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Îndemn 

„Că gândirea se propagă / La distanțe mari e-un fapt  
Care-a fost științificește / Clar și bine demonstrat.  
O dovadă că gândirea / Se propagă-n undă fină 

Ca și unda hertziană / Ca și raza de lumină  
Când se-mprăștie în aer / Liber, fără de oprire  

De ce-n creier vrem cu sila / S-o forțăm s-o ia pe fire? 
Dacă-n cap ar fi pe fire / Tot pe fir ar fi și-afară  

Că n-ar mai avea gândirea / De pe fire cum să sară, 
N-ar putea să zboare gândul / Kilometri peste-o mie 
Dacă-n fire-ar sta gândirea, / Precum unii ne învață 

Atunci televiziunea s-ar propaga tot pe ață…” 
Ștefan Odobleja 

Am reflectat la îndemnul superb al inventatorului psihologiei consonantiste, maiorul Ștefan 
Odobleja, și am decis ca informația deținută s-o propagăm pe cale online. Astăzi, prețul cărților și 
revistelor cu tematică istorică, editate în tiraje mici, nu acoperă efortul intelectual al creatorului (dreptul 
de autor) deoarece costul de difuzare (plus transport) este mai mare decât prețul operei în sine, iar 
posibilitățile efective de achiziție descurajează „consumatorul”, cititor. 

Din aceste pricini am pornit pe seit-ul „hppts://www.biblioteca-bravului-cavaler.ro” și Revista 
Cetatea Cavalerilor. Pentru o mai comodă, rapidă și imediată conectare cu articolul căutat autorii, 
oameni cu experiență și cu opere de referință în domeniu, vă oferă sprijinul lor cu temele de cercetare de 
care se ocupă. 

Întruniți în Asociația Națională a Cavalerii de Clio, cu personalitate juridică, un mănunchi de 
oameni de știință, prin statut, și-au propus să popularizeze istoria națională în context european. Pe aceste 
coordonate ne propunem să ducem mai departe, sub formă și denumire – Cetatea Cavalerilor - on line – 
tradiția revistei anterioare Cetatea Bihariei (format tipărit), fondată de domnul prof. univ. emerit Dr. 
Viorel Faur (seria nouă 2008), președintele de Onoare al Asociației.  

Sperăm ca deviza: „Ajutor Împrumutat!” să însoțească orice demers publicistic folositor, vrednic 
de cinstire și de citire, operă originală, plină de informație, necesar omului grăbit, conectat on-line, care 
să-i aducă – cum se zice, în graiul înțelept -, mult spor! 

Invităm cu acest număr autorii să-și facă publice studiile și cărțile de istorie, iar pe cititori să ne 
trimită sugestii, propuneri, observații, întrebări. 

~Redacția~ 

 

 


