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Noţiuni generale despre Secţiunea de Aur (Divină) 
 

Lumea cea materială se dezvoltă conform unor legi şi legităţi care sunt descoperite de 
savanţi în diferite domenii ale ştiinţelor. Unii din savanţi le numesc Legile Naturii alţii Legile 
Divine. Cert este, că lumea materială care se reflectă în aceste legi, se desfăşoară armonios, 
frumos, perfect, dessăvârşit, precum şi spaţiul şi timpul în care există Natura, Universul. Din 
antichitate, omenirea a descoperit legile armoniei şi frumosului, care prezintă o 
proporţionalitate a părţilor componente într-un cadrul ca ceva întreg. Această 
proporţionalitate există în lumea naturală, există obiectiv, dar poate fi utilizată intenţionat de 
oameni în lumea lucrurilor artificiale, create.  
Observaţiile minuţioase ale oamenilor au descoperit aşa numită „Proporţia de Aur” sau mai 
zisă „Secţiunea de Aur” sau „Secţiunea Divină”. Ca exponent a acestei legităţi este 

coeficientul universal φ, care fiind calculat este egal cu numărul iraţional 1,61803398875… 

 La început Proporţia Divină (de Aur) a fost descoperită în Natură, fie cea vie, fie cea 
moartă, chiar şi în tot spaţiul ce-l înconjoară pe om. Obiectele care corespund acestei 
proporţii, sunt nu numai asimetrice dar şi armonioase, părţile componente lor se raportează 

cu coeficientul universal φ.  

 
În ce constă esenţa armoniei părţilor şi a întregului ? 
  
S-a observat că spaţiul întreg, format din părţile componente, nu este simetric, ci asimetric. 
Raportul părţilor componente între ele este constant, indiferent de formele, felurile şi 
diversitatea de fenomene. Deci, acest raport şi coeficientul calculat este universal.  

De exemplu:  
Segmentul AB se secţionează în două părţi asimetrice AC şi CB. Raportul dintre 

segmentul AB şi AC este egal cu raportul dintre AC şi CB. Iar rezultatul acestui raport este 
numărul 1,61803398875… 

 
 Astfel de secţiune asimetrică se numeşte Secţiunea de Aur sau Secţiunea Divină.  
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Coeficientul calculat φ este universal. El se mai poate de-l calculat şi astfel: 

 

 
Pentru calculele ulterioare are importanţă nu numai numărul φ, ci şi derivatele asestui 

număr.  
 

 
 
Oamenii au început din antichitate să aplice conştient proporţia asimetrică armonioasă 

la crearea unor opere de artă, la construirea clădirilor de arhitectură, la construcţiile 
piramidelor egiptene şi maya, palatelor antice, hramurilor, catedralelor şi altor construcţii de 
cult.  Ulterior, oamenii au creat şi alte obiecte de uz cotidian luînd în consideraţie asimetria 
armonioasă.  

Un exemplu de utilizarea conştientă a Proporţiei de Aur sunt piramidele egiptene, mai 
ales cea a lui Kheops (Huphu) construită circa 5000 ani în urmă. Mulţi savanţi cred că 
Piramida a fost construită cu un anumit scop, iar parametrii tehnici a ei cum se vede se 
supun armoniei Secţiunei e AUR. 

 
Pe parcursul dezvoltării ştiinţei 

coeficientul armoniei şi proporţiei φ, a fost 

descoperit de către savanţi şi în cristalile 
mineralelor, în astronomie la dispunerea 
corpurilor cereşti, în structurile anatomice ale 
animalelor şi anatomia omului. Au fost 
cercetate şi depistate armoniile Secţiunii de Aur 
chiar şi în operele de literatură, pictură, grafică, 
muzică, etc.  
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Voi reamenti cîteva exemple din natură unde s-a depistat Proporţia de Aur. 

 

 
 
Astfel s-a ajuns la concluzia, că coeficientul φ, ca exponent al 

Secţiunii de Aur este un coeficient universal, constant ca şi mulţi alţi 
coeficienţi constanţi, ca de exemplu π.  
  

Noţiuni generale despre Fatalism 
 
 Din cele mai străvechi timpuri oamenii intuiau existenţa unei forţe supranaturale pe 
care ei au încercat nu numai s-o perceapă dar şi s-o înţeleagă aplicând diferite metode atât 
intuitive, iraţionale cât şi raţionale. În fine s-a ajuns la concepte logice, argumentate dar şi la 
credinţă în Spiritul Suprem, Creator, Dumnezeu, etc. 
Mai jos voi încerca să explic nu numai existenţa obiectivă a unei forţe creatoare a 
Universului dar şi mecanismele ei de acţiune. Voi încerca prin diferite argumentări mai mult 
raţionale să explic momentele Fatalismului şi cosmogoniei universale. Desigur, problema dată 
este foarte veche, cert este, că teorii şi ipoteze sunt o mulţime.  
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Dacă ne punem scopul să analizăm Fatalismul în diverse ipostaze voi apela la noţiuni 
generale.  

În DEX găsim explicaţia:  „FATALISM este o teorie neştiinţifică după care 
dezvoltarea omului şi a omenirii este determinată de DESTIN, iar omul nu poate 
interveni în desfăşurarea evenimentelor.” 

 
Tot acolo în DEX:  „DESTIN este: 1. Soartă; 2. Forţă 
supranaturală care ar hotărâ tot ce se petrece în viaţa cuiva; 
fatalitate.” 

Pentru a pune baza ipotezei prezentate voi apela la aspecte 
distincte în forme de argumente. Anume argumentele prezentate vor 
clătina părerea că „Fatalismul este o teorie neştiinţifică”. 

 

Deoarece coeficientul al Secţiunii de Aur  φ este un coeficient 

universal, demonstrat de către savanţi, ar fi curios să cunoaştem, 
dacă armonia fenomenelor naturale este prezentă nu numai în 

fenomenele spaţiale dar şi în fenomenele temporale. Utilizarea acestui coeficient universal 
la analiza fenomenelor temporale ne poate permite să înţelegem cum şi de ce, unele 
fenomene apar, se dezvoltă, şi dispar, cum se explică schimbarea lor în tip.  

Folosirea practică a Secţiunii de Aur în analiza fenomenelor temporale, este un lucru 
puţin cunoscut. Totuşi cred că astfel de analiză este trebuincioasă, deoarece aplicarea în 
analiza fenomenelor deja trecute, cât şi încercarea aplicării la fenomenele viitoare, ar permite 
înţelegerea dezvoltarea istoriei, vieţii în general şi a planului Divin. 
 Despre folocirea Secţiunii de Aur la analiza fenomenelor temporale a scris          
Boiyko ZLATEV în «Морфология исторического процесса – исторические 
циклы и закон золотого сечения» (Morfologia procesului istoric – ciclurile istorice şi 
legea secţiunii de aur) http://lib.icr.su/node/1014 

Au încercat o analiză istorică prin prisma Secţiunii de Aur şi cercetătorii                  
Iulia ŞIAPOVA şi Serghei GRINCENKO în lucrarea «Пространство и время в 
археологии» (Spaţiul şi timpul în arhiologie)  

http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-v-arheologii-chast-1-
hronologiya-i-periodizatsiya-arheologicheskoy-epohi 
 

Aceşti autori chiar dacă au aplicat analiza istoriei popoarelor nu au generalizat 
fenomenul şi asupra istoriei individului, n-au explicat aspectul Divin ale Legilor Naturii. 
Totuşi dumnealor au accentuat că ritmurile istorice se accelerează, iar accelerarea este 
corelată cu cifrele lui Fibonacci şi coeficientul Secţiunii de Aur. 

  Comparativ cu autorii de mai sus, am hotărît să simplific modalitatea de analiză a 
fenomenelor istorice printr-un alt algoritm de analiză a fenomenelor istorice.  

 

Algoritmul analizei fenomenelor istorice 
 

Toate fenomenele temporale care vor fi analizate fie din istoria popoarelor, ţărilor, fie 
din istoria vieţii persoanelor, eu le voi împărţi în două grupe: 

I. Evenimente, fenomene simple, cotidiene, ne semnificative, cantitative. 
II. Evenimente, fenomene rare, majore, complicate, calitative, aşa numite “noduri 

istorice”. 
  

http://lib.icr.su/node/1014
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-v-arheologii-chast-1-hronologiya-i-periodizatsiya-arheologicheskoy-epohi
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-v-arheologii-chast-1-hronologiya-i-periodizatsiya-arheologicheskoy-epohi
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Evenimentele simple se desfăşoară permanent, regulat, zilnic, iar produsul lor, deci efectul 
nu este simţit la scară largă, generală. Schimbările care se petrec în aceste faze scurte de timp 
sunt cantitative, evolutive, ele doar pregătesc fenomenele majore, calitative. 

  
Evenimentele calitative se produc rar, sunt calitative, 

revoluţionare. Anume fenomenele istorice majore, temporale 
vor fi analizate prin prisma Proporţiei de Aur. Pentru a 
supune analizei evenimentele calitative voi apela la un 
algoritm special. 
 

1. Se vor selecta din istoria concretă a poporului concret 
sau din viaţa unei persoane concrete anii în care s-au produs 

fenomene calitative, rare, majore, complicate, aşa numite “noduri istorice”. De exemplu 
pentru popoare: anul începutului războiului, revoluţii, crize, etc. De exemplu pentru 
persoane: anul de naştere, de moarte, criza personală, etc. 

2. Se vor dispune pe axa timpului acestea “noduri istorice” în ordinea cronologică. 
3. Se vor calcula perioadele de timp dintre aceşti ani, “noduri istorice”. Anii vizaţi sau 

“noduri istorici”, vor fi reperele principale, iar perioadele de timp dintre aceşti ani vor fi 
comparate între ele. 

4. Se vor raporta durata acestor perioade între dînsele şi se va calcula coeficientului de 

raportare. Coeficientul calculat se va compara cu φ = 1,61800338875..  

Desigur, în procesul comparaţiei se va ţine cont, că coeficientele calculate ceva diferă de 

φ, (marja de eroare) deoarece, perioadele comparate ţin de ani întregi şi nu de luni şi zile.  

Dacă s-ar face comparaţia între perioade cu o precizie de luni sau zile, atunci rezultatele vor 

fi mai precise şi se vor apropia mai mult de φ. 
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Aplcînd algoritmul de analiză fi interesant de analizat istoria unor popoare. Pentru a 

prezenta fenomenele istorice ale popoarelor şi ţărilor voi apela la datele deja cunoscute din 
istoriile lor naţionale ale astfel de ţări ca Spania, Germania, Polonia, URSS (Rusiei), SUA, 
Ucraina, Franţa şi România.  

 
Pentru comparaţia perioadelor semnificative dintre „nodurile istorice” voi utiliza 

datele majore, calitative ca războaie, revoluţii, ocupaţii, schimbări mari şi bruşte din istoria 
popoarelor.  
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Armonia istoriei Românilor 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În exemplele de mai jos, ca “noduri istorice” voi apela, la anii care au avut un 

răsunet puternic în istoria neamului românesc inclusiv teritoriile care se află după hotarele 
actuale a statului, dar au o istorie comună.  
 

Anii sau „Nodurile istorice” ale României: 
 

1774 – 1775 – Ocuparea Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar 
1812 – Ocuparea Basarabiei (Moldovei de Est) de către Imperiul Rus 
1821 – Revoluţia lui Tudor Vladimirescu 
1848 – Revoluţia burgheză (Paşoptistă) 
1859 – Mica Unire a românilor 
1862 – Formarea statului unitar România 
1877-1878 – Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea Independenţii României 
1918 – Marea Unire, crearea României Mari 
1940 – Dezmembrarea României de către Hitler şi Stalin 
1941 – Războiul pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei 
1944 – Reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de către U.R.S.S., eliberarea Transilvaniei 
1947 – Abdicarea regelui, instalarea regimului comunist în România 
1989 - Revoluţia anticomunistă 
1991– Desfiinţarea U.R.S.S., Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor româneşti sub 
jurisdicţia Ucraina şi R. Moldova 

 
În exemplele de mai jos au fost analizate multe rapoarte între segmentele dintre 

„nodurile istorice”. Cu toate că la calculare se compară diverşi ani şi diferite perioade de 
durată, valoarea rapoartelor se apropie de coeficientul Secţiunii de Aur 1,61803398875…. 
Abaterile (+-) de la coeficient se datorează că calculele se fac între ani fără calcularea lunilor. 
În fine istoria ţării sau poporului este armoniasă şi se supune Legilor Divine. 
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Segmentele perioadelor istorice care se raportează cu coeficientul  
Secţiunii de Aur din istoria Românilor 

 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Basarabiei (Moldovei de Est) de către Imperiul Rus, Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea 
Independenţii României şi Marea Unire, crearea României Mari. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Basarabiei (Moldovei de Est) de către Imperiul Rus, Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea 
Independenţii României şi Marea Unire, crearea României Mari. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Formarea statului unitar România şi Marea Unire, 
crearea României Mari. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Formarea statului unitar România şi Marea Unire, 
crearea României Mari. 
 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea 
Independenţii României şi Reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de către U.R.S.S., eliberarea 
Transilvaniei. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea 
Independenţii României şi Reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de către U.R.S.S., eliberarea 
Transilvaniei. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Basarabiei (Moldovei de Est) de către Imperiul Rus, Formarea statului unitar România şi 
Reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de către U.R.S.S., eliberarea Transilvaniei. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Basarabiei (Moldovei de Est) de către Imperiul Rus, Formarea statului unitar România şi 
Reocuparea Basarabiei şi Bucovinei de către U.R.S.S., eliberarea Transilvaniei. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Războiul 

ruso-româno-turc. Proclamarea Independenţii României, Abdicarea regelui, instalarea 
regimului comunist în România şi Revoluţia anticomunistă. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Războiul 

ruso-româno-turc. Proclamarea Independenţii României, Abdicarea regelui, instalarea 
regimului comunist în România şi Revoluţia anticomunistă. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Revoluţia 

burgheză (Paşoptistă), Mica Unire a românilor şi Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea 
Independenţii României. 

 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Revoluţia 

burgheză (Paşoptistă), Mica Unire a românilor şi Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea 
Independenţii României. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Mica Unire 

a românilor, Războiul pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei şi Desfiinţarea U.R.S.S., 
Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor româneşti sub jurisdicţia Ucraina şi R. 
Moldova. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Mica Unire 

a românilor, Războiul pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei şi Desfiinţarea U.R.S.S., 
Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor româneşti sub jurisdicţia Ucraina şi R. 
Moldova. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Basarabiei (Moldovei de Est) de către Imperiul Rus, Formarea statului unitar România şi 
Dezmembrarea României de către Hitler şi Stalin. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Dezmembrarea României de către Hitler şi Stalin 
şi Desfiinţarea U.R.S.S., Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor româneşti sub 
jurisdicţia Ucraina şi R. Moldova. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Mica Unire a românilor şi Desfiinţarea U.R.S.S., 
Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor româneşti sub jurisdicţia Ucraina şi R. 
Moldova. 

 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Mica Unire a românilor şi Desfiinţarea U.R.S.S., 
Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor româneşti sub jurisdicţia Ucraina şi R. 
Moldova. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Revoluţia 

lui Tudor Vladimirescu, Mica Unire a românilor şi Revoluţia anticomunistă. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Războiul ruso-
româno-turc. Proclamarea Independenţii României,  Abdicarea regelui, instalarea regimului 
comunist în România şi Desfiinţarea U.R.S.S., Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor 
româneşti sub jurisdicţia Ucraina şi R. Moldova. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Revoluţia 

lui Tudor Vladimirescu, Formarea statului unitar România şi Desfiinţarea U.R.S.S., 
Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor româneşti sub jurisdicţia Ucraina şi R. 
Moldova. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu şi Desfiinţarea 
U.R.S.S., Independenţa R. Moldova, trecerea teritoriilor româneşti sub jurisdicţia Ucraina şi 
R. Moldova. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Revoluţia 

lui Tudor Vladimirescu, Revoluţia burgheză (Paşoptistă) şi Revoluţia anticomunistă. 

  
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Mica Unire 

a românilor, Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea Independenţii României şi Abdicarea 
regelui, instalarea regimului comunist în România. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Mica Unire 

a românilor, Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea Independenţii României şi Războiul 
pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Ocuparea 

Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar, Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea 
Independenţii României şi Războiul pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei. 

 

  
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Revoluţia 

lui Tudor Vladimirescu, Revoluţia burgheză (Paşoptistă) şi Abdicarea regelui, instalarea 
regimului comunist în România. 
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Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Revoluţia 

lui Tudor Vladimirescu, Revoluţia burgheză (Paşoptistă) şi Războiul pentru eliberarea 
Basarabiei şi Bucovinei. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Revoluţia 

lui Tudor Vladimirescu, Revoluţia burgheză (Paşoptistă) şi Marea Unire, crearea României 
Mari. 

 
Este certă legătura armonioasă între trei evenimilente istorice importante ca Mica Unire 

a românilor, Războiul ruso-româno-turc. Proclamarea Independenţii României şi 
Dezmembrarea României de către Hitler şi Stalin. 
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Armonia istoriei SPANIEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anii sau „Nodurile istorice” ale Spaniei: 
 
 

1469 - începutul unificării Spaniei; 
1714 - Războiul Spaniol de Succesiune; 
1716 - unificarea de jure a ţării; 
1812 – unificarea de facto a ţării; 
1898- Războiul Spano-American; 
1923-1931- perioadă de dictatură; 
1936- Războiului Civil Spaniol; 
1939- victoria forţelor naţionaliste sub conducerea generalul Francisco Franco; 
1939-1975 – perioada de dictatură a lui generalul Francisco Franco; 
1975 – finalizarea  dictaturii a lui generalul Francisco Franco. Spania a devenit o 
monarhie; 
1978 – Spania devine monarhie constituţională; 
1981- încercarea opoziţiei de a se revolta ( coup d'etat); 
2003 - discuţia cu Regatul Unit despre Gibraltar. 

 
În exemplele de mai jos au fost analizate multe rapoarte între segmentele dintre 

„nodurile istorice”. Cu toate că la calculare se compară diverşi ani şi diferite perioade de 
durată, valoarea rapoartelor se apropie de coeficientul Secţiunii de Aur 1,61803398875…. 
Abaterile (+-) de la coeficient se datorează că calculele se fac între ani fără calcularea lunilor. 
În fine istoria ţării sau poporului este armoniasă şi se supune Legilor Divine. 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1469
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83zboiul_Spaniol_de_Succesiune&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1898
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Spano-American
http://ro.wikipedia.org/wiki/1923
http://ro.wikipedia.org/wiki/1931
http://ro.wikipedia.org/wiki/1936
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Civil_Spaniol
http://ro.wikipedia.org/wiki/1939
http://ro.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://ro.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://ro.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie_constitu%C5%A3ional%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/1981
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Coup_d%27etat&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/2003
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Unit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
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Segmentele între perioadele istorice care se raportează cu coeficientul 
Secţiunii de Aur din istoria Spaniei 
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Armonia istoriei GERMANIEI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anii sau „Nodurile istorice” ale Germaniei: 

 

1814 - Congresul de la Viena unde a fost fondată Confederaţia Germană;  
1848 – revoluţia burgheză;  
1864 – războiul cu Danemarca; 
1866 – crearea Federaţiei Nord-Germane;  
1871 – crearea Imperiul German sub conducerea cancelarului Otto von Bismarck ; 
1914 – începutul primul război mondial;   
1918 –abdicarea împăratului, pierderi politice în urma terminării primului război mondial;  
1933 –crearea al Treilea Reich;  
1939 – începutul al doilea război mondial;  
1940 -  ocuparea Danemarcei şi altor state; 
1941 – începutul războiului cu URSS 
1945 – pierderea războiului, ocuparea ţării 
1949 – împărţirea Germaniei în 2 ţări;   
1990 – reîntregirea Germaniei  

 
În exemplele de mai jos au fost analizate multe rapoarte între segmentele dintre 

„nodurile istorice”. Cu toate că la calculare se compară diverşi ani şi diferite perioade de 
durată, valoarea rapoartelor se apropie de coeficientul Secţiunii de Aur 1,61803398875…. 
Abaterile (+-) de la coeficient se datorează că calculele se fac între ani fără calcularea lunilor. 
În fine istoria ţării sau poporului este armoniasă şi se supune Legilor Divine. 

 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Congresul_de_la_Viena
http://ro.wikipedia.org/wiki/Danemarca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_German
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cancelar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
http://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Treilea_Reich
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Segmentele între perioadele istorice care se raportează cu coeficientul  
Secţiunii de Aur din istoria Germaniei 
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Armonia istoriei POLONIEI  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anii sau „Nodurile istorice” ale Poloniei: 
 

1654 - Războiul polono-rus  

1830 – Primul război de independenţă  

1863 - Cel de-al doilea război de independenţă  

1918 - Polonia şi-a recăpătat independenţa 

1939 -  Ocupaţia ţării de forţele Germaniei Naziste şi Uniunii Sovietice; 

1945 – Polonia devene un stat comunist   

1989 - Polonia a devenit „A treia Republică Poloneză”  

 
În exemplele de mai jos au fost analizate multe rapoarte între segmentele dintre 

„nodurile istorice”. Cu toate că la calculare se compară diverşi ani şi diferite perioade de 
durată, valoarea rapoartelor se apropie de coeficientul Secţiunii de Aur 1,61803398875…. 
Abaterile (+-) de la coeficient se datorează că calculele se fac între ani fără calcularea lunilor. 
În fine istoria ţării sau poporului este armoniasă şi se supune Legilor Divine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C4%83zboiul_polono-rus_(1654-1667)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania_Nazist%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Sovietic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunism
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Segmentele între perioadele istorice care se raportează cu coeficientul  
Secţiunii de Aur din istoria Poloniei 
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Armonia istoriei FRANŢEI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anii sau  „Nodurile istorice” ale Franţei: 
 

1789 - Marea Revoluţie Franceză 
1792 - Prima Republică Franceză 
1799 – sfîrşitul Revoluţiei Franceze 
1804 – Primul Imperiu sub conducerea lui Napoleon Bonaparte 
1814 – restaurarea monarhiei Burbonilor  
1830 – Revoluţia şi instaurarea monarhiei lui Ludovic-Filip I 
1848 - Revoluţia şi instaurarea  a Doua Republică Franceză 
1852 – lovitură de stat, Napoléon Bonaparte devine împărat Napoleon al III-lea 
1870 - război contra Prusiei ce a dus la căderea Imperiului 
1871 – a Treia Republică Franceză, comuna de la Paris  
1914 – începutul primul război mondial 
1918 – sfîrşitul primului război mondial 
1940 – capitularea, instaurarea Regimului de la Vichy 
1946  - a Patra Republică Franceză 
1958 - a Cincea Republică Franceză 

 
În exemplele de mai jos au fost analizate multe rapoarte între segmentele dintre 

„nodurile istorice”. Cu toate că la calculare se compară diverşi ani şi diferite perioade de 
durată, valoarea rapoartelor se apropie de coeficientul Secţiunii de Aur 1,61803398875…. 
Abaterile (+-) de la coeficient se datorează că calculele se fac între ani fără calcularea lunilor. 
În fine istoria ţării sau poporului este armoniasă şi se supune Legilor Divine. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_Francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_Francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://ro.wikipedia.org/wiki/Burbon
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolu%C8%9Bia_din_1830&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ludovic-Filip_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_francez%C4%83_de_la_1848
http://ro.wikipedia.org/wiki/A_doua_republic%C4%83_francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/1851
http://ro.wikipedia.org/wiki/Louis-Napol%C3%A9on_Bonaparte
http://ro.wikipedia.org/wiki/Napoleon_al_III-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/1870
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prusia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regimul_de_la_Vichy
http://ro.wikipedia.org/wiki/1946
http://ro.wikipedia.org/wiki/A_Patra_Republic%C4%83_Francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/A_Cincea_Republic%C4%83_Francez%C4%83
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Segmentele între perioadele istorice care se raportează cu coeficientul 
 Secţiunii de Aur din istoria Franţei 
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Armonia istoriei STATELOR UNITE ALE AMERICII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Anii sau „Nodurile istorice” ale SUA : 
 

1776 - 13 colonii au format Statele Unite. „Declaraţia de independență” 
1846 - începutul războiului americano-mexican  
1848 - sfîrşitul războiului americano-mexican 
 1861- începutul Războiul Civil American 
1865 - sfîrşitul Războiul Civil American 
1886 - rebeliunea din piaţa Haymarket 
 1893- declanşarea unei crize economice grave 
1898 – Războiul Hispano-American 
1917 – declararea război Germaniei 
1929- începutul crizei economice 
1933 - sfîrşitul crizei economice 
1941- începutul participarea în al Doilea Război Mondial 
1945 – sfîrşitul  al Doilea Război Mondial 
1950- începutul participarea în Războiului din Coreea 
1953 – sfîrşitul  participarea în Războiului din Coreea  
1954- intervenţia în Guatemala 
1962 – criza din Cuba;  
1964 – începutul implicarea în războiul din Vietnam 
1973 - sfîrşitul implicarea în războiul din Vietnam 
1979 – ostatici americani din Teheran Revoluţia Islamică din Iran 
1982 – intervenţia militară în războiul civil din Liban 
1983 – intervenţia militară în insula Grenada  
1989 - intervenţie militară în Panama  
1991- intervenţie militară în Kuweit 
2001- actul terorist asupra World Trade Center şi a Pentagonului 
2003-  intervenţie militară în Irak 
2007 – începutul Marei Recesiunii 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_de_independen%C8%9B%C4%83_a_Statelor_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul_Civil_American
http://ro.wikipedia.org/wiki/1886
http://ro.wikipedia.org/wiki/1893
http://ro.wikipedia.org/wiki/1917
http://ro.wikipedia.org/wiki/1929
http://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_R%C4%83zboi_Mondial
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În exemplele de mai jos au fost analizate multe rapoarte între segmentele dintre 
„nodurile istorice”. Cu toate că la calculare se compară diverşi ani şi diferite perioade de 
durată, valoarea rapoartelor se apropie de coeficientul Secţiunii de Aur 1,61803398875…. 
Abaterile (+-) de la coeficient se datorează că calculele se fac între ani fără calcularea lunilor. 
În fine istoria ţării sau poporului este armoniasă şi se supune Legilor Divine. 

 
 

Segmentele între perioadele istorice care se raportează cu coeficientul  
Secţiunii de Aur din istoria Statelor Unite ale Americii 
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Armonia istoriei UCRAINEI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anii sau „Nodurile istorice” ale Ucrainei: 
 

1654 - Tratatul de la Pereiaslav ( Переяславська рада) anexînd Ucraina la Rusia 

1764 – Imperiul rus ţarist a anulat Hetmanşina limitînd drepturile ucrainenilor 

1855 – Apărarea Sevastopolului în timpul războiului din Crimeia (1853-1856) 

1917 – Crearea Radei Centrale a Ucrainei 

1933 – Foametea organizată „Golodomor” 

1954 – Transmiterea Crimeiei de la Rusia către Ucraina 

1986 – Avaria de la CAE Cernobîl 

1991 – Declararea independenţei Ucrainei 

2014 – Ocuparea Crimeiei. Războiul ruso-ucrainean 

 
În exemplele de mai jos au fost analizate multe rapoarte între segmentele dintre 

„nodurile istorice”. Cu toate că la calculare se compară diverşi ani şi diferite perioade de 
durată, valoarea rapoartelor se apropie de coeficientul Secţiunii de Aur 1,61803398875…. 
Abaterile (+-) de la coeficient se datorează că calculele se fac între ani fără calcularea lunilor. 
În fine istoria ţării sau poporului este armoniasă şi se supune Legilor Divine. 
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Segmentele perioadelor istorice care se raportează cu coeficientul  
Secţiunii de Aur din istoria Ucrainei 
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Armonia istoriei U.R.S.S. (Federaţia Rusă)  
şi anii de „domnie” a conducătorilor 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca “noduri istorice” şi ani de reper, voi folosi anii de inaugurare oficială, la puterea 

politică, a conducătorilor U.R.S.S., iar perioada lor de “domnie”, sunt semnificative şi au 
depins mult de calităţile personale ale acestor conducători. De aceea vom analiza acele 
segmente dintre „nodurile istorice” care se raportează între ele şi acest raport este armonios 
şi în concordanţă cu Secţiunea de Aur.  

 

 
 

Segmentele între perioadele istorice care se raportează cu coeficientul  
Secţiunii de Aur din istoria URSS(Rusiei) 
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CONCLUZIE: 

 

1. Utilizînd numai aceste exemple din istoria statelor ca Spania, Germania, 
Polonia, Ucraina, URSS(Rusiei), SUA, Franţa şi România ne-am convins că 
perioadele istorice limitate de „noduri istorice” calitative au o relaţie stabilă cu 
coeficientul Secţiunii de Aur sau derivatele acestuia.  

2. În total au fost depistate foarte multe  rapoarte între segmentele dintre 
nodurile istorice, ceea ce demonstreză o legitate de apariţie a unor fenomene 
importante.   

3. Analiza istoriei popoarelor prin astfel de modalitate demonstrează că 
„nodurile istorice”, fenomenele calitative apar şi dispar, se schimbă unul cu 
altul după o perioadă anumită de timp, după un ritm anumit conform unor 
legităţi, conform Planului Divin şi în armonie cu coeficientul Secţiunii de Aur . 
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Şi cum soarta popoarelor este predestinată şi se desfăşoară conform unei legităţi la fel 
şi soarta fiecărei persoane are un ritm armonios, pe care îl vom încerca să-l depistăm.  
Legile universale ale Secţiunii de Aur se răsfrâng şi asupra soartei individuale a oamenilor. 
Ca exemple, voi folosi vieţile oamenilor foarte bine cunoscuţi, viaţa lor este relativ bine 
ştiută.  
Ca „noduri istorice” se vor compara acei ani care au influenţat o schimbare calitativă în 
viaţa persoanei analizate. 
 

Viaţa şi activitatea lui Traian – imperatorul romanilor şi 
viaţa lul Decebal regele dacilor 

                                     

 
Cu părere de rău, nu cunoaştem exact 
anul de naştere a lui Decebal – ultimul 
rege al dacilor, însă se cunosc ceva date 
despre viaţa sa.  
Astfel Decebal vine la putere în anul 87 
şi se sinucide în anul 106. Dacă am 
suprapune comparativ segmentele vieţii 
lui Decebal şi Traian, vom vedea că 
intersecţia lor în viaţa politică, 
confruntările au un răsunet pentru soarta 
lor. 
 

Date“noduri istorice”: 
52 – Naşterea lui Traian;  
87 - Decebal devine rege al Daciei;   
98 –Traian devine împăratul Romei;   
101 – Începutul primului război romano-dacic;   
106 – Finalul al doilea război romano-dacic Anul sinuciderii lui Decebal  
117 – Moartea lui Traian;   
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Pentru viaţa lui Traian 52-117 este important anul începutului războiului cu Dacia.  
Acest an - 101, este armonios şi important pentru toată viaţa lui Traian, nu numai pentru 
poporul dac.  

 
 

Concluzii: 
 

 Vieţile lui Decebal şi Traian s-au intersectat, dar au avut şi ceva comun. 

 Şi Decebal şi Traian au domnit cîte 19 ani; 

 Decebal a domnit pînă la venirea la putere a lui Traian – 11 ani; 

 Cînd Decebal a devenit rege al Daciei în anul 87, Traian avea 35 ani. Însă raportul 
vărstei lui Traian cînd a devenit împărat 46 ani are o legătură prin Secţiunea de Aur. 

 Traian a trăit 65 de ani. Cînd a început războiul cu Decebal (101) Traian avea 49 de ani. 
Raportul dintre 65 şi 49 are o legătură armonioasă în coeficientul Secţiunii de Aur; 

 Traian domneşte 19 ani din 98 pînă în 117. Rapoprtând 65 la 46, deasemenea ajungem 
la secţiunea de Aur. 

 După sinuciderea lui Decebal, Traian mai trăieşte domnind tot 11 ani ca şi Decebal. 
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Viaţa şi activitatea lui Mircea cel Bătrîn  
– voievodul  Ţării Româneşti 

 
 
 

  

 
 

Date“noduri istorice”: 
1355 – Naşterea;  
1386 – Prima domnie în Ţara Românească;  
1395 – Bătălia de la Rovine, pierderea domniei, retragerea în 
Transilvania;   
1397 – A doua domnie cu ajutor militar din partea lui Sigismund;   
1400 -  Zdrobeşte categoric incursiunia otomană  
1404 - Conducător peste Dobrogea;  
1418 – Decesul domnitorului. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1400
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dobrogea
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Pentru viaţa lui Mircea cel Bătrîn (1355-1418) toate victoriile dar şi înfrîngerile sunt 
importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei 
universale. 
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 Viaţa şi activitatea lui Vlad Ţepeş  
– voievodul  Ţării Româneşti 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

Date“noduri istorice”: 
1431– Naşterea; 
1448 – Scurta domnie, refugiul;  
1456 – Venirea la domnie;  
1462 – Pierderea domniei, închisoarea în Transilvania; 
1476 – Venirea la domnie, omorârea lui Vlad. 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Vlad_Tepes_002.jpg
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Pentru viaţa lui Vlad Ţepeş (1431-1476) toate victoriile dar şi înfrîngerile sunt importante  
iar perioadele raportate în aceste 4 exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Ştefan cel Mare –  
Voievodul Ţării Moldova 

         
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 Noduri istorice: 
1451 Uciderea tatălui Bogdan al II de Petru Aron la Reuseni, Ştefan devine pribeag 
1457 Lupta de la Doljeşti, Ştefan uns Domn al Moldovei 
1459 Tratatul cu Polonia, recunoaşterea suzeranitatea regelui 
1462  Reînoirea tratatului cu Polonia. Atacul asupra Chiliei fără succes. Riscul de aşi 

pierde viaţa prin rănirea la picior cu un glonte 
1463 Căsătoria lui Ştefan cu Eudochia din Kiev 
1465 Întoarcerea Chiliei Moldovei 
1467 Lupta şi victoria de la Baia contra regelui Ungariei Matei Corvin pe care îl răneşte. 

Trădarea boierilor. Soţia Eudochia murise 
1468 Recunoaşterea suzeranitatea regelui Poloniei Cazimir 
1470 Bătălia şi victoria de la Lipnic contra tătarilor. Campania contra lui Radu cel 

Frumos din Muntenia 
1471 Campania lui Radu cel Frumos contra Moldovei şi victoria lui Ştefan la Soci 
1472 Căsătoria lui Ştefan cu Maria de Mangop 
1475 Bătălia şi marea victorie de la Vaslui. Recunoaşterea suzeranitatea regelui Ungariei 

Matei Corvin. 
1476 Atacul Moldovei a lui sultanului Mehmed. Bătălia şi înfrîngerea de la Valea Albă. 

Campania în Muntenia înscăunarea lui Vlad Ţepeş, apoi pe Basarab cel Tînăr 
1480 Căsătoria lui Ştefan cu Maria Voichiţa 
1481 Năvălirea turcilor şi muntenilor în Moldova şi zdrobirea lor la Rîmnic. Ştefan 

acceptă plata tributului turcilor apoi rupe relaţiile cu Poarta 
1484 Invazia otomană ocuparea Chiliei şi Cetăţii Albe 
1486 Respingerea atacului tucrilor cu pretendentul Hroit la Şcheia. Riscul de aşi pierde 

viaţa căzînd de pe cal 
1489 Tratatul cu turcii, Ştefan acceptă plata tributului şi să recunoască suzeranitatea 

sultanului.Tratatul şi  recunoaşterea suzeranitatea regelui Ungariei Matei Corvin. 
1492 Incursiunea în Polonia şi ocuparea Pocuţiei 
1497 Războiul cu Polonia.Bătălia din Codrii Cosminului 
1504 Moartea lui Ştefan cel Mare 
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Să comparăm unele perioade legate de anul de moarte 1504 
 a lui Ştefan cel Mare: 
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Să comparăm unele perioade legate de anul victoriei a lui Ştefan cel Mare asupra 
polonejilor la Codrii Cosminului 1497: 
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Să comparăm unele perioade legate de anul respingerii atacului tucrilor cu 
pretendentul Hroit la Şcheia şi riscul de aşi pierde viaţa căzînd de pe cal 1486: 
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Să comparăm unele perioade legate de anul invaziei otomană soldată 
cu  ocuparea Chiliei şi Cetăţii Albe: 

 

 

 
Să comparăm unele perioade legate de alţi ani importanţi pentru 

 soarta lui Ştefan cel Mare: 
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Când s-a născut Ştefan cel Mare ? ? ? 
 

Pentru că istoricii, încă nu s-au determinat precis asupra anului de naştere a lui Ştefan 
cel Mare, voi încerca să folosesc secţiunea de Aur şi coeficientul φ  pentru a calcula anul de 
naştere. Ştefan S. Gorovei în lucrarea “Muşatinii" semnala următoarele: 

 
“Cel, care, în aprilie 1457 cucerea tronul Moldovei prin puterea armelor şi prin dreptul 

“osului de domnesc” înlăturând un domn care, prin comparaţia cu el, a lăsat imaginea unui 
nevrednic, reia fiu şi nepot de voievod, născut pe la 1435.” 
 ”O rană veche, dobândită la primul asediu al Chiliei, în 1462, nevindecată de toţi 
medicii chemaţi la curtea din Suceava şi agravată odată cu scurgerea anilor, l-a dus, în cele din 
urmă, în mormânt la 2 iulie 1504…” 

 
Ca ipoteză voi presupune, “că rana primită la asediul Chiliei din 1462, a fost fatală 

pentru Domnul Moldovei, care a adus la moartea tardivă, dar sigură a lui Ştefan în 1504.” 
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Cronicarii (Grigore Ureche) stipulează că anume rana de la picior a fost pricina morţii lui 
Ştefan. 
Pentru calcularea presupusului an de naştere voi folosi următoarele date: 
  
1462 – anul atacului asupra Chiliei fără succes. Riscul de aşi pierde viaţa prin rănirea la 
picior cu un glonte ; 1504 – moartea lui Ştefan cel Mare;  

 
Dacă anul 1436 este întradevăr anul de naştere atunci cu acest an şi cu perioadele 

mărginite de acest an trebuie să armoneze şi alte perioade din soarta lui Ştefan cel Mare 
dintre anii cert cunostuţi.. 
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Ipoteza referitor la anul de naştere a fost confirmată anume folosind Secţiunea 
de Aur. 
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Viaţa şi activitatea lui Iancu de Hunedoara 
 (Ioan Corvin)/voievodul Transilvaniei  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date“noduri istorice”: 
1407 – Naşterea lui Iancu de Hunedoara  
1438 – Numit Ban al Severinului 
1441 – Numit Voievod al Transilvaniei 
1444 – înfrângerea de lângă Varna 
1446 – Numit Regent al Ungariei 
1448 – A fost învins la Kosovo 
1453 – A renunţat Regent al Ungariei, numit conte de Bistriţa-
Năsăud şi Căpitan general al regatului 
1456 – Victoria de la Belgrad, moartea lui Iancu de ciumă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Iancu_Hunedoara.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
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Pentru viaţa lui Iancu de Hunedoara toate funcţiile şi etapele de activitate politică 
sunt importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul 
armoniei universale. 
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Viaţa Mariei Voichiţa – soţia lui Ştefan cel Mare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Date“noduri istorice”: 
 
1471 – Maria fiica lui Radul cel Frumos a devenit prizoniera 
lui Ştefan cel Mare;  
1480 – căsătoria lui Ştefan cel Mare cu 
Maria;   
1504 –Doamna Maria Voichiţa devine văduvă, după 
moartea lui Ştefan;  
1511 – Doamna Maria Voichiţa decedează. 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Doamna_Voichita.JPG
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  Viaţa şi activitatea lui Petru Rareş  
– voievodul  Ţării Moldova 

 

 

 

 

Date“noduri istorice”: 

1483 – naşterea; 

1527 – prima domnie în Moldova;  

1538 – pierderea domniei;  

1541 – a doua domnie în Moldova; 

1546 – decedează. 
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Pentru viaţa lui Petru Rareş (1483-1546) toate domniile sunt importante iar 

perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir  

– Domnitorul Ţării Moldova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date“noduri istorice”: 
 
1673 – naşterea lui D. Cantemir - Domnul Moldovei;  
1711 - înfrângerea de la Stănileşti, pierderea domniei Moldovei, emigrarea în 
Rusia;  
1723 – decesul lui D. Cantemir. 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Dimitrie_Cantemir_color.jpg
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Viaţa şi activitatea lui George Washington  
– primul preşedinte al SUA 

 
 

 
 

 

 
 

 

Date“noduri istorice”: 
1732 – naşterea George Washington   
1775 – numit comandant suprem al tuturor forţelor militare ale 
coloniilor răsculate împotriva Angliei;   
1781 – a repurtat victoriile de la Yorktown; 
(1789-1793) şi (1793-1797)– Primul Preşedinte al SUA  
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Angliei
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Yorktown&action=edit&redlink=1
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Pentru viaţa lui George Washington toate funcţiile şi activităţiile de creaţie sunt importante 
iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Alexandru Ioan Cuza – 
domnitor al României 

 
 

  
 
 

 

 
 

Date“noduri istorice”: 
1820 – naşterea lui A.I.Cuza;  
1844 – retragerea din armată, căsătoria;  
1848 – participarea la revoluţie, arestarea şi evadarea peste 
hotare;  
1849 – numirea la funcţie de Ministru de Interne;  
1858 – numirea la funcţie de Ministru de Război, primirea 
gradului de colonel;  
1859 – alegerea lui A.I.Cuza ca Domn al Moldovei şi 
Munteniei;  
1866 – lovitura de palat, abdicarea şi emigrarea peste 
hotare; 
1873 – moartea lui A.I.Cuza.   
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 Pentru viaţa lui A.I.Cuza (1820-1873) toate funcţiile sunt importante iar perioadele 
raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea sculptorului român  Constantin Brâncuşi 
 
 

 

 

 
 

 

Date“noduri istorice”: 
1876 – naşterea lui Constantin Brâncuşi;  
1894 – este admis la Şcoala de Arte şi Meserii în Craiova;  
1898 – este admis la Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti,  
1905 - reuşeşte la concursul de admitere la prestigioasa École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts din Paris;  
1907 - creează prima versiune a Sărutului;  

1914 -  Brâncuşi deschide prima expoziție în Statele Unite ale Americii la Photo 

Secession Gallery din New York City, care provoacă o enormă senzație. 
1957 – decedează. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Craiova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C5%9Fti
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Pentru viaţa lui C. Brîncuşi (1876-1957) toate funcţiile şi activităţiile de creaţie sunt 
importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei 
universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Napoleon Bonaparte   
- imperatorul Franţei 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Date“noduri istorice”: 
1769 – naşterea lui Napoleon;   
1784 – studii la şcoala de ofiţer;   
1793 – victoria de la Tulon, căpitanul devine general;  
1799 – generalul devine consul, luarea puterii absolute;   
1804 – Napoleon devine imperatorul Franţei;   
1807 – Napoleon cucereşte Austria, Italia, Prusia;   
1812 – înfrângerea în războiul cu Rusia;   
1814 – arestul, detronarea, exilul ins. Elba;   
1815 – cucerirea puterii 100 zile, arestul exilul ins. Sf.Elena;   
1821 – moartea lui Napoleon Bonaparte. 
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Pentru viaţa lui Napoleon Bonaparte toate funcţiile şi activităţiile de creaţie sunt importante 
iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea poetului francez Eugène Pottier 
autorul poeziei „Internaţional” 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Date“noduri istorice”: 
1816 – naşterea lui Eugène Pottier;  
1848 – participă la revoluţie;  
1871 – participă la Comuna din Paris, scrie versurile 
„Internaţionalului”, evadează peste hotare;  
1881 – se întoarce în Franţa;  
1887 – moartea lui Eugène Pottier 
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Pentru viaţa lui Eugene Pottier toate funcţiile şi activităţiile de creaţie sunt importante iar 
perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Adolf Hitler  
– cancelarul Germaniei 

 

 

 
 

 
 

Date“noduri istorice”: 
1889 – naşterea lui Adolf Hitler ;  
1907 - s a încercat să se înscrie la Academia de Arte Frumoase, dar nu a reuşit. Moartea 
mamei sale (21 decembrie 1907) l-a marcat mult;  
1913 – cunoaşterea cu „Mişcării Pangermane, o grupare politică naţionalist-şovină 
1914 - plecat în Germania, s-a înrolat voluntar în armata germană;  
1918 – Sfârşitul războiului l-a surprins într-un spital, rănit în urma unui atac cu gaze de 
luptă;  
1919 - agent al departamentului politic al armatei, a intrat în contact cu o formaţiune 
politică radicală, Partidul Muncitoresc German (Deutsche Arbeiterpartei, abreviat DAP);  
1922 – a formulat programul politic, a fost decisă totodată adoptarea unui nume nou: 
Partidului Muncitoresc Naţional-Socialist German;  
1923 – puciul lui Hitler eşuat în München;  
1933 –cancelar al Germaniei 
1945 – sinuciderea. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cancelar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C5%A3ional_Socialist_German_al_Muncitorilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cancelar
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 Pentru viaţa lui A. Hitler (1889-1945) toate funcţiile şi etapele de activitate politică  
sunt importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu  
coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Leonid Brejnev –  
Secretarul General  al PCUS 

 

 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

Date“noduri istorice”: 
1906 – naşterea;  
1923 -  devine membru al Komsomolului;  
1939 - este repartizat la Dnipropetrovsk ca Prim-secretar al 
Comitetului regional de partid, însărcinat cu industria de 
armament;  
1950 – este delegat la Sovietul Suprem şi repartizat Prim-secretar 
al Moldovei sovietice;  
1959 – este ales secretar al Comitetului central al P.C.U.S.;  
1964 –este ales Secretar General al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice;  
1982 – decedează.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Komsomol
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dnipropetrovsk
http://ro.wikipedia.org/wiki/RSS_Moldoveneasc%C4%83


 117 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru viaţa lui L.Brejnev (1906-1982) toate funcţiile şi etapele de activitate politică sunt 
importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei 
universale. 
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 Viaţa şi activitatea lui Vladimir Ulianov (Lenin)  
conducătorul Statului Sovietic comunist 

 
 

 

 

 

Date“noduri istorice”: 
1870 – naşterea lui Vladimir Lenin; (22 aprilie);  
1887 – participarea la grevă, primul arest; (decembrie);  
1893 – conducătorul grupului social-democrat;   
1895 – al doilea arest, reţinerea în închisoare (9 decembrie);   
1897 – deportarea în sat. Şuşenskoe (februarie);   
1900 – evadarea peste hotare;  
1903 – congresul II PSDMR;   
1917 – întoarcerea în Rusia (aprilie);  
1917 – conducerea Revoluţiei bolşevice(octombrie);   
1924 – moartea lui Lenin (21 ianuarie) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Lenin_CL_Colour.jpg
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Pentru viaţa lui V. Ulianov (Lenin) (1870-1924) toate funcţiile şi etapele de  
activitate politică sunt importante iar perioadele raportate în aceste exemple au  
tangenţă cu coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Nicolae Iorga  
enciclopedistul român  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date“noduri istorice”: 
1871 Naşterea 
1876 Tatăl moare din cause necunoscute 
1878 A fost admis la şcoala Marghian Folescu 
1888 Termină Liceul Naţional din Iași, devine student a Universităţii din Iași 
1890 S-a căsătorit cu Maria Tasu. A studiat în Italia, Franţa  
1893 Obţine doctoratul în Germania  
1894 Obţine catedra de istorie la Universitatea din Bucureşti 
1897 Devine membru corespondent al Academiei Române 
1900 A divorţat  de Maria Tasu 
1901 S-a căsătorit cu Ecaterina (Catinca) 
1903 A preluat conducerea revistei Sămănătorul 
1906 Pune bazele propriei publicaţii Neamul Românesc.  
1907 Un moment de cotitură în cariera politică în timpul Răscoalei Ţărăneşti 
1908 Ţine cursuri de vară la Vălenii de Munte, judeţul Prahova 
1910 A fost cofondator al partidului Partidul Naţionalist-Democrat 
1911 Membru activ al Academiei Române 
1918 A fost reales în camera inferioară în alegerile din noiembrie  
1919 După alegeri a devenit membru al Senatului, ales preşedinte al Ligii Culturale 
1920 Fondatorul şi director al Școlii Române din Paris 
1925 A fost ales membru al Academiei din Cracovia, Polonia 
1929 Numit rector al Universităţii din Bucureşti 
1931 A fost numit Prim-ministru  
1934 A condamnat public Garda de Fier 
1940 Asasinat de Garda de Fier 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_din_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neamul_Rom%C3%A2nesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83scoala_%C8%9A%C4%83r%C4%83neasc%C4%83_din_1907
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Na%C8%9Bionalist-Democrat
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alegeri_generale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_1918&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alegerile_generale_din_Rom%C3%A2nia,_1919&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Senatul_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_Polon%C4%83_de_Arte_%C8%99i_%C8%98tiin%C8%9Be&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/A_doua_republic%C4%83_polonez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rector
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Pentru viaţa şi activitatea lui Nicolae Iorga toate funcţiile şi etapele de activitate politică 

sunt importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul 

armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Vladimir Vorionin  

ex-Preşedintele Republicii Moldova 
 

 
 

 
 

Date“noduri istorice”: 
1941 – naşterea lui V.Voronin 

1961 - a absolvit Tehnicumul Cooperatist din Chişinău și a început să lucreze în industria 

panificației. A devenit membru PCUS. Până în anul1966 a fost șef al brutăriei din Criuleni 
1966-1971 - a lucrat în funcţia de director al Fabricii de Pâine din Dubăsari. 
1971 - a absolvit Institutul Unional pentru Industria Alimentară. 

1983 - a absolvit Academia de Ştiințe Sociale de pe lângă Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 

1983-1985- ocupă funcțiile de inspector, şef adjunct al Secției organizare a CC al 
Partidului Comunist din Moldova  

1985- este numit în funcţie de șef de secție în Consiliul de Miniștri al RSSM 
1985- 1989- prim-secretar al Comitetului Orăşenesc Bender al Partidului Comunist din 
Moldova 
1989-1990 - a ocupat funcţia de ministru al afacerilor interne al Republicii Sovietice 

Socialiste Moldovenești, având gradul de general-maior de miliție. 
1991- a absolvit Academia Ministerului Afacerilor Interne al URSS 

1993 - copreşedinte al Comitetului organizatoric al Partidului Comuniștilor din Republica 
Moldova. 
1994 - ales prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica 
Moldova. 

1996 - candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova 
1998 - a fost ales deputat în Parlamentul RM 
2001 - a fost ales deputat,  a fost ales Preşedinte al Republicii Moldova 
2005 -   a fost reales Preşedinte al Republicii Moldova 
2009 - a fost ales Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova cumulează şi postul de 

Președinte în exercițiu al R. Moldova. 
2010 - a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1961
http://ro.wikipedia.org/wiki/1983
http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_Sociale_de_pe_l%C3%A2ng%C4%83_C.C._al_P.C.U.S.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_Sociale_de_pe_l%C3%A2ng%C4%83_C.C._al_P.C.U.S.
http://ro.wikipedia.org/wiki/1985
http://ro.wikipedia.org/wiki/1985
http://ro.wikipedia.org/wiki/1985
http://ro.wikipedia.org/wiki/1991
http://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Comuni%C8%99tilor_din_Republica_Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Comuni%C8%99tilor_din_Republica_Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/2009
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Pentru viaţa şi activitatea lui Vladimir Voronin toate funcţiile şi etapele de activitate 

politică sunt importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu 

coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Klaus Iohannis  
Preşedintele României 

 
 

 

Date“noduri istorice”: 
 
1959 Naşterea lui Klaus Iohannis 
1979 Începe studiile la Facultatea de Fizică, Universitatea "Babeş-Bolyai" 
1983 Activează ca profesor de fizică la şcoli generale şi licee din Sibiu 
1990 Activează ca membru al Forumului Democrat al Germanilor 
1997 Activează ca Inspector General Adjunct  şi membru in Comisia de Invăţămant a 

Forumului Democrat al Germanilor 
1998 Activează ca responsabil al Comisiei de invăţămant a FDGR, membru in Consiliul 

de conducere al Forumului Democrat al Germanilor 
1999 Activează ca Inspector General la Inspectoratul Şcolar al judeţului Sibiu 
2002 Ales Preşedinte al Forumului Democrat al Germanilor 
2006 Reales Preşedinte al Forumului Democrat al Germanilor, Distins cu Crucea 

Federală de Merit oferită de Republica Federală Germania 
2010 Reales Preşedinte al Forumului Democrat al Germanilor, Onorat cu placheta de 

onoare a Asociaţiei Expatriaţilor din Germania 
2013 Ales prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional Liberal 
2014 Ales: președinte al Partidului Naţional Liberal, copreședinte al Alianței Creștin 

Liberale, Distins cu Crucea de Ofiţer al Ordinului pentru Merite al Republicii 
Federale Germania , ales Preşedinte al României 
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      Pentru viaţa şi activitatea lui Klaus Iohannis toate funcţiile şi etapele de activitate 
politică sunt importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu 
coeficientul armoniei universale. 
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Viaţa şi activitatea lui Vladimir Filat  

ex-Prim-ministru a Republicii Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noduri istorice: 
1969 S-a născut Vladimir Filat 
1983 A devenit membru ULCT komsomol 
1986 A absolvit şcoala medie din Lăpuşna 
1987–1989. A satisfăcut stagiul militar în cadrul Armatei URSS  
1989–1990 A studiat la Tehnicumul Cooperativ din Republica Moldova  
1990–1994 A studiat Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Drept  
1994-1998 Iniţiază şi conduce mai multe afaceri în România 
1994–1997 Devine director general la RoMold Trading SRL din Iaşi  

1997–1998 
Ales Preşedinte al Consiliului administrativ al Societăţii „Dosoftei” din 
Iaşi  

1998 
Numit director general al Departamentului Privatizare şi Administrare a 
Proprietăţii de Stat. 

2000  
 A fost ales vicepreşedinte al Partidului Democrat din Moldova şi a 
revenit în afaceri 

2005 Ales deputat listele Blocului Moldova Democrată 
2007 A candidat pentru funcţia de primar general al Chişinăului  

2007 
Părăseşte Partidului Democrat şi creează Partidul Liberal Democrat din 
Moldova (PLDM)  

8.12.2007 Ales în funcţia de preşedinte al PLDM  
25.09. 2009  Numit prin decret prezidenţial Prim-ministru al R. Moldova  
31.12.2010 Prin decretul lui Marian Lupu a fost renumit în funcţia de prim-ministru  
martie 2013 A fost demis din funcţia de prim-ministru 
30.11.2014 Ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

15.10.2015 
I-a fost retrasă imunitatea parlamentară, a fost reţinut de CNA, se afla în 
arest 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Vladimir_Filat.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/1969
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comsomol
https://ro.wikipedia.org/wiki/1986
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Alexandru_Ioan_Cuza_din_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Democrat_din_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Blocul_electoral_%E2%80%9EMoldova_Democrat%C4%83%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Liberal_Democrat_din_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Liberal_Democrat_din_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Liberal_Democrat_din_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marian_Lupu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parlamentul_Republicii_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centrul_Na%C8%9Bional_Anticorup%C8%9Bie
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Pentru viaţa şi activitatea lui Vlad Filat toate funcţiile şi etapele de activitate politică sunt 
importante iar perioadele raportate în aceste exemple au tangenţă cu coeficientul armoniei 
universale. 

 
CONCLUZII GENERALE 

 
1. Analiza vieţii acestor VIP personalităţi din sînul diferitor popoare şi din diferite epoci 

istorice, ne convinge, că armonia fenomenelor istorice, este prezentă în istoria omenilor, iar 

anii cruciali, importanţi pentru fiecare persoană la fel NU APAR HAOTIC fără vre-o 

ordine, ci tocmai la timpul potrivit, conform Legilor Divine.  

2. Nici un fenomen calitativ nu se va materializa în soarta omului înainte de a se sfârşi 

alt fenomen după un anumit ritm, în concordanţă cu Secţiunea de Aur.  

3. Desigur, unii critici vor sublinia rolul hotărîtor al circumstanţelor istorice sau 

particularităţilor psihice personale. Însă eu sunt încrezut că şi circumstanţele istorice şi 

particularităţile individuale la fel sunt fenomene dirijate de legile Divine.  

4. Aceste exemplele din istoria vieţii personalităţilor, ne permit să depistăm o logică în 

schimbarea fenimenelor din viaţa personală. În aceste exemple comparate din istoria 

personalităţilor s-au comparat diferite perioade istorice limitate de „noduri istorice”, anii 

calitativi şi s-au calculat cifre care fluctuează în jurul lui φ 1,6180339.... 

5. În general se întrevede că Fatalismul sau Destinul întradevăr există şi subordonează 

fenomenele istorice individuale, personale dar şi cele generale ale popoarelor. 
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Introducere 
 

Convingerea noastră în Fatalismul Divin va fi întărită şi prin autoritatea Bibliei, doar 
dacă percepem Biblia ca ceva sacru, unde poţi găsi însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, dar care 
trebuie tălmăcit. Cine nu crede şi nu primeşte Biblia ca un argument, n-are decât s-o 
ignoreze, dar cine se încrede în Biblie va avea acces la argumente, la credinţă şi în fine la 
adevărul dictat însuşi de Creator. 
Acest aspect biblic cuprinde acele argumente pe care fiecare om cugetând logic, având bună 
voinţă spre a cunoaşte adevărul şi fiind echidistant, va ajunge la anumite concluzii.    
       Voi încerca să prezint ipotetic fazele creaţiei a lumii şi omului bazîndu-mă pe verseturile 
din Biblie şi luînd în consideraţie concluziile analizelor fenomenelor istorice prezentate mai 
sus care indică clar că toate fenomenele se supun unor legităţi. Deoarece prezentarea este o 
IPOTEZĂ voi încerca s-o argumentez cu citate din cărţile Bibliei. 
 

FAZA „INIŢIALĂ” 
 
  În această fază iniţială nu era nimic, nu era nici Natura (Lumea noastră) nici altă lume 
(Lumea spiritelor). Dumnezeul nu era CREATOR, încă nu era născut Isus Hristos, deci 
Dumnezeu nu era nici TATĂL şi nu putea fi deoarece nu avea fii (copii).  
Însă Dumnezeu totuşi fiind ATOTŞTIITOR şi ATOTPUTERNIC cunoştea totul şi putea 
totul. În această fază unele caracteristici Divine ale sale încă nu s-au descoperit în 
desfăşurarea absolută. Dumnezeu era singur şi unic, însă având ştiinţă despre tot, El ştia 
principiile Planului său Divin General. Însă acest Plan era în interiorul Său. 

Dumnezeu, este în cunoştinţă deplină de Planul său Divin, de scopul preconizat, de 
forma şi conţinutul existenţei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost, este pururea 
ATOTŞTIITOR. Această calitate stabileşte atitudinea lui Dumnezeu asupra fenomenelor 
materiale şi spirituale în fazele lor de ne existenţă şi de existenţă.  
 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
Cap.1. 8. “Eu sînt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era, 
şi cel ce vine, cel Atotputernic. 
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 Dumnezeu ştie şi Trecutul şi Prezentul şi Viitorul. Pentru dânsul timpul Lumii 
materiale nu se răsfrânge, deoarece el nu există în categoria de Timp şi Spaţiu ca şi lumea 
noastră. Altfel spus, dacă lumea naturală este contradictorie, Dumnezeu este unic, fără 
contradicţii.  
 
Isaia  
Cap.5.19. Căci ei zic: "Grăbească Domnul să-şi facă lucrul Său curând, ca să vedem şi să se 
plinească planul Sfântului lui Israel, ca să-l cunoaştem". 

 
Viitorul pentru Materie (Natură) este posibil, probabil şi ne cunoscut sau foarte puţin 

cunoscut pentru omenire. Pentru Creatorul - Dumnezeu, Viitorul este deja realizat în 
existenţa spirituală şi cunoscut în esenţă.  
Fiind unicul Demiurg el este şi ATOTPUTERNIC, cu alte cuvinte, numai unica putere al 
Duhului Sfânt atribuită lui Dumnezeu, este Puterea universală. Fiind ATOTPUTERNIC, el 
stabileşte nu numai Viitorul prin Planul său Spiritual ci şi Hotărăşte.  
Altfel spus, Viitorul este subordonat absolut Creatorului şi inevitabil se va îndeplini.  
 
Isaia  
Cap.46.10. De la început Eu vestesc sfârşitul şi mai dinainte ceea ce are să se întâmple.  
Şi zic: Planul Meu va dăinui şi toată voia Mea o voi face! 
11. De la răsărit chem o pasăre de pradă, dintr-un ţinut depărtat un om care să împlinească planul Meu. 
Am vorbit, voi împlini; am hotărât, voi înfăptui! 
 

Acest determinism Divin pune toate lucrurile la “locul potrivit şi în timpul potrivit”.  
Şi dacă ceva sau cineva există, acest ceva sau cineva este din Voia absolută al Creatorului, iar 
dacă ceva sau cineva nu există, la fel din Voia Lui. Tot Universul în întregime astfel apare şi 
dispare fatal sub forţa Creatorului, conform Planului său care în Biblie se numeşte Lege, sau 
Planul Meu. 
 
Sfânta Evanghelie după Luca   
Cap.16.17. Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât să cadă din Lege un corn de literă. 
 

FAZA „NAŞTEREA CUVÎNTULUI” 
 

 În această fază după naşterea Cuvîntului Dumnezeu capătă o calitate nouă cea de 
Tatăl, născându-l pe Isus Hristos. Fiul său, este unicul născut din Tată şi ca subiect şi ca 
persoană este întruchiparea Cuvântului.  
 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Cap.1.1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi cuvântul era Dumnezeu.  
14. Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o 
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.  
 
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 
Cap.1.20. Care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar Care S-a arătat, în anii cei mai 
de pe urmă, pentru voi, 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=5
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=5#19
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=46
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=46#10
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=46#11
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În aceste versete se spune că Isus Hristos este singurul născut din Dumnezeu – Tată. 

La fel se subliniază că Cuvântul   s-a făcut trup, adică s-a materializat, reîncarnat, (Care a 
fost orânduit)  conform Planului Divin. 
„Cuvântul” în limbaj modern este Informaţie. Deci, Fiul lui Dumnezeu este Informaţia 
despre tot şi despre toate, pe care o posedă Tatăl. Şi în această fază Dumnezeu - Tatăl încă 
nu a creat nimic material sau spiritual, deci nu era Creator, el numai l-a născut pe Fiu, pe 
Cuvînt, pe Informaţie.  
Nu apăruse încă nici lumea de dincolo, cea spirituală, cu atât mai mult, nu exista nici lumea 
noastră, adică Materia. Isus era născut mai înainte ca îngerul Luminii (Satana)sau alte 
creaturi spirituale.     
 
Psalmul 109 
3. ... Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut". 
 

Isus fiind Informaţie sau Cuvânt, nu este şi Energie, deci nu posedă forţa creatoare a 
lui Dumnezeu, numită şi Duhul Sfânt.  
În Planul Tatălui  soarta Fiului său a fost preconizată ca ceva fatal, specific. Isus Hristos nu 
este o persoană liberă în acţiunile sale. Naşterea lui, viaţa lui, activitatea lui, moartea sa, 
învierea, toate au fost preconizate anterior în Planului lui Dumnezeu, unele din informaţii 
au fost vestite prin proroci. 
 
Ieşirea - a doua carte a lui Moise 
Cap.23.20. Iată Eu trimit înaintea ta pe îngerul Meu, ca să te păzească în cale şi să te ducă la 
pământul acela pe care l-am pregătit pentru tine. 
 
Sfânta Evanghelie după Matei 
Cap.1.22. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care 
zice: 
23. "Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se 
tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu". 
 
Sfânta Evanghelie după Matei 
Cap.2.5. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, 
prin proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu". 
23. Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că 
Nazarinean Se va chema. 
 
Sfânta Evanghelie după Luca 
Cap.22.22. Şi Fiul Omului merge precum a fost orânduit, dar vai omului aceluia prin care este vândut! 

 
Singur Isus conştientizează că soarta sa este predeterminată de Dumnezeu Tatăl. În 

Biblie adesea Isus spune că face voia Tatălui nu a lui personal. Dacă Isus nu face voia sa ce 
să mai vorbim de noi oamenii ? 
 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
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Cap.6.38. Pentru că M-am coborât din cer, nu ca să fac voia mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine. 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Cap.8.28. Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că 
de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc. 
29. Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui. 
 
Sfânta Evanghelie după Luca 
Cap.22.37. Căci vă spun că trebuie să se împlinească întru Mine Scriptura aceasta: "Şi cu cei fără de 
lege s-a socotit", căci cele despre Mine au ajuns la sfârşit. 

 
Fiecare existenţă a lui Isus Hristos în “lumea spirituală” sau în “lumea noastră 

materială” a fost strict determinată de scopul Tatălui. Iar scopul Tatălui în această fază a fost 
transmiterea Informaţiei necesare Fiului.  
Se poate de întrebat, oare toată Informaţia Divină a fost transmisă de la Tatăl la Fiu? Fiul 
este Atotştiitor ca şi Tatăl ? 

Cred că nu. Unele “fişiere” Dumnezeu nu i-a transmis Fiului. Sunt destule dovezi, că 
Fiul fiind o „copie” fidelă al Tatălui, totuşi, ca şi fiecare „copie” se deosebeşte de „original”. 
De exemplu Isus nu ştie cînd va fi sfîrşitul lumii aceste. 
 
Sfânta Evanghelie după Marcu 
Cap.13.32. Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci 
numai Tatăl. 
 

Fiind înzestrat cu multe calităţi neobişnuite şi divine, Isus Hristos, totuşi nu este ca şi 
Tatăl Atotştiutor şi Atotputernic, nu este Creator, nu generează Forţa Divină - Duhul Sfânt, 
etc. Fiind Fiu şi mai presus de Creaţiune, Isus Hristos în relaţiile cu Tatăl, este subordonat 
lui, îşi are destinul său şi nu poate poseda liberul arbitru.  
 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Cap.15.1. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 
2. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o 
curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. 

Dumnezeu nu s-a manifestat ca Tatăl pentru Isus, de la începuturi, deoarece Isus 
Hristos are început care este ziua lui de naştere cea spirituală nu cea pămîntescă. Acest 
moment de naştere în ceruri al unicului Fiu, de asemenea a fost planificat şi înfăptuit la 
“timpul potrivit”. Altfel spus Isus Hristos are un început direct în Dumnezeu.  
Isus Hristos prin esenţă este o reflectare veridică a Informaţiei Spirituale ale Tatălui. Dar 
această Informaţie nouă “încorporată” în Fiul său, totuşi este o copie. Fiul are destinul său, 
are soarta sa, are misiunea sa, este foarte înzestrat pentru îndeplinirea acestei misiuni. Şi 
totuşi, are şi limitele sale.  

Dar altfel nici nu se putea fi. Rolul pe care Isus Hristos este sortit să-l joace în Planul 
Divin, este foarte enorm şi principal şi totuşi acesta este un rol. Regizorul şi Scenaristul însă 
este unucul -  Dumnezeu Tatăl. 
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FAZA „CREAŢIA SPIRITUALĂ” 
 

 
 Totul ce există în lume, există în baza legilor Naturii sau Materiei. Pe unele aceste legi 
naturale, universale omenirea le-a descoperit şi în continuare le va putea descoperi pe 
celelalte. Deci Natura există conform anumitor legi şi existenţa legilor creează dependenţa 
strictă a Naturii de ele. Concluzia este, că totul este legal, determinat de anumite legi. Astfel 
există un determenism strict dintre cauză şi efect, unde cauza sunt Legile Universului iar 
efectul este Materia. Dar dacă există legi, logic există şi creatorul acestora - Legislatorul.  
Anume acest Legislator care a pus bazele acestor legi este autorul legilor şi respectiv 
Creatorul adevărat al Naturii. Dar, deoarece Natura nu a existat de-a pururea, constatăm că 
Dumnezeu nu a fost Creator din totdeauna. Această calitate de Creator va apărea ulterior, în 
alt timp teocosmogonic.  
Astfel ajungem la noţiunea de Creator care se referă numai la Dumnezeu. Deaceea 
deosebim o fază separată în creaţiune, Faza Creaţiei Spirituale. 
În această fază, Dumnezeu împreună cu Fiul său (Cuvântul sau contemporan Informaţia) 
capătă o nouă calitate. Isus Hristos fiind coautorul, împreună cu Tatăl, preconizează Planul 
Divin al Creaţiunii. În această fază s-au schiţat scopul, forţele, posibilităţile şi totul ce era 
necesar pentru crearea “lumii noastre” şi “lumii de dincolo”. 
Isus fiind Informaţie a stat la începutul zidirii Naturii fiind nu numai martorul dar şi 
cooautorul creaţiei. 
 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
Cap.3.14. Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Acestea zice Cel ce este Amin, martorul cel 
credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu… 
 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Cap.1.1. La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 
2. Acesta era întru început la Dumnezeu. 
3. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 
 
În activitatea sa de coautor Isus a participat nemijlocit la pregătirea creaţiei Naturii. Se 
subliniază că nu Isus a făcut lumea ci prin El lumea s-a făcut. 
 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Cap.1.10. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. 

 
Prin exemplu analogic se poate de exprimat în felul următor:  Planul Divin este 

Programul spiritual al Universului (ca un program din calculator), Isus Hristos este 
programator, iar scopul şi algoritmul Programului îl dictează Dumnezeul Tată – Creator 
fiind comandatar.  
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Isus Hristos fiind coautorul, 
ştie foarte multe însă nu 
cunoaşte absolut totul ca şi 
Tatăl, de exemplu soarta 
întregii lumi.  
De exemplu Isus ştie că 
cataclismele sociale 
(războaiele, răscoalele) se 
desfăşoară conform Planului 
Divin „trebuie să se 
întâmple”. Astfel aceste 
cataclisme sociale sunt din 
voia Dumnezeului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfânta Evanghelie după Luca 
Cap.21.9. Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie 
să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând. 
 
Sfânta Evanghelie după Marcu 
Cap.13.7. Iar când veţi auzi de războaie, şi de zvonuri de războaie, să nu vă tulburaţi, căci trebuie să 
fie, dar încă nu va fi sfârşitul. 

 
Tot în această fază de creare a Planului spiritual s-a început crearea de la început a 

tuturor fiinţelor spirituale, de exemplu îngerii. Fiinţele spirituale au fost create conform 
Planului Divin avînd soarta sa şi scopul său în acest plan. Printre diverse fiinţe s-au creat şi 
îngerul care a căzut – Satana. Soarta lui Satana, misiunile sale sunt la fel determinate de 
Creatorul Universului şi Satana nu poate fi independent în deciziile sale, el este creat, el 
activează şi el va fi nimicit din voia lui Dumnezeu şi acţiunile sale sunt prevezibile ca şi toate 
fenomenele din Planul Universal. 

Tot atunci s-a creat aşa numitul Mecanismul de materializare a Planului Divin. Acest 
mecanism nu a început să funcţioneze, până ce, nu s-au creat fiinţele spirituale şi nu apăruse 
“lumea de dincolo”. Acest mecanism este direct subordonat Dumnezeului şi el este acea 
Forţă Divină sau se mai numeşte Duhul Sfînt. 

Anume  după crearea Planului Spiritual, Dumnezeu a căpătat o nouă calitate, cea de 
CREATOR. Această calitate Dumnezeu a căpătat înainte de creaţia Materiei propriu zisă, 
deoarece crearea Planului Divin este cea mai responsabilă sarcină. Participând la procreaţie 
Isus Hristos de asemenea poate fi numit coautor.  
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Cu toate că programul s-a creat, dar executarea lui în „calculatorul universal” încă nu s-a 
început. După ce “în ceruri” s-a creat totul necesar, s-au pregătit condiţiile pentru pornirea 
creării “lumii noastre”, dar aceasta s-a desfăşurat mai tîrziu, în altă fază. 

 

FAZA „CREAŢIA MATERIALĂ” 
 

 
 Cînd s-a început această fază nimeni nu ştie, dar în această fază, s-a pornit 
mecanismul de îndeplinire a Planului Divin prin forţa creativă a Duhului Sfânt.  
S-a început Crearea Materiei sau Naturii, Universului. Crearea “lumii noastre” este un 
proces foarte complicat, şi totuşi, este mult mai simplu decât crearea Planului Divin acestei 
lumi (creaţia Spirituală). Care ar fi „mecanismul” creaţiei materiale ? 
În Apocalipsă la întrebarea aceasta răspund cei 24 de bătrîni de lîngă tronul lui Dumnezeu. 
 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
Cap.4.10. Atunci cei douăzeci şi patru de bătrâni, căzând înaintea Celui ce şedea pe tron, se închinau 
Celui ce este viu în vecii vecilor şi aruncau cununile lor înaintea tronului, zicând: 
11. Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava şi cinstea şi puterea, căci Tu ai zidit 
toate lucrurile şi prin voinţa Ta ele erau şi s-au făcut. 
 

Se stipulează nu numai că Dumnezeu a zidit (a creat) lumea(lucrurile) dar şi 
mecanismul acestei creaţii. Voinţa este forţa (Duhul Sfânt), lumea ”era”, adică exista în 
formă spirituală, planificată, apoi lumea “s-a făcut”, adică s-a materializat. 
Aceeaşi se poate de spus referitor la crearea oamenilor. 
 
Isaia 
Cap.43.Pe toţi acei care poartă numele Meu şi pentru slava Mea i-am creat, i-am zidit şi 
 i-am pregătit! 

Aici este descris un mecanism de materializare a oamenilor.  
Dumnezeu spune „i-am creat” adică le-a scris programul prin intermediul lui Isus, „i-am 
zidit” adică le-a materializat, „i-am pregătit” adică i-a educat. 
 
Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 
Cap.33.10. Şi toţi oamenii sunt din ţărână şi din pământ a fost zidit Adam. 

 
Aici Dumnezeu cert spune că şi Adam fiind materializat ca ceilalţi oameni a fost 

„zidit”. 
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Dumnezeu fiind ATOTPUTERNIC, pentru demonstrarea acestei calităţi are Forţa sa 
Supremă – Duhul Sfânt. Această Putere Divină se desfăşoară numai la necesitatea 
preconizată de Planul Divin.  

Acest Duh Sfânt în esenţă este exteriorizarea Voinţei lui Dumnezeu. Această voinţă 
acţionează strict determinat 

şi nu are “liberul arbitru” 
nu este o persoană de 
sinestătătoare. 
 
Determinismul consecutiv 
al Materiei stabileşte o 
strictă executare a acestui 
Plan. Mecanismul 
materializării fiind „mişcat” 
de Duhul Sfânt “citind” 
informaţia din Planul Divin, 
o materializează în 
structurile Spaţiului şi a 
Energiei. Apariţia Materiei 
(Naturii) are loc în tot 
cuprinsul ei. Materia apare, 
există în tot spaţiul într-un 
un timp numit Prezent.  
 
 
 

Astfel apare Cosmosul – Ordinea (neghentropia, sintropia).  
În această secvenţă foarte scurtă de Prezent Natura este statică nu se schimbă, e ca o 
imagine, slaid, cadru de film. 
După trecerea „timpului” Prezent, mecanismul materializării a Duhului Sfânt efectuează 
operaţia inversă – dematerializarea, nimicirea totală a Materiei create anterior, a Prezentului.  
Astfel apare Haosul – Dezordinea (entropia). Distrugerea Naturii este totală în tot cuprinsul 
ei. Natura dispare parcă nici n-a fost.  

Dacă simbolic vorbim, atunci Cosmosul este Lumină, iar Haosul este Noapte. 
Din Biblie aflăm că perioada sau „timpul” Prezent (Cosmosul) este compusă din 6 secvenţe 
(zile Dumnezeeşti), iar perioada Haos este numai o zi. Astfel raportul este 6/1, iar în sumă 7 
secvenţe. Apoi se începe alt ciclu şi totul se repete. 
Desigur în Biblie se spune despre zile şi nu secvenţe, dar pentru Dumnezeu ziua lui nu este 
egală cu ziua noastră omenească. 
 
Facerea (Geneza) 
Cap.1.3. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină. 
6. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa. 
9. Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!" Şi a fost aşa.  
11. Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi 
asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!" Şi a fost aşa. 
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20. Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe 
pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa. 

Zicerea (Cuvîntul) 
precede creaţia 
materială propriu 
zisă. Astfel apare 
program-voinţă apoi 
materializarea ei. 
Astfel cert este că 
creaţia materială este 
anticipată de creaţia 
spirituală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După ce Dumnezeu a creat 6 zile (secvenţe) la rînd, El face concluzie că totul este foarte 
bine. 
 
    Facerea (Geneza) 
Cap.1.31. Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost 
dimineaţă: ziua a şasea. 
 

După ce Dumnezeu a făcut lucrarea sa în timp de 6 zile sau 6 secvenţe a 7 zi El s-a 
odihnit. Această perioadă a 7 zi este doar 1/6 din toată perioada de creaţie materială.          
Dar necătînd că este scurtă Dumnezeu a binecuvînta-o, deci această a 7 zi este foarte 
important. 
 
Facerea (Geneza) 
Cap.2.2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-
a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. 
3. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate 
lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială. 
  
„Odihna” lui Dumnezeu este perioada când toate lucrurile materiale se dezintegrează, dispar 
şi apare Haosul, dispare informaţia, ordinea, „rânduiala”, Cosmosul.  
După 6 etape (6 zile) de materializare, vine a 7 etapă de dezintegrare. A şaptea zi este foarte 
necesară.  
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Astfel Cosmos – Haos sunt unite ca 6+1. 

 
Primul ciclu s-a terminat. Ulterior se purcede la citirea în continuare a Planului Divin 

şi materializării lui. Apoi, din nou se nimiceşte tot şi din nou se creează (se materializează).  
Pas cu pas, ciclu cu ciclu, Creatura lui Dumnezeu(Materia, Natura) se desfăşoară, reflectând 
întocmai Planul său Divin.  
Pas cu pas, Materia apare şi dispare instantaneu. Însă cu fiecare nouă apariţie, Materia e 
puţin altfel decât cum a fost. Astfel, are loc schimbarea Naturii sau Evoluţia, dar acest 
fenomen este strict determinat de Planul Divin şi se desfăşoară nu lent ci cuantificat, “de o 
dată şi peste tot”.  
 Deoarece, în „timpul” când Materia s-a dezintegrat Haos (entropia absolută), nimic  
lumesc nu există, Cosmosul nu există, nimeni din oameni nu poate şti cât noi nu existăm, nu 
suntem prezenţi, materiali, acest timp de neexistenţă  este ca 1/6.  
 
Când apărem, apărem ca ceva finit, materializat şi nu ţinem minte ceea ce-am fost o clipă 
înapoi.  
Memoria pe care o avem nu este rezultatul fenomenelor trecute, ci toată informaţia fizică, 
chimică, genetică, biologică, psihică, etc., totul apare închegat într-un sistem “viu” din nou, 
în fiecare ciclu.  
Astfel Materia va apărea şi va dispărea permanent, încontinuare până când mecanismul de 
materializare a Planului Divin va „citi” toată Informaţia Divină.  

 Când informaţia din Plan se va termina, nici Materia nu va mai apărea, practic se va 
termina Crearea materială. Astfel Cosmosul – ordinea şi Haosul – dezordinea, sunt procese 
determinate, consecutive, necesare şi se manifestă în strictul Program General, într-o ordine 
dialectică.  
Prin analogie aproximativă se poate de exemplificat apariţia Naturii cu proiectarea peliculei 
de film. Cadrele cu imagini (tot filmul) este Planul Divin, becul cu lumina este Duhul Sfânt, 
imaginile de pe ecran este Lumea Materială.  

Cu toate că cadrele se mişcă, imaginile de pe ecran apar instantaneu, de odată, dar 
deoarece ochiul omului nu poate percepe schimbarea cadrelor, omului i se pare că imaginile 
sunt consecutive şi lent continuate, parcă ar fi un proces în continuare permanent fără 
oprire. Chiar şi  pauza dintre cadre ochiul omului nu le vede, cu toate că imaginea de pe 
ecran lipseşte. Pauzele cu lipsa imaginii există, dar omul nu le percepe. 
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FAZA „CREAREA OMULUI. VOINŢA ŞI SOARTA OMULUI” 

 
 
Interesant ce spune Biblia despre crearea omului. 
 
Facerea (Geneza) 
Cap.1.26. Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să 
stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot 
pământul!" 
27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut;  
a făcut bărbat şi femeie. 
 
Omul la fel a fost creat spiritual – „Şi a zis Dumnezeu” şi apoi materializat – „Şi a făcut 
Dumnezeu”. Misiunile sau soarta omului  la fel a fost prestabilită în faza de creaţie 
spirituală: „ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile 
ce se târăsc pe pământ, şi tot pământu”l 
 
Creându-l pe Adam, Dumnezeu i-a dat o poruncă, dar şi o prezicere. Dumnezeu fiind 
ATOTŞTIITOR cunoştea că Adam va încălca porunca: „în ziua în care vei mânca din el, vei 
muri negreşit!”.  Putea ceva schimba Adam din această prezicere ? Sigur că nu.  
Fapta lui Adam era prescrisă. 
Facerea (Geneza) 
Cap.2.16. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: "Din toţi pomii din rai poţi să 
mănânci, 
17. Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei 
muri negreşit! 
 

FIII LUI SAU ALEŞII LUI DUMNEZEU 
 

Calitatea Dumnezeului ca Tatăl este duplicitară. Dintr-o parte Dumnezeu în adevăr 
este Tatăl pentru Fiul său Isus Hristos. Alţi copii el nu-i are.  
Din altă parte, Dumnezeu este Tatăl pentru toate creaturile sale, un Tată a Universului. Însă 
în acest caz persoanele vii (oamenii) totuşi au fost împărţiţi în Fiii lui Dumnezeu şi alte 
persoane.  
Fiii lui sunt oamenii care au fost preconizaţi şi selectaţi pentru anumit Scop. Altfel spus, unii 
oameni mai sunt şi Fiii lui Dumnezeu. Despre aceşti Fii aleşi Biblia spune foarte precis şi 
soarta lor şi scopul alegerii lor. Toţi oamenii aleşi sunt aleşi, de Dumnezeu - Tatăl cu ştiinţa 
Lui, dar foarte demult aleşi. Şi aceşti oameni aleşi sunt sfinţiţi de Duhul Sfânt. Isus de multe 
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ori subliniază că oamenii care vin la el le „este dat” de către Dumnezeu, deci soarta lor este 
stabilită de Creator. Ei sunt acei aleşi, sfinţiţi. 
La fel este stabilită precis şi soarta acelor oameni care vor fi pedepsiţi, soarta popoarelor 
întregi.  
 
Ieremia 
Cap.51.29. Pământul se cutremură şi se zbuciumă, căci se împlineşte împotriva 
Babilonului planul Domnului de a face pământul Babilonului pustietate fără locuitori. 
 
Cartea lui Baruh 
Cap.3. 27. Nu pe aceştia i-a ales Dumnezeu, nici calea ştiinţei nu le-a dat; 
 
Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 
Cap.39.30. Din început cele bune s-au zidit, iar pentru cei păcătoşi, cele rele. 
 
Isaia 
Cap.66.4. Pentru aceasta şi Eu voi alege pentru ei soarta cea rea şi cele ce îi înfricoşează le voi aduce 
peste ei; că am strigat şi nu Mi-au răspuns, am grăit şi nu M-au auzit, au făcut fărădelegi înaintea ochilor 
Mei şi ceea ce Eu nu binevoiesc întru Mine, au ales. 
 
Se ştie că fiecare popor are îngerul său păzitor dar şi responsabil de acest popor. 
 
Deuteronomul - a cincea carte a lui Moise 
Cap.32.8. Când Cel Preaînalt a împărţit moştenire popoarelor, când a împărţit pe fiii lui Adam, atunci a 
statornicit hotarele neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu. 
 
Avacum 
Cap.2.13. Oare nu este aceasta o rânduială de la Domnul Savaot că popoarele se trudesc pentru foc şi 
neamurile se muncesc pentru nimica toată? 
 

Totişi Biblia în multe versete subliniază faptul că aleşii lui Dumnezeu au o soartă 
deosebită. 
 
Agheu 
Cap.2.23. "În ziua aceea", zice Domnul Savaot, "te voi lua pe tine, Zorobabel, fiul lui Salatiel, slugă a 
Mea şi te voi avea ca un inel cu pecete, căci pe tine te-am ales", zice Domnul Savaot. 
 
Sofonie 
Cap.1.7. Tăceţi toţi înaintea Domnului Dumnezeu, că aproape este ziua Lui, că Domnul a pregătit ospăţ 
şi a sfinţit pe cei chemaţi ai Lui! 
 
Isaia 
Cap.43.7. Pe toţi acei care poartă numele Meu şi pentru slava Mea i-am creat, i-am zidit şi i-am 
pregătit! 
Cap.44.1. Şi acum ascultă Iacove, sluga Mea şi Israele, pe care te-am ales! 
 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=31&cap=51
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=31&cap=51#29
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=8&cap=3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=8&cap=3#27
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=32
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=32#8
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=5&cap=2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=5&cap=2#13
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=2&cap=2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=2&cap=2#23
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=73&cap=1
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=73&cap=1#7
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Epistola catre Filipeni a Sfantului Apostol Pavel 
Cap.2.13. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui 
bunăvoinţă. 
 
Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 
Cap.8.28. Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care 
sunt chemaţi după voia Lui; 
29. Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului 
Său, ca El să fie întâi născut între mulţi fraţi. 
30. Iar pe care i-a hotărât mai înainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi 
îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, pe aceştia i-a şi mărit. 
 
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 
Cap.2.7. Ci propovăduim înţelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a 
rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră, 
 
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel 
Cap.1.5. Mai înainte rânduindu-ne, în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos, după 
buna socotinţă a voii Sale, 
11. Întru Care şi moştenire am primit, rânduiţi fiind mai înainte - după rânduiala Celui ce toate le 
lucrează, potrivit sfatului voii Sale,- 
 
Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 
Cap.1.2. Aleşi după cea mai dinainte ştiinţă a lui Dumnezeu-Tatăl, şi prin sfinţirea de către Duhul, 
spre ascultare şi stropirea cu sângele lui Iisus Hristos: har vouă şi pacea să se înmulţească! 
 
Faptele Sfinţilor Apostoli 
Cap.4.28.Ca să facă toate câte mâna Ta şi sfatul Tău mai dinainte au rânduit să fie. 
Cap.17.17 Pentru că Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui şi să se întâlnească într-un gând şi 
să dea fiarei împărăţia lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. 
31. Pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea întru dreptate, prin Bărbatul pe care L-a rânduit, 
dăruind tuturor încredinţare, prin Învierea Lui din morţi. 
 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Cap.1.12-13.Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se 
facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu.  
Cap. 6  
65. Şi zicea: De aceea am spus vouă că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-i este dat de la Tatăl. 
 
Sfânta Evanghelie după Matei 
Cap.19.1. Iar El le-a zis: Nu toţi pricep cuvântul acesta, ci aceia cărora le este dat. 
Cap.20.23. Şi El a zis lor: Paharul Meu veţi bea şi cu botezul cu care Eu Mă botez vă veţi boteza, dar a 
şedea de-a dreapta şi de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci se va da celor pentru care s-a pregătit de către 
Tatăl Meu. 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20#23
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Cap.25.34. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, 
moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. 
Sfânta Evanghelie după Marcu 
Cap.4.11. Şi le-a răspuns: Vouă vă e dat să cunoaşteţi taina împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei 
de afară totul se face în pilde, 
Cap.10.40. Dar a şedea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru 
care s-a pregătit. 
Cap.13.20. Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe 
care i-a ales, a scurtat acele zile. 
27. Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna pe aleşii Săi din cele patru vânturi, de la marginea 
pământului până la marginea cerului. 
 
Ieremia 
Cap.1.4. Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: 
5. "Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-
am rânduit prooroc pentru popoare". 
 

În privinţa voinţei omeneşti, se poate spune că oamenii ne având liberul arbitru nu 
pot crea sau face ceva în baza voinţei sale. Acea voinţă în care oamenii cred, este o 
pseudovoinţă, o iluzie, o voinţă virtuală şi nicidecum o voinţă adevărată.  
Mulţi oameni cred că anume ei pot ceva, ei fac ceva, ei planifică şi acţionează, iar planurile 
lor se materializează. Însă Dumnezeu care este Atotştiutor ştie nu numai gândurile 
oamenilor, dar şi viitorul lor. Astfel soarta omului este în mînile Domnului. 
 
ECCLESIASTUL 
Cap.11.5. După cum nu ştii care este calea vântului, cum se întocmesc oasele în pântecele maicii, tot aşa nu 
cunoşti lucrarea lui Dumnezeu, care face toate. 
 
Psalmul 30 
15. În mâinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă prigonesc. 
 
Psalmul 124 
3. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta drepţilor, ca să nu-şi întindă drepţii întru 
fărădelegi mâinile lor. 
Psalmul 138 
15. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele, pe care le-ai făcut întru ascuns, nici fiinţa mea pe care ai urzit-o 
ca în cele mai de jos ale pământului. 
16. Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta toate se vor scrie; zi de zi se vor săvârşi 
şi nici una din ele nu va fi nescrisă. 
 
Pildele lui Solomon 
Cap.20.24. De Domnul sunt hotărâţi paşii omului, căci cum ar putea omul să priceapă calea lui ? 
Cap.21.1. Asemenea unui curs de apă este inima regelui în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă 
încotro vrea. 
2. Toată calea omului este dreaptă în ochii lui, dar numai Domnul cântăreşte inimile. 
Cap.22.2. Bogatul şi săracul se întâlnesc unul cu altul; dar Cine i-a făcut este Domnul. 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=25
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=25#34
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=18&cap=11
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=18&cap=11#5
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=30
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=30#15
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=124
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=124#3
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Cap.29.26. Mulţi caută faţa stăpânitorului, dar dreptatea omului vine de la Domnul. 
 
Cartea lui Iov 
Cap.31.2. Şi care este partea pe care Dumnezeu o trimite din ceruri şi ce câştig hărăzeşte, din înălţime, 
Cel Atotputernic? 
 

Faptele unor oameni se manifestă prin voinţa lui Dumnezeu şi nu prin propria 
voinţă, deoarece cuvintele lui Dumnezeu inevitabil se va împlini, astfel soarta este fatală, 
obligatorie. Soarta sa omul n-o pricepe, chiar şi paşii lui sunt stabiliţi (hotărâţi) de 
Dumnezeu. Soarta este ca o moştenire trimisă din ceruri. 
 
Ieremia 
Cap.10.23. Ştiu, Doamne, că nu este în voia omului calea lui, nici în voia celui ce merge, putinţa să-şi 
îndrepte paşii săi. 
 

Astfel oamenii care nu pot să cunoască Viitorul Lumii dar nici viitorul său sunt ca 
creaturi absolut limitaţi în fapte şi decizii. Deoarece Viitorul există deja în forma sa 
spirituală, fiind scris în Planul Divin ca informaţie care se va materializa inevitabil, oamenii 
„pot” dacă le este sortit, să cunoască, să vizioneze acest Viitor şi aceea foarte limitat. Anume 
unii oameni fiind creaţi spre prorocire, clarviziune, pot “vedea” Viitorul său sau al omenirii 
întregi. Deoarece oamenii nu pot crea nimic în realitate, doarece Creator este numai 
Dumnezeu, Creaturul le-a dat oamenilor iluzia de creatori.  
Cele mai strălucite şi geniale descoperiri şi opere de artă pe care au “creat” oamenii, sunt 
executate conform Planului Divin.  
 
Psalmul 19 
8. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului 
nostru. 
 

Unii sunt mândri şi atot încrezători în forţele proprii, ei cred că creează ceva, material 
sau spiritual cu alte cuvinnte „se bizuiesc pe carele lor, alţii pe caii lor” 
 Alţii cei mai puţini, care înţeleg pe Adevăratul Creator se conformează, speră, se roagă, 
nădăjduiesc. Dumnezeu iubind diversitatea a creat diferite persoane, inclusiv cu diferită 
atitudine faţă de voinţă şi creaţie, faţă de iluzii şi dogme, etc. Dacă există diferite păreri, 
iluzii, digme bazate pe diferite argumente, aceasta o doreşte şi vrea numai Creatorul.   

Totul ce a existat, există, sau v-a exista, totul este planificat şi respectiv admis spre 
existenţă de către Dumnezeu conform Planului său. Şi acest plan admite obligatoriu 
contradicţie în unele faze.  

Este moarte, este distrugere, Haos (a 7 zi), dar este şi viaţă şi creare Cosmos (6 zile). 
Este CREDINŢĂ dar este şi SUPERSTIŢIE, este ADEVĂR dar este şi DREPTATE.  
Căci dreptatea relativă o are fiecare om, având ca bază argumentele sale limitate, relative, 
bazate pe cunoştinţe limitate şi înfrumuseţate cu dorinţe, imaginaţii, etc.. ADEVĂRUL 
Absolut îl ştie numai Dumnezeu şi acest Adevăr este Absolut, Obiectiv pentru toţi cărora le 
este dat să-l cunoască. Oamenilor în majoritatea lor le rămâne numai dreptatea, care poate fi 
aproape sau departe de Adevărul Absolut, dar niciodată exactă cu Adevărul. Primind 
argumentele prezentate mai sus, ce îi rămâne omului ? 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=19#8
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Dumnezeu creînd Lumea a rînduit pentru tot TIMPUL său conform PLANULUI SĂU. 
 
ECCLESIASTUL 
Cap.3.1. Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. 
2. Vreme este să te naşti şi vreme să mori; vreme este să sădeşti şi vreme să smulgi ceea ce ai sădit. 
3. Vreme este să răneşti şi vreme să tămăduieşti; vreme este să dărâmi şi vreme să zideşti. 
4. Vreme este să plângi şi vreme să râzi; vreme este să jeleşti şi vreme să dănţuieşti. 
5. Vreme este să arunci pietre şi vreme să le strângi; vreme este să îmbrăţişezi şi vreme este să fugi de 
îmbrăţişare. 
6. Vreme este să agoniseşti şi vreme să prăpădeşti; vreme este să păstrezi şi vreme să arunci. 
7. Vreme este să rupi şi vreme să coşi; vreme este să taci şi vreme să grăieşti. 
8. Vreme este să iubeşti şi vreme să urăşti. Este vreme de război şi vreme de pace. 
10. Am văzut zbuciumul pe care l-a dat Dumnezeu fiilor oamenilor, ca să se zbuciume. 
11. Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase şi la timpul lor; El a pus în inima lor şi veşnicia, dar fără ca 
omul să poată înţelege lucrarea pe care o face Dumnezeu, de la început până la sfârşit. 
 

Din punct de vedere emoţional, omul ar trebui să se bucure, şi de cunoştinţele 
primite şi de încrederea că Ordinea Universală o dirijează Planul Dumnezeiesc. Altfel spus, 
totul ce se face se face înspre bine şi Scopul final este bun. Chiar dacă în unele timpuri, 
momente şi în unele locuri, noi oamenii, nu suntem mulţumiţi.  

Alţii oameni ar spune: „Dacă totul este programat, eu ce să stau cu mâinile în sân ?” 
 Vedeţi că, oamenii ca creaturi se “alimentează” şi “activează” cu iluzia propriei voinţe, 
astfel oamenii nu pot să stea “cu mâinile în sân”. Ei ca şi atomii, ca şi animalele şi plantele 
există, se schimbă, trăiesc, fiind aproape încrezuţi că ceva depinde de ei. Alimentându-se cu 
iluzii de creatori se autoliniştesc, că măcar ceva, dar depinde de ei. Dar în fine şi iluziile care 
apar în conştiinţa oamenilor la fel sunt programate.  
 
ECCLESIASTUL 
Cap.7.13. Socoteşte cu mintea faptele lui Dumnezeu; cine poate să îndrepte ceea ce El a strâmbat? 
Cap.7.14. În zi de fericire fii bucuros, iar în zi de nenorocire gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una 
şi pe cealaltă, aşa ca omul să nu descopere nimic din cele viitoare. 
 

Deci oamenii să facă sau nu, să spună sau nu, să gândească sau nu, să creadă sau nu, 
ce n-ar fi, totul este planificat, deci totul trebuie să existe şi totul există vrem noi sau nu 
vrem 
Prorocii adesea spuneau că primesc informaţia viitorului chiar de la Dumnezeu. Biblia 
subliniază în multe versete dependenţa soartei omului de Planul Divin. 
 De exemplu viaţa şi soarta lui Ioan Botezătorul prorocită anterior. 
Dar nu numai ci şi numele celor aleşi este stabilit de către Dumnezeu. 
 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Cap.1.6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. 
11. Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii. 
12. Şi văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut peste el. 
13. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, 
femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. 
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Ioan n-a venit din capul, sau din voinţa sa proprie, ci era trimis de Dumnezeu. Soarta 
oamenilor necredincioşi este foarte dură, dar Hristos subliniază că viaţa lor este o soartă, o 
consecinţă al Planului Divin. La fel şi Pavel a fost chemat prin voia Domnului 
 
Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 
Cap.1.1. Pavel, chemat apostol al lui Hristos, prin voia lui Dumnezeu,  
 

Interesant cum explică Isus soarta oamenilor cu disabilităţi. Era o superstiţie că 
disabilităţile sunt o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru păcatele omului sau părinţilor, 
strămoşilor acestui om. Şi acum unii oameni spun că cineva a fost schilodit sau s-a 
îmbolnăvit pentru că a păcătuit şi Dumnezeu l-a pedepsit.  

Isus a subliniat că disabilităţile oamenilor nu sunt consecinţe ale păcatelor, ci sunt 
planificate de Creator, şi prin această existenţă se arată lucrările Domnului. 
 
Sfânta Evanghelie după Ioan 
Cap.9.1. Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. 
2. Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut 
orb? 
3. Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 
 
Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) 
Cap.39.29. Căile Lui, pentru cei cuvioşi, sunt drepte, iar pentru cei fără de lege sunt pline de piedici. 
 

Soarta celor răi de Dumnezeu creată şi plină de probleme. În aceste versete se 
stipulează că suferinţele, piedicile, soarta rea, tot a fost creat, zidit din început ca un 
program, ca o soartă fatală. Cei aleşi, cărora le este dat, deci Fii lui Dumnezeu cînd fac ceva 
sau chiar cînd vorbesc totul este „programat”. 
 
Sfânta Evanghelie după Luca 
Cap.12.1. Iar când vă vor duce în sinagogi şi la dregători şi la stăpâniri nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi 
răspunde, sau ce veţi zice, 
12. Că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela, ce trebuie să spuneţi. 

Hristos foarte clar le explica ucenicilor că „în ceasul acela” Duhul Sfânt îi va învăţa, 
deoarece Planul prevede totul inclusiv gândurile şi vorbele oamenilor. 
 
Sfânta Evanghelie după Marcu 
Cap.13.11. Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiţi dinainte ce veţi vorbi, ci să vorbiţi ceea ce 
se va da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Sfânt. 

 
 
 
 
 
 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=1
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=12&cap=1#1
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=72&cap=39
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=72&cap=39#29
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CARTEA VIEŢII – FIŞIERELE DE INFORMAŢII 
 DIN PLANUL GENERAL DIVIN 

 
Cartea Vieţii sau Cărţile sunt acele fişiere de informaţie 

din Planul general Divin în care sunt scrişi oamenii, soarta lor, 
faptele lor şi viaţa pe pămînt şi în ceruri. 
 
Sfânta Evanghelie după Luca 
Cap.10.20. Dar nu vă bucuraţi de aceasta, că duhurile vi se pleacă, ci 
vă bucuraţi că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

 
 

În Cartea Vieţii deja sunt scrise numele unor oameni, şi deci nu depinde de faptele 
oamenilor, ci invers faptele lor deja sunt prescrise. În Cartea Vieţii sunt scrişi oamenii care 
vor birui răul, vor fi îmbrăcaţi în “haine albe”, adică comportamentul lor va fi curat, 
neprihănit, moral.  
 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
Cap.3.5. Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din 
cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi înaintea îngerilor Lui. 
 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
Cap.13.8. Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la 
întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat. 
 
A doua epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 
Cap.2.3. Şi din poftă de avere şi cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de 
mult pregătită, nu zăboveşte şi pierzarea lor nu dormitează. 
 

Isus nu îi va şterge din Cartea Vieţii, deoarece nici nu i-a scris El ci Tatăl Dumnezeu, 
Isus doar va mărturisi. La fel se accentuează că unii oameni (numele lor) sunt scrişi în Cartea 
Vieţii de la întemeierea lumii, deci până la naşterea lor materială. Persoanele care nu sunt 
scrişi în Cartea Vieţii se vor închina Fiarei. Judecata oamenilor va fi după faptele lor, care 
sunt deja scrise în Cartea Vieţii. Astfel soarta oamenilor, faptele lor sunt deja programate. 
Oamenii care nu sunt scrişi în Cartea Vieţii se vor închina Fiarei dar osînda lor este pregătită 
şi ei vor pieri fiind aruncaţi în foc. 
 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
Cap.17.8. Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi 
se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, 
văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta. 
17. Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui şi să se întâlnească într-un gând şi să dea fiarei 
împărăţia lor, până se vor împlini cuvintelelui Dumnezeu. 
 
 
 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=62&cap=2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=62&cap=2#3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=17#17
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Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
Cap.20.12. Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului şi cărţile au fost 
deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii; şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi, 
potrivit cu faptele lor. 
15. Iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc. 

Ucenicii sunt instruiţi de Hristos, totuşi numele lor este deja scris în ceruri (Cartea 
Vieţii). 
 
Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel 
Cap.4.3. Încă te rog şi pe tine, credinciosule Sizig, ajută-le lor, ca pe unele care au luptat pentru 
Evanghelie, împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi împreună-lucrători cu mine, ale căror nume sunt 
scrise în cartea vieţii. 
 
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 
Cap.21.27. Şi în cetate nu va intra nimic pângărit şi nimeni care e dedat cu spurcăciunea şi cu minciuna, 
ci numai cei scrişi în Cartea vieţii Mielului. 
 

CONCLUZII  
REFERITOR LA FATALISMUL BIBLIC 

 
Crearea “lumii noastre” este absolut determinată şi în esenţă şi în formă.   
         Omul, îngerii, toată lumea creată, vie sau ne vie, ca structuri create nu sunt liberi în 
acţiuni, gânduri, sentimente şi totalmente depinde de Fatum sau Planul Divin.  
Deci Fatalismul sau “Soarta” este unicul mod de existenţă a vieţii vii şi nevii, existenţei 
întregului Univers. 
 
Orice părere ar avea omul, orice cunoştinţe ar poseda, toate sunt programate de Creator.  
Şi dacă cineva crede sau se gândeşte altfel şi această diversitate la fel este programată şi 
necesară.   
 
În general Dumnezeu “preferă” diversitatea unicităţii Creaţiunii sale. Cu ale cuvinte 
„Unitate prin diversitate”. Prin diversitate totul se manifestă, se desfăşoară şi structuri 
spirituale şi idei şi Materia. Viaţa spirituală a omenirii în general şi a persoanei în particular, 
este diversă şi contradictorie, însă această calitate de contradicţie a ei la fel este determinată 
şi programată de Creator. 
 
Planul Divin al Dumnezeului este ascuns de oameni, chiar şi Isus, Fiul Tatălui, care a 
participat la elaborarea Planului, nu cunoaşte absolut totul. Unele subtilităţi Dumnezeu le 
ţine în Marele Mister secret. Însuşi soarta Fiului lui Dumnezeu a fost planificată şi se 
desfăşoară în strictă corespundere cu Planul Tatălui. 
 
Cunoştinţele despre Dumnezeu şi Planul său Divin, oamenii îl au numai în volumul 
planificat şi admis de către Dumnezeu. Descoperirea oamenilor a unor secvenţe din Planul 
Divin se manifestă prin apariţia la unii oameni (proroci, clarvăzători, prezicători, etc.) prin 
semne, gânduri, visuri, vedenii şi altele, informaţii privind viitorul sau trecutul 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=20
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=20#12
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=20#15
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=28&cap=4
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=28&cap=4#3
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=21
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=21#27
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Anume îndeplinirea a visurilor prezise de către proroci încă odată ne convinge despre 
Fatalismul absolut şi executarea întocmai a Planului lui Dumnezeu. 
Sunt convins că problema disputată apare ca o ipoteză, dar faptele şi raţionamentele 
prezentate din punctul de vedere al ipotezei ne permite să apreciem că astfel de ipoteze sunt 
necesare pentru cercetarea fenomenelor istorice logice şi filosofice. Sunt convins că Legile 
lui Dumnezeu au stabilit soarta popoarelor şi a fiecărui om, în general soarta Universului. 
Păreri sunt diferite, însă nu putem neglija şi părerea acestei ipoteze. 
 
Cred că cititorul s-a convins în existenţa reală a Fatalismului şi Destinului, deoarece toate 
argumentele prezentate precum şi concluziile arătate întăresc ipoteza cosmogonică a 
fatalismului Divin. 
 

CONCLUZII GENERALE 
 

1. În confirmarea Fatalismului Divin, am expus o exemplificare acestui fapt prin 
analiza istoriei naţionale a diferitor popoare şi istoriile personale a oamenilor bine cunoscuţi. 
Fenomenul istoric a fost analizat prin prisma „Secţiunii Divine”. Această secţiune este una 
din multele Legi ale Creatorului. Conştientizez, că toate concluziile reiese din ipoteza 
prezentată. 

2. Rezultatele analizelor fenomenelor istorice prin prisma „Secţiunii de AUR sau 
Divine” confirmă nu numai ipoteza existenţei Fatalismului, dar şi demonstrează un aspect 
cu totul deosebit asupra istoriei care este, nimic altceva, ca materializarea Planului 
Creatorului. Desigur s-ar putea căuta şi găsi şi alte exemple, eu am prezentat unele exemple 
din istoria popoarelor şi vieţile personale, dar prin analiza celor prezentate, se confirmă 
legitimitatea fenomenelor istorice, deci şi universalitatea secţiunii de AUR. Cred că 
Universul fiind Creaţiunea lui Dumnezeu are un scop, un Plan Divin, un ritm, iar procesele 
şi cele mici şi cele mari, se desfăşoară inevitabil, armonios şi foarte precis.  

3. Această legitimitate ar permite ipotetic, precalcularea apariţiei sau dispariţiei 
unor fenomene istorice majore, calitative, importante. Atît persoanele individuale cît şi 
popoarele apar, se dezvoltă şi dispar conform Planului Divin, iar constantele stabilite de 
către ştiinţă ca de exemplu raportul de aur confirmă armonia, determinismul fenomenelor 
istorice, fac o legătură virtuală dintre Trecut, Prezent şi Viitor. Nici Trecutul nici Viitorul nu 
există real, deoarece Universul există numai în Prezent. Trecutul a fost şi nu mai există, 
Viitorul va fi şi încă nu există. Secţiunea Divină sau Secţiunea de Aur stabilită de oameni în 
diferite fenomene naturale, mai ales în exemplele istorice, ne permite să conchidem că 
Fatalismul este nu o ipoteză limitată, ci universală, cosmogonică.  

4. Această legitate universală se manifestă la fel şi în creaţia literară a poeţilor, 
scriitorilor, artiştilor plastici, etc. Sunt convins că problema disputată apare ca o ipoteză, dar 
faptele şi raţionamentele prezentate din punctul de vedere al ipotezei ne permite să 
apreciem că astfel de ipoteze sunt necesare pentru cercetarea fenomenelor istorice logice şi 
filosofice. Sunt convins că Legile lui Dumnezeu, stabilesc soarta popoarelor şi a fiecărui om, 
în general soarta Universului. Păreri sunt diferite, însă nu putem neglija şi părerea acestei 
ipoteze. Cred că cititorul s-a convins în existenţa reală a Fatalismului şi Destinului, deoarece 
toate argumentele prezentate precum şi concluziile arătate întăresc ipoteza cosmogonică a 
fatalismului Divin şi a universalitatea acestei legităţi.    

5. Cercetările ulterioare ne vor ajuta să găsim adevărul. 
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Introducere.  
 
 Operele artistice create de autori talentaţi se supun legilor generale, universale ale 
Creaţiunii. Vom încerca să analizăm din punct de vedere al Secţiunii de Aur poezia lui 
Alexei Mateevici “Limba noastră” şi poemul lui Mihai Eminescu „Luceafărul”. 

 
 

 Analiza poeziei “Limba noastră”  
de Alexei Mateevici 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pregătirea datelor pentru analiză: 

Poezia are 12 strofe. strf.12; 
Fiecare strofă are 4 rânduri.  

Total nr. de rânduri este rd.= 48; 
Să calculăm numărul de silabe din 
fiecare rând. Silabele coincid cu nr. de 
vocale. 
În urma calculării s-a constatat că în 
fiecare rând sunt 8 silabe. Astfel în 
fiecare strofă sunt 
  8 x 4 =32 de silabe.  
Total în poezie sunt   

32*12 = 384 de silabe. sil.= 384; 
Să calculăm numărul de consoane din 
fiecare rând, din fiecare strofă şi în total în poezie.  
 

Datele colectate ale numărului de consoane va fi următorul, Astfel cns.=531;  
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Cum se vede dacă numărul de silabe în fiecare rând şi strofă este egal, apoi numărul de 
consoane diferă şi în rânduri şi în strofe. Dacă silabele creează un ritm stabil şi o melodie, 
apoi consoanele stabilesc un flux de informaţie mai “haotică”. Combinarea ritmului strict 
sau ordinii simetrice a silabelor (vocalelor) cu “haosul” consoanelor nu poate fi 
întâmplătoare. Într-o astfel de combinaţie inspiraţia poetică se supune unor legi ale 
armoniei, al frumosului şi în fine ai secţiunii de “Aur”. Următoarele analize ne vor 
demonstra aceasta. 
 

Analiza armoniei poeziei în general 
 
Pentru analiza armoniei poeziei în general trebuie să comparăm unele date pregătite. 

cns.= 531;        sil.= 384;  
Vedem că nr. total al consoanelor este mai mare ca nr. total al silabelor (vocalelor). 

 sil. : (cns. -  sil.) = 384 

384 : (531 - 384) = 384 : 147 = 2,612     2,612 =1,61624407.  
 
Deoarece coeficientul Secţiunii de Aur φ = 1,618033988 vedem că cifra calculată 
1,61624407 este aproape egală cu φ. 
Această analiză demonstrează legătura armonică dintre cadenţa ritmul stabil (constant) al 
vocalelor (silabelor) şi “haosul” consoanelor.  
Dacă însă vom cerceta minuţios ritmul “haotic” al consoanelor din tabel sau din diagramă, 
vom vedea că şi numărul consoanelor totuşi are un ritm sinusoidal pe parcursul strofelor. 
Acest ritm al consoanelor are max. său şi min. Analiza de mai sus totuşi este sumară de 
combinare a ritmului silabă (vocală) + consoană. 
 
Acum să efectuăm câteva analize a centrelor armonice ai Secţiunii de Aur. 
 

Analiza armoniei poeziei pe rânduri 
 

Deoarece rd.= 48, atunci vom calcula care rând din poezie este centrul armonic.  
Cum s-a spus mai sus centrul armonic „C” este situat asimetric faţă de începutul poeziei 
„A” şi sfîrşitul ei „B”. 

 
Pentru aceasta rd. : φ  = 48 : 1,618033988 = 29,66  30 
Deci rândul 30 (strofa 8) este centrul armonic al tuturor rândurilor poeziei. 
Să-l vedem din poezie numărîndu-l de la începutul ei: “Limba vechilor cazanii”. 
Interesant dacă primul rând este “Limba noastră-i o comoară”, ultimul rând este “Pe moşie 
revărsată”, atunci centrul armonic ai  rândurilor din poezie este “Limba vechilor cazanii”. 
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Analiza armoniei poeziei pe silabe 

Deoarece sil.=384, atunci vom calcula care silabă din poezie este centrul armonic. Pentru 

aceasta sil. : φ  = 384 : 1,618033988 = 237,3  237 
Deci silaba 237 este centrul armonic. S-o vedem din poezie: “Limba vechilor cazanii”. 
Anume silaba “lor” din cuvântul “vechilor” din rândul 30 (strofa 8) este centrul armonic al 
tuturor  silabelor poeziei 
Dacă prima silabă ai poeziei este “Li”, din cuvântul “Limba” apoi ultima silabă este “tă” din 
cuvântul “revărsată”. 
 

Analiza armoniei poeziei pe consoane 

Deoarece cns.=531, atunci vom calcula care consoană din poezie este centrul armonic sau 
B.  

Pentru aceasta cns. : φ  = 531 : 1,618033988 = 328,176  328. 
Deci consoana 328 este centrul armonic. S-o vedem din poezie astfel calculând ajungem la 
consoana din rândul 29 (strofa 8): “Limba noastră-i limba sfântă”. Anume consoana “t” din 
cuvântul “noastră-i” este centrul armonic al consoanelor poeziei. 
Dacă prima consoană ai poeziei este “L” din cuvântul “Limba” apoi ultima consoană este 
“t” din cuvântul “revărsată”. 
 

Analiza armoniei poeziei pe sunete (silabe+consoane) 

Deoarece cns.= 531 iar sil.= 384, atunci  

 consoane+silabe = 915 

915 : φ  = 915 : 1,618033988 = 565,5 565 sau 566. 
Deci sunetul 565 sau 566 este centru armonic.  
S-o vedem din poezie astfel calculând ajungem la consoana din rândul 30 (strofa 8 ): “Limba 
vechilor cazanii”. 
565 ----- Anume silaba “i” din cuvântul “Limba” este centrul armonic al tuturor sunetelor 
566 ------ Anume consoana “m” din cuvântul “Limba” este centrul armonic al tuturor 
sunetelor 
Concluzii: 
Analiză arată că în general poezia scrisă în raportul vocale/consoane este armonică. 
Raportul silabe-consoane tinde spre secţiunea de Aur. 
Analizarea de mai sus a stabilit centrele armonice dintre:  
a) rânduri este rândul: “Limba vechilor cazanii” 
b) silabe (vocale) “Limba vechilor cazanii” -  silaba “lor” 
c) consoane “Limba noastră-i limba sfântă” -  consoana “t” 
d) consoana+vocala “Limba vechilor cazanii” vocala „i” sau consoana „m” 
 Astfel după analizele prezentate putem conchide că, poezia “Limba noastră” este 
scrisă de Alexei Mateevici prin inspiraţie creativă foarte armonios, se supune legilor secţiunii 
de “Aur”, are cuvinte “cheie” limba, vechilor şi noastră-i şi fraza “Limba vechilor cazanii”.  
Poetul folosind 12 strofe – propoziţii accentuează că : LIMBA NOASTRĂ ESTE 
LIMBA VECHE DIN CAZANII ŞI LIMBA NOASTRĂ  ESTE LIMBĂ SFÂNTĂ. 
Prin aceasta poetul accentuează vechimea şi dăinuirea în eternitate a neamului nostru 
românesc şi limbii lui. 

 



 175 

Analiza poemului  “ Luceafărul”  
de Mihai Eminescu 

 
 
Pregătirea datelor pentru analiză: 
 

Poezia are 98 strofe. strf.98; 
Fiecare strofă are 4 rânduri. Total nr. de rânduri în poezie este  

98 x 4   rd.= 392; 
Să calculăm numărul de silabe din fiecare rând. Silabele coincid cu nr. de vocale. 
În urma calculării s-a constatat că în strofă 2 rînduri au 7 silabe şi 2 rînduri au 8 silabe. 
 
Astfel în fiecare strofă sunt  30 de silabe.  

Total în poezie sunt 30 x 98 = 2940 de silabe. sil.= 2940; 
Să calculăm numărul de consoane din fiecare rând, din fiecare strofă şi în total în poezie. 

Astfel cns.=3830;  
Cum se vede de mai sus dacă numărul de silabe în fiecare strofă este egal, apoi numărul de 
consoane diferă şi în rânduri şi în strofe. Dacă silabele creează un ritm stabil şi o melodie, 
apoi consoanele stabilesc un flux de informaţie mai “haotică”. Combinarea ritmului strict 
sau ordinii simetrice a silabelor (vocalelor) cu “haosul” consoanelor nu poate fi 
întâmplătoare. Într-o astfel de combinaţie inspiraţia poetică se supune unor legi ale 
armoniei, al frumosului şi în fine ai secţiunii de “Aur”. Următoarele analize ne vor 
demonstra aceasta. 
 

Analiza armoniei poeziei în general 
 
Pentru analiza armoniei poeziei în general trebuie să comparăm unele date pregătite. 

cns.= 3830;        sil.= 2940; 
Vedem că nr. total al consoanelor este mai mare ca nr. total al silabelor (vocalelor). 

cns.:  sil. = 3830 : 2940 = 1,30272   1,30272 x 2 = 2,6054      

2,6054 = 1,61413... 
Deoarece φ (coeficientul secţiunii de “Aur” ) = 1,618033988 vedem că cifra calculată 
1,61413...este aproape egală cu φ.  
Această analiză demonstrează legătura armonică dintre cadenţa ritmul stabil (constant) al 
vocalelor (silabelor) şi “haosul” consoanelor.  
Dacă însă vom cerceta minuţios ritmul “haotic” al consoanelor din tabel sau din diagramă, 
vom vedea că şi numărul consoanelor totuşi are un ritm sinusoidal pe parcursul strofelor 
variind în jurul mediei 39 de consoane în strofă. Acest ritm al consoanelor are max. său şi 
min. Analiza de mai sus totuşi este sumară de combinare a ritmului silabă (vocală) + 
consoană. 
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Acum să efectuăm câteva analize a centrelor armonice ai Secţiunii de Aur 
 
Analiza armoniei poeziei pe strofe 

Deoarece str.= 98, atunci vom calcula care strofă din poezie este centrul armonic pe 
strofe. Poezia poate avea nu numai un centru armonic dar şi 2 centre armonice pe strofe în 
dependenţă din care capăt se va cerceta şi se va analiza. 
 

 
 

Pentru a calcula centrul armonic nr.1 str. :  φ² = 98 : 2,618033988 = 37,433  38  
Să vedem această strofă 38:   
 

 
 
Anume cuvintele Luceafărului către Cătălina subliniază nu numai prăpastia dintre ei şi la 
propriu şi la figurat dar şi neînţelegerea fetei cu cine vorbeşte luîndu-l drept om muritor. 
La fel se poate afla centru armonic nr.2 al poeziei dar calculând din celălalt capăt. 

Pentru aceasta str. :  φ = 98 : 1,618033988 = 60,567 61  
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Să vedem această strofă 61: 
 

 
 
Alt centru armonic prezentat în strofa 61 exprimă cuvintele Cătălinei către Luceafăr, cuvinte 
care exprimă că fata a înţeles depărtarea şi irealizarea dragostei ei faţă de cel care „pătrunde 
trist cu raze reci din lumea ce-l desparte”. 
Atît strofa 38 cît şi cea 61 sunt centre armonice importante pentru întreaga operă. 
 

Analiza armoniei poeziei pe rânduri 
 

Deoarece rd.= 392, atunci putem calcula care rânduri din poezie sunt centrele armonice.  

Pentru a calcula centrul armonic nr.1 rd. : φ = 392 : 1,618033988 = 242 
Deci rândul 242 (strofa 61) este centrul armonic al tuturor rândurilor poeziei. 
Să-l vedem din poezie: “Din lumea ce-l desparte”. 
 
La fel se poate afla centru armonic nr.2 al poeziei dar calculând din celălalt capăt. 

Pentru aceasta rd. : φ² = 392 : 2,618033988 =  149,73  150 
Deci rândul 150 (strofa 38) este centrul armonic al tuturor rândurilor poeziei. 
Să-l vedem din poezie: “Au nu-nţelegi tu oare,” 
 
Centrele armonice dintre toate 392 de rînduri parcă s-au concentrat în 2 fraze esenţiale din 
operă:“Din lumea ce-l desparte” şi “Au nu-nţelegi tu oare”. 
 
 

Analiza armoniei poeziei pe silabe 
 

Deoarece sil.= 2940, atunci vom calcula care silabe din poezie sunt centre armonice.  
Pentru a calcula centrul armonic nr.1  

Pentru aceasta sil. :  φ²  = 2940 : 2,618033988 = 1122,98  1123 
Deci silaba 1123 este centrul armonic. S-o vedem din poezie:  
“Au nu-nţelegi tu oare,” anume silaba “tu”  din rândul 1123 (strofa 38) este centrul armonic 
al tuturor  silabelor poeziei. 
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La fel se poate afla centru armonic nr.2 al poeziei dar calculând din celălalt capăt. 

sil. : φ = 2940 : 1,618033988 = 1817 
Deci silaba 1817 este centrul armonic nr.1.  
S-o vedem din poezie: “În veci îl voi iubi şi-n veci”. Anume silaba “veci”  din rândul 1817 
(strofa 61) este centrul armonic al tuturor  silabelor poeziei. 
 
Centrele armonice dintre toate 2940 de silabe parcă s-au concentrat în 2 cuvinte esenţiale 
din operă: „tu” şi “veci”. Autorul subliniază fata prin adresarea Luceafărului către ea „tu” 
“Au nu-nţelegi tu oare,” şi-a exprimat dragostea sa către el prin cuvîntul “veci” În veci îl voi 
iubi...”. 
 

Analiza armoniei poeziei pe consoane 
 

Deoarece cns.= 3830, atunci vom calcula care consoane din poezie sunt centrele armonice 
nr.1 şi nr.2.  

Pentru a calcula centrul armonic nr.1 cns. : φ² = 3830 : 2,618033988 = 1462,929  1463 
Deci consoana 1463 este centrul armonic. S-o vedem din poezie astfel calculând ajungem la 
consoana din rândul 153 (strofa 39): “Nu caut vorbe de ales”. Anume consoana “l” din 
cuvântul “ ales” este centrul armonic al consoanelor poeziei. 
 
La fel se poate afla centru armonic nr.2 al poeziei dar calculând din celălalt capăt. 

cns. : φ = 3830 : 1,618033988 = 2367 
Deci consoana 2367 este centrul armonic. S-o vedem din poezie astfel calculând ajungem la 
consoana din rândul 244 (strofa 61): “Va rămînea departe”. Anume consoana “m” din 
cuvântul “ rămînea” este centrul armonic al consoanelor poeziei. 
 
 

Analiza armoniei poeziei pe capitole 
 
Poezia este structurată în 4 compartimente cu teme distincte: 
Făcînd calcularea consoanelor+silabilor din fiecare compartiment datele le vom expune în 
tabelul de mai jos. 
 

 
 

Compartimentele 
Total 

consoane+silabe 
% din întreg 

I – Dialog dintre Hiperion şi Cătălina 2945 43,5% 

II – Dialog dintre Cătălin şi Cătălina 1471 21,7282% 

III – Dialog dintre Dumnezeu şi Hiperion 1460 21,5657% 

IV – finalul 894 13,2% 

   

                               Total: 6770 100% 

II +III+IV  3825 56, 5% 

II+III 2931 43,2939% 

I+IV 3839 56,706% 
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Comparînd compartimentele între ele analiza ne va aduce la cifre care se raportează la 
coeficientul de aur. 
 
Raportul dintre compartimenrul I şi celelelalte 3 luate împreună. 
 

 
Astfel raportul dintre compartimentul I şi celelalte 3 compartimente  împreună 
are legătură structurală cu secţiunea de Aur. 
Raportul dintre compartimenrul I I+IV şi celelelalte II +III  
 

 
Astfel raportul dintre compartimentele II +III şi compartimentele I+IV are legătură 
structurală cu secţiunea de Aur. 
 Poezia „Luceafărul” este armonioasă. Structura şi conţinutul, se raportează atît între ele cît 
şi în raport are tangenţă cu secţiunea de Aur. Este stabilit şi proporţia între consoane şi 
vocale(silabe) care la fel are tangenţă cu secţiunea Divină.  
  
În general forma poeziilor „Luceafărul” şi „Limba noastră” este armonioasă cu 
conţinutul interior care reflectă nivelul de creaţie a autorilor. 
Desigur această analiză este una din alte multe care se pot efectua în studierea 
minuţioasă a operelor de artă.  
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Introducere 
 

În acest capitol voi încerca să analizez textele evangheliilor scrise de către cei patru 
evanghelişti Matei, Marcu, Ioan şi Luca.  
Se cunoaşte că mult mai târziu de scrierea acestor cărţi din Biblie, toate cărţile Sfintei 
Scripturi au fost împărţite de către un grup de preoţi în capitole şi versete.  
Acest grup de preoţi au împărţit Biblia în capitole şi versete după principiile sale, iar scopul 
lor a fost uşurarea memorării textului. 
Ştiind complexitatea bibliei, citind textul unei cărţi din Evanghelii noi recepţionăm trei 
mesaje în unul: 

1. Realitatea, faptele concrete care au fost în perioada vieţii lui Isus Cristos. 
2. Redarea artistică a acestor fapte de către autorul evangheliei cu interpretarea 

subiectivă. 
3. Structura evangheliei din elementele formate în capitole şi versete. 

 
Pentru a motiva necesitatea analizei matematice prin prisma Secţiunii de Aur, eu voi 

sublinia principiul, că conţinutul şi forma sunt în legătură armonioasă. Dacă forma exprimă 
conţinutul, atunci structura formei reflectă structura conţinutului. Desigur această analiză 
reflectă unul din punctele de vedere asupra cărţilor Bibliei, în particular Evangheliile. 
Analiza textelor va fi o analiză matematică şi ca repere de analiză vor servi  numărul de 
capitole şi versete. La fel voi utiliza Secţiunea de Aur pentru a analiza centrul armonic al 
Evangheliei. 
 
Analiza primară a structurii Evangheliilor  
Pentru început este necesar de extras date din masivul acestor 4 lucrări scrise de 4 autori. 
Pentru aceasta vom calcula numărul de capitole şi versete din fiecare lucrare şi datele le vom 
afişa în tabel. 
 

Autorul 
Evangheliei 

Total numărul 
de capitole 

Total numărul 
de versete 

LUCA 24 1141 

MATEI 28 1071 

IOAN 21 879 

MARCU 16 678 
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Concluzii: 
a). LUCA a folosit cele mai multe versete, având cel mai mare volum scris (maximum).  
b). MARCU invers a folosit cele mai puţine versete şi capitole, având cel mai mic volum 
scris (minimum).  
c). IOAN şi MATEI au scris în volume intermediare dintre primii autori. 

Cel mai important moment prezentat de către evanghelişti a fost descrierea morţii şi 
învierii lui Isus. Acest moment a fost descris la sfîrşitul evangheliilor. Practic, dacă să 
comparăm „distanţa” dintre primul verset şi versetul unde se descrie moartea lui Isus, atinci 
vom primi următoarea distribuţie: 

 

Autorul 
Evangheliei 

Versetul 
Descrierii morţii 

lui Isus 

% din întreaga 
evanghelie 

IOAN 811 92,2% 

LUCA 1088 95,35% 

MARCU 648 95,57% 

MATEI 1035 96,63% 

 
Analizînd aceasta distribuţie vedem că pentru toţi autorii vieţa lui Isus pînî la moarte are 
foarte mare importanţă şi de aceea ei au descris moartea pe cruce a Domnului Isus la sfărşit 
undeva după 94,75% +-2% 
 

Celelalte versete descriu fapte care au fost după moartea lui Isus. 
Învierea şi viaţa lui Isus după moarte ocupă spaţiu diferit.  
 

Autorul Evangheliei 
Nr. versete care descriu 
după moartea lui Isus 

% 

IOAN 68 7,73% 

LUCA 53 4,64% 

MARCU 30 4,42% 

MATEI 36 3,36% 

 
De exemplu pentru Ioan această perioadă este de tocmai 7,73%, sau 68 versete, dar pentru 
Matei numai 3,36%, sau 36 versete, din întreaga lucrare. 
Cu alte cuvinte Ioan a scris de circa 2 ori mai mult decît Matei. 
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Analiza comparativă a structurii Evangheliilor reale faţă de Optimus 
 

Fiecare autor a folosit individual volumul necesar de fraze “împachetate” în versete şi 
capitole. Să calculăm numărul de versete într-un capitol la fiecare autor. Să ne imaginăm 
un autor virtual care ar fi folosit numărul optimal de fraze, deci un autor inexistent sau 
Optimus. Să calculăm numărul de versete, capitole şi versete într-un capitol la acest autor 
virtual sau mediu.  
 

Autorul Evangheliei Nr.capit. Nr. versete Nr.verset/capitol 

LUCA 24 1141 47,541 

MARCU 16 678 42,375 

IOAN 21 879 41,857 

MATEI 28 1071 38,25 

Optimus/mediu 22,25 944,75 42,5 

   
Luca a utilizat cele mai multe versete într-un capitol în medie 47,541, iar Matei a 

utilizat în medie 38,25 de versete într-un capitol. Efectuând comparaţia dintre autorii  reali 
şi cel virtual, vom observa că unii din autorii reali au folosit mai optimal fluxul de fraze şi 
cuvinte exprimând în fond acelaşi subiect şi cifrele arată că apropierea lor de cifrele 
autorului “ Optimus”, reflectă o mai optimală, mai armonioasă structură a cărţii.  

Anume aceşti autori putem evidenţia printr-un factor pozitiv. Alţii însă din autorii 
reali pentru exprimarea subiectului au folosit ori prea multe fraze, ori prea puţine, fie într-un 
capitol, fie în general. Pentru a fi corecţi la analiză, volumul datelor (versete, capitole, 
verset/capitol), vor fi trecuţi din cifre absolute în cifre relative %, astfel se vor egala 
rezultatele analizei.  
 

Autorul 
Evangheliei 

Nr. 
capit 

+/-% de 
la 

Optimus 

Nr. 
vers 

+/- %de 
la 

Optimus 
vers/capit 

LUCA 24 +7,87% 1141 21,09% 47,541 

MARCU 16 -28,09% 678 -28,04% 42,375 

IOAN 21 -5,62% 879 -6,71% 41,857 

MATEI 28 +25,84% 1071 13,66% 38,25 

Optimus/mediu 22,25 100%  942,25 100%  42,5 

 
Concluzii: 
a). Analiza comparativă dintre autorii Evangheliilor şi autorul virtual Optimus la numărul 
de capitole, demonstrează că Ioan este cel mai aproape de  “optimal” cu o diferenţă de 
numai -5,618%. Marcu invers însă folosind puţine capitole s-a îndepărtat cel mai mult de 
Optimus cu o diferenţă de -28,09%. 
 
b). Analiza comparativă dintre autorii Evangheliilor şi autorul virtual Optimus la numărul 
de versete, demonstrează că Ioan este cel mai aproape de  “optimal” cu o diferenţă de 
numai -6,7126%. Marcu invers folosind puţine versete s-a îndepărtat cel mai mult de 
Optimus cu o diferenţă de -28,044% . 
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c). Analiza comparativă dintre autorii Evangheliilor şi autorul virtual Optimus la numărul 
de versete într-un capitol, demonstrează că Ioan şi Marcu sunt cel mai aproape de  
“optimal” cu o diferenţă respectiv -0,063% şi  -1,1601%.  
 
d) Deoarece în această analiză Marcu a fost cam departe de OPTIMUS, Ioan este autorul 
care cel mai optimal au utilizat în structura evangheliei sale informaţia descrisă. 
Luca şi Matei însă s-au îndepărtat mai mult de  Optimus şi la numărul de capitole şi numărul 
de versete dar şi raportul între aceastea. 
 

Dacă să exprimăm în tabel şi diagrame repartizarea versetelor în capitole vom putea 
vizual compara repartizarea acestora în spaţiu/timp. 

 

Nr.  
capit 

Autorul Evangheliei şi Numărul de 
versete în capitole 

MATEI MARCU LUCA IOAN 

1 25 45 80 51 

2 23 28 52 25 

3 17 35 38 36 

4 25 41 44 54 

5 48 43 39 47 

6 34 56 49 71 

7 29 37 50 53 

8 34 38 56 59 

9 38 50 62 41 

10 42 52 42 42 

11 30 33 54 57 

12 50 44 59 50 

13 58 37 35 38 

14 36 72 35 31 

15 39 47 32 27 

16 28 20 21 33 

17 27 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

37 26 

18 35 43 40 

19 30 48 42 

20 34 47 31 

21 46 38 25 

22 46 71   
  
  
  
  
  
  

23 39 56 

24 51 53 

25 46   
  
  
  

26 75 

27 66 

28 20 
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Deoarece fiecare capitol din evangheliile analizate are diferit număr de versete am 
încercat să repartizez frecvenţa numărului de versete pe capitole din 10 în 10 de versete. 
Deoarece numărul de capitole la fiecare autor sunt diferite am calculat % pentru datele 
obţinute. Datele le-am inclus în următorul tabel. 
 

(frecvenţa) 
Nr. de capitole cu astfel de Nr. de versete  

Matei Marcu Luca Ioan TOTAL 

0-10 0 0 0 0 0 

11-20 2 1 0 0 3 

21-30 8 1 1 4 14 

31-40 8 5 7 6 26 

41-50 6 6 7 5 24 

51-60 2 2 6 5 15 

61-70 1 0 1 0 2 

71-80 1 1 2 1 5 

81-90 0 0 0 0 0 
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Această curbă în general pare ar reflecta o distrubuţie normală a frecvenţilor semănînd cu 
curba sau clopotul lui Ghaus cu excepţia unui maxim la sfîrşit. 

Aceste diagrame reflectă repartizarea frecvenţa numărului de versete în fiecare 
capitol. Repartizarea acestei frecvenţe trebuie să fie ca o repartizare normală amintind curba 
lui Ghaus sau clopotul lui Ghaus.  

Diagrama frecvenţei a evangheliei lui Luca se aseamănă cu diagrama comună a celor 
4 evanghelişti. Cu toate că fiecare evanghelie are diagrama sa specifică, totuşi cel mai mult 
seamănă cu clopotul lui Ghaus diagrama Evangheliei lui Marcu. Cel mai puţin seamănă cu 
clopotul diagrama lui Ioan. 
 

 
 
Este comun pentru toate evangheliile că în limita 71-80 de versete apare o creştere. Această 
creştere se datorează faptului că toţi autorii au descris mai multe fapte în capaitolele din 
urmă anume fenomenele legate de răstignirea, moartea şi învierea lui Isus Cristos. 
 
 

 
 
 
 

Total în 4 evanghelii
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Analiza comparativă structurii Evangheliilor între autori prin 
prisma “Secţiunii de Aur” 

  
Să efectuăm  analiza dintre autorii reali, luând ca bază raportul volumelor cărţilor între ei. 
Vom folosi pentru comparaţie Secţiunea de Aur.  

1. Astfel nr. versete Luca să comparăm cu nr. versete Ioan. 

 
 
Nr.vers.Luca 1141 : Nr.vers.Ioan 879 = 1,298065984…  

1,298065984…x 2 = 2,59613....              2,59613…= 1,6112567..  
 

Cifra obţinută (1,6112567) este aprope de coeficientului φ Secţiunii de Aur.  
φ =1,61800338875... 
Deci acest raport dintre aceşti 2 autori este armonios sau aproape ideal. 

 
2. Şi acum să comparăm nr. versete Luca cu nr. versete Marcu. 

 
  Nr.vers. Luca 1141 : Nr.vers. Marcu 678 = 1,6828… 
Acest raport de asemenea este aproape de coeficientul φ =1,61800338875 
 

3. Şi acum să comparăm nr. versete Ioan să comparăm cu nr. versete Marcu. 

 
Nr.vers. Ioan 879 : Nr.vers. Marcu 678 = 1,29646… 

1,29646…x 2 = 2,5929…  2,5929… = 1,6102 
Şi acest raport este armonic sau ideal, deoarece se apropie de secţiunea Divină. 
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Astfel apare o constelaţie de raporturi „ideale” care se apropie de secţiunea „Divină”: 
 

 
În această „constelaţie” de autori nici cum nu se înscrie Matei. De ce? 
 

 
Analiza verseturilor armonice centrale şi  
complementare din fiecare evanghelie 

 
Să analizăm verseturile armonice centrale şi complementare din fiecare evanghelie. 

Versetele centrului armonic corespund proporţiilor Secţiunii de Aur şi coeficientului φ. 
Deoarece fiecare evanghelie în forma sa desfăşurată va prezenta un segment spaţial 

cu lungimea egală cu numărul de versete. Şi în acest segment vor fi calculate 2 centre 
armonice. Aceste centre sunt versetele de bază, cele mai importante pentru toată lucrarea şi 
ele trebuie să conţină idea principală a mesajului transmis. 
 
În urma calculării s-au primit următoarele cifre: 

Pentru Matei – Nr.vers. 1071 : φ  = 662                    Unde φ =1,61800338875... 
 
Al doilea centru armonic îl calculăm astfel Nr.vers. 1071- 662 = 409. 
Astfel Matei are centrul I – versetul 662 şi centrul II – versetul 409 
Numărînd pe rînd toate versetele ajungem că centrul II corespunde:  
Cap. 13 
14. Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, care zice: "Cu urechile veţi auzi, dar 
nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţivedea". 
Numărînd pe rînd toate versetele ajungem că centrul I corespunde: 
Cap. 20 
14. Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca şi ţie. 

 

http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=13
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=13#14
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20#14
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În urma calculării s-au primit următoarele cifre: 
 

Pentru Marcu – Nr.vers. 678 : φ  = 419                    Unde φ =1,61800338875... 
 
Al doilea centru armonic îl calculăm astfel Nr.vers. 678- 419 = 259. 
Astfel Marcu are centrul I – versetul 419 şi centrul II – versetul 259 
Numărînd pe rînd toate versetele ajungem că centrul II corespunde:  
Cap. 7 
11. Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune tatălui sau mamei: Corban! adică: Cu ce te-
aş fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, 
 
Numărînd pe rînd toate versetele ajungem că centrul I corespunde: 
Cap. 10 
47. Şi, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige şi să zică: 
Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă! 
 

 
 
În urma calculării s-au primit următoarele cifre: 
 

Pentru Ioan – Nr.vers. 879 : φ  = 543                    Unde φ =1,61800338875... 
 
Al doilea centru armonic îl calculăm astfel Nr.vers. 879- 543 = 336. 
Astfel Ioan are centrul I – versetul 543 şi centrul II – versetul 336. 
Numărînd pe rînd toate versetele ajungem că centrul II corespunde:  
Cap. 7 
52. Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi 
că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. 
 
Numărînd pe rînd toate versetele ajungem că centrul I corespunde: 
Cap. 12 
7. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. 
 

http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=7
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=7#11
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=10
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=10#47
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=7
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=7#52
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=12
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=12#7
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În urma calculării s-au primit următoarele cifre: 
 

Pentru Luca – Nr.vers. 1141 : φ  = 705                    Unde φ =1,61800338875... 
 
Al doilea centru armonic îl calculăm astfel Nr.vers. 1141- 705 = 436. 
Astfel Luca are centrul I – versetul 705 şi centrul II – versetul 436. 
Numărînd pe rînd toate versetele ajungem că centrul II corespunde:  
Cap. 9 
28. Iar după cuvintele acestea, ca la opt zile, luând cu Sine pe Petru şi pe Ioan 
şi pe Iacov, S-a suit pe munte ca să Se roage. 
 
Numărînd pe rînd toate versetele ajungem că centrul I corespunde: 
Cap. 15 
10. Zic vouă, aşa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos 
care se pocăieşte. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=9
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=9#28
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=15
http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=15#10
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Versetele calculate au fost adunate în tabel. 

A
u

to
ru

l 
 

Nr. 
vers. 

II 
Conţinutul vers. II 

Nr. 
vers. I 

Conţinutul vers. I 

M
A

T
E

I 

409 

Cap.13 vers.14  
“Şi cu privire la ei se împlineşte 
prorocia lui Isaia, care zice: “Veţi 
auzi cu urechile voastre, şi nu veţi 
înţelege; veţi privi cu ochii voştri, 
şi nu veţi vedea”. 

662 

Cap.20 vers.14  
“Ia-ţi ce ţi se cuvine, şi 
pleacă. Eu vreau să plătesc şi 
acestuia din urmă ca şi ţie.” 

L
U

C
A

 

436 

Cap.9 vers.28  
“Iar după cuvintele acestea, ca la 
opt zile, luînd cu sine pe Petru şi 
pe Ioan şi pe Iacov, s-a suit pe 
munte, ca să se roage” 

705 

Cap.15 vers.10  
“Zic vouă, aşa se face 
bucurie îngerilor lui 
Dumnezeu pentru un păcătos 
care se pocăieşte”. 

M
A

R
C

U
 

259 

Cap.7 vers.11  
“Voi, dimpotrivă, ziceţi: “Dacă un 
om va spune tatălui său sau 
mamei sale: “Ori cu ce le-aş putea 
ajuta, este “Corban”, adică dat lui 
Dumnezeu, face bine;” 

419 

Cap.10 vers.47 
 “El a auzit că trece Isus din 
Nazaret, şi a început să 
strige: “Isuse, Fiul lui David, 
ai milă de mine !” 

IO
A

N
 

336 

Cap.7 vers.52  
“Drept răspuns ei i-au zis: “Şi tu 
eşti din Galilea? Cercetează bine, 
şi vei vedea că din Galilea nu s-a 
ridicat niciun proroc.”  

543 

Cap.12 vers.7  
“Dar Isus a zis: “Las-o în 
pace, căci ea l-a păstrat 
pentru ziua îngropării mele” 

 
CONCLUZII: 

 
1). Analiza comparativă dintre autorii reali în raport cu secţiunea de Aur, a stabilit o relaţie 
armonică dintre cartea lui Luca şi Ioan, cartea lui Ioan şi Marcu, cartea lui Luca şi Marcu. 
2). Este straniu că cartea lui Matei nu poate demonstra legătura cu alte cărţi. 

Analizele prezentate demonstrează că luând 2 criterii de bază (cel “Mediu sau Optim” 
şi cel “Armonic”), trecând toate cărţile autorilor reali prin aceste criterii, cert este că autorii 
evanghelişti se deosebesc unii faţă de alţii. 
Dacă criteriul optimal al “OPTIMUS” autor este veridic, atunci anume Ioan este acel care s-
a apropiat de “optimum” şi la nr.de capitole şi la nr.de versete şi la nr.de versete într-un 
capitol. Acest fapt deloc neglijabil demonstrează calitatea structurii cărţii lui Ioan. Dacă 
criteriul Armonic al secţiunii de aur este veridic, atunci apare o constelaţie armonioasă 
dintre cărţile lui Luca, Ioan şi Marcu. Şi în această analiză se distinge armonia lucrării lui 
Ioan. Nu este neglijabil faptul că Luca fiind autorul care a scris ultimul din evanghelişti, 
putea avea la îndemână cartea lui Ioan şi a altor evanghelişti, din care s-a inspirat. În analiza 
prezentată Matei parcă nu poate fi revăzut în sens pozitiv. Această poziţie a lui Matei este 
foarte stranie. Analizând cele spuse mai sus, eu fac concluzie că Ioan fiind unul din autorii 
Evangheliilor, totuşi stă parcă în centrul cel mai potrivit, cel mai optimal, cel mai armonios. 
Dacă idea că forma exprimă conţinutul, atunci structura formei reflectă structura 
conţinutului. Astfel ajung la concluzie că Ioan a scris cel mai corect şi adevărat, în care 
Duhul Sfânt cel mai bine a lucrat. 


	2
	1
	3
	23
	39
	40
	29
	9
	7
	10
	11
	8
	17
	30
	5
	4
	6
	14
	12
	13

