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H O T Ă R Â R E A  
SACROSANCTULUI SINOD PĂGÂN 

nr. HCSS/1 din data de 29.01.2023 
privind constatarea și condamnarea ereziei alupigusianite 

  
Sacrosanctul Sinod Păgân constituit din:  

 
Președinte : Cosmin OLTEANU 

Membri: Teodora PAUL, Simona – Gabriela ALBEI, Mădălina-Georgiana 
STĂNESCU, Mario-Leonard CASSIAN, Andrada POPA, Mihaela ONOFREI, Andrei 
BARBU, Georgiana MERFU, Daniel SZEP, Ioana MIRON, Corneliu HUȚUȚUI, Anca 

DRAGNEI, Ioana NECHIFOROVICI, Mona AGRIGOROAIEI 
Grefier : Sebastian-Carol CRISTEA 

 
 Pe rol judecarea cauzei teologice și de ortopraxie păgână privind pe petenta 
Asociația The New Pagan Dawn – Filiala București – prin reprezentant legal Teodora 
Paul și pe intimatul LAVRIC IOAN având ca obiect constatare și condamnare erezia 
alupigusianită. 
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 La apelul nominal făcut în ședința Sacronsactului Sinod Păgân, se prezintă 
Teodora Paul, în calitate de reclamant și Lavric Ioan, în calitate de pârât. 
 Procedura de citare este legal îndeplinită, Convocatorul OZ/CD/1/19.01.2023 
fiind semnat de luare la cunoștință de către pârât, acesta fiind văzut și constatat cu 
propriile simțuri. 
 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care: 
 Secretariatul Sinodul Păgân verifică dacă dosarul este complet, calitatea 
membrului supus măsurii disciplinare și cauza dezbătută și a persoanei reclamante. 
 De asemenea, Comisia constată că în dosar s-au depus și intervenții, în favoarea 
reclamantei de către: Albei Simona, Cislaru Adrian-Emil, Mădălina Stănescu, 
Olteanu Cosmin pe care le lasă să fie analizate pe fondul cauzei. 
 Sub un prim aspect, la interpelarea Sacrosanctului Sinod Păgân, Teodora Paul 
și Lavric Ioan  apreciază că Sacrosanctul Sinod Păgân este competent să soluţioneze 
prezenta cauză. 
 În subsidiar, Sacrosanctul Sinod Păgân verifică dacă calitatea de reprezentant a 
doamnei Teodora Paul, constatându-se că îndeplinește cerințele legale de a fi 
reprezentant al Filialei. 
 Dezbaterile au avut loc în ședința din data de 29.01.2023, fiind consemnate în 
încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
dată la care Comisia a pronunțat următoarea hotărâre: 
 

SACRONSACTUL SINOD PĂGÂN 
  

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: 
1. Prin sesizarea verbală a Asociației The New Pagan Dawn, președintele în 
exercițiu a Asociației The New Pagan Dawn – Filiala București, a depus sesizare 
verbală prin care învederează Sacrosanctului Sinod Păgân un comportament 
blasfemiator și eretic a lui Lavric Ioan pe paginile de socializare prin care acesta 
promovează un cult închinat unei ”zeități” cunoscute ca Alupigus, a cărei 
caracteristici insumează propietatea de a viola Zeii, de a incălca orice norme teologice, 
etice și de ortopraxie și precum și împietatea numelui care citit invers reprezintă o 
insultă. 
2. De asemenea, menționează că petenta că acesta nu are măsura de a-și asuma o 
atitudine corespunzătoare, cu toate că i-a fost explicat normele pe care trebuie să le 
respecte o persoană ce îmbrățișează credința păgână/politeistă. 
3. În aceeași măsură, pârâtul recunoaște că cunoaște gravitatea faptelor sale și că 
acesta era scopul urmărit, acesta nefiind pe deplin satisfăcut de rezultat, de unde 
înțelegem că această erezie avea ca scop producerea unei impietăți unei comunități ca 
urmare a unor conflicte personale cu membrii reprezentanți ai comunității păgâne. 
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Tot acesta susține că ”zeitatea” este o creație personală și refuză să retragă de la 
publicare materialele despre aceasta. 
4. În drept canonic, Păgânismul prin teologia sa și prin normele de etică și 
ortopraxie ne cheamă la o cumpătare asupra direcției spre care noi, ca practicanți ale 
Vechilor Căi suntem chemați să ne închinăm la Zeitățile ce promovează 
comportamente și principii axiologice în care loc central ocupă Natura și Universul și 
pe acelea să le urmăm ca autentice, restul fiind produse ale minții umane. „Nu vă 
închinați Zeităților străine, ci numai adevăratelor Zeități legate de Natură și Univers” 
ne spune Cartea lui Thoth, Zeul Înțelepciunii în Kemetism. 
5. Promovarea unei idei false despre o divinitate cu comportamente imorale, fără 
legătură cu Natura sau Universul, dar cu o Zeitate străină, a cărei existență este cel 
puțin chestionabilă, este incompatibilă cu teologia păgână care se concentrează doar 
pe adevăratele Zeități legate de Natură și Univers. 
6. „Zeii sunt modele pentru comportamentul uman și nu ar trebui să fie glorificați 
pentru acțiuni imorale” continuă în aceeași manieră didahetică Corpus Hermeticum. 
Răspândirea unei false credințe despre o divinitate cu comportamente lipsite de etică 
și care izvorăsc din lipsa aprecierii libertății și autodeterminării altora, care sunt 
inacceptabile nu trebuie încurajate ca modele de crez. Acestea sunt incompatibile cu 
teologia și practicile păgâne care văd Zeii ca modele pentru comportamentul uman și 
nu ca justificări pentru acțiunile imorale. 
7. Imnul către Demeter ne îndreaptă atenția, mintea și inima către adevărul unic 
al spiritualității păgâne, acela pledând armonia cu Natura și Universul, respectul față 
de Zei și Zeițe, respectul față de strămoșii noștri și învățăturile sacre apărate și cu 
prețul sângelui vărsat, cât și către condamnarea oricărei forme de comportamente 
distructive sau imorale, ori promovării de fapte ilicite, precum violul. „Zeitățile 
trebuie să fie venerate pentru virtuțile lor morale și pentru influența pozitivă pe care 
o au asupra oamenilor, nu pentru acțiunile negative sau imorale." 
8. În drept, s-a invocat Statutul Asociației, art. 33, lit. (g). 
9. La interpelare, susține că își menține sesizarea verbală și că dorește 
condamnarea ereziei alupigusioniste. 
10. Întâlnirea, a avut ca discuție condamnarea acestui comportament și izolarea 
persoanei ce a produs sminteală comunității păgâne. Lavric Ioan a continuat să susțină 
erezia și a spus că nu dorește să retragă materialele de propagandă publicate în acest 
sens, dar și a ținut să ne expună faptul că erezia este o simplă producție a minții 
proprii, respectiv o formă de răzvrătire față de deciziile conducerii THE NEW 
PAGAN DAWN. 
 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE ZEILOR, A VECHILOR CĂI ALE PĂGÂNISMULUI, 

CU RESPECTAREA TRADIȚIEI, ETICII, ORTOPRAXIEI,  
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PRACTICII ȘI TEOLOGIEI PĂGÂNE 
SACROSANCTUL SINOD PĂGÂN AL THE NEW PAGAN DAWN 

HOTĂRĂȘTE 
 
 Condamnarea publică a ereziei alupigusianiste, inițiate de Lavric Ioan prin care 
acesta susține o zeitate, străină Păgânismului care produce sminteală și blasfemie la 
adresa comunității și teologiei păgâne, precum și susține comportamente imorale prin 
care se produce o daună la adresa Zeilor și care încurajează forme de violență la adresa 
valorilor noastre, dezbinându-ne și distrugând esența axiologică a căilor noastre. 
 Sancționarea cu măsura excluderii din toate demnitățile avute la nivelul THE 
NEW PAGAN DAWN, precum și inițierea unui demers disciplinar în Comisia de 
Etică în vederea distanțării de o astfel de susținere și de un astfel de personaj care vine 
să erodeze valorile pe care le mărturisim. 
 Punerea în vedere către Lavric Ioan cu ștergerea materialelor de susținere a 
smintelii eretice, precum și solicitării de scuze publice și a îndreptării față de aceste 
acțiuni. 
 Prezenta se comunică Comisie de Etică, Consiliului Director în termen de 1 oră 
de la pronunțare, în vederea luării la cunoștință. 
 Cu drept de apel în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial Păgân. 
 Pronunțată în ședință publică astăzi, 29.01.2023. 
 
 

Președinte 
Cosmin  

OLTEANU 

 Membru 
Mario-Leonard 

CASSIAN 
 
 
 
 

Grefier 
Sebastian-Carol  

 CRISTEA  
 
 
 
 
Red. Preș. C. Olteanu 
Tehnored M.-L. Cassian/10 ex./13.11.2022 
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