din Ordin. Eram din nou siderat. Ce Dumnezeu se întâmplă? Aveam de
partea mea dovezi concludente, până şi cei de la BPR recunoşteau că au luat banii, dar refuzau să îi înapoieze.
Marele Maestru făcea apel la înţelegere şi încerca să mă învinovăţească tot pe mine. Aşa că am luat singura
decizie posibilă în acele condiţii. Să îmi fac singur dreptate. Singur este un mod de a spune. Aveam destui prieteni
dispuşi să mă ajute... Aşa că am decis să acţionez.
Am aşteptat o ţinută rituală a lojii Forum, ţinută la care deja mi se indicase să nu mai particip pentru «a nu
contribui la slăbirea solidarităţii membrilor Ordinului». Deja găsiseră şi justificarea prin care să-mi retragă
calitatea de mason. I-am aşteptat la ieşirea din Templu pe Armen Goutchian şi pe Emil Bota. Cel din urmă nu a
venit însă la ţinută, aşa că l-am preluat doar pe primul. L-am băgat în portbagajul maşinii şi am plecat să am o
discuţie cu el. Rache [Aurel Chendrean, consilierul şi şoferul Marelui Maestru Gheorghe Comănescu] a încercat
să intervină în apărarea lui Armen. Tot el l-a anunţat pe Marele Maestru despre ceea ce făcusem. Ca urmare, a
doua zi au încercat să mă excludă din Ordin. Nu au reuşit. Nu spun că am procedat legal, nu încerc să îmi justific
acţiunile, dar conspiraţia banilor negri nu putea fi învinsă decât cu forţa brută. Şi a funcţionat.
A treia zi urma să primesc integral sumele depuse de tatăl meu la BPR. Am fost rugat să trec pe la sediul
băncii să ridic banii şi să semnez pentru retragere. M-am dus. Nu cu bună credinţă, ci pregătit pentru ceea ce era
mai rău. Şi am avut din nou ghinion. În locul înţelegerii, mă aşteptau în sala de consiliu a băncii aproape toţi fraţii
din loja Forum care erau şi în conducerea BPR. Şi, în plus, Cristi Burci, însoţit de un şofer/paznic. Timp de o
jumătate de oră, Burci a încercat să mă ameninţe. Inclusiv fizic. Spre cinstea lor, majoritatea celor din sală au
refuzat să intre în jocul lui şi mi-au dat dreptate. Şi s-au la aceste discuţii. Am făcut unicul lucru care îmi mai
rămăsese la dispoziţie. Însoţit prieten, l-am luat pe sus pe Cristi Burci, l-am dus pe balcon şi i-am arătat cât de
departe este pământul de locul unde picioarele lui pluteau deja în aer. M-a înţeles şi a doua zi am primit integral
sumele datorate de BPR...
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Ştiu că mulţi dintre Fraţi [masoni] sunt deja oripilaţi de modul în care am procedat pentru a recupera banii
părinţilor mei de la escrocii din BPR. Şi ştiu, cu enorm regret. că faptele celor din Bancă nu îi deranjează deloc.
Ştiu că nu le pasă de zecile de mii de pensionari rămaşi fără ultimii bani doar pentru a-l îngrăşa pe Cristi Burci şi
gaşca sa de infractori din BPR. Eroii unora dintre Fraţii mei sunt cei îmbogăţiţi prin fraudă şi încă nepedepsiţi...
După ce am reuşit să-mi recuperez banii depuşi la Banca Populară Română, am fost chemat din nou de Bebe
Comănescu. Relaţiile erau destul de reci, pentru a folosi un eufemism. Nu-i convenea situaţia în care era pus... şi
riscul pierderii unui sponsor precum banca. Dar a admis că am avut dreptate şi m-a rugat să accept o soluţie de
compromis. Era evident că loja Forum nu mai putea funcţiona în modul în care era alcătuită, cu 10 dintre membrii
ei angajaţi ai băncii (BPR). Aveam şi eu deja câţiva prieteni acolo, aşa că mi-a propus să îmi facă o nouă lojă,
urmând să trimită şi el câţiva fraţi în noul atelier, pentru a-l întări. M-a rugat, şi insist pe «rugat», să nu merg la
poliţie şi să nu depun plângere contra celor de la BPR, pentru că ne sunt totuşi Fraţi şi pentru că MLNR are încă
nevoie de ajutorul lor financiar.”
M:.V.: Ghiulbenghian evoca şi cazul „fratelui Dincă”, secretarul de atunci al MLNR şi coleg din loja sa
masonică, Forum, care, conform aranjamentului din lojă, „urma să primească un credit de la Banca Populară
Română de 250 de milioane de lei în condiţii foarte favorabile, pe care l-a şi primit, fără să semneze contractul de
credit, aşa că Banca nu a mai putut să recupereze nimic de la el”.
Un interesant episod al acestor dezvăluiri este cel al manipulării şi înşelării de către „fraţi” a bancherului
Sever Mureşan. După ce avusese necazurile legate de falimentarea băncii sale, Dacia Felix - victimă a unui
complot ce avea printre conspiratori şi forţe masonice -, dl. Mureşan a fost preluat în anul 1999 de grupul de
iniţiativă al constituirii lojei Forum din cadrul MLNR, în fruntea căreia se găseau bancherii de la Banca Populară
Română, în frunte cu Emil Bot- toţi iniţiaţi iniţial în „loja NATO” Dale Woodward. „Armen Goutchian şi Emil
Bota l-au contactat şi i-au promis că-l vor scăpa de toate problemele. În schimb, Sever Mureşan urma să devină
mason, trebuia să-şi doneze vila de lângă Calea Floreasca către MLNR şi să plătească celor 2 «binevoitori» o
sumă de bani pentru serviciul făcut. Am şi avut câteva întâlniri ale lojei Forum în vila lui Sever Mureşan.” Totuşi,
ascultând de comandamente mai înalte - în devalizarea băncii Dacia Felix şi aruncarea vinei în cârca lui Sever
Mureşan au fost implicate importante nume masonice, precum şeful ritului scoţian, româno-italianul Costel Iancu,
ca şi oamenii celebrei loji italiene Propaganda Due - Marele Maestru al MLNR, Bebe Comănescu, a decis brusc
să îl elimine pe S. Mureşan şi să îi retragă sprijinul masonic (a se vedea subcapitolul Licio Gelli şi România din
prezenta lucrare, în care se arată cum Costel Iancu - şeful de facto al MLNR - i-a cerut unui frate mason, Mircea
Gileru, vicepreşedinte al băncii Dacia Felix, ca în baza jurământului masonic de într-ajutorare să dea unor alţi
„fraţi” fondurile băncii).
Un alt caz asociat masoneriei de o parte a mediei este cel al devalizării băncii Credit Bank, „primul scandal
de proporţii în lumea bancară din România”. Deşi motivele falimentării acestei bănci sunt vaste (fiind acuzată şi
Banca Naţională), există un episod controversat şi greu de probat, relatat în Armaghedonul Masonic (2007), în
care este din nou evocat numele lui Costel Iancu, Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 al
Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România. Acesta s-ar fi prezentat la preşedintele băncii, Marcel Ivan,
cerându-i următoarele: „1) emiterea de către Credit Bank a două bilete la ordin în valoare de 100 milioane USD;
2) scontarea acestora urma să se facă la o bancă în Italia de către Costel Iancu, la nivel de 50%. Pentru acest
sistem propus de Costel Iancu, Credit Bank încasa 50 milioane USD, iar la scadenţă, după un an de la emitere şi
scontare, datoria urma să fie de 100 milioane USD. Astfel, pierderea la bancă era de 50 milioane USD, iar
câştigurile personale erau de 15 milioane USD. În urma întrevederii, Costel Iancu a ţinut să precizeze că Mugur
Isărescu va fi cel care va ocupa funcţia de prim-ministru al ţării în perioada imediat următoare şi că este nevoie de
fonduri în acest sens.” Preşedintele băncii ar fi refuzat cererea lui Costel Iancu, intrând din acest motiv în conflict
inclusiv cu vicepreşedintele Steriu Popescu. Conflictul avea să ia „proporţii”, scindând banca în două grupuri de
influenţă şi ducând, finalmente la devalizarea şi falimentul acesteia, cerut de BNR. În scurt timp şi conducerea
băncii avea să moară, în frunte cu Marcel Ivan.
Despre Gabriel Homotescu, Pro Mare Maestru al MLNR sub marii maeştrii Comă-nescu şi Chirovici,
totodată preşedinte al aşa-zisei Curţi Supreme de Justiţie Masonică, ceilalţi „fraţi” ştiau că a fost ofiţer acoperit al
spionajului românesc înainte de 1989, ceea ce îi conferea o aură de legendă. Este interesant că G. Homotescu a
intrat mereu în Marele Consiliu al marii loji (MLNR) pe considerentul (observat de „fraţii” săi) că abonamentul
telefonic al marilor maeştrii era făcut pe o firmă a lui Homotescu şi plătit de acesta, ceea ce înseamnă că fostul
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spion putea controla toate convorbirile şefilor masonilor. Am observat -preciza Fl. Ghiulbenghian - că moda
telefoanelor plătite de diverse firme pentru câţiva «fraţi de valoare» încă nu a trecut, dovadă fiind cazul fratelui
Nicu Jidovu, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a trebuit să admită la DNA că a folosit ani de zile
un telefon plătit de firma fratelui Petre Badea, patronul Aedificia Carpaţi SA”.
„În atelierul din care făceam şi eu parte - continuă relatarea aceluiaşi mason - activau doi fraţi [masoni],
unul avocat şi celălalt ofiţer la Poliţia Economică. În perioada 2002-2003, ofiţerul l-a anchetat pe Homotescu iar
avocatul l-a reprezentat pe reclamantul lui Homotescu, un fond de investiţii elveţian. Gabriel Homotescu era
acuzat de fraudarea acestui fond cu suma de 1 milion de dolari, bani primiţi pentru efectuarea unor investiţii şi
folosiţi pentru achiziţia de bunuri de folosinţă personale.” Concluzia întregii poveşti este că, finalmente, G.
Homotescu a fost protejat de către marele maestru E. O. Chirovici.
Post scriptum la „Masoneria Energiei”
În iunie 2012, guvernarea Victor Ponta l-a impus ca administrator judiciar la Hidroelectrica pe un important
mason din cadrul MLNR, Remus Borza. Practic, gigantul energetic al statului român şi-a cerut în instanţă propria
insolvenţă („incapacitate de plată”), ce-rându-l ca administrator judiciar/lichidator pe Borza, prin firma acestuia,
Euro Insol. Remus Borza devenise, după Conventul Masonic al MLNR din 2010, „Marele Orator” al marii loji, în
acelaşi timp în care şeful „masoneriei energiei”, Corneliu Vişoianu, devenea „Mare Maestru Adjunct”, poziţie
înfiinţată pentru prima dată în cadrul Marii Loji Naţionale din România.
Mare Orator al marii sale loji masonice, Remus Borza figura şi ca preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie
Masonică din cadrul MLNR, iar „fraţii” săi cred că, într-o bună zi, va deveni, „pe drept”, Marele lor Maestru. În
prezilele Conventului masonic din 6 noiembrie 2010, însuşi M:. M:. Chirovici i-ar fi spus lui Remus Borza, care a
fost destul de activ în alegerile Conventului (acordând şi un interviu pentru cititorii „profani” ai Q Magazine) că,
dacă l-ar fi cunoscut mai bine mai de mult timp şi dacă Borza şi-ar fi exprimat intenţia de a candida la funcţia de
Mare Maestru, i-ar fi „sprijinit fără rezerve”. În „plan profan”, Remus Borza gestionează un imperiu format din
2/3 din proiectele imobiliare din Bucureşti şi alte cca. de fabrici şi companii, intrate in incapacitate de plată.
[Printre care şi UCM Reşiţa, unde îşi fac veacul aceeaşi masoni „băieţi deştepţi” din jurul „marelui maestru”
Bogdan Buzăianu.]
În afară de funcţia sa masonică, care pare să îl propulseze în poziţii avantajoase, Remus Borza era şi prieten
cu premierul Victor Ponta încă de când au absolvit, împreună, în acelaşi an, 1995, Facultatea de Drept din
Bucureşti, după care a rămas în capitală, deşi este ardelean (ca şi socrul lui Ponta, Ilie Sârbu, alt mason cu
greutate). Dacă premierul Ponta a servit „masoneria energiei” prin aducerea lui Borza la lichidarea Hidroelectrica,
este o întrebare cu răspunsul în plic, dar sunt voci care arată că Borza va împinge câteva hidrocentrale „băieţilor
deştepţi” ai afacerilor cu energie (cu care s-ar preface că se luptă şi pe care îi ştim deja ca fiind grupaţi în cercul
masonic Buzăianu-Vişoianu).
Hidroelectrica, companie deţinută de statul român, este cel mai mare producător de energie din România,
având în patrimoniu şi mega-hidrocentralele „Porţile de Fier” 1 şi 2, pe unde s-au derulat afacerile principalului
„băiat deştept” din fruntea masoneriei române, Bogdan Buzăianu, plătit de Hidroelectrica cu sute de milioane de
euro. Ea a intrat în pierderi uriaşe şi în insolvenţă tocmai pentru că a vândut energie electrică sub preţul de
producţie către firmele aşa-zişilor „băieţii deştepţi” masoni.
„Unii au spus că aş fi omul lui Ponta, alţii că sunt al lui Băsescu. Nu sunt omul nimănui, sunt un bun
român”, spunea la un moment dat Remus Borza, arătând că în insolvenţă/lichidarea Hidroelectrica se bucură de
sprijinul amândurora. În altă parte el preciza că, după el, „masoneria reprezintă cărămida de temelie a României”.
În ceea ce îl priveşte pe premierul Ponta însuşi, relaţia lui cu zona afacerilor din energie se înnoadă în judeţul Gorj
- circumscripţia electorală în care candidează -, unde se întâlneşte în politică şi în proiecte cu Marele Maestru
adjunct al MLNR, Corneliu Vişoianu.
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