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Draga Corneliu,
Multe multumiri pentru faptul ca ne transmiteti
excelentele dumneavoastra articole care ne tin la
curent cu politica internationala în cele mai sensibile zone ale lumii. Temele pe care le abordati
prezinta dificultati pentru majoritatea oamenilor
si numai cineva cu cunostintele, experienta si
întelepciunea dumneavoastra se poate aventura
sa scrie despre ele. Personal, apreciez enorm articolele dumneavoastra si nu pot sa-mi imaginez
cum ar arata Diplomat Magazine daca ar fi lipsita
de articolele dumneavoastra.
Va rog sa continuati sa scrieti, sa puneti în lumina si sa împartasiti cunostintele dumneavoastra
despre locuri de unde nu primim decat confuzie
si dezinformare de la diverse surse.
Dr. Mayelinne de Lara – Editor, Diplomat Magazine - Olanda
Va urez un An Nou cu suficiente resurse pentru a
mentine nivelul dumneavoastra de calitate si cunoastere.
Aflu întotdeauna o multime de lucruri cand studiez revista dumneavoastra.
Decizia dumneavoastra si a echipei dumneavoastra de a nu mai publica editia în limba engleza este cu certitudine una dificila. Am admirat
întotdeauna aria de acoperire si calitatea revistei
dumneavoastra. Am reusit sa aflu o multitudine
de lucruri despre o zona care este neglijata de
publicul german si mass media.
Am fost întotdeauna mandru ca am contribuit la
eforturile dumneavoastra.
Gl. Bg. (ret.) Dieter Farwick – fost șef al operațiilor la Cartierul general NATO și al Serviciului de Informații al armatei germane
Mesaj de An Nou pentru Pulsul Geostrategic
Avînd privilegiul de a face parte din echipa – pe cat de restransa, pe atat de competenta si
daruita cu pasiune si har – care, sub semnul
initiativei si al exemplului oferit de domnul general Corneliu Pivariu, a pus piatra de temelie a
publicatiei „Pulsul Geostrategic”, ca una dintre
putinele publicatii private de profil din Romînia
si din Europa de Est si Centrala. De-a lungul celor aproape 14 ani de la aparitie si al celor 270
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de editii bilingve –romana si engleza – am avut si
am bucuria si satisfactia de a fi si martor si modest contributor la vitalitatea „Pulsului” si la
cresterea aripilor sale care, astazi, îl poarta catre toate cele cinci continente ale planetei Pamant unde este primit cu atentie, apreciere si
admiratie - asa cum marturisesc multele mesaje
primite din partea celor mai variate categorii de
cititori - de la simplul cetatean dornic sa cunoasca, fara partialitate dar cu profundul simt al realitatii cu care lumea globala se confrunta, pana la
înaltele medii academice, universitare, politice,
culturale, militare si analitice din Romania si pana la, practic, toate continentele lumii în care
traim. Mesajele spontane pe care echipa
„Pulsului Geostrategic” le-a primit de la cititori
si colaboratori din tara si de pe meridianele Mapamondului fie la început de an nou, fie cu alte
prilejuri sunt nu doar semnale de apreciere si
pretuire a acestor adevaruri, ci si o confirmare a
realitatii ca, în toti anii care au trecut de la întemeiere, publicatia „Pulsul Geostrategic” si-a construit cu statornicie imaginea de „carte de învatatura” dar si, de instrument al diplomatiei
publice si al dialogului între culturi, arii de civilizatie si de mesager al aspiratiilor romanesti de
pace, stabilitate si conlucrare pentru o lume mai
buna si mai conciliata cu sine însasi. În cee ce ma
priveste, de peste un deceniu de cand contribui,
cu modestie, la realizarea acestei publicatii romanesti cu vocatie universala, am vazut în aceasta nu un prilej de a ma face cunoscut (o vanitate
care, la varsta mea, nu ma mai ispiteste), nici
pentru materialitatea repede trecatoare a unor
drepturi de autor ci, înainte si în ultimul rand, de
a face, atat cat îmi sta în putinta ca Romania sa
fie mai bine cunoscuta, apreciata si evaluata la
adevarata sa valoare si capacitate de a fi o tara
dinamica si respectata în marea familie a natiunilor lumii.
Cu credinta în vechea povata a
evanghelistului, “cine are urechi de auzit, sa auda, adresez ”Cititorilor Pulsului” rugamintea de
a citi si printre rînduri sensul acestor marturisiri, cu speranta si convingerea ca vremelnica
încetare, a aparitiei versiunii engleze a publicatiei va fi doar o lacuna vremelnica,
La multi si rodnici Ani, “Pulsul Geostrategic!”
Ambasador prof. Dumitru CHICAN
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