
Nr.802 $2.50

Romanian Journal • PO Box 4009, Sunnyside, NY 11104 • Tel. (718) 482-9588 sau 646 322-3677 • Fax. 347 642-8768
www.romanianjournal.us • email: editor@romanianjournal.us  /  romanianjournal@yahoo.com

Din Sumar
•• BOALA CARE

UCiDE pE
ROMâNi ........... pg.4

•• SCANDALURi
hOMOSExUALE
îN BiSERiCi DiN
ROMâNiA .... pg.12

•• DEpOpULAREA
MUNțiLOR
CARpAți ..... pg. 20

•• LUCRURi 
iNtERESANtE
DESpRE viSE 
.............................. pg.24

•• CUviNtE 
îNCRUCiŞAtE. pg.26

•• viBRAŢiA
NUMEROLOGiCĂ
A CASEi vĂ
iNFLUENŢEAZĂ
viAŢA ......... pg.27,29

•• hOROSCOp..... pg.31

•• SpORt ....... pg. 32-33

Cursul Valutar BNR
1 EURO1 EURO = 4.5617 RON4.5617 RON
1 USD1 USD = 3.91363.9136 RONRON
1 EURO1 EURO = 1.1656 USD1.1656 USD

26 iulie, 2017

România are de primit miliarde
de dolari de la vechi datornici

Profil româno-american
ANCA SOLOMON: ”Adaptarea la o situație nouă este în noi. Te dai cu oameni buni, bun
ajungi! Te dai cu oameni răi, rău ajungi! Găsește calea cea dreaptă și vei fi mulțumit!”.
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    Acceptam comenzi din Romania 
               pentru orice produse!

   PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE CERETI CU ALEX!
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ACTUALITATE

DEZASTRE ÎN ŢARĂ
Sute de copaci doborâţi de vânt,

zeci de localităţi fără curent 

Marţi seară, peste 500 de copaci au fost doborâţi de vânt, 44 de
localităţi au rămas fără curent electric şi zeci de autoturisme şi
acoperişuri au fost avariate în urma furtunii care s-a abătut
asupra Brăilei, conform informaţiilor furnizate de purtătorul de
cuvânt al ISU Brăila, lt. col. Ştefan Stoian, relatează Agerpres.
"Au căzut 501 copaci, din care 69 în municipiu şi 432 în judeţ.
În acest moment există 44 de localităţi fără curent electric.
Avem 21 autoturisme avariate, dar numărul lor este în creştere
şi 20 acoperişuri avariate în tot judeţul', a declarat lt. col. Stoian.
Femeia de 51 de ani care a fost lovită de un copac doborât de
vânt, în timp ce se afla în maşină în staţiunea Lacu Sărat şi
care se află internată în comă cu politraumatisme la secţia de
Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila va fi
transferată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi. Soţul femeii
rănite grav, care se afla în aceeaşi maşină, a suferit şi el mai
multe traumatisme şi se află internat la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Brăila, iar o altă femeie rănită uşor în urma furtunii se
află internată în aceeaşi unitate spitalicească.  
UPDATE: Femeia lovită de un copac doborât de vânt a dece-
dat.
VIJELIA a făcut prăpăd în București
Treizeci şi trei de copaci smulşi de vântul puternic au căzut pe
autoturisme şi carosabil în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, informează
ISU.
Potrivit sursei citate, 13 autoturisme au fost avariate. De
asemenea, ca urmare a fenomenelor meteorologice, opt sesizări
au făcut referire la căderi de tencuială. Situaţiile cele mai grave
au fost semnalate pe calea Plevnei 23, strada Moşoia şi strada
Novaci.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni o
avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ şi furtuni,
valabilă până miercuri dimineaţă, în cea mai mare parte a ţării.
Potrivit meteorologilor, în intervalul 24 iulie, ora 20,00 - 26 iulie,
ora 3,00, în toate zonele de munte, precum şi în Banat, Crişana,
Oltenia, Maramureş, Transilvania, nord-vestul Moldovei şi vestul
Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată
ce se va manifesta prin intensificări ale vântului cu aspect de
vijelie, frecvente descărcări electrice, averse ce vor avea şi
caracter torenţial şi căderi de grindină.
De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin cumulare se
vor înregistra cantităţi de apă ce vor depăşi 20 - 25 l/mp şi
punctiform 50 - 60 l/mp.
Meteorologii precizează că astfel de fenomene se vor semnala
şi în regiunile estice şi sud-estice, dar pe spaţii mai restrânse,
îndeosebi în a doua parte a zilei de marţi (25 iulie) şi în prima
parte a nopţii de marţi spre miercuri (25/26 iulie).
Pe lângă municipiul București, care este sub Cod Portocaliu de
furtună, au mai fost emise următoarele avertizări meteo: 
- în județele Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu, Călăraşi, este Cod Portocaliu

de averse torenţiale care vor local cumula cantităţi de apă de
35-40 l/mp, intensificări ale vântului cu viteze ce pot atinge la
rafală 70...90 km/h, grindină de medii dimensiuni, descărcări
electrice frecvente. 

- în județele Alba și Mureș este Cod Portocaliu de frecvente
descărcări electrice, intensificări ale vântului care vor lua
aspect de vijelie depășind la rafală 90 km/h, grindină de di-
mensiuni medii, averse de ploaie ce vor depăși local 20-25
l/mp. 

- Cod Portocaliu în județele Maramureș, Sălaj și Satu Mare de
frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată
ale vântului ce vor lua aspect de vijelie depasind la rafală 90
km/h, grindină de dimensiuni medii, averse care vor cumula
local 25 l/mp.

Sute de milioane de la UE: 
Corina Creţu a aprobat finanţarea

a trei proiecte majore
407 milioane de euro din fondurile politicii de coeziune sunt
investite în trei proiecte de infrastructură rutieră, care vor
îmbunătăți interconectarea şi, într-un orizont apropiat, vor duce
la creştere economică şi crearea de noi locuri de muncă în
vestul României.
"Aceste proiecte, finanțate de Uniunea Europeană, au triplul
obiectiv de a îmbunătăţi securitatea rutieră, de a contribui la
dezvoltarea economică a regiunilor vizate şi de a consolida co-
eziunea teritorială din România", a argumentat comisarul
european pentru politică regională, Corina Creţu.
Astfel, mai mult de 336 milioane de euro vor fi investiți în
construirea secţiunii dintre localitățile Dumbrava şi Deva, din
autostrada Lugoj-Deva, parte a Reţelei transeuropene de
transport (RTE-T), dar şi în infrastructura conexă (poduri,
intersecţii, tunele…). Timpul necesar deplasării automobiliștilor
între cele două oraşe va fi redus astfel cu o treime.
Alte 62 milioane de euro vor fi utilizate pentru reabilitarea unei
secțiuni din drumul naţional 6, ce leagă orașele Alexandria şi
Craiova, în sud-vestul ţării, cu scopul de a ameliora securitatea
rutieră şi de a reduce timpul de deplasare cu trei sferturi de oră.
Nu în ultimul rând, aproximativ 9 milioane de euro vor finanţa
construirea secţiunii de drum dintre oraşele Timişoara şi Lugoj,
precum şi a unei variante ocolitoare în zona Timișoara.

Dezvăluiri INCENDIARE despre
mafia lemnului

Antena 3 seria
dezvăluirilor despre
investigația de la Kro-
nospan, dosar de
siguranță națională
din mafia lemnului,
după ce luni seară a
difuzat o înregistrare
cu comisarul Traian
Berbeceanu, fost șef

al BCCO Alba, care i se destăinuia procurorului DIICOT, Costel
Chirilă, că a fost nevoit să închidă dosarul ce viza compania
Kronospan din lipsă de resurse.
”Există documente care să ne arate dacă aceste resurse au
fost cerute? Sau care să ne arate că acel dosar a fost redeschis,
așa cum spunea comisarul Berbeceanu, în acea toamnă?”, a
întrebat Mihai Gâdea, informează Antena 3.
În cadrul emisiunii Sinteza Zilei a fost difuzat un interviu acordat
de fostul şef DIICOT Alba, Ioan Mureșan, cu privire la motivele
care l-au făcut să îl ancheteze pe comisarul Traian Berbe-
ceanu.
Conform declarațiilor sale, mai mulți oameni de afaceri din
Hunedoara ar fi prejudiciat statul prin evaziune fiscală. Aceștia
au avut acces la informații secrete din interior, în baza cărora
au reușit să ascunde parte din afaceri.
”Niciun om din echipa care lucra în această fază nepublică a
dosarului nu ar fi putut transmite informația cu privire la percheziții
fără implicarea principalului coordonator al firmelor intermediare.
Pentru că acesta se știa că e vizat. Singura persoană căreia i-a
fost transmisă astfel informația a fost domnul Berbeceanu
Traian, cu ocazia transmiterii autorizației de percheziție. La
început nu am solicitat măsuri de interceptări pe domnul Berbe-
ceanu pentru că, prima deconspirare, chiar dacă ne ducea cu
gândul la Berbeceanu, văzând relațiile apropiate dintre el și
acel intermediar, am crezut că s-a realizat din greșeală”, a spus
Ioan Mureșan, despre cursul investigațiilor în dosarul referitor
la fraudarea TVA-ului.
Peste câteva luni, procurorii fac noi verificări, însă Traian Berbe-
ceanu nu a mai fost informat. În timpul filajului, anchetatorii au
putut observa mașina comisarului Berbeceanu în proximitatea
companiilor vizate de anchetă.
Așadar, în urma supravegherii operative, se constată că ”în in-
tervalul orar 10.23-11.00, Cupețiu Dorin și Berbeceanu Traian
erau prezenți în aceleași locații, după cum urmează:
- în data de 5.10.2012, în intervalul 10.23 - 11.00 la sediul

social al SC COMSID SRL Deva, jud Hunedoara.
- în data de 7.10.2012 în intervalul orar 12.06-12.41, în zona

parcării hipermarketurilor Metro și Praktiker din municipiul
Deva”.

Înmormântarea Denisei
Manelista

Denisa Răducu, artista cunoscută
sub numele de Denisa Manelista,
a fost înmormântată, marți după-
amiaza, în localitatea natală,
Ștefănești, din județul Vâlcea.
Un incident a adus și mai multă
durere în inimile familiei. Preoții
au decis să facă slujba de înmor-
mântare în afara bisericii. Motivul:
Lumea s-a înghesuit în locașul
de cult și nu mai era loc nici pentru
sicriu.
Mii de oameni au condus-o pe
Denisa pe ultimul drum. Oamenii
au început să aplaude atunci când

cortegiul funerar s-a pus în mișcare către biserică. Pe drumul
spre mănăstirea Morunglav, unde s-a oficiat slujba de înmor-
mântare, a fost acoperit, în întregime, cu petale de trandafiri.
Denisa Răducu a pierdut lupta cu moartea duminică dimineaţă,
la numai 27 de ani.

ULTIMA ORĂ
După egalul cu Viktoria Plzen, 

Gigi Becali i-a NENOROCIT
Steaua s-a făcut de râs în fața a 34.000 de steliști, pe Arena
Națională, în meciul din preliminariile Ligii Campionilor cu
Viktoria Plzen. A fost 2-2, după ce cehii au condus de fiecare
dată.
După meci, Gigi Becali și-a desființat jucătorii, dar și pe antrenorul
Nicolae Dică, anunțând pe cine dă afară de la echipă, criticân-
du-l dur pe Achim. Nici Ionuț Larie nu a scăpat de atacul lui
Becali. Un alt fotbalist făcut praf de patron a fost Gabriel
Enache.
"Zic ca am intarit echipa, ca suntem mai puternici ca niciodata
si cand colo... N-avem forta. Sunt dezamagit mai mult de
rezultat, dar si de joc. N-am jucat nimic in prima repriza. Asta e
problema! Aia au pasat, noi n-am pasat. Niță a greșit la golul
doi. Poate are dreptate Dragomir și trebuia să-l aduc pe
Șumudică.
Ce să fac, ce pot să fac, nu știu. Sunt și la cald, sunt supărat,
poate spun acum niște lucruri, îi supăr și pe Dică și pe Meme.
Și nu vreau asta. Nu știu ce am vrut să spun, ce nu am vrut să
spun, că pierdem toate meciurile.... Nu vreau la ora asta nimic,
nimic nu vreau la ora asta, nu mai vreau să cumpăr nimic, tot
cumpără, mă întrebăm cu cine să joace, mare semn de întrebare
cine să joace Teixeira sau Man și apoi în locul lui Man, intră
Achim...
Ce să faci? Că parcă ne-am pus acolo să ținem scorul. Budescu
a fost excepțional. Dacă Budescu rămânea pe teren probabil
câștigam prin valoarea echipei. Noi nu avem echipă de pressing,
ce vrea Dică să facă, a început acolo, vezi Doamne... Asta e, e
și el tânăr, la început (Dică, n.red.). Problema e că noi nu ju căm,
nu am jucat la nimic în prima repriză. Noi nu pasăm, stăm foarte
bine de la mijloc în sus, dar noi nu pasăm. Nu sunt antrenor.
Achim mai e el jucător de Steaua, sunt așa de supărat, că e
posibil să spun și tâmpenii. Să luăm două goluri așa aiurea....
Nu îl scot vinovat pe Dică, nici pe nimeni. Noi suntem vinovați,
eu sunt vinovat că nu am luat niciun fundaș central ca lumea. L-
am luat pe Larie. E vina mea. A greșit pe Dică, că la 2-2, îl băgai
pe Man, nu pe Achim. Ce explicații să ai... Eu le-am zis că nu
vreau să-l mai văd. Nu îl mai las în lot ca să nu-l mai bage. Ca
să fie clar, Dică nu are nicio problemă. Nu îl schimb, ca să nu
spe cu leze nimeni. Dacă nu vom câștiga, eu sunt vinovat pentru
că nu am ales bine antrenorul. Ce, nu l-am ales eu pe Dică? Eu
l-am ales!
N-avem cum sa ne calificam fara un fundas central. Eu mai
cred în calificare. Calificarea nu e pierdută. Dacă nu joci cu
fundaș central, nu avem cum să ne calificăm. Un fundaș a făcut
cadouri. Mai bine era 0-0 decât 2-2. Nu avem nici fundaș
dreapta. Cand joci doar cu un fundas central, iar celalalt face
cadouri. In loc sa fie 2-0, a fost 2-2. Si nici fundas dreapta nu
avem... La primul gol, unul se fereste, celalalt da pasa cu
cocoasa ca sa dea gol... Ce fel de fundas central e el? Trebuie
sa improvizam pentru ca nu poti sa joci cu Larie.
L-a bagat pe Achim... Eu nici nu stiam ca mai e in lot. Auzi si tu,
il bagi pe Achim!? Si asa aveam doi mijlocasi centrali, el il baga
si pe al treilea, in loc sa-l joace pe Man. A gresit tot Dica, pentru
ca asta inseamna cand iau tot ce e mai bun in tara si echipa nu
joaca. Nu se pune problema sa-l dau afara, tin la el, il iubesc ca
om. Nu ne certam de la un meci.
Nu avem fundaş lateral, nu-l avem pe Pleaşcă? Nu e în graţiile
lui Dică? O să fie. Eu am spus că nu mă bag niciodată. Când e
vorba de bani şi de echipa mea, nu pot să las aşa. M-am
saturat, nu vreau sa mai cumpar nimic. Sunt asa de suparat ca
nu-mi mai arde de nimic.”, a spus Becali după meci.
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Boala care ucide un român
la fiecare trei minute. 

Afecţiunile care pun România 
pe locul 1 al statisticii negre a UE

Aproape 4 milioane de români şi-au pierdut viaţa în ultimii 10
ani din cauze medicale, aproape 2,4 milioane fiind ucişi de doar
trei afecţiuni. Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de
mortalitate în rândul românilor, cea mai des întâlnită maladie de
acest gen fiind boala ischemică a inimii, potrivit datelor făcute
publice de Institutul Naţional de Statistică (INS). În ultimul
deceniu, nu mai puţin de 1.682.935 de persoane, adică un om
la trei minute, şi-au pierdut viaţa în România din cauza bolilor
cardiovasculare, 570.857 murind din cauza bolii ischemice a
inimii şi 525.343 din cauza afecţiunilor cerebro-vasculare. De
altfel, România este pe locul 1 în Europa în topul negru al
mortalităţii din cauza bolilor cardiovasculare. Pe locul al doilea
în cazul bolilor cauzatoare de moarte în România sunt tumorile,
urmate de bolile aparatului digestiv. Bolile de natură endocrină,
între care şi diabetul zaharat, se situează pe poziţia a noua,
înaintea lor, mai multe decese fiind provocate de bolile respiratorii,
leziunile traumatice sau bolile aparatului genito-urinar.
3.947.369 de români şi-au pierdut viaţa, în perioada 2006-
2016, din cauze medicale, aproape 2,4 milioane de persoane
(2.379.770 persoane) fiind ucise numai de primele trei afecţiuni
din acest top negru al mortalităţii.
Datele INS arată că bolile cardiovasculare sunt cele care au
provocat cel mai mare număr de decese în România, în ultimul
deceniu. 1.682.935 de persoane au murit din această cauză.
Principala afecţiune de acest tip a fost boala ischemică a inimii,
570.857 de oameni pierzându-şi viaţa din această cauză, urmată
de afecţiunile cerebro-vasculare care au ucis 525.343 de români.
Dacă ne uităm la statisticile pe regiuni, regiunea Sud-Muntenia
a înregistrat numărul cel mai mare de decese cauzate de bolile
cardiovasculare, cu 300.955 de cazuri, 26.049 fiind înregistrate
numai în 2016. Regiunea Vest este cea care înregistrează cele
mai puţine morţi generate de afecţiunile cardiovasculare, cu
155.551 de decese, dintre care 13.625 au avut loc anul trecut. 
În ceea ce priveşte situaţia pe judeţe, în Municipiul Bucureşti au
murit cele mai multe persoane atât per total, cât şi în ceea ce
priveşte situaţia pe cele mai frecvente două afecţiuni. Astfel, un
număr total de 132.481 de bucureşteni şi-au pierdut viaţa din
cauza afecţiunilor cardiovasculare, 48.082 murind din cauza
bolii ischemice a inimii şi 45.733 fiind ucişi de bolile cerebro-
vasculare. La capătul opus se situează judeţul Tulcea, cu
19.267 de decese, dintre care 1.709 au fost înregistrate doar
anul trecut. 
Bolile cardiovasculare sunt urmate în topul cauzelor mortalităţii
în rândul românilor de tumori. Acestea au provocat moartea a
533.086 români în ultimii 10 ani, potrivit datelor INS valabile
pentru perioada 2006-2016. 51.772 persoane şi-au pierdut viaţa
doar anul trecut din această cauză. 
În situaţia pe regiuni cele mai multe decese au fost înregistrate
în reiunea Nord-Est, cu un total de 86.328, 8.615 producându-
se doar în 2016. La polul opus se situează regiunea Sud-Vest,
cu 48.225 decese, dintre care 4.685 au avut loc anul trecut.
Clasamentul pe judeţe este condus şi de această dată de
Municipiul Bucureşti, cu 57.074 persoane ucise de afecţiuni
asociate tumorilor, cu 5.391 cazuri produse în 2016. Covasna
este judeţul cu cele mai puţine decese provocate de apariţia tu-
morilor, cu doar 5.311 persoane decedate în ultimii 10 ani şi
494 anul trecut. 
Topul primelor trei afecţiuni cauzatoare de moarte în rândul
românilor este completat de bolile aparatului digestiv. 163.749
de persoane şi-au pierdut viaţa din această cauză, cele mai
multe decese fiind înregistrate în regiunea Nord-Est, 32.670 de
cazuri în total, dintre care 2.906 înregistrare în 2016. Statistica
este încheiată de regiunea Vest, cu un total de 11.838 decese
cauzate de bolile digestive, 1.035 anul trecut. În ceea ce
priveşte situaţia pe judeţe, din nou, clasamentul negru este
condus de Municipiul Bucureşti, cu 14.506 cazuri, dintre care
1.176 în 2016. La coada statisticii se află judeţul Covasna,
unde 1.260 de persoane au murit în ultimul deceniu din cauza
acestui tip de afecţiuni, în 2016 fiind înregistrate 113 decese. 
Bolile aparatului respirator sunt cele care urmează în topul
negru al cauzelor mortalităţii în România, cu 144.606 decese
întregistrate în ultimii 10 ani. Cea mai afectată regiune a fost
Nord-Estul, cu 27.591 cazuri per total, 2.599 în 2016. Deşi
regiunea Bucureşti-Ilfov se situează pe ultima poziţie în cazul
statisticii pe regiuni, cu 11.808 decese, Municipiul Bucureşti
conduce topul negru pe judeţe în cazul acestei afecţiuni.
Complicaţiile respiratorii au luat viaţa unui număr de 9.953 de
persoane numai în Bucureşti, în timp ce statistica judeţeană
este încheiată de judeţul Covasna, cu 1.146 decese din cauze
respiratorii înregistrate. 
122.746 de români au murit, în ultimii 10 ani, din cauza leziunilor
traumatice, otrăvirilor sau ca urmare a altor cauze externe.
Cele mai multe decese s-au înregistrat în regiunea Nord-Est,
cu 24.663 de cazuri (2.097 în 2016), în timp ce cele mai puţine

s-au produs în regiunea Bucureşti, 9.707 cazuri (730 în 2016).
În ciuda acestui fapt, Municipiul Bucureşti conduce topul
mortalităţii pe judeţe, cu 7.846 de decese cauzate de leziuni
traumatice, otrăviri sau alte cauze externe în ultimii 10 ani, 591
doar în 2016. Clasamentul negru este încheiat de judeţul
Covasna, cu 1.448 cazuri, 121 fiind înregistrate anul trecut. 
Bolile aparatului genito-urinar au provocat moartea a 31.217
români în ultimii 10 ani, 3.623 de conaţionali murind doar anul
trecut din cauza acestui tip de afecţiuni. În ceea ce priveşte
regiunile, cele mai multe decese au fost înregistrate în Nord-
Est, 5.381, cu 549 de cazuri în 2016, în timp ce regiunea
Bucureşti-Ilfov se situează pe ultima poziţie, cu 2.877 decese,
dintre care 334 anul trecut. Din nou, Capitala este cea care
conduce mortalitatea pe judeţe în acest caz, cu 2.555 cazuri, în
timp ce judeţul Ilfov înregistrează cele mai puţine persoane
ucise de afecţiunile aparatului genito-urinar, cu 322 de cazuri în
10 ani. 
În topul negru al mortalităţii urmează decesele cauzate de
bolile sistemului nervos. 30.738 de români şi-au pierdut viaţa în
perioada 2006.2016 din această cauză, 3.916 murind doar anul
trecut. Regiunea Sud-Muntenia este cea mai afectată de acest
tip de boli, cu 5.377 de cazuri, în timp ce regiunea Sud-Vest
încheie lista, cu 1.882 decese. În topul pe judeţe conduce
Municipiul Bucureşti, cu 3.609 cazuri, statistica fiind încheiată
de judeţul Bistriţa-Năsăud, cu 111 cazuri în 10 ani. 
Bolile infecţioase şi parazitare sunt a opta cea mai frecventă
cauză de moarte în rândul românilor. 27.731 de persoane au
murit din această cauză în perioada 2006-2016, 3.126 pierzân-
du-şi viaţa doar anul trecut. Cele mai multe au murit în regiunea
Nord-Est (6.543 / 826 în 2016) şi în Municipiul Bucureşti (2.196
/ 304 în 2016). Cele mai puţine decese au fost înregistrate în
regiunea Vest (2.514 / 262 în 2016) şi în judeţul Gorj (243 / 13
în 2016). Cea mai des întâlnită afecţiune de acest fel este tu-
berculoza, care a ucis în ultimii 10 ani 14.774 de români, 969
pierzându-şi viaţa doar anul trecut. 
Bolile endocrine, de nutriţie şi metabolism sunt abia a noua
cauză de deces în rândul populaţiei din România, diabetul
zaharat fiind cea mai des întâlnită afecţiune de acest fel. 26.973
de români au murit în ultimii 10 ani din cauza acestui tip de boli,
25.505 de decese fiind înregistrate numai în rândul celor care
sufereau de diabet zaharat. În ceea ce priveşte numărul total
de decese, regiunea Sud-Muntenia este cea mai afectată, cu
5.124 de cazuri, in timp ce cele mai puţine persoane ucise de
afecţiuni din această sferă au fost înregistrate în regiunea
Bucureşti-Ilfov (1.742 / 137 în 2016). În ceea ce priveşte situaţia
pe judeţe, în Mureş s-au produs cele mai multe decese (2027 /
135 în 2016), în timp ce în Olt s-au înregistrat cele mai puţine
(153 / 26 în 2016). 
Incidenţa morţii cauzate de diabetul zaharat a fost cea mai
crescută în regiunea Sud-Muntenia (4.794 persoane / 850 în
2016) şi cea mai scăzută în regiunea Bucureşti-Ilfov (1.593 per-
soane / 116 în 2016). Situaţia pe judeţe clasează judeţul Mureş
ca fiind cel cu cele mai multe decese cauzate de diabetul
zaharat (1.972 persoane / 130 în 2016) şi judeţul Olt drept cel
în care au murit cei mai puţini oameni răpuşi de această
afecţiune (145 persoane / 24 în 2016). 
Citeşte şi De ce mor românii cu zile. Cum ne-au luat-o înainte
Surinam şi Cambodgia în topul investiţiilor în sănătate. RA-
PORT
Afecţiunile apărute în perioada perinatală încheie statistica
primelor 10 afecţiuni cauzatoare de moarte în România, cu un
total de 8.127 de persoane decedate în ultimul deceniu din
această cauză. Cele mai multe provenind din regiunea Nord-
Est (1.408 decese) şi din Municipiul Bucureşti (526 decese), în
timp ce cele mai puţine aveau domiciliul în regiunea Bucureşti-
Ilfov (666 persoane) şi în judeţul Covasna (79 persoane).
6.426 de români au murit, în ultimii 10 ani din cauza malformaţiilor
congenitale, deformaţiilor şi anomaliilor cromozomiale. Cei mai
mulţi provin din regiunea Nord-Est (1.240) şi din Municipiul
Bucureşti (418). La coada statisticilor negre se situează regiunea
Vest (424 decese) şi judeţul Giurgiu (58 decese). 
Tulburările mentale şi de comportament au provocat moartea a
5.127 români în perioada 2006-2016. Cele mai multe persoane
decedate din această cauză au avut domiciliul ăn regiunea
Sud-Est (1.276 persoane) şi în judeţul Vrancea (606 persoane),
în timp ce cele mai puţine provin din regiunea Bucureşti-Ilfov
(184) şi din judeţul Braşov (18, cu 0 cazuri înregistrate în 2016). 
Decesul apărut în perioada sarcinii, la naştere sau în perioada
de lăuzie a fost întâlnit în 363 de cazuri în ultimii 10 ani, în 2016
fiind înregistrate 17 cazuri. Cea mai afectată a fost populaţia
din regiunea Sud-Muntenia, cu 68 de decese în perioada 2006-
2016, dintre care 6 anul trecut, iar cea mai puţin afectată
regiunea Vest, cu 18 decese şi doar unul în 2016. În ceea ce
priveşte situaţia pe judeţe, Municipiul Bucureşti înregistrează
cele mai multe cazuri de deces în aceste condiţii, în număr de
24, în timp ce judeţul Caraş-Severin înregistrează cele mai
puţine cazuri, două. 
27.036 de români au murit, în perioada 2006-2016 din alte
cauze, după cum arată statistica INS, 2.881 de decese fiind
incluse în această categorie anul trecut. 
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* În Primul Război Mondial, 85 milioane de militari au
murit; 8,5 și  21 milioane au fost răniți.

* Marele pictor Salvador Dali a fost deshumat pentru
un test AND de paternitate. Nu-i va păsa dacă
judecătorii îi vor fixa pensie alimentară.

* Sâmbăta trecută, în gara din Suceava (Burdujeni)
un tânăr polițist care patrula  a fost înjunghiat mortal
de un descreierat care și-a motivat fapta prin
suferința îndurată în Spania.

* Ministrul de Interne, doamna Carmen Dan, susține
că în România ar mai trebui 20.000 de polițiști. Pa-
trula ar trebui formată din doi polițiști, nu doar din
unu.

* În Ungaria, un microbus cu români care se întorceau
de la muncă din Anglia a fost lovit de o mașină. În
urma acidentului, au murit 3 români și 6 au fost
răniți.

* În satul Heleșteni (jud. Iași) un roi de albine a atacat
doi bărbați ce treceau pe acolo cu căruța. Un om și
calul lui au murit, iar celălalt a fost dus în stare
gravă la spital. Iată că aceste gâze apreciate pentru
dulcele ce-l produc, au produs acum amărăciune.

* Omul de afaceri Dan Voiculescu a fost eliberat
condiționat după 3 ani de închisoare.

* Un tren accelerat Timișoara - București a rămas fără
locomotivă, în câmp. Locomotiva se desprinsese
fără ca mecanicul să observe.

* Raluca Stăncescu, prim-procuror DNA în municipiul
Botoșani, a fost arestată pentru luare de mită. E
ceva banal până și la DNA (Direcția Națională
Anticorupție)…

* Anul acesta, la mare s-au înecat 12 persoane, ma-
joritatea au încercat să facă pe vitejii…

* Din anul 1990 până în prezent au plecat din Româ-
nia peste 3 milioane de oameni.

* Zeci de mii de case în România au fost începute,
dar nu sunt terminate. Poate că proprietarii s-au
răzgândit.

* La Olimpiada de Fizică din Indonezia, liceenii români
au câștigat 4 medalii de aur și una de argint. Ne
mândrim cu ei!

*  5 români au fost arestați în Croația pentru sparg-
erea de bankomate.

1.* În județul Alba, într-o comună fără preot, oamenii
care mor sunt îngroapați în grădina părintească.

* În țara noastră dispar pe oră 3 hectare de pădure,
fie prin furt, fie legal.

*Astronomii spun că, pe baza schimbărilor de atracție
dintre Pământ, Soare și Lună, ar trebui să fie 13
zodii, în loc de 12.

* O femeie luată sclavă de gruparea teroristă ISIS și-
a mâncat propriul copil de un an care fusese ucis
și apoi gătit de jihadiști.

* Preotul Cristian Pomohaci, acuzat că încearcă să
corupă minori, nu mai are voie să oficieze slujbe
bisericești până la încheierea anchetei. Decizia a
fost luată de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

* Începând din 12 iulie, dacă un șofer își suspendă
contractul de asigurare obligatorie, atunci trebuie
să predea Poliției și plăcuțele de înmatriculare.

* Fostul premier Sorin Grindeanu a fost întrebat ce i-
a lipsit ca să poată rezista în funcție. Răspunsul lui
a fost concis și ferm: ”Pupincurismul”.

* În ciuda disensiunilor și a presei ostile, Donald
Trump a apreciat discuțiile de la Summitul G20 din
Germania ca fiind ”un minunat succes”.

* Angela Merkel admite că există diferențe profunde,
dar care speră să poată fi depășite, între ea și
președintele Turciei.

* În urma erupției unui vulcan activ din Alaska, s-a in-
stituit starea  de urgență aviatică deoarece norul de
fum s-a ridicat la 9 kilometri deasupra nivelului
mării.

* După recenta prăbușire a unei clădiri din sudul Ital-
iei, pompierii au confirmat decesul a opt persoane
și rănirea altor zeci.

* 80 de persoane au format un lanț uman în Panama
Beach City (Florida), salvând astfel o familie care
fusese aruncată în apă de curenții puternici ai fur-
tunii.

* Acum o lună s-a deschis cea mai mare plajă urbană
din Europa. Se numește Therme București și se
află la 15 minute de Capitală. Plaja este, practic, o
stațiune care se întinde pe 30.000m2, are o piscină
tropicală, 1.500 șezlonguri și toate cele necesare
pentru odihnă activă.

* În satul Budești din comuna Pleșcuța, aflat în estul
județului Arad, nu s-a născut niciun copil de
aproape patru decenii. Natalitatea este în mare de-
clin în întreaga țară.

* Au început exproprierile pentru magistrala 6 de
metrou bucureștean care va lega zona 1Mai de
Aeroportul Otopeni.

* Într-un reportaj, BBC a prezentat unicitatea satului
Biertan din Transilvania. Biserica de acolo,
construită în 1490, a contribuit, prin preoți, la
împăcarea multor cupluri care aveau probleme. În
acest sat, în 300 de ani, nu a existat decât un divorț.

* Românca Andreea Panțuroiu a cucerit medalia de
aur în proba de triplusalt la Campionatele Europene
de Atletism (U23) pentru tineret de la Bydgoszcz.

* Șoferul unui autobuz din Oradea a fost găsit mort și
dezbrăcat, chiar înainte de cursă. În vârstă de 51
de ani, el luase o prostituată și se retrăsese cu ea
în autobuz, dar i s-a făcut rău și femeia a chemat
Salvarea. Era prea târziu.

* Prefectul de Gorj a dat ordin ca femeile cu fuste
scurte și bărbații în pantaloni scurți să nu mai aibă
acces în prefectură.

* În ultimul timp în România s-au extins două epi-
demii: una de rujeolă la copii și alta, de păcate, la
preoții ortodocși. Despre slujitorii Domnului: la
Constanța, arhiepiscopul Tomisului este acuzat de
furt din fonduri europene, iar un preot a fost arestat
pentru că a adus 50 TIR-uri cu haine din Turcia, fără
să plătească vamă, mințind că duce hainele în Un-
garia; în Ardeal, preotului cântăreț Pomohaci îi plac
minorii, iar la Vaslui arhiepiscopul Hușilor are
aceleași apucături. Știm că preoții se roagă pentru
iertarea păcatelor noastre. Se vede treaba că pen-
tru ei trebuie să ne rugăm noi…

LA ORA DE UMOR
Merge Ion la oficiul poștal din comuna sa natală și-i

spune politicos  funcționarei:
- Doamnă, nu vă supărați, aștept o scrisoare.
- Domnule, nu mă supăr. Așteptați!

***
- Știi care-i culmea zgârceniei?
- Nu știu. Care-i?
- Să-ți ardă casa și tu să dai bip la pompieri și apoi

să-i aștepți răbdător.

VORBE ÎNȚELEPTE
”Cel care iubește mai multe femei le descoperă. Cel

care iubește doar una descoperă iubirea.
***

Omului îi este caracteristic să prețuiască și să-și
dorească ceea ce nu poate avea.

***
Fiecare om are dorințe pe care nu le spune la nimeni

și dorințe pe care nu vrea să le recunoască nici el
însuși.”  (Sigmund Freud)
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Daniela Travel
Tarife surprinzător de ieftine

Bilete de avion, croaziere, 
pachet de vacanță oriunde doriți.

Verificați și cumpărați.  Tel. (818) 726-5151,  (818) 403-6515
e-mail: danielaionescu@gmail.com

Zboruri directe în SUA și China,
din România

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ilan
Laufer, şi ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc au discutat astăzi
despre mai multe proiecte.
Unul dintre proiectele importante este relansarea curselor long
courier spre Statele Unite ale Americii şi China.

”Unul dintre punctele importante în discuţia avută azi cu dl.
Alexandru Cuc, ministrul Transporturilor, a fost relansarea
curselor Tarom de Long Courier, România - USA şi România -
China, un atu şi un sprijin pentru a facilita investiţiile în România.
O veste foarte bună pentru mediul de afaceri! Ministrul Trans-
porturilor, Răzvan Cuc mi-a confirmat azi la întâlnirea de lucru
faptul că până la finalul acestui an vom avea zbor direct în SUA
şi China” a scris Ilan Laufer pe pagina sa de Facebook.
La rândul său, ministrul Transporturilor, a subliniat, pe aceeaşi
reţea de socializare, că redeschiderea acestor curse va veni în
sprijinul investiţiilor din România.
”Am discutat astăzi, cu Ilan Laufer - Ministrul pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ şi antreprenoriat, proiectele de investiţii în
infrastructură pe care le-am putea introduce, cât mai rapid, în
regim de parteneriat public-privat. Am convenit, alături de colegul
meu din Guvern, ca aceste investiţii în infrastructura vor atrage
firme în ţara noastră, nu doar din Uniunea Europeană, cât şi din
ţările non-UE. Îmi doresc o economie cât mai solidă, iar re-
deschiderea curselor Companiei Tarom de Long Curier, Româ-
nia-USA şi România-China va veni în sprijinul investiţiilor în ţara
noastră. Discuţiile, pe care le-am avut la sediul Ministerului
Transporturilor pregătesc Summitul 'Trade Winds 2017', din oc-
tombrie, de la Bucureşti, unde vor fi prezente peste 150 de firme
americane de top interesate de investiţiile în România”, a pre-
cizat Cuc. 

ATLANTYKRON, fenomen 
românesc unic în lume. 

Între 28 iulie și 6 august, la Capidava, județul Constanța, va avea
loc Academia de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Sci-
ence Fiction Atlantykron, ediția 28.

Purtând genericul „Insula viitorului", Atlantykron este singurul
eveniment de acest gen din România cu o tradiție de 28 de ani
și, potrivit multor invitați speciali din străinătate, un eveniment
de profil unic în lume. Inedita Academie, organizată în natură și
departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere
al tinerilor și reunește experți de talie mondială (din care unii au
primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi)
și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin
de 1 km-2. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri
de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau,
participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

Invitați speciali
Organizatorii actualei ediții a Academiei Atlantykron sunt Centrul
Pentru Studii Complexe și Fundația World Genesis din SUA, în
colaborare cu Societatea CYGNUS din Suceava, cu Institutul
Național de Cercetare pentru Sport, cu Institutul de Științe
Spațiale, cu Asociația pentru Inovație, cu HUP Center pentru
Dezvoltarea Performanței, cu SARS Romania (SearchandRes-
cue Service) și cu sprijinul revistei Știință și Tehnică.

Sunt așteptați circa 500 de tineri participanți, lectori, invitați și
organizatori din toate zonele țării. Printre invitați, și-au confirmat
prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport
din România, SUA, Slovacia și Italia. Astfel, sunt așteptați să
participe și să susțină cursuri sau prezentări: Alexandru Mironov,
scriitor, jurnalist de știință, fondator al Programului Atlantykron;
Prof. Dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie și în științe medicale
alternative; Prof. Dr. Leon Zăgrean,șeful Catedrei de Fiziologie
a Universității de Medicină și Farmacie « Carol Davila » din
București; Dr. Pierre de Hillerin, președintele Centrului pentru
Dezvoltarea Performanței Umane; jurnalistul Val Vîlcu; Lucian
Boronea – vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de
Turism (ANAT) și director general Accent Travel &Events;
maestrul în artă culinară Petrișor Tănase; Dan Farcaș, scriitor,
matematician și cercetător al fenomenului OZN; Radu Dop, spe-
cialist în « medicină critică », membru fondator al Centrului de

Studii pentru Științe de Graniță și al Asociației de Telemedicină
și Aplicații Spațiale pentru Sănătate, scriitorul Aurel Cărășel,
Maria Sionionescu, profesor asociat la Institutul Spațial și de
științe astronautice din cadrul Agenției de Explorare Aerospațială
a Japoniei (JAXA), Dr. Eliot Sorel, Co-Președinte al Asociației
Internaționale de Psihiatrie, Task Force, Mihaela Muraru-Mân-
drea, scriitor, președintele Centrului pentru Umanism și Drep-
turile Omului din România. Invitați virtuali, care vor susține
teleconferințe, sunt: Dumitru Dorin Prunariu, astronaut, primul
(și singurul) român care a zburat vreodată în spațiul cosmic;
cercetătoarea americană Erisa K Stilley (Jet Propulsion Labo-
ratory), RaviPrakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misi-
unea Curiosity de pe Marte, parlamentarul canadian de origine
română Corneliu Chișu, Dr. Florin Munteanu, președintele fonda-
tor al Centrului pentru Studii Complexe.

Academia Atlantykron va aniversa 30 de ani de existență
„Peste doi ani, Academia Atlantykron va aniversa 30 de ani de
existență. Aceasta ne obligă să păstrăm tradiția și să continuăm
evenimentul, care a schimbat în bine destinele a mii de oameni.
Zece zile pe an, această insulă reunește elite ale României pre-
cum și din întreaga lume. Toată echipa de organizare se implică
în mod voluntar în coordonarea acestui eveniment, dar
satisfacțiile spirituale sunt enorme. Simt că pe această insulă,
unde se desfășoară Academia, se prefigurează un model de so-
cietate civilă a viitorului. În 1989 debarcam pentru prima dată pe
insulă, alături de scriitorul și jurnalistul de știință Alexandru
Mironov și de scriitorul și profesorul Aurel Cărășel, însoțiți de
mai mulți fani și scriitori de literatură ScienceFiction, și hotăram
să organizam, an de an, o tabără de creație SF. Deși eram cu
toții iubitori ai anticipației, nici prin gând nu ne trecea că în urma
acestei efervescențe, o pot numi chiar „Egregora", evenimentul
se va transforma în Academie de vară și va dăinui încă 28 de
ani!", subliniază Sorin Repanovici, coordonatorul general al
Academiei Atlantykron.
Potrivit echipei de organizare a Academiei Atlantykron, oamenii
pot proiecta viitorul, cel mai eficient, în mijlocul naturii – natură
de care nu trebuie să ne despărțim niciodată. Ca un paradox,
semnalul de telefonie mobilă nu este satisfăcător în regiune, în
schimb, pe insulă este asigurată conexiune wireless la internet
și sunt sute de device-uri de ultimă oră. Multe evenimente și idei
sunt transmise de la fața locului pe internet și, pe de altă parte,
în fiecare zi este asigurată comunicarea cu invitații virtuali prin
intermediul videoconferințelor.
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Era procurorilor „mînca-ţi-aş gura!”

Maria Diana Popescu
Iohannis apără cu străşnicie fundul lui Koveşi, pentru că fundul generos al
acesteia stă pe dosarele retrocedărilor din Sibiu ale lui Iohannis şi pe cele
ale soţiei sale, însă, era procurorilor „mînca-ţi-aş gura” trebuie să dispară!
Acelaşi teritoriu nu poate fi stăpînit de mai mulţi tigri! Koveşi n-a dat concurs
pe post, ci a fost numită printr-un troc politic mizerabil între tătucul Băsescu
şi Ponta! Viciul şi ilegalităţile, acestea sînt bolile de care suferă D.N.A.! De
cînd ne-au inundat farmaciile şi s-au înmulţit medicamentele prim-soliştii de
pe scena Puterii şi Justiţiei au luat-o pe arătură, devenind un real pericol
pentru România! Cohortele de ţîpuritori din presa antiromânească le ţin
isonul, iar la această ştachetă, gazetăria din slujba corupţilor poate fi
comparată cu cea mai veche meserie din lume: prostituţia pe bani şi
foloase, indiferent că jurnaliştii lui peşte prăjit lucrează en gros, serii scurte
sau unicate, gen Koveşi, Iohannis, Augustus sau S.R.I. Aceeaşi preacurvie
şi corupţie, cu mici diferenţe de abuz, dictatură sau îndemînare. Dacă
lucrurile ar fi stat altfel, presa curat românească ar fi scris negru pe alb de ce
a murit, atît de tînăr, Ioan Dan Niculescu, şeful campaniei prezidenţiale
online a lui Iohannis, de altfel, as în ceea ce-a făcut, din moment ce Johanis
a cîştigat! Dumnezeu să-l ierte, şi-a plătit, prin moarte, păcatul de „avocat al
diavolului” K.W.I.! Mare rău a făcut poporului, falsificînd votul electronic, dîn-
du-ne, prin minciună, un preşedinte străin de neam, afiliat intereselor altora.
Mafia a morţii e în stare de orice, criminalii din sînul Puterii lucrează non-
stop şi-i omoară cu zîmbetul pe buze pe slugoi, atunci cînd nu le mai sînt de
folos. Cam asta înseamnă să-ţi vinzi sufletul diavolului pentru un pumn de
arginţi. Aşteptăm să fie pedepsit de Dumnezeu şi personajul care a traficat
copiii românilor şi i-a dus în Olanda şi Belgia! Imediat după alegerile
prezidenţiale din 2014, Ioan Dan Niculescu, de 38 de ani, coordonatorul
campaniei online a preşedintelui Iohannis, a murit într-un accident rutier în
satul Roşiori, Suceava, produs între autoturismul în care acesta se afla şi o
autoutilitară-platformă cu un utilaj în spate, ai căror şoferi au scăpat, prin
minune, doar cu mici zgîrieturi. Dacă presa ar fi fost curat-românească, ar fi
desfăcut firul în patru după moartea suspectă, prin spînzurare a sponsorului
campaniei prezidenţiale a lui Iohannis; de fapt, despre doi spomsori care au
sfîrşit cu ştreangul de gît, unul a lui Băsescu, altul a lui Iohannis,.
Doi morţi spînzuraţi!
Se ştie că, după investirea lui Traian Băsescu, cunoscutul om de afaceri
Florian Anghelescu, unul dintre marii săi sponsori în campanie a fost găsit
spînzurat în subsolul vilei în care locuia. Acesta deţinea fabrica de ţigări
„Anghelescu Industry”. Soţia lui, Stana Anghelescu, fusese numită consilier
la Cotroceni în 2004, presa speculînd că, funcţia dobîndită era o recompensă
pentru sprijinul financiar din timpul campaniei. La o distanţă de zece ani, la
începutul mandatului de preşedinte al lui Iohannis, marele sponsor al
campaniei prezidenţiale şi prietenul său, Cristian-Gheorghe Pavel este găsit
spînzurat în locuinţa mamei sale. A naibii coincidenţă! Acesta era soţul Anitei
Pavel – consilier local la municipiul Sibiu, din partea Forumului De mo crat al
Germanilor din România (FDGR), Cristian-Gheorghe Pavel fiind Directorul
adjunct al societăţii de transport public din Sibiu. Cei doi soţi bo ga ţi făceau
parte din grupul de prieteni ai Preşedintelui Klaus Iohannis încă de pe
vremea cînd Iohannis era primar al Sibiului. După cîştigarea alegerilor,
aceştia au participat la petrecerea organizată acasă, la Sibiu, de familia lui
Iohannis, dar şi la petrecerea de Revelion. Afaceristul Cristian-Gheorghe
Pavel din Sibiu l-a sponsorizat pe Klaus Iohannis cu 1,5 milioane de euro,
după care, nefericitul, a fost găsit spînzurat. Lumină în cazul morţii acestor
sponsori ai prezidenţialelor se va face la sfîntu’ aşteaptă, ca şi în cazul ze ci -
lor de morţi suspecte ale ultimului sfert de veac politic românesc.
Sistem de deşeuri şi gunoaie de „prestigiu„
E suficient să aruncăm o privire pe gaura cheii în atelierele şacalilor şi vom
fi surprinşi cum aceştia lăcuiesc sicrie, bat cătuşe şi dosare, ca să poată
servi nestingheriţi halca de putere şi dictatură! Meseriaşii aceştia de
circumstanţă stau la pîndă, urmăresc cu lupa, schimbă amestecurile de pe
lamela microscopului, astfel că relaţiile lor cu adevărul se umflă, aşa, ca
spu ma la halba cu bere şi încep să le scapere colţii şi să bată din copite! La
imensa mizerie în care se zbat românii, adaugă şi ei idioţenia şi penalitatea
lor, însă, agitînd –că, doar, e gratis!– aşa-zise lozinci anticorupţie sau de iu -
bi re supremă pentru patrie, admirîndu-şi, fericiţi, ex-crementările. Infractorii
aceştia din fruntea bucatelor naţionale sînt atît de slabi, că dacă le arăţi
băţul se scapă în pantaloni de frică! Cu toate că, de cele mai multe ori, au
interesul lăsat, fără pic de jenă la vedere, primesc chiar distincţii, în funcţie
de afilierea la diverse grupuri, puteri străine sau în funcţie de propriile in te re -
se. Crezîndu-se buricul României, se încreţesc de mînie dacă cineva nu le
e pe plac, dacă nu le adoră blana şi nu le piaptănă coada. Ăştia nu trebuie
iritaţi, ci luaţi prin surprindere şi dat cu ei, dintr-o dată, de pămînt. Cît vom
mai suporta aceste gunoaie de „prestigiu”, acest sistem din deşeuri, avîndu-
i coautori pe Băsescu, Klaus Wenewr Iohannis, Laura Codruţa Koveşi,
Augustus, o parte a Justiţiei şi a S.R.I. Şacalii aceştia vînează în haită şi se
apără reciproc de gratii. Însă, acum, nemaiînţelegîndu-se între ei, vedem
cum se dau în gît şi se muşcă de cozi.
Pleiada de infractori de la vîrful statului
Tot cu sprijinul gunoaielor de prestigiu, „Domnul general Izmană”, un neica
nimeni, a ajuns să aibă academie, fiind coordonator de doctorate din
sufrageria proprie, unde chefuia cu mafioţii gen Koveşi& Co. Toate doctoratele
date de Oprea trebuie anulate! La fel şi doctoratul lui Koveşi! Numai aşa
putem vorbi de deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia mizeriei de la vîrf.

Setea de putere şi corupţie a săltat adrenalina Codruţei! Tot timpul stătea de
strajă ca să nu sece. Nu v-aţi întrebat niciodată de ce Coldea a scăpat doar
cu pensionarea şi nu e cercetat penal în urma dezvăluirilor lui Ghiţă?
Iohannis ştie de ce ce! Mult-trîmbiţata luptă anticorupţie a D.N.A. a fost doar
o mască pentru acoperirea unor fapte de corupţie, pentru răzbunare şi
eliminarea unor adversari politici, pentru preluarea puterii absolute, prin
slăbirea puterii statului. Fără să ia în calcul că niciunul dintre ei nu este
etern, nici măcar puterea, Koveşi trăieşte, încă, cu sentimentul că este
Dumnezeul a tot ce mişcă în România, aducînd enorme deservicii ţării. Să
vedeţi ce grozăvii vor ieşi la iveală cînd Koveşi va părăsi şefia D.N.A.! În
cazul în care, serviciile străine nu-i vor găsi un loc la fel de călduţ pe afară.
Explicabil de ce Procurorul şef al României n-o destituie pe Koveşi în urma
dezvăluirilor lui Ghiţă, deşi are acest drept, oricum ea n-are bunul simţ să-şi
dea demisia de onoare. În cea mai neagră perioadă din istoria postdecembristă,
perioada basisto-iohannistă (nu că ceilalţi doi „escu” ar fi fost mai breji),
serviciile secrete în complicitate cu şefa D.N.A. au ajuns să şantajeze
oamenii politici şi să numească potrivit intereselor şefi ai instituţiilor statului!
„Toată pleiada aceasta de infractori ar trebui să facă obiectul unui amplu
dosar de corupţie, fals, uz de fals, abuz de funcţie şi în funcţie, furt
intelectual şi obţinere de foloase necuvenite de pe urma acestor ilegalităţi”.
S-a dat ordin ca documentele să dispară
În ultima perioadă bîntuie arestările la comandă, asasinatele, „sinuciderile”
la ordin, accidentele programate, piromaniile de anvergură, la fel ca într-un
stat unde mafia „taie și spînzură”. Ce credeţi că a ars în focul pus în hala de
la Dărăşti? Dovezi incriminatorii! Uite-aşa, alţi zeci de criminali economici şi
şmecheri corupţi au scăpat de pîrnaie! Nu cumva în arhiva care a ars erau
şi documentele cu cei care au luat bani cu vagonul şi au falimentat
Bancorex, Columna, Banca Religiilor? Nu cumva au ars şi documentele de
la contractele de vînzare a B.C.R., Petrom, Sidex, Cîmpurile petroliere din
Marea Neagră, Bechtell, Oltchim? Sau afacerea de pe vremea guvernării
Văcăroiu, cu cel mai bogat cîmp petrolier din Libia, „privatizările” nelegiuite
ale celor peste 1.300 de mari întreprinderi „ceauşiste”? Nu cumva s-a dat
ordin ca aceste documente să dispară, ca să nu-i vină ideea vreunui
„nebun” să le ia la puricat?

#Rezist. Pe bune?

Presa din România a fost foarte interesată de un document apărut pe un
blog prin care o companie britanică, SCL, a făcut un contract cu o companie
americană, Andreea & Associates, pentru ca membri ai Guvernului american
și ai Congresului să fie informați în legătură cu lupta anticorupție din
România. Nu contractul mi se pare important, ci orizontul către lumea de
mâine pe care îl deschide SCL.
SCL (fondator: Alexander Nix) este o companie de sociologie și software,
nu are nimic abscons. Cei care vor căuta pe net, după inițialele companiei,
vor găsi un reportaj CNN în care Alexander Nix își prezintă firma. Pe scurt,
toți utilizatorii de rețele sociale Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn etc
sunt măsurați de softul companiei în nu mai puțin de... 5.000 de puncte.
Practic, fiecare utilizator de net este scanat și i se face un profil socio-
psihologic și comportamental comparabil cu cel făcut pe vremuri numai
pentru astronauții NASA sau comandanții de submarine nucleare. Cu alte
cuvinte, cetățeanul, în cazul de față alegătorul, nu are niciun fel de secret
față de internet. I se cunosc: vârsta, sexul, starea de sănătate, aspectul
fizic, educația, veniturile, obișnuințele culinare, de cumpărături, de călătorie.
Grație serverelor rețelelor sociale li se poate face un istoric. El se întinde
acum pe câțiva ani, dar gândiți-va că astăzi mulți copii folosesc internetul
încă de la 6-7 ani. Se poate anticipa inclusiv evoluția psihică a individului.
Se poate ști dacă trăgea căței de coadă când era mic și urla la angajați la 30
de ani sau, dimpotrivă, se poate şti exact de ce își urăște patronul sau de ce
e bun să fie medic și nu militar. 
Protestele #rezist, pricinuite de Ordonanța 13, ar putea fi un experiment de
tip SCL. Peste 90% dintre cei care demonstrau în piață, pe un ger cumplit,
nu citiseră ordonanța 13. Mulți dintre tinerii participanți spuneau, în interviuri,
că vor fi eliberați din închisoare hoții și violatorii, alții că se legalizează furtul
din bani publici. Un post de televiziune din Statele Unite a reluat știrea
privind protestele și a afirmat, cu subiect și predicat, că în România s-a dat
o lege prin care "poți fura până la 50.000 de euro fără să suporți rigorile
legii", faptul era prezentat ca o curiozitate precum ritualurile de nuntă sau de
înmormântare la triburile africane.
SCL a pășit mai devreme decât alții in lumea de mâine. Pe scurt, anul trecut
s-au dus la David Cameron, premierul britanic de atunci, să-i spună "haideți
să vă ajutăm să nu scoatem Marea Britanie din UE". Modalitatea este
simplă, așa cum este teleportarea căpitanului Picard din Star Trek. Având
profilul psihologic a milioane de cetățeni britanici, fiecare dintre ei urma să
primească mesaje personalizate, în așa fel încât să fie determinat să voteze
într-un anumit fel. Cameron n-a înțeles sau nu a vrut sa înțeleagă și le-a
spus "nu" - vreau ca poporul să aleagă singur. Așa că SCL a trecut strada la
Nigel Farage. Acesta a înțeles mecanismul și a angajat SCL. Rezultatul îl
știți: 52-48 pentru Brexit. 
În cercurile celor inițiați isprava a trecut imediat Oceanul. Primul care a spus
“da” a fost Ted Cruz, candidat republican, care se lupta pentru investitura
partidului la prezidențiale. SCL l-a adus de pe locul 16 pe locul 2. În
momentul acela, Donald Trump a plătit cât trebuia și a angajat SCL. Și a
câștigat alegerile din Statele Unite. 

Aplicația software a SCL este o continuare în lumea politică a aplicațiilor
deja comerciale, unanim folosite pe net, Google sau Facebook, care trimit
publicitate țintită. Dacă v-aţi căutat pantofi, veţi primi multă publicitate despre
pantofi, dacă ați căutat să vă schimbați maşina, veți avea oferte în acest
domeniu. 
SCL rafinează opțiunile politice. Grosier vorbind, cei care sunt de stânga vor
primi mesaje de stânga, iar cei care sunt de dreapta și trebuie convinși să
voteze cu stânga vor primi tipuri de mesaje în conformitate cu personalitatea
lor, în așa fel încât să se îndoiască de liderii dreptei din acel moment. 
În vremea Războiului Rece așa ceva s-ar fi numit război psihologic. În
democrație, lucrurile sunt oarecum asemănătoare cu felul în care este
livrată publicitatea clienților. De exemplu, televiziunile livrează publicitatea
tuturor telespectatorilor, tineri sau bătrâni, bărbați sau femei, acolo se
derulează și Coca-Cola și pilula anticoncepțională. Pe net, doar femeile
primesc publicitatea pentru pilule. Tinerii, în special pe cea pentru Coca-
Cola. La fel procedează și SCL. Mesajul politic nu este la tv, ci personalizat
pentru fiecare individ în parte.
Manipulare ați putea spune. Poate. Dar partidele politice care ne spun
"alegeți-ne, vom construi autostrăzi", după care nu fac nimic nu ne
manipulează doar pentru a ne obține votul? Oricum, în acest moment,
niciun stat nu are legislație împotriva mesajelor ţintite, de orice fel ar fi
acestea, comerciale sau politice. 
( Până la urmă constatăm că nu toată lumea este capabilă să privească
dincolo de ecranul luminos al smartphone-ului sau tabletei).
SCL, lumea de mâine, are reprezentanțe în 17 țări. Deja. În România,
reprezentant este Peter Imre, fost președinte de multinațională, un om cu
legături interne și, mai ales, externe la cele mai înalte niveluri. Peter Imre
este, în sine, o instituție.
Revenind la dezvăluirea privind contractul având ca obiect prezentarea
luptei anticorupție din România înalților oficiali americani, nu pot spune
decât un singur lucru: îl cunosc de 20 de ani pe Peter Imre și nu știu ca
măcar o dată să fi făcut ceva împotriva României. Nu pot să sper decât că,
și de acestă dată, forța enormă reprezentată de SCL va fi utilizată, indiferent
cine a plătit contractul, tot în favoarea României.

Bogdan Chirieac

Statul nu mai există, statul este
o corporație astăzi în România

Călin Georgescu
Și se supune legilor din afară. România trebuie să aibe conducători de
glie ca să poată fi un stat suveran, nu sclavi ai intereselor occidentale
Cunoscutul economist Călin Georgescu, expert ONU în dezvoltare durabilă
și membru al Clubului de la Roma,  critic acerb al dictaturii marilor companii
transnaționale și marii finanțe mondiale, a vorbit, într-un interviu pentru
Banatul Azi, despre situația politică actuală, pierderea suveranității României
și necestitatea unui proiect de țară.
Călin Georgescu spune că nu cunoaște programul de guvernare al PSD,
dar consideră că toate programele propuse de formațiunile politice aflate la
putere în ultimii 27 de ani nu au adus nimic bun poporului român.  Asta și
pentru că, subliniază reputatul economist, România nu mai este condusă
nici de Guvern, nici de președinte, ci de străini. România, care este ca o
mină din care se tot extrage, și-a pierdut suveranitatea, afirmă economistul,
reamintind că el a propus deja un proiect de țară menit să salveze România
de dominația străinilor.
„Nu cunosc programul de guvernare, pentru că toate programele propuse
în decursul celor 27 de ani după lovitura de stat din 1989 n-au adus nimic
bun poporului român. Or eu vă spun așa: înainte de orice program de
guvernare, țara nu mai este condusă de Guvern. Și nici de președinte. Și
nici de o instituție de stat. E condusă de străini. Atâta timp cât activele in-
dustriale sunt deținute de străini, băncile în România sunt deținute de
străini, pârghiile strategice sunt deținute de străini, România și-a
pierdut suveranitatea”, afirmă Călin Georgescu.
Pentru a-și redobândi suveranitatea, explică Georgescu, România
„trebuie să descătușeze forța internă, să nu mai depindem de nimeni.
Atâta timp cât depindem de străini, nu poți să te dezvolți. Pentru că ei
nu fac altceva decât exploatează resursa. România este ca o mină.
Din care se scoate, permanent. Și nu o se mai scoată când mina va fi
goală. Și atunci o să părăsească puntea”.
Cât privește mult clamata apartenență a României la blocul comunitar,
Călin Georgescu apreciază că „Uniunea Europeană și NATO nu sunt
obiective, cum fals s-a indus în rândul populației. Sunt niște mijloace
prin care te dezvolți dacă ești capabil să negociezi. Sau nu. România
a intrat în Uniunea Europeană și NATO fără să înțeleagă nimic. Nu a
negociat nimic și, pe cale de consecință, a pierdut tot. România nu are
un steag. Și neavând un steag nu are cum să se dezvolte. De aceea
eu am propus un proiect de țară, „Hrană, apă, energie”. Pentru a
dezvolta poporul român, nu a-l ține în beznă”.
În ceea ce privește situația situația agriculturii românești și a imposibilității
producătorilor români de a-și vinde produsele pe piața internă,
economistul a declarat:
„Dar dumneavoastră știți de cel mai criminal act semnat, de liberalizarea
fondului funciar? Semnat acum câțiva ani de zile. Și omul care a
semnat și care era ministru al agriculturii a fost numit prim-ministru în
România. Păi ce să mai spui după chestiunea asta? Vorbesc, evident,
de Dacian Cioloș. Nu mai ai ce să mai comentezi. România nu mai
este un stat, în primul rând. Este o corporație. Și ea se supune legilor
din afară. Punct. Ce îmi spuneți dumneavoastră ține de un stat suveran.
România trebuie să aibă conducători de glie ca să poată să fie un stat
suveran, nu sclavi ai intereselor occidentale”.
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Bătălia de la Mărăști
Bătălia de la Mărăști a fost una din principalele bătălii
desfășurate pe teritoriul României în timpul Primului
Război Mondial. S-a desfășurat între 11/24 iulie 1917 și
19 iulie/1 august 1917 și a fost o operațiune ofensivă a
armatei române și armatei ruse cu scopul de a încercui și
distruge Armata a 9-a Germană. Operațiunea a fost
planificată a se desfășura în paralel cu operațiunea
ofensivă de la Nămoloasa la care s-a renunțat între timp.
Forțele oponente

Mareșalul 
Alexandru Averescu

La începutul lunii iulie, pe baza
planului de campanie elaborat
în luna mai 1917 de către Înal-
tul Comandament s-au defin-
itivat instrucțiunile pentru Ar-
matele 1 și 2 române. Astfel,
armata 1 trebuia să execute
lovitura principală in zona

Nămoloasa, apoi, pe terenul pregătit de aceasta, armata
a 2-a, condusă de generalul Alexandru Averescu trebuia
sa execute o lovitură secundară pe direcția Mărăști.
Obiectivul operațiunii era luarea sub control a pozițiilor
inamice din sectorul Poiana Încărcătoarea – Răcoasa.
Pe ansamblu raportul de forțe era destul de echilibrat,
însă pe direcția loviturilor preconizate de Armata a 2-a,
Înaltul comandament român a masat forțe suplimentare
generând astfel un raport de forțe mai avantajos. Unitățile
combatante erau urmatoarele:
Armata a 2-a română avea următoarea grupare a forțelor 
* Eșalonul 1

Corpul 4 armată - comandat de gen. Gh. Văleanu
Divizia 8 infanterie
Brigada 11 din divizia 6 infanterie
În rezervă:
Divizia 6 infanterie mai puțin Brigada 11
Regimentul 10 vânători
Batalionul 3 din Regimentul 24 infanterie
Corpul 2 armată – comandat de gen. Arthur Vătoianu
Divizia 6 infanterie mai puțin Brigada 11 din rezerva
corpului 4
Divizia 3 infanterie

* Eșalonul 2
Divizia 1 infanterie mai puțin Regimentul 18
2 divizioane de artilerie de munte
1 divizion artilerie grea (152 mm)
7 baterii tunuri lungi si obuziere

Grupul Gerok avea in componență:
* Grupul Ruiz

1 divizie cavalerie
1 divizie infanterie

* Grupul 8 Armată
1 brigadă de munte – brigada 8 austo-ungară întărită
cu 2 batalioane din divizia 71 infanterie austro-ungară
1 brigada de cavalerie
2 divizii infanterie
În rezervă: Divizia 7 cavalerie austro-ungară.

Raportul de forte era urmatorul:
Categorii de forțe Armata a 2-a română Grupul Gerok
Raport de forțe
Batalioane de Infanterie 56 28 2/1
Escadroane de cavalerie 14 36 1/2,6
Guri de foc de artilerile 228 142 1,6/1
Interesant de știut este faptul ca în vara anului 1917, în
România se afla una din cele mai mari concentrări de
forțe din Primul Război Mondial: 9 armate, 80 de divizii
de infanterie și 19 de cavalerie totalizând 974 de batalioane,
550 de escadroane, 923 de baterii de artilerie. Efectivele
umane cifrau 800.000 de combatanți și 1.000.000 rez-
erve.

Situația frontului
În momentul declanșării operațiunii situația frontului în
zona Mărăști-Nămoloasa era următoarea: Armata a 2-a
română era poziționata între dealul Arșița Mocanului și
satul Răcoasa având în flancul drept Armata a 9-a rusă
și pe flancul drept Armata a 7-a rusă. 
Fiecărei din cele 3 divizii din eșalonul frontal al Armatei a
2-a îi revenau circa 12 km de linie de front. În fața
românilor se sprijinea flancul drept al armatei 1-a austro-
ungare, mai precis elemente ale grupului Gerok cu forțele
principale dispuse între dealul (vârful) Momâia și dealul
Arșița Mocanului. Distribuția liniei de front era tot 12
km/divizie.
Pregătirea de luptă
Ordinul de luptă dispunea că ofensiva principală se va
desfășura în trei faze:

Străpungerea apărării inamice între Poiana Încărcătoarea
și localitatea Mărăști cu scopul de a cuceri dealul Teiuș.
Lovitura trebuia executată de Divizia 3 infanterie și forțele
din dreapta Diviziei 6 infanterie și trebuia să fixeze alinia-
mentul Poiana Încărcătoarea – Câmpurile – Vizantea
Mănăstirească – Găurile, iar în caz de necesitate să se
introducă și forțe din eșalonul doi.

Intrarea în luptă a Corpului 4 armată care să declanșeze
ofensiva pe flancul stâng pe direcția poiana Coada Văii
Babei. La sud înaintarea trebuia să se desfășoare în co-
operare cu flancul drept al Armatei a 4-a ruse și cu
sprijinul Armatei a 2-a române cu scopul de a ajunge pe
aliniamentul poiana Coada Văii Babei – Rotilești – dealul
Teiușului – Valea Teiușului.

Atingerea aliniamentului vf. Sboina Neagră – dealurile
de la nord de Lepsa – nord de râul Putna – Valea Sării.

Comandamentul inamic fusese informat despre operațiunea
armatelor aliate, însă considera că avea capacitatea să
respingă ofensiva acestora și chiar să lanseze un
contraatac. Lucrările defensive ale unităților germane și
austro-ungare erau structurate pe 2 poziții:
centre de rezistență conectate printr-o rețea de șanțuri și

tranșee protejate de diverse obstacole și acoperite de
tirul de artilerie și de focul mitralierelor. Aceste centre
de rezistență aveau în punctele esențiale cupole de
oțel, labirinturi de șanțuri de comunicații si de tragere,
platforme pentru artilerie, cuiburi de mitraliere, adăposturi
pentru personal și muniție. Legătura între aceste centre
de rezistență se făcea printr-un dispozitiv de tranșee
bine pus la punct care permitea ducerea luptei și în
situație de încercuire.

sectoare discontinui de tranșee sumar amenajate situate
la o distanță de 1500 - 2000 m de prima linie. Așa cum
reiese și din descrierea de mai sus dezvoltarea liniilor
defensive în adâncime era deficitara și mai mult decât
atât, prima linie de apărare se desfășura pe teren de-
scoperit si nu avea avamposturi puternice - fapt care a
favorizat identificarea cu ușurinta a acestor pozitii atât
de patrule terestre ale armatei române cât și cu sprijinul
aviației. Un alt dezavantaj al acestor liniii de aparare
exploatat cu succes de armata româna era dat de
constituția terenului din fața liniilor defensive și anume
un teren accidentat care permitea mascarea unor
grupuri numeroase de ostași români și executararea
cu succes a unor atacuri la baionetă sau a unor asalturi
decisive.

Premergător asaltului trupelor terestre, artileria româna a
avut un rol decisiv in succesul operatiunii. Astfel artileria
divizionară a avut rolul de a ataca, distruge și dezorganiza
lucrările genistice din prima linie de apărare și să execute
breșe în rețelele de sârmă ghimpată, iar artileria corpurilor
de armată a avut misiunea de a executa lovituri de con-
trabaterie ( distrugerea pieselor de artilerie inamice).
Pregătirea de artilerie a durat din 22 iulie ora 12.00 până

a doua zi la orele 20.00[3]. Eficiența acestei pregătiri a
fost bine apreciată de ofițerii români, fiind continuu
verificată de trupele din prima linie, astfel încât Coman-
damentul armatei a 2-a decis prin ordinul nr. 1908
declanșarea asaltului terestru în ziua de 24 iulie ora
04.00.

Desfășurarea bătăliei

Ofensiva de la Mărăști a început în dimineața zilei de 11
iulie 1917 la ora 03:50. Ostașii români, cu baioneta la
armă, au luat cu asalt pozițiile inamice, au trecut prin
breșele create de artilerie și s-au angajat în lupte corp la
corp. În scurt timp, divizia a 3-a infanterie, prima care a
pornit la atac, a rupt apărarea inamică (elemente ale
diviziei 218 infanterie germană) intre cota 536 și localitatea
Mărăști. O sarcină deosebit de dificilă i-a revenit regimentului
22 infanterie care a avut sarcina să nimicească apărarea
inamica din localitatea Mărăști. După lupte grele, locote-
nent-colonelul A. Gheorhoiu, comandantul regimentului
a reușit cu oamenii săi să ajungă pe înălțimea ce domina
localitatea Mărăști. Acest lucru a fost posibil deoarece 2
companii s-au desprins din corpul regimentului cu sarcina
de a fixa inamicul în localitate creând astfel premizele ca
fortele germane să fie încercuite. Sesizând situația,
inamicul a părăsit în grabă pozitile detinute în sat.
Succesul actiunii regimentului 22 infanterie a favorizat
ocuparea dealului Mănăstioara de catre regimentul 30
infanterie, în al cărui sector datorită luptelor grele se
progresa mai lent. Ajungând pe acest alinimament, divizia
3 infanterie și-a îndeplinit obiectivul fixat pentru prima zi
a ofensivei. Concomitent cu acțiunile diviziei 3 infanterie,
brigada 12 din divizia 6 infanterie a cucerit o parte din
pozițiile inamice de pe dealul Puturoasa. Pentru a umple
golul dintre divizia 3 și brigada 12, Înaltul Comandament
a introdus în luptă regimentul 17 infanterie din divizia 1
din rezerva Armatei a 2-a. Corpul 8 armată rus a atins în
mare măsură obiectivele zilei, reușind să cucerească
vârful Momâia (625 m). Rezultatele primei zile de ofensivă
au fost următoarele: o pătrundere de aproximativ 3 km în
dispozitivul inamic și o spărtură a frontului pe o lungime
de 10 km. , 2000 de prizonieri, importante capturi de ar-
mament și muniție. Despre prima zi de ofensivă arhiducele
Iosif nota următoarele: „ La 11 iulie, după cea mai vie
pregătire de artilerie (...), inamicul cu o superioritate de
forțe de infanterie pleacă la atac pe întegul front al diviziei
218. (...) În luptă disperată, linia noastă subțiată este
respinsă. Pe un teren foarte greu și sub presiunea celui
mai tare foc de artilerie inamic, contraatacurile noastre
au avut prea puține rezultate. (...) Artileria noastră a fost
decimată, iar infanteria a suferit foarte mari pierderi.” [4]
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Ofensiva viguroasă a armatelor române și ruse i-a alarmat
pe generalii germani, aceștia cerând întariri pentru a
fortifica liniile de apărare pe care le crezuseră până
atunci de necucerit. Urmărind exploatarea succesului
obținut, armata română a ordonat regruparea trupelor în
noaptea 11/24 iulie. În dimineața zilei de 12/25 iulie,
diviziile 3 și 1 infanterie au atins aliniamentul Dealul
Mare – Vizantea – Livezi iar divizia 8 și brigada 11
infanterie, componente ale Corpului 4 armată au cucerit
și ocupat dealul Mărioarei. Concomitent, profitând de
replierea parțială a diviziilor 217 și 218 germane, Corpul
8 armată rus a atins aliniamentul Livezi-Vidra, consolidând
astfel flancul stâng al armatei a 2-a române. Înaintarea
medie în această zi a fost de 2 km.
Concomitent cu desfășurarea ofensivei de la Mărăști,
ofensiva rusă pe frontul din Galiția s-a terminat dezastruos
iar trupele Puterilor Centrale au trecut la ofensivă pe
toata lungimea frontului și au ocupat orașul Tarnopol. În
încercarea de a stabiliza fronul, Comandamentul Suprem
rus, a decis unilateral retragerea Corpului 40 armată rus
de pe frontul românesc și transferarea acestuia pe frontul
din Bucovina. Astfel la cererea generalului rus D.G. Scer-
bacev, Armata a 2-a română și-a extins frontul și pe alini-
amentul ocupat de corpul 40 armată rus. În această
situație, Marele Cartier General român a decis oprirea
ofensivei la Mărăști și anularea ofensivei prognozate a
se desfășura pe frontul de la Nămoloasa. La solicitarea
gen. Alexandru Averescu, Marele Cartier General român
a dispus totuși continuarea ofensivei Armatei a 2-a
române astfel încât forțele germane să evacueze valea
Putnei și să se concentreze în raionul Soveja-Rucăreni.
Astfel ordinul de operații pentru ziua 26 iulie preciza
următoarele:
„Divizia 6 a cucerit primul obierctiv și înaintează spre
apus. Diviziile 3 și 1 au sarcina de a duce infanteria le
linia: Poiana Calului – piscul Bobului – dealul Mesteacănului
– Câmpurile – dealul Negru – dealul Babei. În caz că nu
se întâmpină rezistență se va înainta până pe colinele ce
limitează apa Putnei spre nord (malul stâng)(...). Patrulele
de cavaleire vor fi împinse pe linia valea Putnei - Valea
Sării – Răchitașul – Soveja – Roșculești – Gura Văii.”
Ziua a 3-a a ofensivei a debutat cu lupte deosebit de
violente astfel regimentele 17 si 18 infanterie și regimentul
1 vânători au atacat pe directia Vizantea – Dealul Lozea,
regimentele 17 si 18 infanterie au ajuns până la periferia
Sovejei iar brigada 12 infanterie a reușit ca până seara
sa elibereze valea Șușiței și Răchitașul Mic. Până seara
și Soveja a fost eliberată și a fost ocupată și culmea
Răchitașul Mare (954 m). Divizia 8 infanterie din componența
Corpului 4 armată a atins aliniamentul Culmea Țepei - vf.
Tiharale iar brigata 11 infanterie a înaintat pe flancul
stâng al diviziei 8 până la valea Șușiței. Rezultatele zilei
s-au concretizat într-o pătrundere de 7 km în dispozitivul
inamic, eliberarea localității Soveja, și ocuparea unor
poziții avantajoase (culmea Răchitașul Mare, Culmea
Țepei) în vederea dezvoltării ulterioare a ofensvei. La
aceasta dată divizia 218 germană pierduse 2/3 din efectiv
și 40 de tunuri[5] iar divizia 1-a cavaleire austro-ungară
se găsea într-o situație critică așa cum constata si
arhiducele Iosif:
„Soveja este în mâinile inamicului, singurul drum de
retragere al Div[iziei] 1 cav[alerie] este tăiat; Regimentul
7 hus[ari] va putea evita capturarea dacă se retrage prin
păduri seculare și munți stâncosi. (...)Situația este
pericilitata și cu puține șanse de salvare.”
Deși situatia frontului impunea sistarea ofensivei, Marele
Cartier General a decis ca frontul să fie împins pe alinia-
mentul prevăzut în planul inițial: Măgura Cașin – Sboina
Neagră – valea Putnei – valea Sării – aliniament mai fa-
vorabil trupelor române. Mai mult decât atât, era necesară
urmarirea resturilor diviziei 218 infanterie germană pentru
a nu i-se da posibilitatea să fixeze un nou aliniament.
Această urmarire a fost executată in data de 27 iulie de
către divizia 1 infanterie. Tot în această zi regimentul 1
vânători a respins un contraatac inamic la nord de râul
Putna iar regimentul 18 infanterie a nimicit un detasament

de legătură dușman amenințând astfel flancurile diviziei
1 cavaleire austro-ungare și diviziei 218 infanterie germana
obligându-le să re retragă catre localitatea Lepșa. Divizia
3 infanterie – cea care a dus greul luptelor de eliberare a
localității Mărăști în prima zi și care în a doua zi a a avut
nenumărate angajamente de luptă corp la corp – în co-
laborare cu regimentele 22 infanterie și 2 vânători au
hărțuit și atacat încontinuu inamicul atingând în cursul
serii localitatea Valea Sării. Datorită modului energic de
acțiune a diviziei 3 infanterie inamicul nu a mai avut posi-
bilitatea sa fixeze nici o localitate cu scopul de a o
transforma în punct de apărare. Concomitent cu acțiunile
armatei române, diviziile 14 și 15 ruse din flancul stâng al
corpului 2 armată român au atins aliniamentul stabilit:
pantele de sud ale râului Putna.
Pe 28 iulie regimentul 7 vânători, după ce a respins un
contraatac inamic a ocupat creasta dealului Sboina
Neagră, iar divizia 7 infanterie, dupa lupte grele a ocupat
muntele Tiua Neagră. Divizia 8 infanterie a luat cu asalt
Cornul Măgurii și Măgura Cașin ( 1167 m), însă în ciuda
luptelor grele și a eroicului asalt al ostașilor români,
forțele inamice de pe Măgura Cașin au rezistat. În data
de 30 iulie o grupare română a pus stăpânire pe vârful
Războiului situat la sud de Magura Cașinului despărțit de
aceasta de valaea râului Cașin. Tot în acastă zi, la ora
13.30 gen. Alexandru Averescu hotăra prin ordinul 2050
încetarea operațiunilor ofensive deoarece s-a considerat
ca obiectivul a fost îndeplinit și anume: stabilirea liniei
frontului pe aliniamentul Măgura Cașinului – muntele
Seciului – Sboina Neagră – Tiua Neagră – Tiua Golașă –
Tulnici – Bârsești - Valea Sării. Astfel, bătălia de la
Mărăști se încheiase. O ultimă acțiune de amploare a
diviziei 8 infanterie a mai avut loc în data de 19 iulie/01
august cu scopul de a cuceri Măgura Cașinului, însă
datorită puternicelor fortificații și a sprijunului slab venit
din partea forțelor ruse, rezultatul fost negativ. Luptele au
mai continuat dar numai pentru fixarea unor amplasamente,
mascare, îmbunatățirea unor poziții, întărirea unor puncte
de observație si direcționarea focului, etc.
După Bătălie
Bătălia de la Mărăști a reprezentat un important punct de
cotitură în desfășurarea operațiunilor militare pe frontul
românesc dar a și contribuit și la ridicarea moralului
ostașilor români. Reorganizate și temeinic instruite dar
având și experienta campaniei din 1916, trupele române
s-au dovedit a fi un adversar capabil de a pune probleme
și chiar de a învinge redutabilele armate germane și aus-
tor-ungare. Rezultatul acestei bătălii s-a datorat atât
abilitătior tactice ale ofiterilor români , eficacității artileriei
române și excelentei colaborari a acesteia cu trupele ter-
estre, deteterminarii și tenacității în luptă a oștașilor
români, dar si prețiosului ajutor dat de localnici prin
furnizarea de informații despre inamic și prin călăuzirea
trupelor române pe poteci de munte spre flancurile si
chiar in spatele trupelor inamice. Rezultatele ofensivei
pot fi sintetizate astfel:
Linia frontului a fost ruptă pe o lungime de 30 km și s-a

patruns pe o adâncime de 20 km;
Forțele româno-ruse au făcut 2700 de prizonieri, au

capturat 70 de tunuri și importante cantități de material
de război, inclusiv o cantitate însemnată de muniții;

S-au acordat 32 de Ordine Mihai Viteazul clasa a III-a
unor ofițeri români. Steagurile a 4 regimente (4, 18, 30
Infanterie si 2 Vânători) au fost decorate cu aceeași
distincție, iar gen. Alexandru Averescu a fost decorat
cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a.[7]

Principalele cauze ale înfrângeii de la Mărăști identificate
de arhiducele Iosif și prezentate in raportul său au fost:
„O admirabilă cooperare între artilerie, infanterie și aviație
la străpungerea si pregătirea ei. Aviația a condus nesupărată
tragerile artileriei.” „Pe punctele de trecere au acționat
excelent aruncătoarele de mine.”
Epuizarea trupelor (...) în retragere pe teren accidentat”
Armata româna „își schimba necontenit trupele din linia

întâi, care erau duse delocuitorii din partea locului.”

In timpul bătăliei de la Mărăști s-a realizat cel mai înalt
ritm mediu zilnic de ofensivă din anul 1917 înregistrat pe
teatrul de operațiuni european de partea aliată. Acest
fapt este ilustrat cu ajutorul tabelului de mai jos.
Acțiuni ofensive
Perioada (stil nou) Durata (zile) Front (km) 
Adâncimea pătrunderii (km) Ritm mediu (km/zi)
Ofensiva britanică Artois
9 aprilie - 5 mai 27 24 5 0,2
Ofensiva franceză pe Aisne
16 aprilie - 5 mai 19 0 5 0,3
Ofensiva franceză pe Moronvilliers 
17 aprilie - 20 mai 34 12 3 0,1
Ofensiva aliată din Flandra
7-8 iunie 2 16 4 2,0
Ofensiva română de la Mărăști
24 iulie - 1 august  9 35 28 3,0
În rândul opiniei publice victoria româneasca a avut un
puternic ecou aceste fiind foarte bine ilustrat in presa
vremii. Astfel la câteva zile după încheiera bătăliei The
Times scria: „Singurul punct strălucitor in Răsărit se
găsește in România, unde armata reconstituită atacă
viguros frontierele Carpațior, obținând succese apreciabile.”
În acelasi ton și ministrul de război al Franței, aprecia
scuccesul românesc: „Armata franceză a aflat cu bucurie
despre frumoasele succese ale armatei române (...) Rog
trimiteți felicitările cele mai calduroase și urările cele mai
vii ale soldaților francezi către frații lor de arme.”
Succesul acestei ofensive a determinat mutarea unui
număr semnificativ de forțe ale Armatei a 9-a germane
aflate in subordinea Mareșalului von Mackensen dinspre
Nămoloasa spre Focșani, iar în acest fel Armata a 9-a
germană și-a schimbat direcția ofensivă, diminuând în
acest fel presiunea pe frontul de la Nămoloasa. De
asemenea, în dispozitivul inamic s-a creat o breșă care
putea fi dezvoltată existând astfel premizele generalizării
operațiunilor ofensive pe frontul românesc ale armatelor
aliate.
Mausoleul de la Mărăști

Pentru cinstirea memoriei eroilor de la Mărăști și în
amintirea luptelor care s-au dus aici, în anul 1928 s-a
început construcția Mausoleului de la Mărăști. Mausoleul
a fost înălțat la cota 536 la inițiativa unui grup de ofițeri și
generali constituiți în Societatea Mărășești în comuna
Răcoroasa - sat Mărăști. La intrarea în localitate este
amplasat un portal cu inscripția Câmpul istoric de la
Mărășești. Proiectul mausoleului aparține arh. Pandele
Șerbănescu iar basoreliefurile au fost executate de A.
Bordenache. Întins pe e suprafață de 1000 mp, mausoleul
se sprijină pe doi piloni mari de beton de secțiune
dreptunghiulară pe care au fost amplasate 2 urne în care
ardea o flacără veșnică. Pilonii sunt împodobiți cu ample
basoreliefuri de bronz care înfățișează trecerea unui
țăran român peste linia frontului cu informații despre
inamic și primirea unui general român făcută de locuitorii
din Marăști. Între cei doi piloni, pe un perete de beton,
sunt fixate 13 plăci de marmură albă pe care sunt
inscripționate numele a 900 de ostași căzuți la datorie.
La subsol se află osuarul ostașilor precum și criptele
ofițerilor cazuți în bătălie. Aici au fost așezate, ulterior,
sarcofagul mareșalului Alexandru Averescu si criptele
generalilor Arthur Văitoianu, Alexandru Mărgineanu și
Nicolae Arghirescu.
La mausoleu se ajunge pe DJ Focșani - Soveja iar pro-
gramul de funcționare al acestuia este zilnic 09.00-17.00,
luni închis.
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ACTUALITATE

Câți bani are de RECUPERAT România de la țările
cu care Ceaușescu a făcut afaceri? 

Raport EXPLOZIV al Ministerului de Finanțe

Un raport privind creanțele României provenite din activitatea de export și coop-
erare economică internațională derulate înainte de 31 decembrie 1989, întocmit
în vara anului trecut de Ministerul Finanțelor Publice, dezvăluie adevăruri niciodată
rostite răspicat de autoritatea post-decembristă: țara noastră are de recuperat 868,
8 milioane de dolari SUA și aproximativ un miliard și jumătate de ruble de la state
din Africa, Asia și America Latină! Dar să vedem, mai bine, situația în cifre, înaintată
de Ministerul Finanțelor Parlamentului României (în baza prevederilor Legii nr
29/2004, articolul patru). De remarcat că datoriile țărilor respective către statul
român sunt împărțite atât în funcție de monedă, cât și în funcție de stadiul ne-
gocierilor vizând recuperarea lor. Nicio soluție pentru 241 de milioane de dolari

Astfel, din cele 868, 8 milioane de dolari SUA (mai precis 868.872.778,13 dolari)
627,5 milioane de dolari (72,2%) reprezintă „creanțe soluționate și reglementate
prin semnarea unor acorduri la nivel guvernamental, aprobate prin Hotărâri ale
Guvernului și care se află în diferite stadii de încasare (Irak, R.D. Congo, R.P.D.
Coreeană, Guineea, Mozambic). În completare, 241,3 milioane USD (27,8%)
reprezintă creanțe care nu au fost soluționate până în prezent (Sudan, Libia, Nige-
ria, R. Centrafricană, Somalia și Tanzania). Potrivit raportului Ministerului
Finanțelor, procesul de reglementare a acestor creanțe fabuloase este condiționat
de câteva cauze obiective, diferențiate după cum urmează: 1. Pe relația devize
convertibile

Dificultățile majore de ordin economic, financiar și valutar cu care se confruntă
unele țări africane, ale căror debite către România însumează 183,2 milioane dolari
SUA (75,92% din totalul creanțelor nereglementate în prezent),calificate ca eligibile
pentru a primi asistență conform inițiativei HIPC (țări cu grad înalt de îndatorare,
cele mai sărace din lume): Sudan, R. Centrafricană, Somalia, Tanzania;

Apartenența unor țări debitoare, care fac parte deja din programul HIPC, la cate-
griile de „țări afectate de conflicte” și „țări post conflicte”, care urmează să
primească sprijin financiar suplimentar din partea organismelor internaționale: R.
Centrafricană, Somalia, Sudan. 2.

Pe relația ruble transferabile
Refuzul categoric al autorităților cubaneze, țară care deține 100% din creanțele
României în ruble transferabile, de a accepta începerea negocierilor pentru con-
venirea coeficientului de conversie rublă transferabilă/dolar SUA și pentru stabilirea
unor modalități de rambursare a obligațiilor sale valutare. Politică de anulare 100%

Cazul Cubei, care datorează României un miliard și jumătate de ruble
(1.437.905.280,98 ruble), pare imposibil de rezolvat. De altfel, de-a lungul timpului,
în urma insistențelor statului român, Cuba a avut o poziție fermă, subliniind că gu-
vernul micii republici americane nu promovează schimbul datoriei în investiții,
această politică fiind aplicabilă nu numai pentru România, ci pentru orice altă țară
creditoare. Mai mult, cubanezii au fluturat ideea potrivit căreia politica lor pentru
datoriile către fostele țări membre CAER este de anulare 100%! Un alt argument
al Cubei a vizat așa-zisa imposibilitate de stabilire a unei rate de conversie între
rubla transferabilă și dolarul SUA, mai ales că rubla a încetat să mai existe după
dispariția CAER.

1. Conform evidențelor Băncii Comerciale Române S.A. (exclusiv datele referitoare
la Libia, Guineea, R. Centrafricană, Nigeria și Tanzania). Sunt incluse dobânzile
calculate conform ultimelor acorduri de reeșalonare a rambursării datoriei către
România încheiate cu țările debitoare; 

2. Sumă ce urmează a fi încasată de statul român în perioada 01.01.2009 -
01.03.2028, conform Acordului încheiat între Guvernul României si R.Irak la 18
august 2005; 

3. rambursarea va avea loc în 23 de ani, cu 6 ani perioadă de grație, în tranșe se-
mestriale egale și successive, cu aplicarea unei dobânzi Libor la 6 luni, începând
de la data intrării în vigoare a Acordului (10 iulie 2008), inclusiv în perioada de
grație; 

4. Sumă ce urma a fi încasată de statul român esalonat până la data de
12.10.2011, conform Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul
R.D. Congo; 5. Conform Acordului guvernamental semnat la 20 septembrie
2002, suma reprezentând datoria statului debitor a fost convertită din ruble trans-
ferabile în 546.952,61 dolari SUA; 

6. Inclusiv creditele aferente obiectivului Las Camariocas acordate după
31.12.1989 în sumă de 28.215.198, 56 ruble transferabile. Coreea de Nord ne-
a dat o țeapă de peste o jumătate de milion de dolari

Cazul Cubei este departe de a fi unul singular. Raportul întocmit anul trecut de
Ministerul Finanțelor este edificator: „România urma să încaseze din R.P.D.
Coreeană creanțe în valoare de 546.952,61 dolari SUA, prin export de mărfuri
coreene în perioada 2007-2011, în baza Acordului dintre Guvernul României si
Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind reglementarea datoriei
Republicii Populare Democrate Coreene către România, semnat la Bucuresti la
20 septembrie 2002”. Doar că România nu a primit, la schimb, nici măcar o cravată
de pionier. „Până în prezent, autoritățile nord-coreene nu au respectat prevederile
Acordului, desi partea română a abordat în mod constant problema datoriei
coreene în cadrul mai multor consultări politico-diplomatice de la Phenian, prilej
cu care a arătat că lichidarea acestei datorii ar putea crea oportunități pentru dez-
voltarea relațiilor și schimburilor economice bilaterale pe termen mediu și lung”.
Libia ne-a transformat din creditor în debitor!
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JUSTIŢIE

DNA A DAT O LOVITURĂ 
DE PROPORŢII - 4 BAXURI DE ULEI

Sefa DNA Laura Kovesi are inca un caz cu care sa se
mandreasca in presa de casa. Parchetul anticoruptie a reusit o
„lovitura de proportii”, un nou succes devastator in lupta impotriva
coruptiei. DNA a obtinut nu doar o condamnare in instanta, dar
chiar si recuperarea prejudiciului. Si nu vorbim despre orice
prejudiciu, ci de unul cu adevarat semnificativ. Este vorba
despre un bax de ulei de masiline si trei baxuri de ulei de
floarea soarelui.

Tribunalul Bihor a pronuntat, in 19 iulie 2017, sentinta in cazul
in care fosta adjuncta a Administratiei Judetene a Finantelor
Publice Bihor, Adriana Sime, a fost saltata de DNA, retinuta,
defilata in catuse si umilita public (foto), iar in final trimisa in
judecata pentru patru presupuse infractiuni de luare de mita.
Nu singura, ci alaturi de o alta inculpata, Florentina Rodica
Puscau, acuzata de complicitate la luare de mita. Este un dosar
finalizat de DNA-Oradea printr-un rechizitoriu semnat de
procurorul Adrian Muntean si confirmat de vestitul Ciprian Man,
promovat de Kovesi la Bucuresti, in pofida abuzurilor si facaturilor
comise. Astfel, Tribunalul Bihor a dispus condamnarea Adrianei
Sime pentru o infractiune de luare de mita. Mai important,
instanta a luat masuri si pentru recuperarea prejudiciului,
stabilind, asa cum mentionam ceva mai devreme, confiscarea
de la fosta adjuncta a Fiscului din Bihor a unui bax de ulei de
masline si a trei baxuri de ulei de floarea soarelui.
In schimb, procurorii DNA au fost impotenti in ceea ce priveste
cealalta acuzatie de luare de mita, care se referea la pretinderea
si primirea unor sume de bani. Tribunalul Bihor a hotarat achitarea
Adrianei Sime pentru aceste din urma acuzatie de luare de mita,
in baza art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala -
„fapta nu exista”. Tot achitare, si tot pe motiv ca „fapta nu exista”,
a primit si ce-a de-a doua inculpata din dosar, Florentina Rodica
Puscau, acuzata de complicitate la luare de mita.
Asadar, asta este marea anticoruptie. Astea sunt dosarele cu
care se impauneaza parchetul lui Kovesi. Interesant de vazut
ar fi cat de mult a cheltuit DNA pentru a da aceasta veritabila
lovitura in lupta impotriva coruptiei si pentru a aduce la bugetul
de stat patru baxuri de ulei de masline si ulei de floarea soarelui. 

KOVESI LA DETECTORUL DE MINCIUNI
Avocatii Ioan si Daniela Sava trebuie sa reprezinte un exemplu
pentru toti cei care au fost sau sunt victime ale abuzurilor comise
de DNA. Sotii Sava continua lupta impotriva celor care le-au dis-
trus vietile si carierele, dar care pana acum nu au fost trasi in
niciun fel la raspundere.

Trimisi in judecata pentru un inchipuit santaj la adresa judeca-
toarei Crina Muntean de la Tribunalul Bihor - dosar in care Inalta
Curte a dat o decizie definitiva de achitare, dupa ce Ioan Sava
a fost defilat in catuse si umilit public – cei doi avocati au demarat
demersurile la CSM, cerand declansarea unor verificari de catre
Inspectia Judiciara impotriva vestitului procuror Ciprian Man (foto
stanga), autorul facaturii, dar si impotriva sefei DNA, Laura
Kovesi (foto dreapta). De asemenea, sotii Sava solicita efectu-
area unor verificari si in ceea ce-i privestepe seful Sectiei I DNA
Gheorghe Popovici, pe judecatorul Antik Levente de la Curtea
de Apel Oradea si pe judecatoarea Crina Muntean de la Tri-
bunalul Bihor. Sesizarea catre CSM a fost trimisa in 27 iunie
2017 (click aici pentru a citi), dar la aproximativ doua saptamani,
avocatii Sava au revenit cu o completare in care solicita luarea
unor masuri pe modelul folosit de Laura Kovesi in cazul procuro-
rilor DNA Doru Tulus si Mihaela Iorga Moraru. 

Concret, Ion si Daniela Sava au transmis, in 13 iulie 2017, la
CSM un memoriu in care cer supunerea la testul poligraf a
procurorului Ciprian Man, recunoscut pentru inscenarile sale,
procuror care a fost promovat de Laura Kovesi la DNA-Bu-
curesti. O masura similara este solicitata de avocatii Sava si pen-
tru insasi Laura Kovesi, dar si pentru judecatorul Antik Levente
de la Curtea de Apel Oradea, pentru seful Sectiei I DNA Gheo-
rghe Popovici, dar si pentru judecatoarea Crina Muntean de la
Tribunalul Bihor, asa-zisa parte vatamata in dosarul de santaj.
Nu in ultimul rand, Ioan si Daniela Sava cer si supunerea la de-
tectorul de minciuni a Liviei Stanciu, fosta presedinta ICCJ, de-
spre care cei doi sustin ca „trebuie sa raspunda pentru
colaborarea din dosarele noastre cu procurorul-sef Directie
Kovesi”.
Avocatii Sava: „Analizati cine sunt acesti neaveniti in functiile pe
care le detin” Ioan si Daniela Sava explica faptul ca solicitarea
privind supunerea la testul poligraf este inspirata din practicile
instituite chiar de Laura Kovesi in cadrul anchetei prin care in-
cearca sa afle cine a livrat presei inregistrarea devastatoare din
timpul unei sedinte de la DNA. Sotii Sava arata ca testarea
poligraf este foarte importanta in cadrul actiunii disciplinare pe
care o solicita a fi declansata la adresa celor de mai sus, intrucat
asa se poate verifica sinceritatea acestora, rezultatul urmand sa
fie coroborat cu celelalte probe aduse. Totodata, cei doi avocati
precizeaza ca daca Laura Kovesi, Muntean si ceilalti vor refuza
detectorul de minciuni, CSM ar trebui sa aiba in vedere chiar si
revocarea lor din functie, pentru egalitate de tratament in condi-
tiile in care asa s-a procedat in cazul procurorilor Tulus si Iorga
Moraru.
Pe de alta parte, avocatii Sava isi exprima nemultumirea ca, in
pofida achitarii definitive dispuse de Inalta Curte, niciunul dintre
cei implicati in aceasta facatura, atat in faza de urmarire penala,
cat si in faza de judecata, nu au fost trasi la raspundere. Ioan si
Daniela Sava subliniaza ca CSM are datoria de „curata” magis-
tratura de astfel de „tortionari”, locul acestora din urma fiind la
inchisoare, astfel incat sa nu mai poata decide soarta ”altor
Sava”. 

LĂZĂRICĂ LUAT LA ÎNTREBĂRI

Procurorul General Augustin Lazar este somat sa prezinte o sit-
uatie statistica a premierilor si ministrilor care au facut obiectul
unor cercetari penale pentru fapte de coruptie comise in timpul
mandatelor lor in cadrul Guvernului. Deputatul Varujan Vosgan-
ian, membru de seama al Aliantei Liberalilor si Democratilor
(ALDE) i-a transmis Procurorului General la Romaniei Augustin
Lazar o scrisoare in care ii cere sa precizeze cati membri ai Gu-
vernelor din ultimii cinci ani, prim-ministri sau ministrii, au fost
cercetati, trimisi in judecata si condamnati pentru fapte de corup-
tie comise in timpul mandatelor lor, din 2012 incoace. Datele
acestea vor fi necesare, conform scrisorii liderului ALDE trans-
mise lui Augustin Lazar, pentru a se putea "constata profunzimea
si amploarea coruptiei" din Romania, dar si pentru a stopa "cam-
pania insistenta si, adesea, agresiva" prin care sa se prezinte
"Europei imaginea unei Romanii profund corupte, in care acest
flagel ia tot mai multa amploare".
In cuprinsul scrisorii transmise lui Lazar, Varujan Vosganian ev-
identiaza ca nu se au in vedere dosarele deschise pentru posi-
bile fapte de coruptie comise acum 8-10 ani "si care, eventual,
pot folosi la evaluarea coruptiei din acea perioada", ci dosarele
de coruptie care vizeaza strict faptele din timpul mandatelor de
premieri sau ministri.
In opinia deputatului ALDE Varujan Vosganian, informatiile co-
municate de Procurorul General al Romaniei "vor fi deosebit de
utile pentru a ajuta opinia publica din tara si din strainatate sa-
si faca o imagine corecta despre profunzimea si amploarea
coruptiei din Romania". 

COLDEA ŞI CIOCÂRLAN DE LA SRI
ÎŞI ÎMPART DNA

– Analiza jurnalistei Sorina Matei
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S-a aflat cine este ‘iubitul’ 
episcopului de Huși

Scandalul sexual în care este implicat episcopul Hușilor, ia am-
ploare. În ultima perioadă, biserica, cea care ar trebui să fie un
exemplu pentru întreaga populație, și-a pierdut considerabil din
credibilitate. Cazurile preotului Cristian Pomohaci și cel al epis-
copului Hușilor au umbrit imaginea Bisericii Ortodoxe Române. 

Se pare că lucrurile nu se vor finaliza decât atunci când se va
lua o măsură radicală împotriva acestora. Mai mult de atât, s-a
aflat cine este partenerul episcopului de Huși.
Tudor Dragomir a mărturisit cine este tânărul din filmarea
obșcenă. Se pare că acesta este Ionuț Ursac, un fost coleg de
seminar al lui Dragomir. Potrivit Știrilekanald, TD a declarat că
a aștept 10 ani pentru ca întreaga poveste să iasă la suprafață.

“Am asteptat 10 ani
sa iasa la iveala
povestea asta. Ma
bucur ca s-a intamplat
si as vrea ca lumea
sa afle de lucrul aces-
ta. El (Ionut Ursac,
n.r.) este in filmare,
fara niciun dubiu“, a
declarat fostul semi-
narist, Tudor Dra go -
mir. De partea cealal-
ta, Ursac, paroh la

Deleni, nu pare sa aiba nicio mustrare de constiinta! Priveste
senin faptul ca Episcopul trage, deocamdata, singur ponoasele
unei marsavii fara precedent, petrecute in Biserica, si se bucur
ca (inca!) presa nu a publicat neblurate imaginile care ii arata
faptele din tinerete.
“Nu ma intrebati pe mine, ca eu am aflat din presa de toate

lucrurile astea”, a declarat preotul Ursac, intrebat de ziaristi
daca el este cel din imagini. Grabit, s-a urcat intr-o masina
buna, pe care, ca si parohia in sine, tot mai multe voci sustin ca
le-ar fi obtinut gratie santajului facut ani la rand asupra Episcopului
desfranat. Profita, deocamdata, ca presa nu a publicat imaginile
neblurate, insa, probabil, nu mai este mult pana atunci. “Nu s-a
intamplat nimic, totul e o inscenare”, a mai spus preotul Ursac.

Preotul-cântăreţ,
orgii sexuale cu minori

Preotul-cântăreț Cristian Pomohaci
a șocat o țară întreagtă după ce
a fost protagonistul unui scandal
sexual cu un minor.
Cristian Pomohaci este cunoscut
publicului din țara noastră din pos-
tura de interpret de muzică
populară, dar și de preot.
În urmă cu câteva luni, preotul-
cântăreț Cristian Pomohaci a ajuns
în centrul atenției după ce în media
a apărut o înregistrare audio în
care acesta îi făcea propuneri in-
decente unui minor pe nume Flav-
iu. Ulterior au apărut informații
noi și cutremurătoare despre viața
privată a lui Cristian Pomohaci,
care s-a retras din viața monahală.

Acum, un transsexual pe nume Geanina a făcut dezvăluiri
șocante despre Cristian Pomohaci, la o emisiune de televiziune
de la Antena 1. Acesta a explicat cât plătea preotul-cântăreț
pentru o partidă de amor.
„Mi-a fost client, a venit cu un băiat de 17 ani. Am fost într-un
regim hotelier. Nu mi-a spus cine este la început. M-a întrebat
dacă accept doi băieţi în locaţie, domn părinte mi-a devenit
client fidel şi să nu vorbesc despre chestia asta. Am aflat apoi
că băiatul avea 17 ani.
Mă suna… 15 milioane pentru două persoane o jumătate de
oră. Atât am primit. Te sună pe număr, de pe site-ul de escorte”,
a spus transsexualul Geanina la emisiunea „Acces Direct”.

Procurorii, judecătorii și CSM-ul
introduc o nouă materie în școli
Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Consiliul Superior al
Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul
Public au elaborat un protocol care va sta la baza educaţiei
juridice în şcoli, se arată într-un comunicat al MJ.
"Educaţia juridică în şcoli va fi adaptată, potrivit prezentului
protocol, la realităţile cu care se confruntă elevii zi de zi. Ei îşi
vor cunoaşte mai bine drepturile, dar şi obligaţiile de cetăţeni.
Conceptul de educaţie juridică în şcoli este menit să promoveze
statul de drept şi democraţia în societate, în general, şi în
rândul tinerelor generaţii, în special, prin comunicarea de noţiuni
de educaţie juridică adaptate la nivelurile de învăţământ primar,
secundar şi liceal, într-o manieră atractivă care să conţină
informaţii relevante pentru elevi şi profesori", se precizează în
comunicat. Printre domeniile care vor face obiectul educaţiei
juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar sunt: Constituţia
României, drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale, aspecte
privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind
organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, elemente de
bază ale dreptului civil şi penal, formele răspunderii juridice,
unele aspecte privind organizaţii şi relaţii internaţionale, elemente
de prevenire şi combatere a corupţiei. 
Vizite și la Ministerul Justiției
"Educaţia juridică în şcoli va susţine, totodată, implicarea altor
parteneri ai justiţiei în acest demers - instituţii şi autorităţi
publice cu relevanţă pentru domeniul justiţiei, reprezentanţi ai
profesiilor liberale precum: avocaţi, notari publici, executori
judecătoreşti, mediatori, practicieni în insolvenţă, precum şi
reprezentanţi ai societăţii civile care sunt invitaţi să adere la
obiectivul promovării educaţiei juridice în unităţile de învăţământ
preuniversitar."
Potrivit MJ, în cadrul programului de educaţie juridică în şcoli,
pe lângă partea teoretică, vor fi organizate vizite ale elevilor la
Ministerul Justiţiei, la Ministerul Public, la sedii ale altor autorităţi
şi instituţii publice cu relevanţă pentru domeniul justiţiei, precum
şi la instanţe şi parchete. 
"Încheierea protocolului pentru educaţia juridică în şcoli este
unul dintre demersurile la care Ministerul Justiţiei contribuie
pentru instruirea generaţiilor tinere alături de programele de in-
ternship şi stagiile de practică organizate în cadrul instituţiei",
se mai precizează în comunicat.

Traian Băsescu: doamna Kovesi
s-a ÎMBOLNĂVIT foarte GRAV

Fostul președinte Traian Băsescu susține că Laura Codruța
Kovesi nu mai are niciun sprijin pentru a rămâne în DNA, chiar
dacă oficial președintele Klaus Iohannis o susține. De asemenea,
Băsescu susține că Laura Codruța Kovesi s-a îmbolnăvit foarte
grav, iar această boală se numește: Puterea.

”Doamna Kovesi s-a îmbolnăvit foarte grav începând cu anul
2015. Trecând peste greșeala mea de a o numi, doamna Kovesi
s-a îmbolnăvit și această boală este puterea. Domnul Iohannis,
care era și el nou în funcție și probabil că i-a plăcut spectacolul
din 2015 din față de la DNA, a numit-o încă o dată. Doamna
Kovesi s-a îmbolnăvit de putere și scufundă această instituție
odată cu dânsa.
Din punctul meu de vedere, doamna Kovesi nu mai are niciun
sprijin, cu excepția lașității policienilor. Ministrului Justiției îi este
frică de opinia publică, Iohannis mai are puțin și îi spune lui
Tudorel 'dar dă-mi domnule odată un raport, nu vezi că se
scufundă o instituție în care statul român a investit enorm'.
Doamna Kovesi rezistă doar din cauza lasității celor doi politicieni,
care nu au curajul să taie cangrena, pentru că în DNA este o
cangrenă foarte mare (...) Se verifică și ceea ce am spus eu:
nici în DNA nu lucrează sfinți, au fost dosare fabricate, avem
procurori corupți și așa cum v-am mai zis, în DNA lucrează tot
români”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Un preot s-a descoperit ateu
după zece ani

Ilie Toader, cunoscut drept
Ion Aion, timp de 11 ani a
slujit la mai multe parohii din
județele Buzău și Vrancea,
iar apoi a renunțat la preoție
în luna aprilie a acestui an.
Și nu doar că a renunțat, ci
s-a gândit să exploateze
subiectul și a scos o carte,
la vreo 30 de lei, în care "s-a
spovedit". Cine este acest
preot? Un preot care te face
să îți fie lehamite de slujitorii
Domnului, dar totuși parcă
este incorect să-i băgăm pe
toți în aceeași oală. Poți citi
cartea lui dacă ai prea mult
timp liber. Dacă nu, mai bine
mergi și caută un duhovnic

care să nu fie sătul de atâtea slujbe, spovedanii și înmormântări,
să aibă răbdare să te asculte și să nu te ia la mișto apoi, în
gând.
Preotul Ilie Toader se ascunde sub pseudonimul Ion Aion.
Spunea recent, într-un ziar, că volumul său este un simplu act
de cultură, nu un prilej de mizerii. Toate ca toate, dar mizeriile
nu au început dintr-un articol de presă. Ion Aion, hai să-i
spunem așa cum îi place, după ce a 'demisionat', a venit și a în-
ceput să arunce cu pietre în Biserica Ortodoxă Română.
Mă rog, adică a zis că "bubuiol va exploda în curând", din
interior, dar nu vrea să fie el cel care îl sparge și împroșcă
mizerii. A mai spus că ai săi colegi îl presează să dezvăluie tot
ce știe, că vorba aia - nu mai face parte din breaslă. Susține că
există grave derapaje ale celor care conduc instituția, dar se
limitează în a arăta cu degetul. Deci, ca să mențin limbajul din
cartea lui, virgină, dar nu prea.
Despre preotul Ilie Toader a scris și jurnalistul Victor Ciutacu.
"Mișto subiect, interesant personaj, e loc de controversă și po-
larizare, dar un popă care intră în cler și are nevoie de mai bine
de un deceniu să se descopere ateu seamănă a fotomodelă
care se vrea prezentatoare de meteo pentru a se mărita cu
vreun fotbalist celebru și se lasă de meserie sătulă de combinațiile
mărunte și dese cu șoferii și băieții de la tehnic", a scris Victor
Ciutacu pe Facebook.

Maşinile ECO
la mare căutare în România

În primele 6 luni ale anului, segmentul <> s-a triplat. Rezultatul
este datorat, în mare parte, vânzărilor mașinilor hibride Toyota
și Lexus, care au realizat 863 de unități livrate și o cotă de piață
de 88%.
Piața automobilelor eco (hibride, hibride plug-in şi electrice) a
crescut în primele 6 luni ale anului la 977 unități, de la aproximativ
310 unități anul trecut, conform raportului APIA, rezultat care
demonstrează preferința în creștere a clienților pentru propulsii
alternative. Din totalul pieței de automobile eco, Toyota Hybrid,
producătorul numărul 1 în segment, a livrat 791 de unități, în
timp ce Lexus Hybrid 72 de unități, reprezentând împreună
88% din total.
Yaris Hybrid, cel mai vândut model
Din punctul de vedere al performanței modelelor, Yaris Hybrid a
fost cel mai bine vândut model cu 252 de unități, urmat de Auris
Hybrid cu 201 unități. Versiunea hibridă a legendei RAV4 ocupă
locul 3 în clasament cu 178 de unități, iar cel mai nou model
hibrid din portofoliul mărcii, Toyota C-HR, ocupă locul 4,
înregistrând deja 158 de unități.
În aceeași perioadă menționată, cel mai bine vândut model
hibrid de la Lexus este Lexus RX, cu 46 de unități, urmat de
Lexus NX cu 22 de unități.
Sistemul hibrid de la Toyota combină două surse de putere
pentru a asigura propulsia. Prin combinarea unui motor termic
(pe benzină) cu un motor electric, sunt exploatate din plin
atuurile ambelor surse de energie: putere, pe de o parte,
eficiență ridicată în exploatare, pe de altă parte.
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IN MEMORIAM
LENUȚA BORZ

(1950 - 2017)
Sâmbătă, 22 iulie a.c., Lenuța Borz a încetat din viață la Baia Mare,

după o nemiloasă suferință.
S-a născut la 6 august 1950 în ținutul Maramureșului. 
În România a lucrat în alimentație, fiind mulți ani șefă de complexe alimentare.

În anul 2000 a venit în SUA, la New York, și a fost angajată ca bucătar-șef la restaurantele:
”Casa Română” din Queens, apoi la ”Star Veranda” din Manhattan și apoi la ”Bucharest” 

din Queens, restaurante aparținând companiei ”Romanian-American Voice”.
S-a afirmat la locul de muncă prin hărnicie și curățenie deosebită. 

Între timp a obținut cetățenia americană.
O plâng cei doi copii, Călin și Nicoleta, nepoatele sale și cei care au cunoscut-o și apreciat-o.

Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace!
Vasile Bădăluță

Ford oprește producția modelu-
lui B-MAX și face noi angajări

Compania Ford a anunţat luni că intenţionează să oprească
producţia modelului B-MAX la uzina din Craiova începând cu
prima parte a lunii septembrie, aici urmând să fie lansată
producţia modelului EcoSport şi, totodată, că va recruta peste
500 de noi angajaţi în perioada următoare. 

Potrivit unui comunicat al companiei, decizia a fost luată din
cauza modificărilor pe piaţă şi de dinamică din segmentul B, în
sensul că tot mai mulţi clienţi ai acestui segment au început să
prefere SUV-uri şi Crossovere în locul monovolumelor, din care
face parte şi B-Max. 
"Ford B-MAX a avut performanţe bune de la lansarea sa, care
a avut loc în 2012, însă clasa mică a evoluat, iar monovolumele
sunt înlocuite treptat de SUV-uri şi Crossovere. În acest context
se încadrează SUV-ul de succes de clasă mică EcoSport, care
va fi construit pentru clienţii din Europa la uzina Ford din
Craiova începând cu toamna acestui an. Investiţia pentru
producţia noului EcoSport se ridică la aproape 200 de milioane
de euro", se precizează în comunicatul Ford România. 
Compania a mai anunţat luni că, în perioada următoare, va
recruta peste 500 de noi angajaţi pentru a sprijini nevoile zonei
de producţie de vehicule, aceştia adăugându-se celor 976 de
angajaţi deja anunţaţi în luna aprilie şi celor 200 de operatori
suplimentari necesari pentru producţia de motoare. 
"În aceste condiţii, numărul de angajaţi care se alătură uzinei
din Craiova în 2017 ajunge la aproape 1700", se mai spune în
comunicat. 
Potrivit datelor Ford, din momentul preluării uzinei din Craiova,
în 2008, compania a investit peste un miliard de euro în
facilităţile de producţie din România şi caută în continuare
oportunităţi pentru a aduce noi produse la Craiova, cu scopul
de a utiliza cât mai eficient capacitatea potenţială a uzinei. În
acest moment, numărul de angajaţi de la Craiova - atât în zona
de producţie de vehicule, cât şi în cea de producţie de motoare
- este de 2.860 de persoane. 

Investiţie uriaşă în România: 
O jumătate de miliard de euro într-o
fabrică Philip Morris International

Philip Morris International anunță investiții de 490 de milioane
de euro în fabrica din România, pentru producția de produse
din tutun cu potențial de risc redus. Fabrica din Otopeni va
angaja suplimentar 300 de persoane și va fi una dintre primele
fabrici unde se vor produce și exporta produse din tutun cu
potențial de risc redus.
Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE / Euronext Paris
PM) a anunțat astăzi, 25 iulie 2017, o investiție de 490 de
milioane de euro pentru a transforma fabrica de țigări din
Otopeni, România, într-o unitate de producție a rezervelor din
tutun care se folosesc împreună cu IQOS, dispozitivul revoluționar
al Philip Morris International care încălzește tutunul în loc să îl
ardă. Aceste rezerve din tutun sunt comercializate în prezent
sub denumirea de HEETS.
Totodată, investiția realizată la Otopeni presupune crearea de
noi locuri de muncă pentru aproximativ 300 de persoane – supli-
mentar celor peste 670 de locuri de muncă existente deja în
fabrică. Procesul retehnologizării fabricii din România a fost
început anul acesta. În 2017, fabrica va trece printr-o prima fază
a transformării, care presupune instalarea de aparatură tehnologică
nouă, cu ajutorul căreia va fi demarată producția. Până în 2020,
în fabrica de la Otopeni va fi finalizat procesul de transformare
prin extinderea cu încă o secție de procesare a tutunului.
"Cei peste 2.9 milioane de fumători adulți care au renunțat la
fumat și au devenit utilizatori IQOS confirmă viziunea companiei
de oferi o alternativă acestora. De aceea, este foarte important
pentru noi să avem capacitatea de a răspunde acestor cerințe
și de a veni în întâmpinarea lor cu produse fără fum, lucru ce va
fi realizat și prin transformarea fabricii din România", a declarat
Christos Harpantidis, Managing Director Philip Morris Balkans.
"Sunt mândru să fiu în România în acest moment istoric pentru
compania Philip Morris. Această investiție, de 490 milioane de
euro, înseamnă mai multe exporturi, mai multe taxe pentru
bugetul de stat, mai multe locuri de muncă pentru români,
plătite la un standard cât mai apropiat celui european. Este, în
egală măsură, un proiect important nu doar pentru piața locală,
ci și pentru utilizatorii IQOS din întreaga lume", a completat
Branislav Bibic, Director General Philip Morris România.
Fabrica din Otopeni va fi a treia fabrică Philip Morris International
care va produce rezerve din tutun - HEETS. Cel mai recent
anunț de investiție în construirea unei fabrici Philip Morris Inter-
national, care să producă astfel de produse, a fost făcut în luna
iunie a acestui an, în Germania.
Anterior, în octombrie 2016, compania a finalizat prima sa
fabrică de producție a rezervelor din tutun, în Crespellano
(Bologna, Italia). Prima țară în care au fost produse HEETS, la
scară mică, a fost Elveția, la Centrul de Dezvoltare Industrială
din Neuchâtel. Până la finalul anului 2018, Philip Morris
International planifică să aibă o capacitate anuală totală de
producție de aproximativ 100 miliarde de unități.
IQOS este un dispozitiv electronic cu ajutorul căruia se pot
utiliza produsele fără fum ale Philip Morris International și
răspunde noilor cerințe și preferințe ale fumătorilor adulți. Acest
produs încălzește tutunul în loc să îl ardă și a fost lansat în
2014, fiind disponibil până în acest moment în orașe importante
din peste 25 de piețe la nivel global.

Începând cu anul 2008, Philip Morris International a angajat
peste 400 de oameni de știință și a investit peste 3 miliarde de
dolari în cercetare si în dezvoltarea de noi produse. Rezultatele
cercetărilor care au evaluat potențialul de risc redus al IQOS
sunt foarte promițătoare, iar compania împărtășește în mod
deschis metodologiile, stadiile studiilor, precum și concluziile
lor, pentru a fi reexaminate și verificate independent de către
terți.
Fabrica Philip Morris International din România este una dintre
cele mai performante din ecosistemul Philip Morris International,
aceasta beneficiind, de-a lungul timpului, de investiții constante
în liniile de producție.
Philip Morris International Inc. (PMI) este liderul mondial al
industriei de tutun, ce deține șase dintre top 15 mărci și produse
la nivel internațional, ce sunt comercializate în peste 180 de
piețe.  În 1993, Philip Morris International a deschis o reprezentanță
oficială în București și, patru ani mai târziu, compania a început
construcția unei fabrici moderne în Otopeni. Philip Morris în
România comercializează astăzi aproape 40 de variante de
mărci și are peste 800 de angajați. În 2015, compania a lansat
tehnologia IQOS pe plan local, făcând parte din strategia
inovatoare pentru produse cu potențial de risc redus.

Coadă pentru biciclete la
Primăria Capitalei. 
O femeie a leșinat

Incidente la Primăria Capitalei. În înghesuiala care s-a format la
cupoanele pe care Primăria Capitalei le oferă pentru cumpărarea
de biciclete şi trotinete electrice, unei femei i s-a făcut rău,
informează B1 tv.

Aceasta stătea la coadă de mai bine de o oră pentru a primi
cupoanele când a leșinat. Aceasta a primit ajutor de la cei
prezenți la fața locului și ulterior a sosit un echipaj SMURD care
a preluat-o.
Municipalitatea oferită în această perioadă 5.000 de tichete,
fiecare în valoare de 500, care pot fi folosite pentru achiziționarea
de biciclete sau trotinete.
Prin această măsură Primăria vrea să încurajeze cetățenii să
circule cu bicicleta în ciuda faptului cî Bucureștiul este capitala
europeană cu cei mai puțini kilometri de piste pentru bicicliști.
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La pomul G.20 
nu e de mers cu sacul

Cu cât scade surescitarea şi palpitul care au precedat
şi însoţit summitul G.20 de la Hamburg, cu atât mai
clar se vede că, de fapt, marea reuniune la nivelul
cel mai înalt a primelor 20 de state industriale ale
lumii nu a adus mai nimic nou. A fost, însă, folositoare,
bunăoară şi pentru că prilejuit întâlnirea, în diverse
formate, a feluriţilor lideri (cam ce face, de atâta
vreme, O.N.U.). Vedetă fiind premiera Trump-Putin,
dar şi altele de urmărit, între care apariţia internaţională
a preşedintelui Franţei, Macron, care ambiţionează
să joace un rol mare nu doar în ţara sa, nu doar în
Europa, ci şi în lume (cf. ideea sa de a convoca un
nou summit pe tema climei la Paris).
Ruşii şi americanii au fost foarte laconici pentru presă
În această „Mare bătălie de la Iazul Mic”, pentru a
relua titlul unei cărţi care a încântat adolescenţa
câtorva dintre generaţiile acum mature, nu s-a prea
ajuns la vreun rezultat concret mai semnificativ. Poate
doar acordul de încetare parţială a focului în Siria,
dar nu e nici primul încheiat şi probabil nu va fi nici
ultimul încălcat. 

Despre Ucraina au vorbit mai ales ruşii şi americanii,
între patru ochi şi au fost foarte laconici pentru presă. 
Nu ştim nici dacă Putin şi Trump au acum mai multă
încredere unul în altul (chiar dacă în public s-au
copleşit reciproc cu complimente şi elogii), nu ştim
nici pe ce căi o vor lua relaţiile transatlantice, tot mai
încurcate.

Un summit global mai degrabă rutinier
Germania, gazda reuniunii, a făcut tot posibilul să
dreagă busuiocul în textul final comun livrat presei,
dar nu avea cum să omită cele două teme prioritare
pentru relaţiile dintre America şi Europa Occidentală
(dar nu numai pentru ele): dezacordul asupra gestionării
climei globale şi protecţionismul economic. Mai toată
lumea e de acord că aici Vechea Europa a făcut
concesii Lumii Noi. Unii zic chiar că „a capitulat”. Alţii,
însă, dimpotrivă, că America „s-a izolat”. Inepţii com-
parabile cu acestea nu pot fi decât aserţiunile că
Rusia sau China ar fi fost/ar fi , şi ele, izolate. Păi
cum să izolezi hiperputerea mondială absolută, cea
de care depind, într-un fel sau altul, toate celelalte
state (şi lumea luată în general) sau a şaptea parte a
uscatului terestru sau ţara cu o cincime din populaţia
globului şi a doua economie mondială? Şi totuşi,
până şi „New York Times” s-a antrenat în trendul
„izolării” Washingtonului, ceea ce înseamnă că alergia
main stream-ului presei americane faţă de propriul
şef al statului pare să nu se fi istovit. Aşadar, un
summit global mai degrabă rutinier, chiar dacă, în
preludii, universitarul Dani Rodrin de la Harvard îl
prevestea drept „unul dintre cele mai interesante
summituri din ultimii ani”, iar istoricul Harold James
de la Princeton vorbea de „cel mai tensionat G.20″.

Marile probleme nu se tranşează, neapărat, la mari
conferinţe
De ce mai nimic nou? Pentru că protagoniştii mondiali
semnificativi sunt, fiecare în felul sau, într-un fel de
aşteptare, de formatare ori de relansare. Trump este
(încă?) suspectat de relaţii „neprincipiale” cu Moscova
şi vrea să scape de bolovanul atârnat de picior,
Kremlinul monitorizează atent frământările interocci-
dentale, Germania e înainte de alegeri iar China,
înainte de congresul partidului, Franţa e la începutul
unui mandat prezidenţial cum n-a mai fost de la de
Gaulle încoace, Marea Britanie îşi caută potecile de
fugă din Europa Unită etc. De unde se vede că
marile probleme nu se tranşează, neapărat, la mari
conferinţe.

Consilier al lui Donald Trump:
Soros vrea să răstoarne

Guvernul României
Roger Stone, consultant
politic pentru preşedinţii
americani Richard Nixon,
Ronald Reagan şi Donald
Trump, s-a aflat recent la
Bucureşti. Cu această
ocazie, Stone a acordat
un interviu ziarului
"Adevărul", în care a vorbit
inclusiv despre George
Soros şi presupusa impli-
care a acestuia în politica
din România. Potrivit con-
sultantului, miliardatul
american ar încerca să

răstoarne guvernul actual susţinut de PSD şi ALDE.
"Dacă ți se pare rău comunismul, îți poți imagina o lume
dominată de George Soros? Poate că îți oferă o bursă,
dar îți ia libertatea. (...) Folosește aceste forumuri pentru
o societate deschisă pentru a submina guverne alese
democratic și pentru a le răsturna. Vrea totalitarism
mondial, vrea să ia libertățile oamenilor. Cred că este un
infractor internațional. Este implicat în SUA, Europa,
România, Ungaria. Vrea să vă răstoarne guvernul pentru
a reveni la un sistem mult mai rău decât cel pe care l-aţi
avut pe vremea lui Ceaușescu sau a sovieticilor", a
declarat Roger Stone pentru "Adevărul".
Americanul pretinde că are şi dovezi pentru afirmaţiile
despre Soros. "Cred că sunt multe dovezi. E implicat în
subminarea democrației. A finanțat insurgenți, a finanțat
violențe la mitingurile lui Donald Trump. De ce nu a fost
arestat în SUA nu pot să înțeleg. Poate vor afla în curând",
a precizat Stone.
Roger Stone este de părere că transformarea lui George
Soros într-un personaj malefic în opinia publică din
România are legătură cu menevrele politice ale acestuia.
"Pentru că vrea să vă răstoarce guvernul și să-l înlocuiască
cu unul pe care să-l poată controla. Așa cum se întâmplă
în Ungaria, în Europa de Est și chiar în SUA. Când
finanțezi oameni care să susțină asasinarea președintelui
SUA, asta e o infracțiune gravă. Avem dovezi că a finanțat
violențele de la mitingurile lui Donald Trump. Domnul
Soros are mâinile pătate de sânge", a mai declarat Stone.
Fostul sfătuitor al lui Donald Trump mai susţine că românii
sunt cei mai ascultaţi oameni din lume de către serviciile
secrete, iar "statul profund" se foloseşte de marota corupţiei
pentru a-şi face treburile murdare.
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Sediul FMI, mutat 
din SUA în China

Fondul Monetar Internaţional (FMI) ar putea avea sediul la
Beijing peste un deceniu, dacă actualele ritmuri de creştere în-
registrate de China şi alte mari economii emergente vor continua,
iar aceste creşteri economice se vor reflecta în structura de vot
a Fondului, a declarat luni directorul general al FMI, Christine
Lagarde, informează Reuters. La un eveniment organizat la
Washington de Center for Global Development, Lagarde a
apreciat că o mutare a sediului FMI la Beijing este "o posibilitate"
deoarece Fondul va fi nevoit să crească gradul de reprezentare
al marilor pieţe emergente, pe măsură ce economiile lor devin
din ce în ce mai mari şi mai influente. 
"Asta ar putea înseamnă că, dacă vom avea această discuţie
peste 10 ani, am putea să nu fim în Washington, D.C. Discuţia
va avea loc la sediul central din Beijing" a spus Lagarde. 
Aceasta a adăugat că actele fondatoare ale FMI cer ca sediul
central al instituţiei să fie amplasat în statul membru cu cea mai
mare economie. De la înfiinţarea FMI în 1945 această ţară a
fost, fără încetare, SUA, prima economie a lumii, care în prezent
are practic un drept de veto asupra deciziilor FMI, în condiţiile
în care controlează 16,5% din voturile exprimate în Consiliul de
Administraţie al Fondului. 
China poate deveni puterea economică nr 1
Cu toate acestea, economiştii estimează că graţie unui ritm de
creştere economică de peste 6%, China ar putea devansa
Produsul Intern Brut al SUA undeva în următorul deceniu,
pentru a deveni cea mai mare economie a lumii în termeni
nominali. Există unii economişti, inclusiv de la FMI, care susţin
că China contribuie deja mai mult decât SUA la creşterea
economică mondială în funcţie de paritatea puterii de cumpărare,
care ţine cont şi de diferenţele de preţuri. 
Ultima dată când FMI a revizuit structura sa de vot a fost în
2010, însă o nouă revizuire ar urma să fie lansată anul viitor. 
Potrivit unui acord tacit care datează de la înfiinţarea Băncii
Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, americanii au fost
numiţi la conducerea Băncii Mondiale în timp ce postul de
preşedinte al FMI a fost ocupat de un european. Însă această
tradiţie riscă să fie contestată de ţările emergente care vor o
reprezentare mai mare, relatează Agerpres.

Donald Trump, atac
FĂRĂ PRECEDENT la adresa UE

Președintele SUA Donald
Trump lansează un atac de
o duritate fără precedent la
adresa liderilor Uniunii Eu-
ropene. Trump susține că
SUA lucrează la un acord cu
Marea Britanie, iar Uniunea
Europeană se arată foarte

protecționistă cu SUA și le cere liderilor UE să înceteze.
"Lucrăm la un acord comercial major cu Marea Britanie. Ar
putea fi foarte mare şi foarte atrăgător. Locuri de muncă!", a
transmis Donald Trump marţi prin Twitter.
"Uniunea Europeană este foarte protecţionistă faţă de Statele
Unite. Să înceteze!", a adăugat Donald Trump.
Surse politice și din industria de profil au atras atenția că planul
Administrației Trump de a impune tarife suplimentare la importurile
de oțel din rațiuni de siguranță națională va atrage acțiuni de
"protecție"din partea Uniunii Europene. 

Kremlinul reacţionează după ce
americanii au anunţat că trimit

arme în Ucraina
Orice decizie a SUA de a furniza arme letale Ucrainei ar afecta
eforturile de pace şi ar duce la escaladarea tensiunilor, a
declarat Kremlinul marţi, citat de Reuters, într-o reacţie la
declaraţia făcută la BBC de Kurt Volker, noul reprezentant
special al SUA pentru Ucraina, potrivit căruia Washingtonul îşi
revizuieşte activ politica privind trimiterea de arme forţelor
ucrainene care luptă împotriva rebelilor separatişti, susţinuţi de
Rusia, în estul Ucrainei.

Potrivit Kremlinului, o posibilă livrare de arme Ucrainei ar putea
să destabilizeze situaţia de-a lungul liniei frontului din estul
Ucrainei, transmite agerpres.
"Am spus nu o dată că orice acţiune care ar escalada tensiunile
... va agrava şi mai mult situaţia şi aşa complicată şi ne va
îndepărta şi mai mult de soluţionarea acestei probleme interne
a Ucrainei", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului,
Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă.

Şicane aeriene repetate
deasupra Mării Chinei de Est. 
Beijingul cere Washingtonului să

înceteze zborurile de recunoaştere
China a cerut marţi Statelor
Unite să pună capăt zborurilor
lor de recu noaş te re în
apropierea coastelor sale, în
urma unui incident aerian
între avioane aparţinând celor
două ţări în Marea Chinei de
Est, relatează AFP.

Pentagonul a indicat luni că unul din aparatele sale de supraveg-
here a trebuit să efectueze cu o zi înainte o manevră de evitare
după ce fusese interceptat de două avioane de vânătoare chi -
ne ze în spaţiul aerian internaţional la vest de Peninsula Coreea.
Reacţia piloţilor chinezi a fost "legală, necesară şi profesionistă",
a asigurat Ministerul Apărării chinez într-o postare pe contul
său de pe Weibo, "Twitterul chinez".
Ministerul chinez a acuzat avionul american că a "ameninţat se-
curitatea naţională a Chinei, a afectat securitatea navală şi ae -
riană a celor două ţări şi a pus în pericol securitatea piloţilor lor".
Statele Unite "trebuie să pună capăt imediat acestor activităţi
militare periculoase, inamicale şi neprofesioniste", se menţionează
în comunicatul Ministerului Apărării chinez.
Întrebat la o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al
Ministerului de Externe chinez, Lu Kang, a dat asigurări că
Beijingul respectă normele internaţionale în materie de securitate
aeriană. 
"China aşteaptă ca SUA să pună capăt unor astfel de acţiuni şi
să încerce să evite ca astfel de incidente să se mai repete", a
mai spus el.
În 2001, o coliziune între un avion de spionaj american şi un
avion de vânătoare chinez în sudul Chinei a provocat moartea
pilotului chinez, generând un incident diplomatic între cele doua
puteri din Pacific. Avionul american a fost forţat să aterizeze pe
teritoriul chinez, unde toţi cei 24 de membri ai echipajului au fost
reţinuţi timp de 10 zile, după care li s-a permis să plece în SUA.

Viktor Orban inflamează spiritele
Ce a spus, în România, despre

Tratatul de la Trianon și ce le cere
maghiarilor cu dublă cetățenie

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă, la Uni-
versitatea de Vară 'Tusvanyos' de la Băile Tuşnad, că alegerile
parlamentare care vor avea loc anul viitor în ţara vecină au şi o
'miză europeană'.
Viktor Orban a menţionat că, prin măsurile luate, Ungaria a
reuşit să înfrâneze valul de migraţie către Europa şi, în context,
a subliniat că atât timp cât el va fi premier şi va conduce
partidul de guvernământ, gardul ridicat la graniţa Ungariei 'va
rămâne acolo unde e', scrie agerpres.ro.
Orban şi-a continuat ideea spunând că 'se aud voci' potrivit
cărora dacă socialiştii vor veni la putere în urma alegerilor de
anul viitor, vor demola acel gard şi vor lăsa emigranţii să intre în
Ungaria şi în Europa, deci, vor 'ajuta la acel proces de amestecare
a populaţiei autohtone europene cu cea musulmană'.
Premierul Ungariei a susţinut că există anumite 'puteri' care vor
să slăbească şi să înlăture guvernul de la Budapesta pentru a
putea elimina obstacolul din calea fluxului migraţionist, făcând
trimitere directă la simpatizanţii magnatului George Soros şi la
'birocraţii de la Bruxelles'.
Viktor Orban a afirmat că de la Tratatul de la Trianon, semnat în
anul 1920, Ungaria nu a fost niciodată până acum atât de
aproape de a deveni o 'ţară puternică, mândră şi stabilă' şi de
a-şi 'recăpăta aprecierea de sine'.
'Dacă nu vom câştiga alegerile, putem pierde absolut tot pentru
ce am lucrat şi am muncit în anii trecuţi, vor veni vremuri în care
nu vom putea construi nimic. (...) Sunt convins că dacă va veni
un guvern meschin (...), care va servi puterilor globaliste,
Ungaria va pierde pentru multe decenii de acum înainte', a
declarat Viktor Orban, potrivit traducerii oficiale asigurată de or-
ganizatori.
În opinia sa, nu numai Ungaria va avea de pierdut, ci şi maghiarii
din afara graniţelor acestei ţări, care nu vor mai beneficia de
sprijinul pe care l-au primit până acum de la Budapesta.

'Vreau să vă rog să vă înregistraţi şi să participaţi la alegeri. Nu
staţi pe tuşă, intraţi pe teren, pentru că aveţi un cuvânt greu de
spus, un cuvânt decisiv în ce priveşte rezultatul alegerilor din
Ungaria', a mai spus Viktor Orban, la finalul Universităţii de
vară "Tusvanyos".

Secetă severă în Italia:
autoritățile caută soluții pentru

a nu mai opri apa în Roma
Pe fondul uneia dintre cele mai severe secete din ultimele
decenii din Italia, jumătate de ţară (10 regiuni din 20) cere
statului italian să declare instaurarea stării de calamitate naturală,
în condiţiile în care pagube considerabile sunt înregistrate în
rândul culturilor agricole. Oraşele sunt şi ele afectate, inclusiv
Roma, care intenţionează să raţionalizeze apa potabilă, începând
de sâmbătă. Întrucât măsura a provocat reacţii împărţite, toate
părţile se vor reuni marţi în Capitoliu, la iniţiativa primarului
Romei, Virginia Raggi, cu scopul de a găsi o soluţie care să
permită evitarea întreruperii distribuţiei de apă în capitalei,
informează France Presse. 
În această vară deosebit de secetoasă, Italia înregistrează un
deficit de 20 de miliarde de metri cubi de apă - echivalent cu
volumul de apă din Lacul Como -, potrivit estimărilor experţilor. 
Pe plan naţional, temperaturile medii de la începutul anului sunt
mai mari cu 0,9 grade Celsius faţă de mediile sezoniere. 
Potrivit Seviciului Naţional de Meteorologie, Italia a avut parte
de cea mai blândă primăvară (din punct de vedere al temperaturilor)
din ultimii 60 de ani. În acelaşi timp, primăvara din 2017 ocupă
locul al doilea în topul celor mai secetoase primăveri din Italia
în intervalul menţionat, fapt care se traduce printr-un "deficit de
ploaie de 33% în raport cu media primelor şase luni ale anului".
Autorităţile nu prevăd o scădere notabilă a temperaturilor şi nici
căderi de precipitaţii în zilele următoare. 
Gian Luca Galletti, ministrul mediului din Italia, a dorit să
liniştească populaţia. "Nu dorim să devenim alarmişti, până
acum am evitat situaţiile de urgenţă graţie acţiunii noastre de
supraveghere şi vom vedea ce vom avea de făcut în funcţie de
evoluţia condiţiilor atmosferice din zilele următoare", a spus el,
duminică. 
Situaţia Padului, cel mai lung fluviu din Italia, de care depinde
35% din producţia agricolă naţională, este considerată deosebit
de îngrijorătoare, întrucât nivelul apei este cu 50 de centimetri
mai scăzut în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut,
potrivit Coldiretti, cel mai mare sindicat agricol din Italia. 
Organizaţia a estimat că pierderile suferite de agricultori şi de
crescătorii de animale "vor depăşi 2 miliarde de euro", întrucât
două treimi din teritoriul Italiei se află în situaţia de "dificultate
hidrologică". 
Producţia de cereale a scăzut cu 30% în Lombardia, culturile
de viţă-de-vie au de suferit în Nord-Est, la fel ca livezile de
măslini din Apulia şi Calabria şi culturile de tomate şi fructe din
Emilia-Romagna. 
În total, 10 din cele 20 de regiuni italiene au solicitat decretarea
stării de calamitate naturală, ce prevede în special suspendarea
plăţii de taxe de către agricultori şi accesul la fonduri de
despăgubire. 
Însă agricultura nu este singurul domeniu care este afectat.
Marile oraşe sunt şi ele afectate, începând cu Roma, care
intenţionează să raţionalizeze apa potabilă, începând de sâmbătă,
pentru 1,5 milioane dintre locuitorii săi, iar întreruperile preconizate
ar putea atinge durate de până la opt ore pe zi. 
Sâmbătă, preşedintele regiunii Lazio, Nicola Zingaretti, a lansat
un semnal de alarmă din cauza nivelului excesiv de scăzut al
lacului Bracciano, situat la o distanţă de 30 de kilometri faţă de
capitala regiunii şi care contribuie cu 8% la alimentarea sa cu
apă. 
Considerând că situaţia este "gravă" şi că există "un risc de
catastrofă ecologică", oficialul italian a ordonat oprirea captării
apei în lac. 
Decizia a fost contestată imediat de ACEA, administratorul apei
potabile din metropola romană, care a considerat-o "un act
ilegitim, anormal şi inutil în raport cu obiectivul conservării
lacului", potrivit directorului său, Paolo Saccani. 
"Nu există alternativă: ori ordonanţa este retrasă şi noi vom
continua să extragem apă din Bracciano, ori vom fi constrânşi
să începem să operăm întreruperi ale apei, prin rotaţie (pe
cartiere), sau la distribuirea apei în regim de presiune redusă",
a declarat el. 
Toate părţile se vor reuni marţi în Capitoliu, la iniţiativa primarului
Romei, Virginia Raggi, cu scopul de a găsi o soluţie care să
permită evitarea întreruperii distribuţiei de apă pentru circa 1,5
milioane de locuitori din totalul celor aproape 3 milioane de
locuitori din capitala Italiei. 
La rândul său, Vaticanul a decis luni să îşi închidă fântânile,
atât cele care se află în exterior, în celebra piaţă Sfântul Petru,
cât şi cele amenajate în interiorul grădinilor sale.
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CULTURĂ

DOREL COSMA,
creator și promotor de cultură

pe meridianele lumii
De puține ori ne este dat să cunoaștem o personalitate
culturală de excepțională valoare, o personalitate care,
de ani de zile, a contribuit și contribuie major la perpetuarea
autenticelor valori românești atât în țara natală, cât și
peste hotare. O astfel de personalitate este domnul Dorel
Cosma,  doctor în filologie, realizator de emisiuni radio și
de televiziune, jurnalist de excepție, autor de cărți, membru
al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Ziariștilor, cetățean de
onoare al multor orașe.  În calitate de președinte al Uniunii
Mondiale de Folclor I.G.F.,  Dorel Cosma este un cunoscut
și apreciat ambasador al folclorului românesc pe meridianele
lumii.  Dar, mai presus de titlurile și diplomele primite,
Dorel Cosma este un prieten apropiat pe care îl însoțim
imaginar în călătoriile sale atât de interesante.
În calitate de conducător al formației folclorice ”Cununa
de pe Someș”, Dorel Cosma a adus în comunitatea
românească din New York mireasma unică și atât de
dragă a specificului nostru național, prin dans popular și
prin cântece renumite.
În luna aprilie, în bisericile românești ”Sfinții Apostoli Petru
și Pavel” și ”Sfântul Andrei” din Queens, New York,
dansatorii și interpreții vocali veniți de pe plaiurile bistrițene
au fost aplaudați la scenă deschisă.
Cu această deosebită ocazie, în Cenaclul Literar ”Mihai
Eminescu” , înființat și condus cu înalt profesionalism de
către preotul prof. univ. dr. Theodor Damian, a fost lansată
cartea ”Duminică în Manhattan” al cărei autor este Dorel
Cosma. În acest jurnal al vizitelor pe pământ american,
autorul  începe prin sintagma ”am început zborul spre
visul american”, pentru ca, în final, să declare cu mândrie:
”am devenit membru al familiei de duminică de la biserica
preotului Theodor Damian”.

Secvențele care surprind sejurul în New York și în
împrejurimi al autorului și al celorlalți doi colegi și prieteni
- Elena Cîmpan și Menuț Maximinian - sunt descrise cu
mare grijă pentru detalii, dar și cu sugerarea sentimentelor
de surpriză, admirație și  încântare.
Portretul domnului Theodor Damian e realizat în puține,
dar adânc apreciative cuvinte: ”Iată-ne acum oaspeții
acestui excelent român, om de cultură, scriitor, preot de o
amabilitate și deschidere cum rar îți este dat să întâlnești. 

Ai impresia că Dumnezeu a sădit în acest om toate
calitățile și modelele posibile de urmat”.
Vizitele făcute, ziua (și, câteodată, noaptea), în Manhattan,
la Empire State Building, pe Fifth Avenue, la Rockefeller
Center, în Central Park, la Radio City, la Catedrala St.
Patrick, la Madison Square Garden, la Statuia Libertății și
la multe alte puncte turistice de larg interes au îmbogățit
universul cunoașterii celor trei oameni de cultură din
Bistrița cu aspecte deosebite din lumea americană.
Descrierea succintă a obiectivelor vizitate se îmbină cu
exprimarea profundă a sentimentului generat: ”În Manhattan
simți pulsul american. Locul unde au fost cele două
simboluri americane (Gemenii, n.a.) este marcat, emoționant,
cu numele celor care au pierit în acel dezastru. Este un
muzeu mărturie asupra celor întâmplate  iar cele două
bazine de marmură neagră, construite exact pe locul
unde au fost Gemenii, oferă acordurile dureroase ale unei
simfonii acvatice desprinsă din cascada permanentă a
construcției. Flori și meditații sunt cuvintele de ordine aici.
În liniște și cu gândul departe, cei care trec privesc
încrezători spre One World Trade Center (540 m) –
cunoscut și sub numele de ”Freedom Tower” – un simbol
al speranței și încrederii în viitor.”
În finalul relatării, autorul inserează o concluzie care ne
face cinste tuturor: ”acolo, dincolo de ocean, românii se
mândresc cu tricolorul, se bucură de realizările țării-mamă
și-i duc dorul. Au luat viața de la început, la vârste diferite,
dar au rămas mereu români cu suflet mare”.
Prin întreaga sa activitate de creator și promotor de cultură
românească, Dorel Cosma se înscrie în cartea de onoare
a neamului nostru, neam menit de Creator să dăinuie.

prof. Mariana Terra
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TINERI DE SUCCES

Trei tineri au mers din sat în sat şi au
recuperat mobilier vechi, aruncat.

Ceea ce au realizat întrece orice
imaginaţie 

Andrei, Cristi şi Alex, trei tineri cu ambiţii mari, au pornit, în
2014, o afacere din lemn recuperat şi materiale reciclabile, iar
astăzi, produc mobilă de lux pentru clienţi din Statele Unite ale
Americii, Malaezia, Japonia sau Arabia Saudită. Ideea afacerii
a pornit ca fiind una socială în care angajaţii să fie aleşi pe alte
criterii decât cele de experienţă.

Trei tineri au mers din sat în sat şi au recuperat piese de
mobilier vechi, aruncat. Ce au realizat întrece orice imaginaţie
Trei tineri fără pregătire în domeniul prelucrării lemnului, au
reuşit, după ce au obţinut finanţare în urma unui concurs, să
pună bazele unei afaceri cu mobilă produsă din lemn recuperat.
Cristi, Andrei şi Alex au străbătut ţara în lung şi lat până au găsit
materiale necesare pentru ideile lor.
"Pentru materia primă, mergeam prin sate şi lumea începuse
să afle că cineva face nişte obiecte de mobilier, oamenii au
început să ne caute şi ne dădeau şi lemnul uitat în spatele
casei. Primele mese de nuc le-am făcut după ce ne-a zis un
bătrânel  că are lemn de nuc, tăiat scânduri, de 20 de ani, şi îl
avea în şură. Şi ne-a spus dacă il vrem şi credem că putem să
facem ceva cu el pentru că lui nu îmi mai foloseşte. Ne ieşeau
nişte obiecte de mobilă care nu erau de serie. Găseam lemnul
în diferite forme şi practic, materialul ne dicta cum avea să
arate produsul final", a povestit Cristi Branea, uul dintre acţionarii
şi fondatorii afacerii.
La începutul anului 2014, au primit o finanţare de 32.000 de
euro pe lângă care au mai pus şi ei încă pe atât şi au pornit
treaba. În doar câteva luni au reuşit să facă un minimum de
obiecte pentru a putea participa la târgul de mobila de la Rom-
expo.
"Am început la Târgovişte şi primii noştri angajaţi au fost din
Măneşti, Dâmboviţa. În câteva luni am făcut set-up-ul de atelier,
am cumpărat utilaje, am început să lucrăm la materiale, destul
de repede ne-am mobilizat. La prima ieşire, la târg, am avut un
feedback foarte bun, toată lumea se întreba cine suntem pentru
că mobila era aşa de nordică şi de fresh. 

Atunci am luat primele comenzi, care au plecat de obiectele pe
care noi le-am prezentat acolo. Au venit arhitecţi care au fost
încântaţi de ceea ce făcem noi şi ne-au dat proiecte de făcut. În
primul an, noi am făcut, aproape exclusiv, numai proiecte pe
comandă.  Dar asta nu era fix ce ne doream noi, era o chestie
de subzistenţă. Noi ne propusesem să facem produse din lemn
de valoare mare, recuperat care ştiam că este foarte căutat
afară şi exportat. Am plecat direct cu ideea de export", a explicat
Cristi.

Până la export a mai fost doar un pas. Cu dorinţa de a duce de-
sign-ul românesc într-o lume nouă, băieţii au început să se
înscrie la expoziţiile internaţionale de mobilă şi de design interi-
or.

"Ei nu înlegeau ce vindeam noi, ne spuneau că ne dau 600 de
euro pe masă, când numai picioarele mesei costau atât"
"Ne-am înscris şi am reuşit să ajungem anul trecut la târgul de
mobilă de la Koln şi a fost un impuls fantastic pentru noi.  Şi de
acolo am început să luăm comenzi din SUA, Arabia Saudită,
Malaezia, nici nu ne aşteptam.  Erau standuri acolo cu mobilă
multă, fără design, fără brand-uri. Veneau la noi oameni care
nu ştiau ce cumpără. Dădeau cu pumnul în masă şi întrebau
cât costă un container de mese de genul ăsta. Şi ei nu înlegeau
ce vindeam noi, ne spuneau că ne dau 600 de euro pe masă,
când numai picioarele mesei costau atât. 

Erau şi oameni care ne-au apreciat şi care cunoşteau calitatea.
Veneau, puneau mâna, studiau şi ne întrebau ce maşini folosim
şi le spuneam că nu aveam decât dalta şi mâna omului pentru
că nu avem bani de echipamente".
Târgul de la Koln a fost o pistă de lansare pentru ei. Au început
să vândă exclusiv în străinătate, iar acest lucru i-a ajutat să-şi
crească cifra de afaceri chiar şi de cinci ori
Cum schimbă România în "Lumea Nouă" cei trei tineri din
industria mobilei: au angajat oameni cu probleme sociale
Dincolo de pasiunea pentru lemn, cei trei anteprenori au gândit
afacerea ca fiind una socială. Acum au opt muncitori, care fie
nu au fost niciodată angajaţi, fie nu şi-au terminat şcoala, fie
sunt prea în vârstă pentru a-şi mai găsi un loc de muncă.
"Acum ne-am mutat la Sebeş, dar am vrut tare mult să ne
păstrăm ca afacere socială. Cu excepţia inginerului care este
omul cheie, care are tehnica, avem angajaţi tineri care nu au
avut niciodată un loc de muncă, sunt tineri care nu au terminat
liceul, mulţi nici nu erau angajaţi. Dacă le ceream un CV, se
uitau ciudat la noi, aşa că am renunţat să mai cerem cv-uri sau
să facem interviuri. Au fost oameni angajaţi la noi, au stat câte
4-5 luni, au învăţat câte ceva şi dup-aia au plecat să lucreze în
străinătate, dar tot în domeniu. Ne părea rau pentru că unii
dintre ei chiar erau muncitori, dar ne bucuram să vedem că i-
am ajutat, unii nici asigurare medicală nu aveau. Au fost oameni
de la un combinat siderurgic din Târgovişte, aproape de
pensionare, nu aveau locuri de muncă de vreo şase ani şi i-am
angajat. Acum avem opt persoane în producţie, dar să sperăm
că mai putem angaja oameni. Noi avem salarii mai mari decât
minimum pe economie, nu se lucrează peste program şi ne-am
creat un grup, este o chestiune motivantă şi pentru ei şi pentru
noi, ne este bine", a mai povestit Cristi.
Cu tehnici tradiţionale, naturale şi cu un suflu proaspăt, noua
afacere a fost ca o lume nouă pentru piaţa românească, iar cei
trei tineri îşi propun să ajute oamenii să recapete încrederea în
produsele româneşti.
Totul este hand-made, fabricat în România: Cred că am ajuns
singurul brand românesc de mobilă high-end
"Ne-am dori să arătăm că design-ul de interior poate fi făcut şi
altfel, că oamenii pot cumpăra cu încredere nişte produse
fabricate în România. La noi sunt oameni care au bani şi care
se îndreaptă spre brand-urile consacrate. Voiau o masă de
marmură, se îndreptau spre un brand italian, de exemplu. Cred
că am ajuns singurul brand românesc de mobilă high-end. Am
făcut materiale şi pe tehnică tradiţională, vorbim de lemn finisat
natural cu ulei sau cu săpun, sau tehnica japoneză de finisare a
lemnului prin ardere sau cu stejar oxidat. Facem o soluţie de
lână de oţel dizolvată în oţet şi când dăm cu soluţia asta peste
lemn, el se închide la culoare şi rămâne fizibilă fibra, îi rămâne
forma. Totul se face manual”, a mai spus Cristi.
Agenţia Mediafax, cu sprijinul Ciuc România, a pornit un demers
pentru identificarea românilor din Lumea Nouă, oameni speciali
care au reuşit cu tenacitate să cucerească noi teritorii, şă-şi
împlinească un vis, tineri dinamici şi activi social, din zona new-
wave care ridică în mod accelerat o astfel de societate.

Lumea Nouă este despre o nouă cultură, un nou spirit de viaţă,
despre schimbarea pe care o mână de oameni o pregătesc
prin creaţiile lor, puse la dispoziţia celorlalţi. Lumea Nouă
este compusă din români creativi, care fac cercetare din
plăcere, care iubesc tehnologia şi care lucrează zile şi
nopţi pentru o idee, aşa cum Edison şi-a dedicat întreaga
viaţă ca să descopere becul, un lucru pe care acum în
considerăm mărunt, dar care a dus la evoluţia explozivă a
întregii lumi.

VÂND CASĂ  - VALEA OLTULUI - DN 7
(confluența Oltului cu râul Lotru). 

Casa are parter și etaj, plus livada cu pomi
fructiferi (4.500 mp ), apă curentă, 

electricitate, cablu TV, garaj. 
Pentru mai multe detalii sunați la

1-(347)-680-9843
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ANCA  SOLOMON
”Adaptarea la o situație nouă este în noi. 

Te dai cu oameni buni, bun ajungi. Te dai cu oameni răi, rău ajungi! 
Găsește calea cea dreaptă și vei fi mulțumit!

”

printre românii din New York care și-au păstrat limba și care se mândresc cu
faptul că sunt români, se află și nonagenara doamnă Anca Solomon care ne-

a oferit cu amabilitate un interviu  într-un elegant  apartament din Manhattan,
apartament aparținând dânsei și soțului dânsei, doctorul Tiberiu Solomon.  
Reporter: Doamna Solomon, pentru început, vă rugăm să ne spuneți unde și

când v-ați născut și cum v-a fost copilăria.
ANCA SOLOMON: Cu mare plăcere. M-am născut în 30 octombrie 1925, în

București, din părinții Maria și Ion Țundrea. Tata, oltean, era pe atunci medic în
practică și mama bucureșteancă. Din căsătoria lor au rezultat trei copii în cinci
ani: doi băieți și eu, mezina familiei. Am avut o copilărie foarte frumoasă.
Vacanțele de vară le petreceam la Milostea, comuna tatii. El a deschis cabinet
în București și a practicat medicina internă, fiind foarte apreciat. Îmi amintesc
cum povestea tata despre anii lui de școală. La terminarea  liceului,  la Turnu
Se verin, fiind un elev excepțional, i s-a acordat ca premiu o excursie de o lună
de zile în Italia. Când a văzut localitățile italiene și, mai ales locul nașterii lui
Dante Alighieri, a rămas uluit și, deși a urmat și absolvit Medicina, mintea lui a
rămas la Dante, fapt pentru care a tradus celebra carte ”Divina Comedie” a
marelui scriitor italian, carte pe care eu am editat-o după venirea în America.
Tata a murit tânăr. În timpul războiului era doctor, director de spital, între spa ți -
ul românesc și cel rusesc. Acolo a fost contaminat cu tuberculoză, a venit aca -
să și în 1946 a decedat la doar 56 de ani. Amintirea lui va rămâne veșnic în su -
fletul meu. Am avut părinți minunați care au știut să ne educe așa cum trebuie.

Reporter: Respectul și dragostea pentru părinți sunt o marcă esențială a calității
omului. Bănuiesc că tatăl dumneavoastră a avut un cuvânt de spus când a
fost vorba să vă alegeți profesia.

AS: Așa este. Inițial, tata vroia ca eu să merg la Medicină. Fratele meu mai
mare, care fusese militar, a fost dat afară din cauza ”originii burgheze”, știți
cum era pe atunci... Celălalt frate, Mihai, alesese Medicina, așa că tata a
considerat că e mai bine pentru mine să urmez Filologia, ceea ce am și făcut,
studiind Româna și Italiana. Ideea era ca eu și tata să continuăm munca la
traducerea operei lui Dante. Din păcate, nu s-a întâmplat așa pentru că tata a
murit cu doi ani înainte ca eu să termin facultatea. 

Reporter: Ce s-a întâmplat după moartea tatălui dumneavoastră? Vremurile
erau tulburi atunci...

AS: Da, erau vremuri cumplite. Am rămas în casă cu mama. La naționalizare, în
1948, noi am avut noroc că, deși i s-au luat mamei cele trei case primite dotă
de la mama ei, am fost lăsați totuși să stăm în casa noastră. Și am plătit chirie.
Chirie în casa noastră...  Spun că am fost norocoase pentru că mulți alți
oameni au fost dați afară din casele lor. Vă imaginați ce situații absurde și
dureroase.  Acelea au fost vremuri de coșmar.

Reporter: Într-adevăr, este greu de crezut.
AS: Da, este greu de crezut, dar e adevărat. Îmi amintesc că aici, în New York,

am povestit unei paciente a soțului meu despre ce au făcut comuniștii la
naționalizare, că au luat case și că au lăsat proprietarii pe drumuri, că pe mine
și pe mama ne-au lăsat într-o cameră, în casa noastră, în care am devenit
chiriași la stat. pacientei i s-a părut că eu fabulez. 

Aceeași reacție au avut-o și alți pacienți când le-am povestit prin ce am trecut
în acei ani negri din societatea românească. Le înțeleg neîncrederea, le
înțeleg șocul. pentru că astfel de maltratări umane sunt greu de crezut. Da,
asta a fost ”lumina”, lumina neagră, de fapt, venită de la Răsărit. Să ferească
Dumnezeu pe toată lumea de o astfel de ”lumină”.

Reporter: Știm că, pe lângă faptul că sunteți licențiată în Filologie, ați activat și
în alt domeniu.

AS: Da, mă bucur că mă întrebați. Mie mi-a plăcut întotdeauna sportul, am fost
chiar o pasionată a sportului, nu numai ca spectatoare, dar ca participantă
activ în echipele naționale de volei și baschet. pentru rezultatele de excepție
ale echipei noastre, am fost declarată maestră a sportului. Să vă povestesc o
întâmplare: într-o pauză de meci, stăteam pe bancă și citeam o carte în limba
italiană.  În spatele meu era un politruc care s-a apropiat de mine, s-a uitat la
ce citesc, dar n-a înțeles nimic. Ca tare, a considerat că, dacă el nu înțelege,
înseamnă că trebuie să fie o carte cu idei contrare societății noastre. Și el a
luat imediat măsuri: am fost criticată aspru și sancționată în ședință... Da, așa
mi s-a întâmplat. Vremuri absurde!

Reporter: Povestiți-ne cum a fost la absolvirea Facultății de Filologie.
AS: Asta este o altă poveste care, însă, vine să întregească tabloul vremurilor

bolnave de atunci. În 1948 urma să intre în vigoare reforma învățământului, cu
modificări restrictive. Eu terminasem facultatea și hotărâsem să dau examenul
de specialitate peste câteva luni,  în februarie. Am avut noroc cu un coleg mai
mare ca mine, Mihai gafița, care cred că lucra și la Ministerul Învățământului
și care a insistat să-mi dau licența atunci, să nu aștept deloc. Nu știam de ce
insista, dar l-am ascultat și bine am făcut. Am luat licența și peste două luni s-
a anunțat reforma în învățământ, cu reguli absurde care nu mi-ar mai fi permis
să particip la examen. Am găsit greu ceva să muncesc. prin Ministerul Muncii
am obținut să predau limba română în fabrici, la oameni care nu știau carte,
nu știau nici să se iscălească. Și asta am făcut până când am obținut o
catedră la giurgiu. Dar Tibi deja îmi luase inelul de logodnă și venea în
București să ne căsătorim. El a considerat că nu e bine ca eu să plec în alt
oraș. Și am rămas în Capitală, cu el. Și bine am făcut.

Reporter: Deci ați renunțat la învățământ?
AS: Da. Și, repet, bine am făcut. Deși Tibi a fost dat afară, ca doctor, din cadrul

Departamentului Miliției, a fost acceptat la Institutul Medico-Legal, ca doctor
patolog. A lucrat acolo până în 1973, când a emigrat în America. Vreau să vă
mai spun că Tibi, când avea 17-18 ani, a fost dus cu părinții la Duchau, în la gă -
rul de concentrare de acolo. Mama lui a fost gazată și apoi arsă. Tatăl lui a avut
noroc, a lucrat la aprovizionare cu mașina și până la urmă s-a întors acasă.

Reporter: Ce cumplit! Ați suferit din partea comuniștilor iar familia soțului
dumneavoastră a suferit și din cauza fasciștilor.Ce tragedie! În altă ordine de
idei, spuneți-ne cum a fost începutul vieții dumneavoastră în Statele Unite?

AS: Ca orice început, nu a fost ușor. Într-un an și jumătate, soțul meu și-a luat
examenul de echivalare, ca doctor. Locuia atunci în Cleveland (Ohio) la sora
lui. Cu ajutorul unui coleg român, Tibi a obținut post ca doctor internist la
Spitalul de Stat din Jersey City. Apoi, ascultând de sfatul unor prieteni
maghiari, a cumpărat cabinetul unui doctor din Manhattan și a început să
lucreze în particular, ”private medical practice”. 

Reporter: Și în tot acest timp, ce ați făcut dumneavoastră? Cu ce v-ați ocupat?
AS: Am fost alături de soțul meu, în oficiul lui, am avut grijă de aspectul financiar

al businessului, de contabilitate și de corespondență. De asemenea, am luat
temperatura și tensiunea arterială a pacienților și am ajutat la toate problemele
care se iveau. Nu la cele strict medicale, căci nu aveam calificarea necesară.
Dar am fost de mare ajutor. 

R.: Există ceva deosebit de important, de șocant, în bine sau în rău, care v-a
marcat toată viața?

AS: Ceva deosebit? A, da. Soțul meu este evreu, evreu ateu. Eu sunt creștină,
dar nu fanatică. Când era vorba să merg la biserică, Tibi venea cu mine. Avem
poze cu preotul Traian petrescu de la Biserica ”Sf. Dumitru” de aici, din
Manhattan, cu care suntem prieteni. Traian s-a pensionat și acum ține slujbele
domnul Cosma, un preot tânăr.  

R.: Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră?
AS: Cea mai mare realizare este căsătoria foarte reușită cu dragul meu Tibi și

viața noastră în doi. Soțul meu care, după cum vă spuneam, este evreu ateu,
mi-a împlinit viața și mă consider norocoasă că l-am ales pe el și că el m-a
ales pe mine.

R.: Care este cheia succesului în viață?
AS: Să ții numai calea dreaptă, să nu accepți lucruri nedrepte sau necuvenite,

să lupți pentru adevăr și pentru libertatea de gândire.
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R.: Mențineți legătura cu românii de aici, din America?

AS: Am ținut legătura cu membri ai comunității române prin biserică. Am
participat și particip la activități mai deosebite organizate de biserică. În plus,
citesc mult atât în limba română, cât și în engleză, dezleg cuvinte încrucișate
și încerc să mă mențin pe verticală.

R.: Știm că sunteți abonată de ani de zile la ziarul ”Romanian Journal”. Ce
părere aveți de ziarul nostru?

AS: Îmi pare bine că m-ați întrebat. Eu apreciez ziarul dumneavoastră pentru că
este echilibrat, oferă opinii, dar nu te obligă să gândești într-un fel sau altul,
cum fac alte ziare. Ziarul Romanian Journal prezintă activități importante ale
românilor, interviuri cu români, scoate în evidență aspecte din viața românilor
din trecut și din prezent, are rubrici foarte interesante din multe domenii de
activitate. Iar limbajul e civilizat, ceea ce este demn de menționat. Mulți
români au aceeași părere foarte bună despre ziarul dumneavoastră.

R.: Vă mulțumim mult pentru aprecieri. Ați mai fost în România?

AS: Am fost în fiecare an, până acum opt ani. Acolo mi-au rămas foarte puține
neamuri. Acum nu mai mergem în țară, fiindcă soțul meu nu se simte bine. Mi-
am adus aici, în America, doi nepoți. Unul dintre ei este ca și copilul meu.
Vorbesc în fiecare zi cu el. 

R.: Sunteți la curent cu situația din țară? 

AS: Sigur că sunt la curent. De aceea, printre altele, sunt abonată la ziarul
dumneavoastră. Tare aș vrea să mai putem merge măcar o dată în țară, dar
numai dacă Tibi se reface.

R.: Doamna Solomon, aveți regrete? Regretați ceva ce ați făcut sau spus de-a
lungul vieții?

AS: Nu, nu am ce să regret. Am avut și încă am o viață bună, am dus în spinare
tot ce a fost necesar și nu-mi pare rău de nimic. Fratele meu cel mare, care a
decedat recent la București, mi-a trimis o diplomă de merit. El și celălalt frate
m-au considerat mama lor, deși eram ceva mai mică, dar eu am avut grijă de
ei. Nu, nu am regrete de niciun fel.

R.: Asta este de apreciat. Sunteți o doamnă cu experință, cu înaltă instruire
intelectuală și cu un mare respect pentru bunul simț. Ce sfat le-ați da
compatrioților noștri?

AS: Să nu ceară mai mult decât pot ei să facă și să nu găsească vinovat pe
nimeni de ceea ce ei nu pot să facă. Adaptarea la o situație nouă  este în noi.
Cu cât te adaptezi mai repede și iei bunul din lucrul la care ești, cu atât ești
mai bine. Te dai cu oameni buni, bun ajungi, te dai cu oameni răi, rău ajungi.
Adaptează-te cu binele!

R.: Foarte bine spus. Sunteți româncă. Ați trăit în România și trăiți de zeci de ani
în America. Ce părere aveți despre cele două țări, comparativ?

AS: România trebuie să ajungă să aibă un regim bun, un regim cu adevărat de-
mocrat, cum apucasem eu să trăiesc un timp. Iar aici în America, să fie lăsat
noul președinte să facă treabă, nu să fie criticat din orice și fără sens.
Democrații ar trebui să cadă la înțelegere cu republicanii. Sunt atâtea lucruri
bune de făcut, să le facem! Viața nu iartă dacă greșești. găsește calea cea
dreaptă și vei putea fi fericit.

R.: Mulțumim, doamna Solomon. A fost o plăcere să vorbim. Îi dorim sănătate
soțului dumneavoastră, domnul Tibi! Sănătate dumneavoastră și tuturor celor
dragi!

prof. Mariana Terra 

in tinerețe

dansând cu soțul

în cabinetul soțului

la o petrecere
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REPERE ROMÂNEŞTI

Cum s-a reușit depopularea
Munților Carpați şi fragilizarea

securităţii României?

Guvernele de după 1990 au pierdut multe pariuri cu această țară, dar
cel mai important pariu pierdut este pariul cu muntele. În numai 27 de
ani au reușit să alunge din munte o treime din populația de țărani a
acestuia. Se știe în istoria lumii că o populație ce părăsește muntele
nu se mai întoarce niciodată, datorită condițiilor mai vitrege di munte.
Azi au mai rămas în munți cca 3,3 milioane de persoane. În ritmul
actual de părăsire al muntelui, populația rămasă va pleca în următorii
20-30 de ani biologic sau economic.
În acest articol vom arăta cauzele dezastrului din munte dintr-un
document sinteză trimis de zeci de ori tuturor guvernelor, de către
luptătorul neobosit al muntelui, Profesorul Radu Rey ce și-a dedicat
peste 40 de ani din viață acestei cauze. Ca să înțelegem râvna acestui
mare om, trebuie să amintim doar faptul că a reușit să oprească colec-
tivizarea Bucovinei asumându-și riscul pierderii libertății, într-un gest
disperat de intervenție la Ceaușescu. Dacă mai adăugăm și reușita
recentă de la Vatra Dornei în care a reușit să creeze CEMONT (o
structură de cercetare multidisciplinară pentru munte de peste 6
milioane de euro) un fel de parlament al Munților Carpați avem o mică
imagine despre truda acestui luptător pentru identitate românească.
Extras din analiza Forumului Montan din România condus de către
Profesorul Radu Rey:
„Marea zonă montană a României, a reprezentat un areal bine populat,
cu tradiţii multiseculare, cu constrângeri naturale severe şi forme de
activitate economică şi de viaţă umană, mai ales în domeniul de bază,
cel agrozootehnic, marcate de specificitate profundă, neasimilabilă
zonelor de câmpie şi colinare.
Experienţa ultimilor 27 ani a demonstrat clar că o bună guvernanţă
pentru munte nu se poate realiza „în amestec” cu celelalte zone. Mun -
te le României este prea mare, cu diferenţieri geo-climatice, eco no -
mice şi tradiţionale, prea accentuate. România nu are, istoric, o ex pe -
 rienţă pro prie de bună guvernanţă pentru munte. Presiunea zonelor
ne  montane, în domeniul agro-zootehnic, ca „motor” al întregii economii
rurale (70%) este prea mare, cu pericolul marginalizării continue a
agriculturii montane.
Nivelul de competenţe pentru specificitatea munţilor deosebit de
necesar unei bune guvernanţe, echilibrate, este excesiv de precar, la
toate nivelele centrale şi chiar judeţene şi locale.
Importanţa economică, socială, culturală şi de mediu, a zonelor
montane este foarte mare, asigurând un echilibru stabil şi durabil la
nivel naţional şi o bază de resurse regenerabile, de valoare inestimabilă.
Şcoala agricolă românească nu a produs aproape nimic pentru specificul
agro-economic şi modul de viaţă, montane.
Timp de peste 50 de ani de comunism, tendinţa politică a fost nu dez-
voltarea ci slăbirea şi distrugerea proprietăţii private şi implicit a marii
rezerve tradiţionale, economico-culturale şi spirituale, care încă mai
rezistă în zonele montane.
Eforturile de după 1990 au fost multiple, dar au existat agresiuni
repetate, atât din interiorul Ministerului Agriculturii (conceput şi organizat
exclusiv pentru marea agricultură) cât şi din exteriorul acestuia, fie din
interese private, fie prin slabele competenţe la nivelul birocraţiei tehnice
şi a mediului politic. Multiple semnale externe, de susţinere a muntelui,
au generat elemente de progres, punctuale, ca staţii-pilot, pentru
dezvoltare durabilă în specific montan, dar nu au putut determina
aplicarea generalizată, consecventă, a unei strategii politice multianuale
în favoarea zonelor montane, aşa cum este strict necesar.

Multiplele schimbări politice au afectat sistematic instituţiile create, au
întârziat intervenţii, au barat procesul dezvoltării, deschizând larg calea
unei forme de capitalism sălbatec, care a instalat sisteme monopoliste
agresive, făcând „figuraţie” de concurenţă, ieşind în afara cadrului unui
sistem democratic. În 20 de ani, instituţiile specializate pentru munte,
create cu mari eforturi, de pionierat, au suportat 19 restructurări!!!
culminate cu desfiinţarea în 2010 a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane
şi a Centrului de Formare şi Inovaţii pentru Dezvoltare în Carpaţi, în
plină evoluţie!!!

Preţurile derizorii pentru materiile prime, laptele şi carnea, o problemă
definitorie, au generat în scurt timp o puternică destabilizare şi
descurajare a celor peste 2 milioane de agricultori montani, care pe
cel mai puţin productiv pământ al ţării, cu cele mai mici consumuri en-
ergetice şi în sisteme natural-reproductive, produc hrană umană de
calitate pentru cca. 3 milioane de oameni, agricultorii-crescătorii de
animale montani, fiind totodată unicii depozitari ai unor extrem de
valoroase tradiţii agro-economice şi cultural-spirituale, o comoară a
naţiunii, dar şi a Uniunii Europene.
În 2013, faţă de 1994, constatăm: scăderi dramatice ale efectivelor de
bovine şi ovine şi în consecinţă degradări, de gravitate majoră, a florei
naturale a păşunilor şi fâneţelor, una dintre marile bogăţii ale României,
tot mai importantă în sec. XXI şi pe mai departe. Tineretul agricol
montan se resemnează şi migrează masiv spre oraşe şi străinătate.
Dispar, anual, cătune şi chiar sate întregi, iar acest abandon economic
nu mai poate fi recuperabil în condiţiile actuale, marcat şi de crize eco-
nomico-financiare, alimentare, de creşterea demografică, de schimbările
climatice, ş.a.
În faţa acestor realităţi de înaltă gravitate prin consecinţe economice,
social-culturale şi de mediu, care vizează însăşi viitorul naţiunii, cu
relevanţă şi pentru Uniunea Europeană, o schimbarea radicală de
atitudine se impune.
Pentru prima dată de la aderarea României la Uniunea Europeană, de
la nivelul Comisiei Europene a venit orientarea pentru noul PNDR,
2014-2020, ca statele membre să poată prezenta Subprograme
tematice, care să reflecte condiţii şi nevoi specifice. A apărut astfel
oportunitatea (istorică) pentru ca România să susţină un „Subprogram
tematic pentru zona montană”.

Este o ocazie rară de care trebuie neapărat şi necondiţionat ca
România să profite (Filosoful Jean Jaques Rouseau spunea că:
trenul dezvoltării trece cam odată la un secol pe lângă naţiuni. Dacă
naţiunea va avea înţelepciunea de a prinde acest tren, atunci va urma
dezvoltarea sa. . .
Dacă nu….. mai aşteaptă 100 de ani.”
• Faţă de fenomenele agro-economice, demografice şi de mediu,
ajunse la limite extreme, nu mai este permis să se întârzie sau să se
continue cu ambiguităţi birocratice, deoarece dacă nu se „prinde”
perioada 2014-2020 (şi în continuare), viteza de propagare a fenomenelor
negative va genera pierderi uriaşe şi imposibil de recuperat. Nimeni,
nicăieri şi niciodată nu a mai reuşit să readucă la munte tineretul
montan agricol odată plecat şi în cazul muntelui nu există soluţii
economice, de înlocuire a fermierilor montani, păstrători de tradiţii
adaptaţi fizico-psihic muncii şi mediului montan. Nici demografic şi nici
tehnologic nu se pot face „transferuri” dinspre câmpie/deal spre munte
şi cu atât mai puţin de populaţii orăşeneşti.  „  Consecințele socio-eco-
nomice, tehnice și politice ale inexistenței unui program de dezvoltare
și investiții pentru zona montană în ultimii 27 de ani
• îmbătrânirea populaţiei rămasă în sate – simultan cu abandonul agro-

zootehniei, exodul masiv al generaţiilor tinere spre oraşe şi
străinătate, creşterea alarmantă a intenţiei de părăsire a activităţilor
economice şi culturale, manifestată încă de la nivel şcolar – cu
consecinţa dramatică a „deşertificării umane” a munţilor României şi
paralel a distrugerii marii bogăţii a Carpaţilor României – flora
naturală furajeră – prin degradarea rapidă a solurilor şi sălbăticirea
florei – în absenţa îngrăşămintelor organice – aspecte de importanţă
şi strategică;

• periclitarea securităţii alimentare a populaţiei montane rurale şi dimin-
uarea drastică a aportului însemnat de produse alimentare, de înaltă
calitate, ecologice, adus de agricultorii montani în beneficiul
populaţiei urbane;

• reducerea drastică a efectivelor de animale (bovine şi ovine) în
proporţie de până la  60-80% – şi implicit, a îngrăşămintelor organice,
care sunt de neînlocuit la munte, în aceeaşi proporţie, fenomen cu
consecinţe dramatice privind degradarea substanţială a florei natu-
rale a fâneţelor şi păşunilor montane, ameliorată şi menţinută timp
de secole, de crescătorii de animale, cu un efort şi stăruinţe qvasi-
eroice. Prioritatea derivă din faptul, demonstrat ştiinţific, că sunt
suficienţi 8-10 ani de neasigurare a îngrăşămintelor organice pentru
ca să se producă invazia de plante nefurajere pe pajiştile montane,
cu înlocuirea plantelor valoroase (creaţie multiseculară, prin
îngrăşămintele organice şi îngrijirea păşunilor şi fâneţelor).În
condiţiile actuale, costurile pentru refacerea florei devin extrem de
mari şi dăunează, ia problema esenţială este „cine să o facă?”
Oprirea acestui fenomen sprea a se salva ceea ce este posibil,
necesită intervenţii eficiente pentru stoparea/atenuarea migraţiei
tineretului montan şi fixarea acestuia în fermele montane, prin
rentabilizarea muncii.

• descurajarea gravă  a producătorilor prin politica monopolistă, de
preţuri foarte mici, derizorii, practicate nestingherit de transformatorii
industriali, la principalele produse – laptele şi carnea (de înaltă cali-
tate), aceasta în condiţiile absenţei oricărei forme de concurenţă

loială şi a unor măsuri mult insuficiente de protecţie din partea Stat-
ului – situaţie care a generat reducerea drastică a efectivelor de an-
imale şi numeroase stări de abandonări (activităţi agro-zootehnice,
depopulări – până la dispariţia unor cătune sau sate montane) mai
ales în rândurile tineretului  – care nu mai găseşte nici motivaţie
economică şi nici o siguranţă pentru viitor spre a continua ocupaţiile
tradiţionale, stabile, ale părinţilor;

apariţia şi accentuarea dezinteresului unei mari părţi a producătorilor
agricoli pentru modernizarea şi dezvoltarea gospodăriilor – fenomen
negativ îngrijorător, nou apărut, în ultimul deceniu;
diminuarea dramatică a şanselor valorificării complexe şi durabile a
numeroaselor resurse energetice şi a celor regenerabile (agro-alimen -
ta re, medicinale, forestiere, forţă de muncă, transporturi, servicii, alte
exter nalităţi pozitive, cu minimum sau fără consum de petrol) oferite
de mediul montan, în condiţiile regresului demografic, constant şi sem-
nificativ, an de an, al populaţiei active, locuitoare în ruralul montan
românesc;
marginalizarea constantă şi accentuată, extrem de periculoasă sub
aspect economic şi social, a economiei agro-zootehnice montane, ca
efect al predominanţei şi presiunii excesive a marii agriculturi, la nivelul
strategiilor macro-economice practicate de Ministerul Agriculturii, în
ultimii 20 ani, în spiritul unor obişnuinţe ale birocraţiei tehnice agricole
centrale, necalificată pentru specificul agro-zoo-economic, montan, cu
efecte extrem de negative şi profunde (structurale, la nivel naţional)
asupra mediului, populaţiei, securităţii alimentare şi chiar a siguranţei
naţionale, pe termen mediu şi îndelungat;
Instalarea unui grad tot mai accentuat de sărăcie în satele montane.
Discriminarea a peste 150 sate montane, care nu au fost incluse în
„Zona Montană Defavorizată” (ZMD), din cauze birocratice;
• intensificarea defrişărilor masive, vandalice, a unor mari suprafeţe

de păduri,  prin care s-au „dezgolit” masive întregi din munţii
României şi s-au creat condiţii de mediu extrem de favorizante pentru
mari alunecări de terenuri, viituri, sau dezechilibre ecologice, cu
consecinţe catastrofale, în timp, un efect fiind şi devierea interesului
agricultorilor dinspre creşterea animalelor spre exploatarea intensă
a lemnului, din nevoi de existenţă;

• s-a constatat totodată că politica de mediu nu protejează, ci distruge
(de exemplu protejarea unor specii ierboase invadante, fără valoare
furajeră (ca nardus, ş.a.), sau exagerările privind protejarea carni-
vorelor mari – urşi, lupi), în detrimentul nevoilor oamenilor, a mediului
antropic şi economiei montane;

• neadoptarea de către Guvernul României, ca o măsură imperativă
pentru stoparea acestor procese sociale şi economice regresive şi
păguboase pentru economia naţională, a unor măsuri diferenţiate,
protecţioniste, de reducere a fiscalităţii (după principiul validat de is-
torie ca cel mai benefic, în plan fiscal: mai puţin de la mai mulţi, decât
mai mult de la mai puţini), completat cu acordarea unor subvenţii
compensatorii, eficiente;

• afectarea profundă şi irecuperabilă a fondului socio-cultural şi a
identităţii culturale ale comunităţilor montane, indiferent de
apartenenţa lor etnică şi implicit a economiei rurale montane
dependentă strict de existenţa perenă a agricultorilor montani.

• descurajarea continuă în ultimii 27 ani a activităţii instituţiilor special-
izate în promovarea politicilor montane moderne, din cadrul Minis-
terului Agriculturii, precum: Comisia Zonei Montane din România
(rang de secretariat de stat – desfiinţată din 1993), Agenţia Naţională
a Zonei Montane; Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare
în Carpaţi – CEFIDEC din Vatra Dornei, care şi-au demonstrat, în
timp, nivelul de excelenţă şi performanţele extrem de apreciate în
plan naţional şi internaţional în pregătirea unor noi generaţii de
economi şi dezvoltatori moderni ai muntelui, la un nivel competitiv
internaţional (19 restructurări în 21 de ani!);

• nesusţinerea şi neîncurajarea cercetărilor montanologice sistematice
privind cele mai importante aspecte ale economiei montane, în para-
lel cu lipsa oricărui interes(programatic) pentru crearea unui
învăţământ profesional agro-montan(fără de care nu se poate realiza
progres), formă de învăţământ care există şi funcţionează, cu rezul-
tate de excelenţă, în alte ţări cu relief montan din Europa, ca Austria,
Franţa, Italia, Elveţia, ş.a. (Un proiect major – rod al cooperării dintre
Forumul Montan din România, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia
Naţională a Zonei Montane, Comisia UNESCO-România şi Ministerul
Educaţiei din Austria – cu finanţare aprobată pentru 9 şcoli profe-
sionale agro-montane şi cu temeliile contruite – a fost oprit din curs
în 2009…!);

• manifestarea dezinteresului pentru sprijinirea organizaţiilor neguver-
namentale specializate, create în România pe baza iniţiativelor din
Uniunea Europeană şi O.N.U./FAO, cum sunt Forumul Montan din
România, Asociaţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală Montană
„Romontana”, Federaţia Agricultorilor de Munte-Dorna ş.a. Este de
menţionat – ca şi cauzalitate obiectivă, de natură istorică – o situaţie
de foarte slabă competenţă în cunoaşterea specificităţii economiei
şi modului de viaţă, montane, la nivel administrativ şi politic, al
societăţii în general.

• perturbarea echilibrului agro-silvic în zonele montane, grav afectat
în ultimii 20 de ani în  defavoarea economiei agro-zootehnice, mon-
tane, prin exagerări şi interese unilaterale”

Se pare că în sfârșit unul dintre guvernele pesediste de după 1990
vrea să-și spele păcatele atâtor guvernări dezastruoase pentru munte
și are intenția să vină în extremis cu un program de investiții minimal în
munte (1 miliard de euro în 10 ani). Sperăm să se țină data asta de
cuvânt și să nu cumva să aibă ideea nefericită de a transfera în munte
modelul sărăciei patentat în Teleorman și în alte județe din sudul și
estul României.

Avram Fițiu
Secretar General
Federația Națională de Agricultură Ecologică
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ORAȘE SUBTERANE SECRETE
PENTRU ZECI DE MII DE LOCUITORI

În timpul primului Război Mondial, operatorii extrasenzitivi au
detectat în adâncul Pământului imense structuri materiale sub
formă de paralelograme, circulare sau hibride, ce păreau făcute
de mâna omului. Ulterior au fost descoperite în subsol, prin pro-
cedee extrasenzoriale, numeroase vestigii arheologice, ape
subterane, cavități geologice și alte repere de interes pentru
știința terestră. Însă arheologii refuză să sape dincolo de
”pământul viu”, considerând că semnalele operatorilor extrasenzitivi
au fost aberante. După părerea arheologilor, dincolo de stratul
de pământ care nu are urme de răvășire, pe care îl consideră
drept ”pământ viu”, nu mai există nimic făurit de mâna omului.
Vestigiile semnalate de operatorii extrasenzitivi nu au fost luate
în considerare de savanții tributari științei convenționale. Mai
târziu, vestigiile puse în evidență au fost asimilate cu așa-zisele
rețele Hartmann;  care, la rândul lor, au fost confundate cu
focare geopatogene.

Dar să revenim la ce s-a descoperit în adâncul Pământului. Se
știe că un operator extrasenzitiv nu se deplasează în linie
dreaptă, către o țintă   localizată prin teledetecție extrasenzorială
la suprafața solului. El este ghidat de o forță necunoscută să
ocolească structuri energetice invizibile, ce par să reprezinte
așezări umane aflate în adâncimea solului. Există două ipoteze
elaborate asupra acestui fenomen inedit: fie că operatorul
trebuie să ocolească energii subtile, rămase întipărite în roci
sub formă de holograme ale unor construcții materiale din
vechime, fie că intră în contact cu alt Univers, paralel cu
Universul nostru. Potrivit unei a treia ipoteze, care este ținută
sub embargou de guverne, operatorii psi detectează la suprafața
solului orașe construite în vremi imemoriale în subsol, pentru
zeci de mii de locuitori. O parte din orașele antice subterane, ar
fi locuite și în prezent. La prima vedere, pare o ipoteză
neverosimilă; dar în fapt corespunde realității.
Pe Terra un există un număr neprecizat de orașe antice
subterane, ce au fost construite pentru zeci de mii de locuitori.
Din cauze necunoscute, o parte din omenire s-a retras cu mii
de ani în urmă în adâncul Pământului. Să luăm, de pildă, orașul
subteran antic descoperit în provincia Cappadocia, din estul
Turciei. Descoperirea a fost făcută întâmplător de un localnic,
nu de către arheologi. Orașul a fost construit cu aproximativ
5.000 de ani în urmă, având  încăperi individuale, magazine,
școli, săli de studii, încăperi de interes public, lăcașe de cult,
adăposturi pentru animale, etc. Numărul indivizilor care au trăit
în orașul subteran a fost estimat la 20.000 de locuitori, pentru
porțiunea investigată de către arheologii turci. 

Una dintre intrările în orașul subteran.

Străzi subterane.

Ramificație de străzi subterane.

Imagine din subteran. În dreapta fotografiei este, cu probabilitate,
o spălătorie publică.

Una dintre zecile de săli de interes public, descoperite în sub-
teran.

Orașul antic descoperit în regiunea Cappadocia, din estul
Turciei. Populație estimată de către arheologi: 20.000 locuitori.

Alimentare cu apă potabilă a orașului antic aflat sub pământ,
descoperit  în Turcia. Prin puțuri verticale, apa era captată
direct din răul subteran. Existența pânzei freatice în adâncul
pământului a fost detectată, cu probabilitate, prin procedee ex-
trasenzoriale. Nici în prezent nu există un mijloc tehnic prin
care să fie posibilă detectarea un râu subteran, aflat la o
asemenea adâncime.

Pe Terra au fost descoperite până în prezent zeci de orașe
antice subterane,  care au fost operativ clasificate de guverne,
la care se adaugă cele peste 75 orașe construite în secret în in-
teriorul pământului, alimentate de energii neconvenționale, în
cadrul programului Alternativa 2. Se pune întrebarea, de ce s-a
refugiat o parte din omenire în adâncul Pământului cu aproximativ
5.000 de ani în urmă și cu ce fel de fenomene catastrofale se
va confrunta specia umană în viitorul apropiat, care va rămâne
la suprafață planetei? Construcția orașelor subterane a durat
zeci de ani; la fel durează și construcția orașelor subterane
actuale. Prin urmare, anticii știau cu zeci de ani înainte, când
trebuiau să coboare în subteran și să trăiască acolo timp de
câteva generații. Situația actuală este similară.

Operatorul extrasenzitiv militar, col. dr. ing. Constantin Cojocaru,
avea dreptate când a raportat generalului Ilie Ceaușescu, că ar
fi descoperit în teritoriu numeroase structuri materiale în subsol,
ce păreau să fi realizate de mâna omului. Rezultatele obținute
în urma excavațiilor ordonate de general soldându-se cu un
eșec lamentabil, colonelul a căzut în dizgrația potentatului de la
cârma Ministerului Apărării Naționale. Constantin Cojocaru nu
a îndrăznit să îi contrazică pe arheologii militari, care asistau la
decopertarea presupuselor vestigii. Trebuia săpat mai adânc,
dincolo de ”pământul viu” al arheologilor.

Știința convențională, destinată pentru uzul maselor umane, nu
suflă nicio vorbă referitoare la orașele subterane, care se con-
struiesc în prezent pe toate continentele. Simpla menționare a
locației unui oraș subteran, duce la pierderea vieții celui care
divulgă zona secretă în care există construcții de acest gen.
Despre palatul subteran al lui Saddam Hussein, construit în anii
’60 în Irak, la 800 m adâncime, de o firmă din Cehoslovacia
(autorul a văzut planul de situație a acestei construcții faraonice,
când era la Agerpres), ați auzit ceva după ocuparea Irakului de
către forțele armate Aliate? La fel nu se mai vorbește despre o
altă construcție subterană gigantică, aflată  pe teritoriul USA,
situată la 1.500 m adâncime, care era menită să conțină o
teribilă bombă nucleară, ce ar fi despicat planeta în două printr-
o simplă apăsare pe un buton. Construcția subterană a fost
realizată cu scopul unui șantaj militar, de proporții mondiale.
Această era versiunea oficială, pentru justificarea enormei sume
care a fost cheltuită de guvernul american, din banii contribuabililor,
pentru această lucrare colosală. Ați mai auzit ceva despre
această structură uriașă din subsol? Și exemple de acest gen
ar putea continua cu zecile.

Același secret se păstrează în privința numărului de planete din
sistemul nostru solar și a orbitelor pe care se deplasează. Mai
ales în ceea ce privește planeta Nibiru, de patru ori mai mare
decât Pământul, ce se află pe aceeași orbită cu planeta noastră,
dar în partea opusă a Soarelui. Există informații clasificate, că
pe Nibiru s-a dezvoltat cu milenii în urmă o civilizație tehnologică,
net superioară civilizației terestre actuale. O parte din astronavele
extraterestre cu propulsie antigravitațională, ce țin sub observație
specia umană, se pare că ar veni de pe planeta Nibiru. Apropo,
știați că sunt baze extraterestre și pe Lună?

Iată pentru ce Guvernul Mondial din Umbră nu agreează să fie
activate energiile extrasenzoriale, aflate în stare latentă în
subconștientul speciei umane. Prin teledetecție extrasenzorială
se poate stabili operativ la suprafața solului, planul de situație
detaliat al orașelor din adâncul Pământului, inclusiv intrările în
subteran. Totodată, se pot investiga în timp real alte planete din
spațiul cosmic. A se vedea și articolul  intitulat  Descoperiri
științifice, omise de concetățenii mei, publicat în Jurnal Para-
normal.

Nota autorului. Guvernul Mondial din Umbră nu este o ficțiune,
există cu adevărat. Și eu am fost solicitat să particip la întâlnirea
europeană anuală a acestui guvern, ce a avut loc la Roma la
începutul anilor ’90. Din motive personale, am refuzat invitația.
Am primit a doua scrisoare în care am fost atenționat, că dacă
nu mă prezint la reuniune, au mijloace de a mă sili să particip. A
doua scrisoare, cu amenințări, am dat-o domnului George
Moretti, consilier a lui Ion Rațiu, despre care știam că are
legături cu serviciile de informații, rugându-l să rezolve acest in-
cident.

Vasile Rudan
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Manifestul celor Treziți
Un articol destinat tuturor, dar în special tuturor slugilor
obediente ale Sistemului de control …

De mult timp societatea actuală este într-o spirală a
decadenței și colapsului, iar mulți dintre oameni ne

pierdem ultimele speranțe de mai bine și armonie. Să fie
pace, abundență pentru toți, iar progresele tehnice să fie
folosite doar pentru binele oamenilor.
Lumea nu este cum ar fi trebuit să fie; de fapt, nu este
chiar deloc. Undeva de-a lungul liniei a fost luată o doză
extremă de narcisism și nu am reușit să ne scoatem încă
din ea. Cu cât ignorăm mai mult că trebuie să facem
schimbarea, cu atât mai mare este provocarea. Cu toate
acestea, din ce în ce mai mulți oameni se trezesc la ceea
ce se întâmplă în această lume și trebuie și tu.

Alimentele și apa noastră sunt otrăvite cu ingrediente
toxice și ieftine, oamenii mor de tot felul de boli, în timp ce
alții se îmbogățesc trăind în lux, în timp ce ceilalți 99% de
pe planetă trăiesc în sărăcie. Suntem, în esență, cei mai
egoiști oameni pe care lumea a ajuns să-i cunoască și
este ironic faptul că avem și cele mai multe lucruri, dar și
cei mai grei oameni. Suma selectată de oameni care sunt
responsabili pentru lumea în care trăim, este așezată fără
griji și îmbătrânită. E timpul să ne ridicăm și să nu-i lăsăm
pe acești oameni să ne controleze. Da, urmați semnele
stradale, dar nu mergeți să obțineți un vaccin împotriva
gripei sau să cumpărați de la marile corporații. Sprijiniți
afacerile locale și independente.
Schimbarea vine. Ne vom ridica în vârf și vom lua înapoi
tot ceea ce este al nostru de drept, conform Dreptului
Nativ Divin pe această planetă. Suntem toți oameni și
fiecare dintre noi merităm să trăim o viață armonioasă și
fără lipsuri – inclusiv Tu. Oficialii guvernului ne otrăvesc,
ne abuzează și ne folosesc. Oamenii de la putere nu sunt
nimic fără noi și nu simt nimic față de voi. Ne induc ura
unii față de alții, lucrăm 70 de ore pe săptămână sau mai
mult și totul pentru ce, pentru o bucată de hârtie, sau cifre
ireale pe card? Banii nu au nicio valoare reală. De ce nu
comercializăm bunurile noastre pentru lucrurile de care
avem nevoie între noi? Există multe modalități de a sfida
oamenii de la putere, dar mai întâi trebuie să lucrăm
împreună, să fim uniți.

Manifestul celor Treziți
În timp ce continuați să învinovățiți în mod ipocrit omenirea
pentru situația dificilă a lumii noastre, vă atragem atenția
asupra faptului că suntem conștienți de faptul că voi
sunteți: agenții financiari, corporativi, militari, științifici și
guvernamentali și mai ales, forțele întunecate ce acționează
din umbră, în spatele nostru, pe care le cunoaștem foarte
bine și care include și împuternicirea grilei de distrugere a
energiei globale, care este responsabilă de crizele noastre
actuale și de starea socială generală.
Ne-ați adus pe noi și pe planeta noastră în groapă. Dacă
nu încetați și nu renunțați, ceea ce va veni în curând va fi
sânge pe mâinile voastre, va provoca suferințe nespuse
și totul pentru nimic în ceea ce privește planurile voastre.
Toți veți fi aruncați în coșul de gunoi al istoriei ca pe un alt
parazit invaziv care nu a reușit în planurile sale de auto-
deservire a unor stăpâni fără scrupule. Și voi știți prea
bine asta!
Prin prezenta, înștiințăm în mod oficial pe toți cei implicați
în acest program masiv de control că suntem conștienți
de eforturile voastre, de a anestezia și controla populația
lumii.
Suntem conștienți de programele voastre distructive de a
îmbolnăvi umanitatea prin acțiune chimică, electromagnetică
și genetică asupra alimentelor, a plantelor, a animalelor și
a noastră înșine.
Suntem conștienți de distrugerea vătămătoare a pământului,
a cerului și a oceanelor prin exploatarea resurselor, geo-
engineering și modificarea vremii.

Suntem conștienți de numeroasele voastre evenimente
steag fals și schemele de „strategia tensiunii”, concepute
intenționat pentru a menține lumea în frică veșnică și
teroare, războaie continue împotriva dușmanilor fabricați
din afară pentru control și profit.
Suntem conștienți de proiectele voastre medicale fas ci -
ste, de a distruge omenirea prin sistemul medical alopatic
bazat pe profit și boală la toate nivelurile, inclusiv proliferarea
produselor farmaceutice, tratamentele invazive și debilitante
precum și vaccinurile dăunătoare, în mod deliberat.
Suntem conștienți de mișcările voastre către un stat
polițienesc mondial, bazat pe frică și dezinformare
hiperbolizantă, manipularea omenirii și obținerea unei im-
presionante nedumeriri în masă, pentru a vă executa pro-
gramul de control și subjugare.
Suntem conștienți de faptul că sistemul politic este organizat
și conceput pentru a distrage atenția de la problemele
reale și pentru a menține populația ocu pa tă, precum și a
le da impresia că sunt participanți activi la viața comunității,
în timp ce voi lucrați pentru programul vostru abject.
Suntem conștienți de sistemul vostru de impozitare vam-
piristic impus în mod fals pentru a finanța aparatul birocratic,
controlul și agenda generală a războaielor genocidale
asupra popoarelor nevinovate și că acesta este arbitrar (a
se urmări documentarul America: De la libertate la fascism
postat pe blog), iar prin alegerea noastră suverană pur și
simplu noi numai participăm.
Suntem conștienți de faptul că o serie de corporații
importante cu interese majore în această agendă globală,
controlează acum aproape toată mass-media și că mass-
media nu este altceva decât un purtător de cuvânt al pro-
pagandei în toate aceste scopuri.
Suntem conștienți de faptul că industria voastră „de diver-
tisment” este pur și simplu antrenată în mod spe cial, spre
distragerea personală și socială, haos și degradare umană.
Suntem conștienți de Inteligența Artificială, grila
electromagnetică și mintea care mani pu lează design-ul și
tehnologiile care ne sunt impuse pentru a va extinde pro-
gramul de control psihopatic.
Suntem conștienți că reprimați tehnologiile emergente
care amenință existența unor industrii profitabile parazitare,
cum ar fi industriile petroliere și nucleare periculoase,
când sursele alternative de energie și alte astfel de soluții
au apărut de cel puțin 100 de ani în urmă și pe care le-ați
suprimat.
Suntem conștienți că păstrați cunoștințele și informațiile
dintr-o gamă vastă de domenii, pentru a păstra populația
generală în întuneric și sclavie, pentru a vă distrage de la
adevăratul nostru context istoric, în timp ce accesați
informații secrete și desfășurați cercetări ascunse avansate
pentru scopurile proprii.
Suntem conștienți de faptul că stigmatizați, marginalizați
și căutați să excludeți orice formă de critică, interogare
sau disidență, utilizând orice scuză pe care o puteți pro-
duce.
Suntem conștienți de sistemul monetar de control și jaf,
care legal ne deposedează de proprietățile private prin
sistemul fracționat al băncilor, care au o poftă nebună
pentru bani și putere într-un sistem de control impus, care
nu ar trebui să existe, în primul rând.
Suntem conștienți de instituțiile, fundațiile, institutele, orga -
ni za țiile caritabile și organismele internaționale, cum ar fi
așa-numita Organizație a Națiunilor Unite și numeroasele
agenții și agende utilizate pentru a vă
dezvolta planurile și programele globale
de control.
Suntem conștienți de so cie -
tă țile secrete, de legăturile
de sânge și de ră dă -
ci nile luciferice, franc-
masonice, babi -
lon iene, care
pro pulsează răul
liderilor voștri. 

Suntem conștienți de jertfele voastre ritualice, de înclinațiile
spre pedofilie și bestialitate și de alte practici sordide,
toate acestea fiind anateme asupra rasei noastre conștiente.
Toate acestea nu vor mai fi tolerate !
În plus – Suntem conștienți că știți că suntem pe cont
propriu. Stăm neînfricați, pe deplin angajați în bunăstarea
omenirii. Sunteți egoiști, obedienți și servitori, dar în
același timp în mod serios înșelați, pentru că v-ați angajat
într-un sistem de control proiectat de puteri care sunt
dincolo de cunoștințele voastre, care vă va extermina,
exact cum voi căutați să ne devorați pe noi.
Suntem conștienți de cine sunteți. Zilele voastre sunt
numărate. Toate planurile voastre se vor prăbuși rând pe
rând, iar capul vostru va cădea dacă nu vă schimbați
drastic căile. Dreptul universal o dictează. Știți asta și noi
știm asta. Prin urmare, comportamentul vostru slăbit,
prost gândit este atât de bine expus, încât încercați să vă
mințiți singuri, sunteți deja furioși și ați intrat în panică.
Aceste lovituri inutile funcționează numai spre expunerea
adevărului deschis și favorizează trezirea a și mai multor
oameni. Dacă există o uncie de umanitate rămasă în
oricare dintre voi, defectați și ajutați-ne să expunem și să
dăm jos aceste forțe care vor să extermine viața pe
această planetă. Voi, copiii, nepoții voștri și tot la ce țineți
și vă este drag, deja suferă și vor pieri de asemenea, în
catastrofa pe care controlorii voștri au programat-o, dacă
nu răspunzi pozitiv.

Ca ultim avertisment
Suntem conștienți. Suntem treji și activi. Vom face totul în
interiorul și în afara puterii noastre personale pentru a
vedea cum rasa și planeta noastră vor supraviețui și vor
stârpi această invazie parazitară. Planeta noastră însăși
nu va realiza această încercare de răsturnare. Știți asta și
așteptați repercusiuni atât de la Ea, cât și de la noi, o
furtună adunată de adevăr sacru, pe care nu-l puteți
înțelege.
Opoziția voastră, rezistența și eforturile văzute, de scurtă
durată, sunt înghesuite de ceea ce vă așteaptă. Veți găsi
omenirea în timp? Noi credem că mulți dintre voi puteți,
iar cei dintre voi care vor fi primiți vor fi primiți printre cei
treziți. Cu toate acestea, realizăm că mulți sunt dincolo de
eliberare. Dar nu încercați să ne păcăliți. Suntem mai
mulți decât voi și mai mult decât v-ați putea imagina
vreodată. Priviți și vedeți. Vă vom surprinde, așa cum vă
temeți.
Noi suntem aici. Noi trăim, dar mai ales noi ne trezim. Nu
putem fi opriți și nici nu putem fi împiedicați în vreun fel, în
pofida eforturilor voastre de până acum.
Adevărul și dragostea pe care vi le purtăm vin pentru voi.
Adevărul și rezonanța cosmică nu pot fi negate și orice
aberație în afara lor vor fi atenuate.

Așa este. Gândiți-vă la asta.
Dacă îndrăzniți…

Noi suntem Cei
Treziți !
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CÂND DOREȘTI RĂUL CUIVA, ÎL ATRAGI ÎN VIAȚA TA!
Cred că în momentul de față, pe lângă altele, una din misiunile mele personale este de a
împărtăși cu ceilalți lecțiile pe care le-am învățat de-a lungul timpului atât din experiențele
mele, cât și ale altora. Experiențe care ne-au bubuit și care ne-au forțat să evoluăm și să
învățăm astfel încât să nu mai putem face aceleași greşeli și în viitor pentru că altfel nouă
ne-ar fi rău.

Am avut o foarte mare problemă
cu nervii…
Mă enervam ușor și din aproape
orice. Dacă cineva spunea ceva
ce mie nu îmi convenea ”izbuc-
neam” imediat. Eram precum un
vulcan care aștepta să erupă în
orice moment. Abia așteptam să
îmi spună cineva ceva, că eu
săream imediat pe jugulara lui
sau ei.

Și când mă enervam, supărarea și ură pe care o aveam pe acea persoană mă ținea zile
întregi, uneori chiar și luni. Asta pentru că eram un om foarte emotiv și sensibil, luam totul
personal. Nu îmi plăcea să mi se spună că am făcut ceva greșit. Asta și pentru că am
crescut cu mentalitatea că dacă faci ceva greșit, automat ești prost, iar eu nu îmi doream
să fiu etichetat ca fiind prost. Iar dacă îmi spunea cineva că am făcut ceva greșit, gata,
cădea cerul peste mine.
Dacă mi se spunea că ceea ce am făcut nu este bine, mă consumam. ”Cum își permite
să zică ăla/aia că nu am făcut bine, cine este ea/el? Că în față nu aveam curaj să o fac
pentru că sufeream de o timiditate extraordinară. Mă apucau palpitațiile și abia mai
puteam să respir.
Asta pentru că îmi doream ca toată lumea să mă placă și să adore ceea ce făceam. Și
pentru că nu suportam ca cineva să îmi spună că ceea ce fac eu nu este bun, mă
supăram imediat.
Și îmi doream ca acel om să moară, să dispară, să i se întâmple numai nenorociri. Chiar
aveam și vise noapte cum le făceam eu felul la acele persoane. Cum le făceam să sufere
pentru ”suferința” provocată. Îi visam cum îi strângeam de gât.
Dacă nu mă puteam certa față în față cu omul care mi-a spus că am greșit, mă certam în
mintea mea. Iar asta mă obosea atât psihic cât și fizic. La sfârșitul zilei eram epuizat
Acum, așa cum spun americanii, am trecut la next level. Iar asta s-a întâmplat după
foarte multă muncă cu mine însumi. Mi-au trebuit aproape 20 de ani pentru a putea face
asta. Ba nu! Mi-au trebuit aproape 20 de ani ca să aflu anumite informații, că de vindecat
am făcut imediat, comparativ cu anii pe care i-am pierdut suferind.
De curând am primit un mesaj pe Facebook de la cineva care îmi transmisese ”multă
iubire”. Erau numai cuvinte de ”dulce” în acel mesaj. Când l-am citit m-a bufnit râsul și mi
s-a făcut oarecum milă de acel om. Însă dacă s-ar fi întâmplat să îl fi primit acum vreo 10
ani probabil că m-aș fi panicat, aș fi făcut vreo criză de nervi, aș fi început să transpir în
continuu și să respir greu. Și aș fi intrat într-o polemică cu acest om încercând să îl fac să
creadă că nu este așa cum spune el.
Când m-ai primesc câte un astfel de mesaj, pentru că este inevitabil acest lucru, primul
gând care îmi vine în minte este, oare are rost să îi răspund? Nu! Și îl/o las în pace. Îi
trimit înapoi iubire pentru că altfel dacă e să mă gândesc că vai ce mi-a zis, că lasă că îi
arăt eu lui/ei și m-aș consuma, și mi-aș strica bună dispoziție, m-ar apuca durerea de cap
și nu aș face nimic, mi-aș strica toată ziua. Și nu are niciun rost.
Și în felul ăsta procedez nu doar cu haterii, ci cu toată lumea care la un moment dat în
viață mi-a produs o oarecare suferință. Pentru că până la urmă. nimeni nu ne face niciun
rău, doar ne oferă lecții. Suferințele nu apar în viața noastră ca să ne distrugă, ci ca să ne
învețe anumite lucruri și care ne vor folosi în evoluția noastră de acum înainte.
Dacă dorești cuiva răul, nu vei face altceva decât să îl atragi în viața ta.
Ca o glumă..
Pentru că îmi place fotbalul și pentru că mi-a plăcut Rapidul de mic, am crescut ”urând”
steaua și dinamo, dorind mai ales Stelei să retrogradeze și să falimenteze. Și ca să vezi
că atunci când încerci să sapi groapa altuia, ți-o sapi ție. Acum Rapidul s-a desființat.
Am spus-o de nenumărate ori, să moară Steaua, să se desființeze, că Rapidul este
numai unul și că este cel mai tare, iar acum, Steaua este sus, iar Rapidul…nici nu mai
există.
Și cunosc astfel de oameni care sunt invidioși și urăsc și îi doresc lu’ x-ulescu să moară,
să crape, doar că ăla o duce bine merci, parcă din ce în ce mai bine, iar ei sunt din ce în
ce mai mizerabili. Bolnavi, deprimaţi și săraci. Săraci nu doar din punct de vedere
material, ci și sufletește.
Suntem aici ca să învățăm iubirea și iertarea.
Singurul om pe care l-am urât din tot sufletul a fost maică-mea. Nu am urât pe nimeni la
fel de mult precum am urât-o pe ea. Dar într-un final, după ani buni în care ura m-a
măcinat în interior am reușit să o iert.
În primul rând am iertat-o pentru binele meu pentru că atunci când ierți pe cineva, ție îți
faci un bine.
Alex Ureche

13 LUCRURI INTERESANTE DESPRE VISE
Un articol de Calin Petru Barbulescu

Visatul este una dintre experientele cele mai misterioase si interesante din viata noastra.
In timpul Erei Romane au fost chiar prezentate unele vise Senatului Roman pentru a fi
analizate si interpretate. Erau considerate mesaje venite de la zei. Cei care interpretau
visele insoteau liderii militari in batalii si campanii!
In afara de aceasta, este, de asemenea cunoscut faptul ca multi artisti au primit ideile
creative in visele lor.

Dar ce stim de fapt despre vise?
1. Uiti 90% din visele tale.

2. Orbii, de asemenea, viseaza.  Oameni care au devenit orbi dupa nastere pot vedea
imagini in visele lor. Oamenii care se nasc orbi nu vad nici o imagine, dar au vise la fel
de vii, care implica alte simturi ale lor, sunet, miros, atingere si emotie.

3. Toata lumea viseaza.  Fiecare
om viseza (cu exceptia cazurilor
de tulburare psihologica extrema).
Daca crezi ca nu visezi te inseli,
doar uiti visele.

4. In visele noastre vedem doar
fetele oamenilor pe care ii stim
sau i-am vazut cel putin o data.
Mintea noastra nu inventeaza fete,
in visele noastre vom vedea fete
reale pe care le-am vazut in timpul
vietii noastre, multe dintre ele nici
macar nu ni le mai aducem aminte.

Vedem sute de mii de chipuri pe tot parcursul vietii noastre, asa ca avem o sursa
nesfarsita de caractere pentru creierul nostru pentru a le utiliza in timpul viselor noas-
tre.

5. Nu toata lumea viseaza in culori.  12% din oameni viseaza numai in alb/negru. Studii
realizate intre 1915-1950 au sustinut ca majoritatea viselor erau in alb/negru, insa
dupa 1960 rezultatele au inceput sa se schimbe, datorita TV-urilor si publicatiilor color,
ajungand azi ca doar 4,4% din oamenii sub 25 de ani sa mai viseze in alb/negru.

6. Emotiile.  Anxietatea este cea mai intalnita emotie pe care o traim in vise. Emotiile
negative sunt mai frecvente decat cele pozitive.

7. Poti avea de la 4 pana chiar la 7 vise intr-o noapte.

8. Si animalele viseaza.  Cine are caine poate observa foarte usor ca asa este �

9. Paralizia corpului.  Miscarea rapida a ochilor (REM) in somn este o etapa normala a
somnului caracterizata prin miscari rapide ale ochilor. Faza somnului REM la un adult
ocupa de obicei 20-25% din somnul total, aproximativ 90-120 de minute de somn pe
noapte.
In timpul somnului REM corpul este paralizat de un mecanism din creier pentru a
preveni miscarile care apar in vis. Cu toate acestea, este posibil ca acest mecanism să
fie declansat inainte, in timpul, sau dupa somnul normal in timp ce creierul trezeste.

10. Influentarea visului.  Mintea noastra interpreteaza stimulii externi. Acest lucru
înseamna ca, uneori, in visele noastre auzim un sunet din realitate, iar mintea noastra
il include intr-un vis. De exemplu, ati putea visa ca va aflati intr-un concert in timp ce
fratele tau se joaca cu o chitara in timpul somnului tau.

11. Barbati si femeile viseaza diferit.  Aproximativ 70% dintre personajele din visul unui
barbat sunt alti barbati. Pe de altă parte, visul unei femei contine aproape un numar
egal de barbati si femei. In afara de asta, barbatii au, in general, mai multe emotii
agresive in visele lor decat femeile.

12. Visele precognitive.  Capacitatea de a vedea in viitor sau de fapt capacitatea de a
“calatorii” in viitor prin vis.Rezultatele mai multor studii pe un numar mare de populatie
indica faptul ca intre 18% pana la 38% din oameni au experimentat cel putin un vis
precognitiv si 70% s-au confruntat cu un deja vu. Procentul de persoane care cred in
posibilitatea viselor precognitive, este chiar mai mare – de la 63% pana la 98%.

13. Visul lucid.  In visul lucid, spre deosebire de starea normala de visare, persoana are
abilitatea de a deveni constienta in timpul visului si de a prelua controlul activ asupra
actiunii visului. Multi dintre noi ne putem aminti cu destula usurinta ceea ce visam.
Visele ne ofera informatii valoroase despre inconstient.
Un vis lucid este foarte bogat in detalii. Poti sa vezi, sa auzi, sa simti exact la fel ca intr-
o situatie reala. Deasemenea, poti sa obtii o stare de prezenta, de constienta mult mai
profunda decat cea pe care o ai in starea de veghe. Pentru ca totul se petrece in
mintea ta, lumea visului nu se supune nici unei legi ale fizicii. Astfel, poti sa zbori, sa te
lupti, sa incetinesti timpul, sa retraiesti amintiri ale copilariei….poti sa faci orice.

Posibilitatiile pe care le ai in visul lucid sunt nelimitate!
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CÂT DE INTOXICAȚI SUNTEM?
Observând cu atenție oamenii din jur, cu înțelegerea intelectuală, dar
și cu trăirea personală a procesului detoxifierii, încep să realizez,
încetul cu încetul, magnitudinea problemei cu care ne confruntăm cu
toții. Deja nu mai e vorba dacă suntem „intoxicați” sau nu. Mi-e foarte
clar că trăim cu toții stări din ce în ce mai profunde și complexe de
intoxicație, care ne țin corpul fizic la limita supraviețuirii, starea
emoțională mereu pe muchie, în pericol continuu de dezechilibru la
cea mai mică provocare, iar starea mentală într-o ceață și confuzie
continue. Acum, problema care se pune este cât de intoxicați suntem
atunci când ne confruntăm cu o serie probleme de sănătate.

pH-ul natural al corpului nostru este ușor alcalin (7,3–7,4).
Un pH cu valoarea 7 este neutru, sub 7 este acid, iar peste 7 este
alcalin. Pentru a ne menține pH-ul alcalin, tot ce trebuie să facem
este să mâncăm alimente alcaline.
Pielea este primul loc în care observăm semnele acidozei: acumulări
de reziduuri acide în spațiile dintre celule, ca urmare a proastei filtrări
a rinichilor, proastei eliminări la nivel intestinal și stagnării limfatice în
tot corpul. Pielea este considerată al treilea rinichi, și atunci când cei
doi rinichi pe care-i avem nu mai fac față și nu reușesc să elimine
reziduurile acide proprii ale corpului (produsele de deșeu ale miliardelor
de celule care își îndeplinesc zilnic activitățile normale), pielea își
asumă această funcție secundară, de organ de excreție.
Observăm cum pielea începe să se încarce funcțional la copii:
apariția timpurie a alunițelor sau a altor creșteri sau pete de diferite
culori (maro, roșiatice, albicioase) nimic altceva decât depozite de
reziduuri toxice care nu pot fi eliminate și sunt depuse în grăsimea
subcutanată, pentru a nu dăuna organismului. Alunițele și petele
maro sunt cel mai adesea reziduuri de carbohidrați imposibil de
asimilat și greu de eliminat (zahăr, făină, produse de patiserie,
înghețată, biscuiți, pâine, paste etc.). Petele și protuberanțele roșii
(uneori angioame, alteori pur și simplu vase dilatate) sunt deformări
ale pereților vaselor mici de sânge, create de reziduurile acide din
spațiile din jurul celulelor, ce nu pot fi eliminate prin transpirație sau
direct prin piele (pentru că ar arde pielea, din cauza toxicității lor). Cel
mai adesea, sunt produși de reziduu din alimente precum carne,
pește, lactate sau ouă (proteine animale).
Majoritatea copiilor se nasc cu o piele perfectă, netedă, mătăsoasă,
fără nicio pată. Cei care se nasc cu semne din naștere au beneficiat
deja de reziduurile acide ale mamei lor (alimentația și condițiile
acesteia de viață au fost intens creatoare de reziduuri acide). Treptat,
cu fiecare an de viață, ca urmare a expunerii la alimentația intens
acidă cu care oamenii sunt obișnuiți de presiunea socială, și prin în-
cadrarea în stilul de viață extrem de stresant, pe care mamele îl
acceptă cu supunere, copiii încep să prezinte semne de slăbiciune a
funcționării glandelor suprarenale (glandele de stres) cu afectarea
funcției rinichilor (vedem după cearcănele lor) și semne ale proastei
funcționări a intestinelor (constipație, cu un singur scaun chinuit pe
zi, este regula de eliminare la majoritatea copiilor). Și pielea lor
începe să se murdărească cu fel și fel de crescături și alunițe, cu
lipoame și chiar vergeturi (fibre de colagen rupte, atunci când își
pierd fermitatea, semnalând și o slăbiciune clară a glandelor paratiroide,
pe lângă cele deja amintite.
La adulți, apar foarte devreme ridurile (pielea uscată și ridată este un
semn clar de intoxicație și acidoză). Pielea devine mată, uscată,
lipsită de elasticitate și strălucire (în ciuda tuturor cremelor folosite) și
cu probleme în diferite zone ale corpului. Apar bătături pe tălpi, în
locurile în care eliminările de reziduuri acide sunt cele mai intense și
agresive (se știe că prin tălpile picioarelor se elimină reziduurile
acide în exces din zona membrelor inferioare). Mirosul neplăcut al pi-
cioarelor ne arată o foarte mare toxicitate cu reziduuri proteice, iar
prezența continuă a acizilor determină în timp crăpături la nivelul
călcâielor și inevitabila apariție a ciupercilor între degete sau pe
talpă. Tratamentele locale sunt ineficiente și deci inutile. Atâta timp
cât există reziduuri acide (create prin alimentație și stil de viață) nu
vor dispărea nici mirosul urât, nici ciupercile și nici leziunile.
Pielea feței este printre cele mai afectate de acidoză. La nivelul ei se
proiectează meridiane importante de acupunctură, legate în special
de tubul digestiv (vezica biliară, stomacul, intestinul subțire și gros)
dar și de rinichi și suprarenale. Ridurile de expresie, cearcănele,
pleoapele umflate, buzele strânse, crăpate, uscate, erupțiile de toate
felurile, pielea uscată și descuamată – toate arată nivelul de acidoză
interior și starea tubului digestiv/rinichilor. Pleoapele superioare ne
arată starea rinichilor, iar colțul intern al ochilor reflectă starea

suprarenalelor corespunzătoare. Am fost uimită să văd într-un muzeu
celebru busturi ale unor personalități din istoria antică (greacă, romană)
cu ochi având pleoapele superioare umflate și colțul intern umflat!
Sculptorii din vechime, cu ochiul versat al artiștilor obișnuiți să surprindă
detaliul, au reprezentat și acest amănunt în piatră. Și astfel am realizat
că, de mii de ani, oamenii suferă de aceeași acidoză sistemică
generalizată, cu aceiași rinichi prost funcționali și aceleași suprarenale
slăbite. Și nimeni, niciodată nu a pus la îndoială calitatea hranei ființei
umane și modul său de viață. Au fost transmise automat, ca de la
robot la robot, aceleași obiceiuri sociale și alimentare și au fost
acceptate stările de suferință și boală ca fiind „blesteme” care ne
lovesc din afară, „teroriști” invizibili, lovindu-ne când ne este lumea
mai dragă! Dar cu mintea încețoșată de acidoza limfatică nu-i de
mirare că nu ne punem întrebări și luăm totul de bun!
La majoritatea ființelor umane, acidoza capului este una dintre cele
mai intense, pentru că zona gâtului este foarte îngustă, iar vasele
limfatice sunt pline ochi cu reziduuri acide din copilărie (mulți copii
„beneficiază” de scoaterea amigdalelor și a polipilor, având drept
consecință blocajul întregului sistem de drenaj limfatic al gâtului și
apariția ulterioară a durerilor de cap și ceafă și a spondilozei cervicale.
Cearcănele de sub ochi ne arată cât de tare sunt afectați rinichii în
partea lor inferioară de drenaj. Există adulți și copii care au o colorație
maronie/albăstruie în jurul ochilor, cu care s-au obișnuit, ca făcând
parte din fizionomia lor. Aceștia au rinichi și suprarenale foarte slăbite
și ar trebui să fie luate măsuri de detoxifiere și dietă extrem de
severe, mult mai dure decât alți oameni, pentru a se menține într-o
stare bună de sănătate, timp mai îndelungat.
Erupțiile la nivelul obrajilor (dermatita atopică a copiilor sau cea
seboreică de la adulți) ne arată acidoza la nivelul stomacului și primei
părți a tubului digestiv. Tot ce apare în jurul gurii și la nivelul buzelor
(inclusiv erupțiile herpetice) arată stagnare la nivelul intestinului gros,
proasta lui eliminare, precum și probleme de absorbție la nivelul in-
testinului subțire. Iar cel mai adesea, arată prezența paraziților
intestinali. 80-90% dintre adulții care mănâncă „normal” (hrana
obișnuită – pâine, lactate, carne, mâncare gătită, dulciuri) au viermi
de tot felul. Nu toate deparazitările sunt eficiente, pentru că viermii
sunt foarte adaptați la locuire în zone ascunse și greu accesibile,
pentru orice tratament (de pildă în cecum – zona de unire a intestinului
subțire cu cel gros).
Erupțiile din zona frunții, a marginii pielii păroase a capului și de pe
pielea capului au o mare legătură cu vezica biliară, cu stagnarea fierii
în ficat (existența dopurilor de tip plastilină din fiere). Practic, orice
apare pe față arată starea de acidoză a sistemului digestiv/urinar
(cele două sisteme importante de eliminare a reziduurilor acide din or-
ganism). Nu-i de mirare că fețele multor oameni sunt deformate,
buhăite, căzute, boțite, acrite, că bărbiile lor inferioare sunt deformate
de depuneri de grăsime care se străduie să neutralizeze acidoza
acumulată aici, că pe măsură ce îmbătrânesc (de fapt, pe măsură ce
se acumulează din ce în ce mai multe reziduuri acide) oamenii arată
mai deformați și mai stafidiți. Și fețele lor arată mult mai rău decât
restul corpului, care se păstrează de multe ori în stare acceptabilă mai
mult timp (am văzut femei subțiri, cu corpuri ca de adolescente și fețe
zbârcite și îmbătrânite, trădând gradul profund de acidoză al corpului
lor. Acest lucru l-am observat în special la fumătoare.
Și corpul are semnele lui de acidoză, primul și cel mai evident fiind
dispariția taliei sau apariția colăcelului de grăsime la nivelul mijlocului
(atât la bărbați, cât și la femei). Urmează și alte semne clare –
umflarea abdomenului și apariția depozitului de grăsime pe burtă,
coapse, fese; deformări, vergeturi, transpirație abundentă și urât
mirositoare (mai ales la nivelul subrațului, unde se găsesc lanțuri gan-
glionare importante, sau al zonelor inghinale). Oamenii se chinuie să
corecteze aceste probleme cu măsuri exterioare – creme, unguente
„miraculoase” anti-celulită, masaje și aparate de tonifiere, corsete și
lenjerie care să strângă grăsimea, sau exerciții de gimnastică/fitness
epuizante, care nu fac decât să creeze o acidoză suplimentară. Nu
mai vorbesc despre cosmeticele menite să mascheze problemele (de
la groaznicele antiperspirante pe bază de săruri de aluminiu, până la
cremele de protecție solară – de fapt, pelicule chimice care blochează
și mai tare pielea. Oamenii își tratează foarte rău propriul corp fizic –
începând cu modul în care îl alimentează. Și acceptă toate deșeurile
pe post de „combustibil”, fiecare masă fiind doar o re-alimentare a
acidozei deja existente și vizibilă clar la toți cei din jur.
Picioarele sunt al doilea loc în care se acumulează reziduurile acide.
Acestea determină umflarea gleznelor (după mers sau stat mult timp
în picioare, se creează o cantitate mai mare de acizi, care nu pot fi
eliminați în timp util prin urină ori scaun) sau dureri la nivelul gambelor
(ca o febră musculară, ca și cum ceva apucă și strânge gamba). La
copii, acești produși acizi determină dureri intense chiar la nivelul
oaselor, pe care medicii le numesc eronat „dureri de creștere”. Apar
mai ales noaptea, pentru că atunci are loc acumularea cea mai mare
de acidoză în corp, rinichii fiind suprasolicitați. Pentru aceste dureri
se prescrie calciu sau magneziu (care funcționează, pentru că
neutralizează acizii, dar cu prețul formării unor săruri ce nu pot fi
eliminate cu ușurință, creând nisip în rinichi sau depuneri pe suprafața
oaselor). La adulți, acidoza avansată duce la apariția cârceilor,
crampelor, spasmelor, a unor simptome pe care mulți le numesc
„spasmofilie”, aceasta tratându-se la fel de ineficient cu calciu sau
perfuzii cu ser fiziologic, cu rol de neutralizare.
Când acizii se acumulează ani de zile, în cantități impresionante, ei
încep erodarea și distrugerea țesuturilor din jur – mai întâi a vaselor
de sânge – și apar erupții numite frecvent purpură, eritem sau alergii,

apoi și a altor țesuturi (cu tulburări de circulație impresionante, de la
vene varicoase, până la colorarea vineție/maronie a părți întregi din
picior), ajungându-se la extrema situație a leziunilor nervoase, cu
amorțeli, parestezii și chiar paralizii ale unor zone mari a piciorului.
Reziduurile acumulate la nivelul picioarelor se drenează mult mai
greu decât cele din restul corpului, întrucât curgerea limfatică se face
în sens anti-gravitațional, iar poziția „stat în picioare” timp îndelungat,
sau cu picioarele atârnate (statul pe scaun) nu favorizează întoarcerea
limfatică.
Plimbarea, mersul pe jos, exercițiile fizice, dar și statul întins periodic,
cu picioarele ridicate, ajută la întoarcerea venoasă și favorizează
eliminarea reziduurilor acide din zona picioarelor.
Privind membrele inferioare ale unei persoane, vedem nivelul de
acidoză al acesteia. Am observat vara nivelul uriaș al acidozei la fete
și băieți tineri cu picioare umflate și gambe îngroșate de stagnare
limfatică, coapse pline de celulită (depuneri de grăsimi pe coapse,
dar și pe gambe, sub formă de cocoloașe de grăsime, un alt mecanism
de echilibrare al acidozei). La adulți, rar am mai văzut picioare
frumoase, suple și netede, pentru că vasele dilatate și îngroșate,
retenția de fluide și deformările de tot felul sunt deja normalul.
Uitând-ne la fața și picioarele unei persoane, putem prezice cu
destulă exactitate starea de acidoză în care se află aceasta. Pentru
mine a devenit un joc interesant să observ semne de acidoză la cei
alături de care călătoresc sau la oameni de pe plajă și să-mi dau
seama care este regimul lor alimentar și ce organe le funcționează
bine sau mai puțin bine. Și nu este ghicit, ci o cunoaștere simplă,
ușor de învățat, ce poate facilita înțelegerea modului minunat în care
funcționează corpul nostru. Iar dacă am ocazia să privesc în ochii
unei persoane, reușesc să văd profunzimea reală a acidozei cu care
se confruntă aceasta.
Pupila este punctul negru din mijlocul zonei colorate numită iris. De
jur împrejurul ei, pe irisul colorat se proiectează intestinul nostru, iar
la persoanele cu ochi albaștri sau verzi, dar și la cele cu ochi căprui
deschis se poate observa colorația gălbuie/portocalie sau maronie
din jurul pupilei. Asta îmi arată grosimea stratului de mâl depus pe
pereții intestinului. La copii, depozitele sunt albicioase, dar am văzut
și copii cu depozite maronii, ca la adulții foarte intoxicați. Orice fel de
pete sau linii colorate pe iris arată afectarea anumitor zone,
corespunzătoare unor organe din corp. Iridologia este o știință
minunată și facilă, care evaluează starea de curățenie a organismului
fizic, iar ochii sunt cu adevărat oglinda întregului corp. Lumina lor
pălește cu fiecare an de acidoză, ajungând să fie o umbră încețoșată.
De multe ori, privesc oamenii în ochi și nu mă uit la nimeni. Pentru că
am senzația că nu este nimeni dincolo. Ceea ce nu se întâmplă când
privesc în ochi un copil și văd o prezență – este cineva acolo care, la
rândul său, mă privește. Fascinantă experiență!
Și pentru că vorbim despre ochi, să nu uit să vă precizez că toate
tulburările de vedere, indiferent cum sunt numite de medici  – miopie,
hipermetropie, astigmatism, strabism, glaucom – sunt provocate de
acidoza și depozitele de limfă acidă din spatele globilor oculari.
Uscăciunea, usturimile și ochii grei sunt semne clare ale acidozei
limfatice a capului. Am observat în timpul detoxifierii, în special în
primele luni, o accentuare a tulburărilor de vedere (mai ales vederea
în ceață, la distanță sau aproape, sau dificultăți de acomodare
aproape-distanță). Multe astfel de simptome au fost accentuate de
cura cu pepeni, dar la un moment dat vederea s-a limpezit și am
văzut clar, mai clar ca altădată. Dar au fost destule săptămâni de
ceață mentală și de teamă legată de întregul proces.
Pielea, picioarele și ochii unui om pot fi evaluate dintr-o privire și-ți
poți face idee despre gradul de acidoză cu care se confruntă acesta.
Nu mi-a fost ușor să accept că intensitatea acidozei mele  este una
severă (cu atât mai mult, cu cât am avut pretenția că am un stil de
viață considerat sănătos după vechile standarde). Probabil că am
avut nevoie de această experiență pentru a putea trece prin procesul
invers, pe care intenționez să-l parcurg în următoarele luni, și pentru
a putea ghida și alte persoane pe acest drum. Am aflat că m-am
născut într-un organism vulnerabil, că genele mele erau slăbite de
abuzurile de generații ale înaintașilor mei și că, pentru a-mi putea re-
echilibra și reface vehiculul fizic care se confruntă cu o acidoză
extremă, am nevoie de disciplină interioară și o reeducare a obiceiurilor.
Am pus și voi pune la îndoială tot ce am învățat că e corect, bun sau
sănătos, iar prin verificarea directă a validității informațiilor, prin
trăirea lor zilnică și evaluarea lor cu instrumentele educației mele
medicale voi avansa pe calea înțelegerii procesului de acidoză /
intoxicare al corpului – și al inversării sale.
Cum evităm acidoza metabolică? Evitând alimentele care o provoacă.
Produsele care trebuie eliminate din dieta noastră zilnică sunt în
primul rând lactatele, carnea, peștele, zahărul rafinat, cerealele
rafinate, alcoolul, cafeaua și băuturile carbogazoase. Alimentele
procesate și modificate genetic pot, de asemenea, contribui la aceasta
condiție. Alimentația ideală este cea alcătuită din produse proaspete,
neprăjite, dense nutritiv, într-o proporție de 80% legume și 20%
fructe. Dacă nu știți de unde să începeți, iată o listă cu cele mai
alcaline alimente: țelina, sparanghelul, salata, castraveții, ardeii,
spanacul, sfecla, morcovii, păstârnacul, avocado, varza, broccoli,
conopida, roșiile, dovleceii, mazărea, prazul, cartofii noi, verdețurile,
cerealele integrale, nucile, alunele și semințele. Iar dacă suferiți de
multă vreme de aciditate, suplimentați-vă o perioadă aportul de
calciu, vitamina D și magneziu, pentru a reface rezervele corpului.
De asemenea, este important să vă odihniți și să evitați stresul.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

ARDELENISME 100% de:    Viorel LUPEA

ORIZONTAL:
1) Rişcasă numa bună de halit.

. . - Un bont tocit!. . . 
2) Aşa se zice când se scoace

sămătişa - Doamne feri de-o
aşe vreme. . . (pl.). 

3) Miez de iris! - Socoate cum
îi mai dirept într-o bătaie. . . 

4) Stagii pentru inaşi. 
5) Ăl mai de frunte - Un elev. . .

tontălău. 
6) Slobozitor de săgeţi - A se

scociorî - Mijloc dosnic! 
7) Ghimpos clasic - Verbul

nemişcării. 
8) Lăcaşe pentru... intelighenţie

- Melegar (pl.). 
9) O marhă care umblă lela prin

Tibet - A păsui discrepanţele.
. . 

10) No, asta-i piţulă arăbească
- Tocma  bun la măsurat fo-
toghinul 

VERTICAL:
1) O cocie potrivită la şpaţir -

Precum un ord. . . 
2) Căput potriva frigului - A

zgrepţăna ca mâţa. 
3) Întâia notă dată de primaş. .

- A coţcări o ludă. 
4) Un ţel ieftin de atins - Coada

corocodilului! 
5) Cale de scurtare pentru un

sămădaş. . . (pl.). ˘
6) A tăcea ca mortul în păpuşoi

- Începe viitorul ! - Limbaj mai
pe centru! 

7) Amu e chiar acilea. . . -
Daca-i grea, atunci e bai. . . 

8) Radical cu iz de pălincă. . . -
Se crede fruncea drăgaicei.

9) Răspasuri. . . - Răsăritenesc
(pl.). 

10) Pănuşiţă printre boabe -
Simbol metalic pentru un
laboş

Cum să-ți calculezi numerologic axa vieții, 
pentru a vedea trecutul, prezentul și viitorul!

Unii oameni privesc cu o oarecare reținere abordarea numerologiei, însă trebuie
să luăm în calcul faptul că suntem înconjurați de numere, încă de la naștere.
Aici cu siguranță nu aveți semne de întrebare. Totuși, ce ați spune dacă întreaga
noastră viață ar putea fi reprezentată pe o axă numerologică?
Ar fi chiar interesant, nu?
Nu vă rețin prea mult timp, doar faceți următorul calcul:
Alăturați zilei de naștere, luna nașterii și înmulțiți cu anul în care v-ați născut.

Dacă sunteți născut pe 03.05.1990,
veți înmulți 0305, adică numărul 305
cu numărul 1990. Simplu până aici,
nu?
Rezultatul va fi 606.950
După ce am aflat acest număr, putem
începe reprezentarea grafică. Pe o
coală de hârtie, desenați o axă
asemănătoare celei de mai sus. Ceea
ce este reprezentat sus, este exact axa
pentru numărul 606.950, adică pentru
cei născuți pe data de 03.05.1990.

Pe axa verticală vom avea cifrele de la
0 la 9 (reprezentând numărul specific etapelor din viață), iar pe cea orizontală
sunt prezente 6 perioade, co res pun ză toa re cifrelor care apar în numărul menționat
mai sus.
Vom marca intersecția dintre cifre cu un punct, apoi unim punctele pentru defini-
tivarea traiectoriei. Aceste perioade cuprind aproximativ 10 ani.

Exemplu
Dacă avem numărul 606.950, vom avea 6 perioade din viață, deoarece numărul
conține 6 cifre. Cifrele din interior reprezintă datele cu privire la evoluția vieții din
acele intervale

Iată cum interpretăm numărul 606.950, aferent datei de naștere 03.05.1990

Perioada I – 0-10 ani, este prezentă cifra 6. Se referă la o perioadă a copilăriei
care a fost marcată de sacrificiu și de probleme. Cel mai probabil persoana în
cauză a avut o copilărie nefericită.

Perioada II – 10-20 ani, cifra 0, ne vorbește despre revelații sau cumpene. Per-
soana în cauză, în perioada respectivă, este probabil să fi avut o problemă de
sănătate mai gravă, fie o problemă de sănătate survenită în urma unui accident,
dar totodată a avut și împliniri.

Perioada III – 20-30 ani din nou cifra 6, deci o perioadă asemănătoare celei din
copilărie, adică marcată de sacrificiu și probleme.

Perioada IV – 30-40 ani cifra 9, este cel mai bun moment al vieții, nu foarte mulți
oameni ating această cifră și este marcat prin înțelepciune, sacrificiu și devota-
ment. În această perioadă persoana născută pe data de 03.05.1990, va avea
o perioadă de realizare profesională, dar și de sacrificiu.

Perioada V – 40-50 de ani, cifra 5. Aici intervine succesul și strălucirea, probabil
dobândite în urma perioadei anterioare.

Perioada VI – 50-60 ani, cifra 0, din nou o cumpăna sau o perioadă asemănătoare
intervalului 10-20 de ani.

Iată mai jos cum se interpretează toate numerele, de la 0 până la 9:

0- Apar revelații, transformări, dar poate fi vorba și despre o cumpănă.
1- Cifra care te protejează, conferă originalitate și independență
2- Apare un parteneriat de succes sau ajutor neașteptat. Poate fi vorba chiar și

despre o stagnare.
3- Este o cifră a câștigului, pot apărea chiar și copii în acest interval.
4- O perioadă de organizare intensă și seriozitate
5- Această cifră marchează strălucirea și succesul, dar poate aduce cu ea și

neliniște.
6- Este cifra familiei, așa că atrage armonie, dragoste și sacrificiu
7- O perioadă de spiritualitate, singurătate și credință
8- Această cifră este duală, adică poate prezenta extreme.
9- O cifră care implică planuri, sacrificiu și înțelepciune

Astfel, luând în calcul aceste cifre, îți poți afla și tu axa vieții. Ți se potrivește?
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DIVERSE

ŞTIAŢI CĂ VIBRAŢIA
NUMEROLOGICĂ A CASEI

ÎN CARE LOCUIŢI 
VĂ INFLUENŢEAZĂ VIAŢA?

Din moment ce fiecare cifra are in spatele ei o vibratie energetica,
numarul casei (apartamentul in care locuim) este o forta vie
care hraneste intreg spatiul de locuit. Prin calculul vibratiei
casei vom sti ce energie predomina, ce activitati si culori sunt
benefice, cum ne putem imprieteni cu duhul, spiritul casei.
Povestile mitologice in care duhul casei este o prezenta activa
nu sunt doar povesti pentru a infrumuseta anii copilariei ci ele
transmit de adevaruri de necontestat. Desigur, vibratia casei, a
biroului in care muncim, ar trebui sa fie in armonie cu data de
nastere.
Vibratia numarului casei vorbeste despre energia prezenta in si
in jurul acestui spatiu de locuit, care sunt cele mai bune activitati
pentru aceasta casa, ce activitati sunt mai dificil de facut. De
multe ori, suntem atrasi de o locuinta iar asta se intampla din
cauza faptului ca vibratia acesteia se armonizeaza perfect cu
data noastra de nastere. Aici ne simtim “ ca acasa” .O locuinta
care nu vibreaza armonios cu data noastra de nastere ne irita,
deprima, putem locui acolo dar nelinistea este prezenta, simtim
nevoia de a iesi din acest spatiu. Foarte des, locuinta noastra si
locuintele temporare (birou, in concedii, etc.) ofera un impuls
valoros pentru noi, pentru a dezvolta un domeniu al vietii noas -
tre care lipseste (asta in functie de numarul-vibratia acestei locu -
inte). Fiecare apartament, casa, birou, are propriul lui spirit care
se armonizeaza doar cu anumiti oameni pe care ii saluta bucuros
iar pe altii ii respinge, ii ataca deoarece nu este bucuros de
venirea lor. O analiza completa a unei adrese, se face luand in
considerare vibratia orasului, strada, blocul, scara, etajul, numarul
casei, asa putem vedea ce se ascunde cu adevarat in spatele
unei adrese pentru un om, o familie, sau un grup de oa me ni.
Pentru a calcula vibratia casei, apartamentului, adunati toate
cifrele si reduceti apoi la numarul radacina.Numarul apartamentului
nu numai ca vorbeste despre voi dar exercita o anumita influenta
asupra subconstientului, comportamentului si faptelor voastre.
Eu locuiesc intr-un apartament cu numarul 54, deci 5+4=9.
Asadar cifra de vibratie a apartamentului este 9,  benefica
studiilor esoterice, spirituale, generozitatii, altruismului.Este o
casa ca si o biblioteca care iti spune, hai, pune mana pe carte,
studiaza, dezvolta-te si ofera si celorlalti din cunoasterea ta.
Pentru o casa cu numrul 123, se aduna toate cifrele:1+2+3=6,
deci spiritul casei este 6.
Ori de cate ori aveti un 11, 22 sau 33 la casa sau apartament,
nu reduceti aceste cifre, ele au propriul lor spirit care are nevoie
sa se exprime prin aceste numere duble.
Apartamentele, casele cu cifrele de vibratie 2, 4, 6, 8 sunt mai
mult feminine si atrag oameni care se ocupa mai mult de ele,
sunt mai impodobite, incarcate cu mobile si cu mai putin spatiu
liber. Intr-un fel aceste vibratii atrag oamenii acasa, te pun sa
aloci timp pentru ele, sa lucrezi pentru ele. In schimb, casele cu
cifrele de vibratii impare 1, 3, 5, 7, 9 sunt masculine si pline de
forta, benefice pentru afaceri, pentru a nu sta prea mult in ele.

CASA 1
Aceasta casa are o vibratie activa si plina de energie, pasiune.
Este o casa buna pentru orice fel de afacere, pentru o persoana
care vrea sa-si castige independenta, pentru o persoana care
lucreaza acasa, pentru cei care vor sa-si exprime creativitatea.
Aceasta casa este benefica celor activi, care isi pun in permanenta
mintea la treaba , care au initiative, care sunt intr-o permanenta
activitate, de aceea, acest spatiu nu este cel mai bun pentru un
om mai lenes, un om calm, domol, cu inclinatii artistice. O casa
cu vibratia 1 este in permanenta supusa stihiei focului si de
aceea este nevoie de un comportament atent fata de foc cu
toate elementele care il pot provoca. Fiti atenti cu toate aparatele
electrice, la lumanari aprinse in casa, nu le lasati nesupravegheate.
Un pompier sau orice alt om care se ocupa de problemele
focului, nu se va simti confortabil intr-o asemenea casa. Daca
locuiti in acest apartament, casa, fiti atenti sa nu criticati sau sa
faceti observatii la adresa cuiva deoarece acestea vor fi mult
mai dureroase, pot fi intelese gresit si oamenii la adresa carora
au venit criticile vor tinde sa se razbune. Este o casa buna
pentru sportivi, studenti, antreprenori, turisti, barbati singuri,
femei singure. Este potrivita si pentru o familie in care cariera
sau afacerile sunt prioritare. Nu este buna pentru cei care vor
sa isi gaseasca un partener de viata ci pentru cei care vor sa-si
dezvolte increderea in sine. Personalitatea acestei case sprijina
o cariera activa, promoveaza inovatia, ambitia, unitatea. Oamenii
care locuiesc in aceasta casa vor fi incurajati sa-si mentina in-
dependenta, autonomia si libertatea personala. Spiritul acestei
case ii pot invata lectii despre increderea in sine, curaj,
determinare. Consolidarea influentei pozitive a acestei vibratii
se face si prin folosirea unor culori puternice, luminoase, prin
pastrarea ordinii in casa. Nu aglomerati aceasta casa cu multa
mobila, lasati o multime de spatiu deschis.
Pentru imblanzirea spiritului casei, este bine sa aveti o pictura,
un desen care sa reprezinte soarele, un leu, floarea soarelui.
Culorile favorabile acestei case sunt galben, auriu, portocaliu
iar un rubin sau un diamant cat de mic ar fi, pus in coltul unei
camera, sporeste protectia. Ziua favorabila pentru aceasta casa
este duminica.
Si multa independenta.

CASA 2
Aceasta casa are o energie linistita, plina de caldura si sentimente
iubitoare. Este o casa buna pentru cei casatoriti, chiar si o
camera de hotel cu aceasta vibratie este benefica mirilor care
isi petrec luna de miere. Aceasta casa(apartament) este ce mai
bun loc pentru o familie in care cei doi parteneri se iubesc cu
adevarat deoarece aceasta vibratie va crea o armonie a senti-
mentelor. Incarcatura energetica pozitiva va lasa amprenta de-
a lungul intregii vieti daca tinerii casatoriti isi vor petrece primele
zile sau luna de miere intr-un apartament slujit de un spirit cu
vibratie 2. Pentru cei care nu slujesc iubirea, binele aproapelui,
pentru cei care vad in partenerul lor doar defecte si il critica in
permanenta, aceasta vibratie se poate rabuna simtind un impuls
permanent de a pleca de acasa, numai gandul de a va intoarce
acasa va poate crea deja o stare neplacuta. In acelasi timp,
neiubirea poate da o dorinta de a umple casa cu mult mobilier,
este mult prea aglomerat spatiul de locuit . Deoarece numarul 2
este condus de luna, fiti atenti la apa, robinetele din casa, de
multe ori un apartament 2 poate fi inundat fie de vecini fie prin
defectele nevazute ale robinetelor. Spiritul acestei case se
impaca bine si cu oamenii cu inclinatii artistice, un bun simt al
frumosului, creatori de moda, sculptori, decorator, politicieni,
diplomati. Energia casei  2 promoveaza relatiile de iubire, de-
votamentul fata de familie, armonia, sensibilitatea.  Oamenii
care locuiesc in aceasta casa vor fi incurajati sa fie diplomati si
sa tina cont si de nevoile celuilalt. Spiritul acestei case vine cu
lectii despre dragoste, relatii, pace, armonie, emotii. Este cea
mai buna casa unde poti crea un cuib perfect pentru o familie,
pentru crearea si stablirea unor relatii pline de iubire Spiritul
acestei case poate fi imbunat prin prezenta unui tablou, desen,
statueta cu luna sau o balanta adevarata.

Si multa iubire.

CASA 3
Aceasta casa este perfecta pentru divertisment, pentru oameni
activi, comunicatori, fericiti si orientati catre binele celorlalti.
Intr-un asemenea apartament, poate trai fercita doar o familie
care se iubeste cu adevarat, care gandeste pozitiv si care abor-
deaza corect problemele vietii de zi cu zi. Orice abatere de la
normele etice si morale, sunt aduse in lumina de spiritul acestei
case ( de exemplu, daca sotul isi inseala sotia sau invers). Este
cel mai bun apartament pentru intalniri, petreceri, acest numar
este dornic de vizitatori, totdeauna bate cineva la usa. Casa cu
aceasta vibratie 3 este influentata tot timpul de cei din exterior,
toate scandalurile pornesc din cauza unor oameni  din afara
casei, deci fiti atenti cui raspundeti la usa, pe cine primiti in
casa. Este o casa excelenta pentru artisti si oameni neconventionali.
La fel de bine este potrivita pentru cei singuri sau pentru familii. 

Persoanele in varsta se simt confortabil in acest mediu, in timp
ce oamenii mai tineri sunt inspirati sa faca ceva unic si sa fie
creativi. O vibratie buna pentru un studiou de arta dar nu atat
de buna pentru un birou la locul de muca. Designul interior
trebuie sa fie realizat prin mobilier neconventional si vag aranjat.
Este bine sa amestecati lucrurile moderne cu antichitatile si sa
nu va faceti griji cu privire la opiniile altor oameni. Este o
locuinta in care rasul, voia buna, optimismul trebuie folosite in
doze cat mai mari. Energia acestei case promoveaza socializarea,
inspiratia, comunicarea, auto-exprimarea emotionala si creativitatea,
expresia artistica. Personalitatea acestei case sprijin? persoanele
care doresc sa puna bazele unei familii, sa traiasca viata cu
bucurie si incredere. Aceasta casa poate fi un loc unde va
puteti confrunta cu probleme legate de bani. Daca nu sunteti
deschisi pentru a va exprima creativitatea si sa abordati viata
cu bucurie, puteti experimenta destule stari depressive. Spiritul
acestei case aduce lectii legate de comunicare, emotii, bucurie,
exprimare creativa. Este un apartament, casa in care trebuie sa
domeneasca darnicia, optimismul, sociabilitatea, altfel, poate fi
destul de greu de trait aici. Spiritul casei este imbunat de
imaginea sau statueta unui sagetator( 3 este sub domnia lui
Jupiter care guverneaza semnul sagetator), un acvariu cu pesti
sau o bucatica de zinc in colturile casei.
Si mult optimism.

CASA 4
Aceasta casa are o atmosfera solida si protectoare. Reprezinta
o casa puternica, cu un decor curat. Aceste case sunt, de
obicei, foarte mari. Daca considerati ca a venit timpul sa
construiti o familie, sa va gasiti radacinile, sa dati nastere unui
copil, sa va imbogatiti, sa va indepliniti visele, atunci spiritul
acestei case va ajuta enorm cu conditia sa priviti viata foarte
serios. Este o casa buna pentru oamenii care sunt corecti,  care
doresc sa realizeze ceva in plan material prin munca cinstita,
pentru cei iubitori de familie, traditii. Acest spirit al casei 4
atrage intotdeauna oameni practici, seriosi. In caz contrar, cei
care locuiesc aici si care nu respecta aceste cerinte, pot intalni
probleme care nu se mai sfarsesc. Este o casa ce aduce multa
rutina, programe practice, stabilitate, loialitate, predictibilitate.
Construirea unei familii, a unei afaceri sau a unei relatii
functioneaza bine aici deoarece aceasta casa aduce rabdare si
toleranta. Aceasta casa va atrage oamenii practici, ordonati,
economi, care nu se tem sa munceasca din greu si neobosit
pentru a-si atinge obiectivele( sau va atrage oamenii care
trebuie sa invete aceste lucruri). Acesti oameni vor fi respectati
si placuti in comunitatea in care traiesc. Este o casa buna
pentru contabili, constructori, student, arhitecti, oameni practici,
gradinari, mestesugari, manageri bancari, sprijina pas cu pas
progresele si orienteaza catre un scop precis. Casa 4 ii va
sprijini pe toti cei care sunt axati pe dezvoltarea si realizarea
obiectivelor grele. Aceasta casa sustine oamenii cu obiective
foarte practice, realizabile,” voi termina facultatea, voi fi un
medic bun, voi fi un bun manager, etc,”. Personalitatea oamenilor
care se muta intr-o casa 4 poate suferi o transformare, o
schimbare, nu neaparat in bine. O persoana blanda poate
deveni combativa si dificila. Aceasta vibratie poate aduce adesea
un puternic sentiment de frustrare, numai persoanele cu un
caracter puternic pozitiv, vor fi capabile sa-si gaseasca pacea
sufleteasca si linistea aici. Daca aceasta casa necesita renovari,
ele nu vor putea fi efectuate prea repede si adesea efectul
acestora poate fi diferit de ceea ce s-a dorit. Aceasta casa 4
poate fi una dintre cele mai imprevizibile vibratii iar adesea,
crizele pot sa sa vina una dupa alta, oamenii pot deveni
depresivi, neobisnuiti prin aspect, cariera. Este potrivita pentru
oameni orientati spre cariera, familii, afaceri serioase. De
asemenea, inspira cresterea financiara si o abordare responsabila
pentru chestiunile monetare. Nu este o casa buna pentru
oameni neconventionali. Personalitatea acestei case sustine
dezvoltarea unei afaceri, a unei familii, a unor investitii solide.
Oamenii care locuiesc in aceasta casa vor fi incurajati sa
respecte munca, planurile facute, sa fie responsabili, sa aiba
activitati practice, sa nu viseze prea mult. Spiritul acestei case
vine cu lectii legate de servici, practicism, onestitate, securitate.
Este o vibratie serioasa  ce ofera stabilitate, capacitate de a
lucra ca o masina. Este important sa echilibrati totusi munca cu
activitatile creative, daca nu faceti acest lucru, puteti simbi
energia acestei case destul de opresive. Este o casa buna
pentru vindecare deoarece va face mai rabdatori. Consolidarea
influentei pozitive a acestei vibratii se face prin culori pamantii,
mobilier robust, perdele grele tinute deschise, podele din lemn.
Spiritul acestei case este imbunat de icoana, statueta cu
Fecioara Maria sau sa puneti pe un perete o imagine ce
reprezinta o femeie. Culorile favorabile acestei case sunt verdele
si maronul. Este bine sa aveti cat mai multe ghivece cu flori.

continuare în pagina 29



BANCURI

• Fiul discută cu tatăl său:
- Tată, să știi că totuși mama conduce mai bine ca
tine!
- Ești sigur? Eu n-aș spune așa ceva!
- Dar tu singur ai zis că n-ai putea să faci nici 10
metri cu frâna de mână trasă, pe când mama a
reușit să parcurgă așa 12 km!...

• Dacă munceşti din greu şi te remarci opt ore zilnic,
ajungi şef şi munceşti şaisprezece ore.

• O ţigară scurtează viaţa cu o oră, o sticlă de votcă
o scurtează cu trei, iar o zi de muncă o scurtează
cu opt.

• Banii pentru salariile şi pensiile mari...ajung în-
todeauna; nu ajung banii pentru salariile şi pensiile
mici.

• În viaţă, e loc şi pentru eroism. Totul e să te ţii de-
parte de el.

• Alcoolism e atunci când nu vrei să bei, dar trebuie.

• Omul care crede că dragostea poate fi cumpărată
cu bani n-a avut niciodată câine în casă.

• Dacă n-ar pune întrebări, copiii n-ar afla niciodată
cât de puţin ştiu părinţii.

• Posibilităţile medicinii sunt nelimitate, limitate sunt
doar posibilităţile pacienţilor.

• Adaptare modernă a zicalei “Dacă vrei cu  adevărat,
poţi!”: 
El către Ea:
- “Dacă vrei cu adevărat, pot!”;
Ea către El:
- “Dacă poţi cu adevărat, vreau!”

• Profesorul de psihologie explică: 
- Cel mai bun mod de a salva o femeie de la depre-
sie este sexul. 
Un student întreabă:
- D-le profesor, şi cum poţi aduce o femeie la de-
presie?

• Soţul şi soţia la restaurant. 
De soţ se apropie o frumoasă tânără şi, fără să
spună nimic, îl sărută cu patimă. 
Soţia furioasă: 
- Cine este ? 
- Lasă-mă în pace... Acum mă gândesc cum să-i
explic cine eşti tu!

• Când ești mort, nu știi asta, dar îi afectează pe
ceilalți. La fel și când ești prost.

• Numele meu este Ileana.  Fac 18 ani peste câteva
zile. Practic sport.  Învăţ bine.  Nu beau şi nu fumez.
Ştiu să cos şi să  tricotez.  200 de euro ora.

• Soţia mea este expertă în arta gatitului…  Toată
ziulica stă în faţa oglinzii şi se  găteşte!

• Soţul şi soţia se ceartă de vreo 2 ore. Soţul, obosit,
îi zice :
- Gata, fie cum zici tu, aşa vom face !
- Nu, e prea târziu, m-am răzgândit !

• OBSESIA FEMEILOR...
Femeile se gandesc la un singur lucru, si anume la

faptul ca toti barbatii se gandesc la un singur lucru...

• Sotia se intoarce de la shopping si-i spune sotului:
-Am doua vesti pentru tine.
Cea proasta: am cheltuit toti banii.
Cea buna: te iubesc asa sarac cum esti!

• LA SPOVEDANIE...
Părinte ,am păcătuit! Eram cu iubita mea, noi sin-
guri, casa goală....S-a întâmplat ceea ce trebuia să
se întâmple...
Apoi cu viitoarea mea soacră, părinte...
Noi singuri, casa goală....
S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple... 
Şi asta nu e tot, părinte!
Cu vecina mea: noi singuri, casa goală...
S-a întâmplat iar!
În acest moment, părintele îşi smulge patrafirul şi o
ia la fugă.
- Părinte, unde fugi? Stai că n-am terminat...
- Tocmai! Noi singuri, biserica goalăăăă

• O femeie tânără, extrem de atractivă, ia avionul
spre casă. În avion, alături de ea ia loc un preot
catolic, căruia i se adresează imediat:
- Mă scuzați, părinte, mi-ați putea face un mare ser-
viciu?
- Desigur, copila mea, cu ce te-aș putea ajuta?
- Mi-am cumpărat un depilator electric excelent; am
plătit foarte mult pentru el. Depășește cu mult limita
de valoare a scutirii de vamă și mă tem că mi-l
confiscă. Dar d-voastră, părinte, a-ți putea să-l
treceți la vamă ascunzându-l sub sutană.
- Cu adevărat, aș putea să-l trec, dar te previn că
niciodată n-am fost în stare să mint.
- Dar d-voastră aveți o față atât de cinstită încât nu
vor întreba nimic, spuse tânăra și dădu epilatorul
preotului descumpănit.
După aterizare, la vamă:
- Părinte, aveți ceva de vămuit?, întreabă ofițerul
vamal.
- Din creștet până la brâu n-am nimic de vămuit,
fiule.
- Și sub brâu?
- Păi am ceva magnific, făcut pentru a servi fe-
meilor, da' nu a fost folosit încă niciodată.
Vameșul râde cu lacrimi:
- În regulă, treceți mai departe! Următorul!

• Mereu când ajungi punctual nu va fi nimeni să te
vadă, dar când întârzii doar 5 minute... vor fi toţi
deja prezenţi ... şi toţi se vor uita la ceas şi vor
clătina din cap! 

• Dacă, după mulţi ani, te decizi şi arunci ceva ce nu
ai folosit demult.... Nu vor trece nici trei zile şi vei
avea absoluta şi urgenta nevoie exact de acel
obiect! ". 

• "Problemele nu se creează, nici nu se rezolvă, ele
doar se transformă!" . 

• Dacă reuşeşti să-ţi păstrezi calmul când toţi din jurul
tău sunt disperaţi... e pentru că nu ai priceput pe
deplin gravitatea problemei ".

• "Când ţi se pare că totul merge foarte bine... e pen-
tru că ai trecut cu vederea ceva important... ". 

28 ll 26 iulie, 2017 Romanian Journal • New York

UMOR



26 iulie, 2017 l l 29Romanian Journal • New York

DIVERSE
continuare din pagina 27

Si multa tarie de caracter.
CASA 5
Aceasta casa are o vibratie fericita, norocoasa dar si imprevizibila.
De obicei, o asemenea casa are ceva al ei care o scoate in
evidenta. Este o casa buna pentru oamenii care nu se tem de
schimbari, peripetii si aventuri. In aceasta casa, oamenii nu cunosc
linistea de aceea omul impulsiv, iubitor de peripetii, energic, vesel,
lipsit de prejudecati, va fi primit si sustinut de spi ri tul acestei case.
Aici nu se poate trai intr-un stil monoton, tra di tio nal, linistit. Aici
traieste bine si in armonie cu spiritul acestei case doar cei care
sunt luptatori innascuti si care ignora pericolul. Aceasta energie
promoveaza versatilitatea, flexibilitatea, placerea tuturor lucrurilor
sociale si libertatea. Personalitatea acestei case sprijina dezvoltarea
sentimentul de libertate prin auto-disciplina – este vorba despre
utilizarea constructiva a libertatii. Oamenii care locuiesc in aceasta
casa vor fi incurajati sa traiasca viata la maxim, sa abordeze
problemele cu curaj. Buna pentru scriitori, profesori, turisti, agentii
de turism, familii cu multi  copii, persoane sociabile, sportivi, precum
si cei cu o curiozitate nepotolita.  Aven tura si schimbarea sunt in-
grediente principale. Inspira independenta, libertate, individualism
si creativitate. O lipsa de direc tie si o tendinta spre haos pot limita
cres terea financiara. Nu este o casa buna pentru oamenii con ven -
tio nali si ar trebui, de ase menea, evitata de catre cei cu probleme
de alcool sau fel de fel de dependente. Daca va doriti mai multa lib-
ertate, daca va place sa socializati, daca vreti sa nu stati tot tim pul
cu ochii pe ceas, mutati-va intr-o casa 5. Cei care locuiesc aici pot
avea probleme cu pastrarea unui program strict, cu locul de munca,
cu perspectivele pe termen lung. De multe ori, in aceasa casa se
pot lua decizii rapide, ultimul minut pare a fi ceasul acestei case.
De multe ori o asemenea casa poate fi destul de aglomerata, usa
de intrare este in permanenta in miscare.Daca vreti liniste, stabilitate,
nu o gasiti in aceasta casa. Consolidarea influentei po zi tive a
acestei vibratii se face prin o multitudine de culori, mo bi lier ciudat,
neconventional, spatiu deschis, ferestrele deschise. Un pic de
dezordine face bine acestei case. Spiritul acestei case aduce lectii
despre acceptarea si utilizarea corecta a libertatii, persoanele care
locuiesc in acest spatiu trebuie sa se confrunte cu temerile lor.
Spiritul acestei case este imbunat de imaginea unei cascade, de
statueta unui berbec pe marginea unei prapastii, de o piatra de ac-
vamarin, jasp, smarald.
Si mult curaj.
CASA 6
Casa cu vibratia numerologia 6 este o casa calda si fericita,
perfecta pentru familii. Este foarte bine decorata si atractiva vizual.
Aceasta casa este plina de iubire si caldura. Este cea mai buna
casa pentru cei care iubesc confortul familial, ii iubesc pe cei
apropiati lor si sunt gata sa sara in ajutorul aproapelui, sa faca acte
de binefacere. Adesea, aceasta vibratie 6 poate sa va aduca multe
dorinte care nu intodeauna sunt usor de realizat chiar daca depuneti
si niste eforturi. Spritul ce guverneaza aceasta casa are nevoie de
multa armonie, frumusete si poate de aceea atunci cand cineva se
cearta in aceasta casa se pot intampla anumite lucruri, se scapa
un pahar din mana, se sparg unele tevi, se strica un robinet (de ce
imi stricati armonia va intre aba spiritul acestei case, ia sa va stric si
eu voua ceva). Perpetuarea unei stari de tensiune in aceasta casa
poate conduce la inundarea acestuia fie din vina voastra, fie de la
vecini, fie de la natura. Spiritul casei 6 traieste in armonie cu
oamenii care au activitati legate de frumos, arta. Pot locui si alti
oameni in aceasta casa dar numai acei care isi fac cu placere
munca, care sunt responsabili fata de obligatiile de serviciu. Sunt
bineveniti si patronii dar numai acei care sunt generosi si marinimosi
si in acelasi timp, exigenti si rigurosi. Tra di tia, ritua lu ri le, sprijinul
neconditionat, bunatatea, vindecarea rasuna in aceasta casa.
Buna pentru asistentele medicale, lucratorii so cia li, invatatori, bunici,
pensionari, toti cei care iubesc viata de familie. 

Responsabila, iubitoare si idealista, aceasta casa ii inspira pe cei
care locuiesc aici sa aiba grija unul de celalalt si sa isi impartaseasca
sentimentele lor. Interesant, aceasta casa este una dintre cele mai
bune pentru artisti (pictori, sculptori, fotografi, etc.). Este o casa cu
un spirit fara influente negative evidente. Este in armonie cu destul
de multe stiluri de viata si tipuri de personalitate. Aceasta casa pro-
moveaza iubirea, caldura, compasiune si este o casa benefica
pentru copii. Din moment ce responsabilitatea este piatra de
temelie pentru energia 6, s-ar putea  sa va simtiti im pot mo liti in
prea multe responsabilitati, sa considerati ca sunteti responsabili
pentru toata lumea. Consolidarea influentei pozitive a acestei
vibratii se face prin culori luminoase, mobilier confortabil, abundenta
de obiecte de arta.Nu aglomerati aceasta casa cu mult mobilier.
Imaginea unui taur sau a unui bizon, imblanzeste spiritul acestei
case, deasemenea, puteti puneti o bucatica de cupru in coltul unei
camera. Face bine si prezenta unei pisici sau a unui caine.
Si multa armonie.
CASA 7
Aceasta casa de multe ori are un aer misterios, parca istoria isi face
simtita prezenta. Oamenii de stiinta, cercetatorii, ministri, pro fe sorii,
psihologii, filosofii par perfecti pentru acest cuib 7. Dease me nea se
vor simti bine oamenii spirituali deoarece aceasta casa ofera
profunzime gandirii, lectura, contemplare, meditatie. Aceasta energie
promoveaza linistea, intuitia, rafinarea ideilor, introspectia, colectarea
de cunostinte si spiritualitatea. Personalitatea acestei case sprijina
dezvoltarea simtului adevarului. Oamenii care locuiesc in aceasta
casa vor fi incurajati sa gaseasca credinta in ei insisi prin singuratate,
studii. Este o casa buna pentru cei care iubesc singuratatea si vor
sa se retraga din lume pentru inspiratie divina, pentru a gasi bogatia
spirituala dar si pentru oameni de afaceri, comert care dobandesc
bogatii materiale dar nicidecum cele spi ri tua le. Spiritul acestei case
va intreaba ce doriti: bogatia spirituala sau bogatia materiala, ele nu
trebuiesc amestecate, atunci sunteti bineveniti in aceasta casa mai
ales daca sunteti convinsi ca vreti sa mergeti pe una din aceste
doua cai. Campul energetic pozitiv al acestei vibratii va ajuta foarte
mult la inceput de cale, este adesea un apartament bun pentru
orice inceput. Daca vreti sa in chiriati un apartament, atunci cautati
unul cu acea sta vibratie daca doriti sa incepeti o viata noua. Spiritul
acestei case des chi de bratele si celor care sunt in cautarea
perfectiunii in te rioare, pentru a servi ca indru ma tor si sfatuitor pentru
altii  care au nevoie de asa ceva. Aceasta casa 7 atrage de obicei
pe cei care isi doresc sa fie propriul lor sef, care sa aiba liniste
pentru a-si dezvolta cunoasterea, pentru a reflecta, pentru a se
ruga, me di ta. Oricine se muta intr-o casa de vibratie 7 ar trebui sa
faca intai si intai un proces de cura ta re deoa re ce aceasta are
tendinta de a pastra pentru mult timp atat amintirile fericite cat si
cele nefericite. Aceasta casa este adesea inconjurata de un aer
misterios, exista ceva care o scoate in evidenta, nu se poate uita.
Familiile care locuiesc in aceasta casa pot simti ca devin mai
sensibile, se pot instraina unul de celalalt, fiecare vrea sa fie mai
mult cu el decat cu celalalt. Apa este un sus ti na tor important al
acestei case mai ales daca aceasta este prezenta in apropierea ei.
Daca va place sa socializati, sa aveti multi oameni in jurul vostru, nu
va mutati intr-o casa 7. Daca sunteti foarte sensibili, casa 7 nu este
cea mai buna pentru voi deoarece va sensibilizeaza si mai mult
putand avea probleme de sanatate, depresii severe, nu mai distingeti
rea li  tatea de fantezie. In aceasta casa pot aparea tot timpul pro ble -
me cu canalizarea, cu acoperisul, se pot intampla fel de fel de eve -
ni men te stranii, apare insomnia, dependenta de medicamente.
Spiritul acestei case aduce lectii legate de incredere, convingeri
spirituale, cum sa va ascultati intuitia. Aceasta casa este ca un ref u -
giu unde puteti primi o perspectiva minunata asupra vietii. Consolidarea
influentei pozi ti ve a acestei case se face prin putine cu lori, de
preferinta alb sau nuante de alb, mobilier simplu dar de cali tate, sa
fie evitata aglomerarea, eliminati tot ce este nefolositor. Spiritul
acestei case este imblanzit de prezenta imaginii sau a sta tue tei cu
Fecioara Maria, puneti intr-un colt o bucata de zinc sau o piatra de
ametist.  Si multa credinta.

CASA 8
Aceasta casa 8 este perfecta pentru afaceri, are o energie puternica.
Aceasta atrage bani si va fi perfecta pentru persoanele cu lipsuri mari in
viata lor. Atentie, duhul acestei case 8 vorbeste despre puterea si dreptatea
suprema care se revarsa asupra omului sau asupra fiintelor umane cand
eforturile acestora in bina sau in rau, trebuie rasplatite corespunzator. Este
una dintre cele mai puternice vibratii din toata gama numerologica a
apartamentelor, intr-un asemenea apartament pot trai bine doar oamenii
foarte siguri pe ei, hotarati, indrazneti, luptatori. De regula, spiritul aceste
case va cauta acei oameni care trebuie sa-si primeasca o oarecare
rasplata. Lo cu itorii acestei case trebuie sa fie atenti si sa nu se implice in
fel de fel de afaceri murdare, vibratia 8 este destul de puternica si nu multi
oameni o pot stapani. Acolo unde apare 8, poate aparea si ceva neprevazut
si adesea neplacut. Adesea, firmele fantoma par predestinate sa fie intr-o
casa cu vibratia 8 si chiar daca se muta, nimeresc tot intr-o casa 8.
Aceasta vibratie pare a urmari oamenii care fac fel de fel de nelegiuri si
care trebuie sa plateasca pentru ele. Este o casa buna pentru afaceri,
antreprenori, medici, manageri, sportivi, politicieni, celebritati, familii mari.
Aceasta casa inspira stabilitate, ambitie, crestere financiara, autoritate si
unitate fara compromisuri. Acesta este locul ideal pentru cei care au
confortul material drept prioritate. O casa 8 ofera tarie de caracter si tinde
sa imbunatateasca starea de sanatate a celor care locuiesc aici, intareste
organismul. Energia 8 este totul despre stapanirea ba ni lor dar cere
integritate. Spiritul acestei case aduce lectii despre puterea personala,
rezistenta, management si organizare. Aceasta casa sprijina abundenta in
toate domeniile vietii voastre. Numarul 8 vorbeste despre bani si abundenta
dar aduce si riscuri, pierderi spectaculoase. Oamenii care locuiesc aici pot
deveni dependenti de munca. Asigurati-va ca echilibrati munca cu odihna,
recreerea. Nu aglomerati aceasta casa cu mult mobilier, nu adaugati
acestei casa ceva fara un proiect clar deoarece va puteti strica casa. Con-
solidarea influentei pozitive a acestei case se face prin culori puternice, in
special verde si maro, mobilier mare, canapele mari, ferestre mari, spatii
deschise, semineu. Spiritul casei este imbunat de ima gi nea unui scorpion,
plasarea unei pietre de topaz, rubin, safir intr -unul din colutile casei (poate
fi si o bucata de fier, plumb). Si multa ambitie.
CASA 9
Casa cu vibratie 9 are energii mari si grele si de aceea, aceasta ar fi bine
sa fie construita in preajma unui lac, ape, pe tarmul unei mari. Este o casa
perfecta pentru oamenii care sunt vesnic studenti, vor sa invete, sa
evolueze spiritual. Este asemeni unei biblioteci deci cine nu vrea sa merga
la biblioteca si sa invete, cu greu poate sta intr-o asemenea casa. Daca
sunteti optimisti, energici, dornici de a studia, totul va merge bine, daca
sunteti plangareti, pesimisti, fiti siguri, ca spiritul acestei case va va
atentiona, nu iarta nici pe cei care comit gre seli dar nici pe cei care sunt
slabi din fire. Apartamentul, casa 9 sunt con duse de stihia focului si cere
altruism si generozitate. Daca doriti sa va exprimati dragostea si compasiunea
pentru intreaga lume, daca vreti sa contribuiti la dezvoltarea omenirii pe
plan moral, spiritual, economic, atunci spiritul acestui loc va deschide usa
cu multa bu na vointa si incredere. Fiti atenti la tot ce poate declansa focul,
la instalatia elec tri ca, lumanari. Este de obicei, o casa linistita, calma, con-
fortabila. Un loc de odihna si intinerire. Exista o tendinta catre  auto-consti-
entizare si dorinta de a imparti ceea ce aveti cu altii. Buna pentru profesori,
ghizi spirituali, artisti, filozofi, asistente me di cale, medici, vindecatori, turisti,
preoti. Aceasta casa inspira idealismul, dezvoltarea personala, increderea
in sine si in stilul per so nal. Nu este deosebit de buna pentru familii, acea -
sta casa este mai buna pentru singuratici.Femeile, in special, se simt bine
intr-o casa 9. Nu este buna pentru oameni ambitiosi si orientati spre un
scop, aceasta casa este mai potrivita pentru visatori si idealisti. Poate
aduce un noroc financiar neasteptat drept recompensa pentru generozitatea
voastra (mostenire, loterie, etc.). Spiritul acestei case aduce lectii legate
de creativitate, spiritualitate, altruism si iertare. Aceasta casa deschide usa
tuturor oamenilor care sunt sau doresc sa evolueze spiritual. Intuitita va
deveni foarte dezvoltata aici. Aici puteti invata ca iertarea este cel mai bun
medicament. Consolidarea influentei pozitive a acestei case se face prin
culori subtile, pale, calme, mobilier usor, confortabil si nepretentios. Plante
si flori, ferestre deschise, lumina si sa fie aerisite cat mai des. Spiritul
acestei case este imblanzit de imaginea sau statueta unui atlet, fel de fel
de trofee sporesc succesul, pietrele favorabile sunt diamantul si topazul iar
metalul –fierul. Si multa generozitate si iertare. 

Adriana Tudosa



30 ll 26 iulie, 2017 Romanian Journal • New York

DIVERSE

Horoscopul Mayaș
Zodiacul mayas este alcatuit din 19 semne zodiacale. Afla in ce zodie esti nascut:

2 ianuarie – 21 ianuarie – CHEN
Persoanele nascute in aceasta perioada sunt mai active si se concentreaza
mai bine noaptea decat pe timpul zilei. Apogeul de energie este atins inainte de
asfintit si inainte de rasarit. Directia cardinala guvernatoare este vestul, iar
energia dominanta este cea a astrului lunii.

22 ianuarie -10 februarie – YAX
Persoanele nascute sub acest semn tind sa inceapa relatii de cuplu cu persoane
care sunt nascute in aceeasi perioada ca si ei. Planeta guvernatoare este
Venus, motiv pentru care acesti nativi sunt iubitori si calzi. Se recomanda ca
acesti nativi sa incerce sa-si foloseasca sentimentele de afectiune pentru ar-
monizarea relatiilor cu familia si apropiatii lor. Au un talent natural pentru
impaciuire si stiu sa gaseasca solutii de compromis in perioadele tulburi.
Directia lor cardinala guvernatoare este sudul.

11 februarie -2 martie- SAC
Persoanele nascute sub acest semn se simt in largul lor in perioada de timp a
zilei cuprinsa intre rasaritul si apusul soarelui. Sunt persoane matinale si cel
mai bine si concentreaza dimineata. Directia cardinala guvernatoare este
nordul. Animalul reprezentativ este broasca, un animal care se adapteaza usor
de la un mediu la altul. Acestor nativi li se recomanda sa manifeste mai mult
curaj si sa accepte mai usor schimbarile care se petrec in viata lor.

3 martie -22 martie- KEH
Acesti nativi iubesc natura si echilibrul natural al lucrurilor si servesc in special
menirii de a reinstaura ordinea fireasca a lucrurilor. Poseda energia focului, iar
culoarea lor benefica este rosul. Exercitiile de meditatie in natura ii incarca cu
energie si ii intaresc. Directia cardinala guvernatoare este estul, iar animalul
totemic este cerbul nobil si bland.

23 martie -11 aprilie- MAK
Acest semn zodiacal este cel mai misterios dintre toate semnele astrologice
mayase. Nativii acestei perioade sunt misteriosi si marinimosi, fiind dispusi
oricand sa se sacrifice pentru binele apropiatilor. Sunt insa inchisi in sine si
retrasi, si de multe ori dau impresia ca ascund secrete. Le place sa-si petreaca
timpul meditand si reflectand asupra lucrurilor din jurul lor. Li se recomanda sa-
si dedice suficient timp lor insisi si sa nu se opuna firii lor innascute. Numarul
benefic este cifra 3 a divinitatii, echilibrului si intregirii.

12 aprilie-1 mai- KANKIN
Acestor nativi le place in mod special sa practice exercitii de meditatie la aer
curat in zilele insorite, deoarece sunt cel mai creativi si mai activi la amiaza. Li
se recomanda sa incerce si exercitii de meditatie in pesteri, sau macar scurte
incursiuni in pesteri pentru a intra in comuniune cu natura si a gusta din plin
sentimentele de pace si de liniste. Animalul lor totemic este cainele, renumit
pentru devotamentul si puterea sa interioara.

2 mai- 21 mai- MUWAN
Elementele guvernatoare ale acestor nativi sunt focul si apa. Li se recomanda
sa imbratiseze aceste doua elemente in special in timpul furtunilor, atunci cand
focul si apa se reunesc si se manifesta dub forma de fulgere si de ploaie.
Animalul lor totemic este bufnita, simbol al intelepciunii si un animal cu o
acuitate vizuala deosebita.

22 mai-10 iunie- PAX
Animalul totemic al acestor nativi este jaguarul, un animal important pentru
cultura mayasa, si un simbol al abilitatilor de conducere. 

Astfel, principalul punct forte al acestor nativi il reprezinta conducerea si
calauzirea altor oameni. Asumarea rolului de conducator ii determina usor pe
oameni sa se supuna si sa se lase condusi. Elementul guvernator este aburul,
o combinatie a elementelor pamant, apa si foc. Incearca sa imbini in mod
armonios aceste 3 elemente in viata de zi cu zi.

11 iunie- 30 iunie-KAYAB
Acesti nativi sunt guvernati de astrul lunii si nu ezita sa imbratiseze experientele
de dezvoltare spirituala. Animalul lor totemic este testoasa. In cultura mayasa,
aceste animale sunt investite cu o intelepciune ancestrala. Asemanator broastelor
testoase, acesti nativi abordeaza problemele zilnice cu multa grija si fara graba.

1 iulie-20 iulie- KUMKU
Aceste persoane adora sa petreaca timp in natura. Animalul lor totemic este
crocodilul, investit cu darurile supravietuirii, timpului si rabdarii. Crocodilii se
numara printre putinele specii de animale care au supravietuit perioadei
mezozoice, care a pecetluit extinctia multor dinozauri si reptile. Nativii poseda
virtutile longevitatii si stabilitatii. Sunt reticenti cand vine vorba de schimbari,
dar alterneaza perioadele de stagnare cu perioade de maleabilitate si progres.

21 lulie- 25 iulie- WAYEB
Acest semn zodiacal cuprinde o perioada de doar 5 zile, spre deosebire de
celelalte zodii care cuprind in jur de 20 de zile. In perioada semnului Wayeb, a
avut loc o intrerupere majora a echilibrului civilizatiei mayase. In aceasta
perioada si-au facut aparitia pe pamant spirite si alte forte nelumesti. Nasterea
sub acest semn nu denota neaparat ghinion, ci mai degraba o racordare
puternica la alte lumi nevazute. Imbratiseaza acest dar.

26 iulie-14 august- POP
Acesti nativi exceleaza in functiile de lideri. Inspira incredere si luciditate
persoanelor care ii urmeaza. Sunt atrasi de fortele telurice si de meditatie, care
le desavarseste abilitatile de conducere. Sunt persoane transante care iau
decizii fara sa stea pe ganduri.

15 august-3 septembrie- WO
Perioada cea mai favorabila a zilei pentru acesti nativi este ora dinainte de
apus si dinainte de rasarit. Animalul lor totemic este broasca. Asemeni broastelor,
nativii sar usor peste obstacole si piedici. Majoritatea sunt persoane mistice in
cautare de intelepciuni si mistere ascunse.

4 september-23 septembrie-ZIP
Animalul totemic al acestor nativi este cerbul, un simbol al gratiei si al conexiunii
cu padurea. In habitatul sau natural, cerbul poate deveni un lider nobil. De
aceea, acestor nativi li se recomanda sa imbratiseze energia si nobletea care ii
definesc si sa le foloseasca in scopuri constructive. Culoarea lor dominanta
este rosul.

14 octombrie-2 noiembrie-TZEC
Persoanele nascute sub acest semn zodiacal sunt bine racordate la energiile
pamantului si aerului. Manifesta multa fascinatie fata de cer si de spatiul
cosmic. Imbinarea intre aer, un element al energiei mintii, si pamant, un
element al spiritului practic face ca acesti nativi sa posede o buna intuitie si sa
deconspire cu usurinta persoanele false.

3 noiembrie-22 noiembrie-XUL
Animalul totemic al acestor nativi este cainele. Mayasii credeau ca acest
animal devotat ii insotea si calauzea in viata de apoi. Nativii acestui semn dau
de multe ori dovada de loialitate, putere si implicare, asemenea animalului lor
totemic. De asemenea, cainele ii ajuta pe mayasi sa depaseasca temerile de
moarte.

23 noiembrie-12 decembrie-YAXKIN
Persoanele nascute sub acest semn sunt guvernate de zeul mayas al soarelui
Ah Kin. Acest zeu ii proteja pe mayasi de intuneric, de boli si de seceta.Nativii
acestui semn poseda abilitati de vindecare, dar sunt adeseori tulburati de
nesiguranta si neincredere, intrucat zeul Ah Kin simboliza si neincrederea si
ezitarea. Li se recomanda sa aiba mai multa incredere in deciziile pe care le iau
si sa le puna mai usor in practica.

13 decembrie-1 ianuarie-MOL
Acesti nativi sunt sunt guvernati de elementul apei. Animalul lor totemic este
jaguarul, unul dintre cele mai puternice animale din cultura mayasa si un simbol
al samanilor si al abilitatilor deconducere. Nativii acestui semn au afinitati
pentru ambele roluri si pot deveni cu usurinta lideri spirituali.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Greseli
In aceasta saptamana vei avea parte de unele
mustrari de constiinta pentru o greseala pe care ai
comis-o, dar care inca a ramas ascunsa. Orice ai
face si oricat de mult te-ai stradui sa tii secret totul,
trebuie sa stii ca, mai devreme sau mai tarziu,
adevarul va iesi la iveala. Daca nu poti face nimic
pentru a remedia situatia, cel putin pregateste-te
emotional pentru consecintele ce vor urma. Tine
minte ca aceasta saptamana este una foarte buna
pentru a reinnoi un angajament mai vechi.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Generozitate
Nu spune nimeni ca nu trebuie sa dai dovada de
generozitate din cand in cand, insa trebuie sa stii si
cand sa o lasi mai usor. Daca iti manifesti altruismul
cu cine nu trebuie, poti avea chiar de pierdut, pentru
ca nu toti oamenii sunt asa cum lasa sa se vada. In-
cearca sa iti notezi intr-o agenda toate planurile pe
care le ai, sau cel putin acele lucruri pe care doresti
sa le schimbi in viitorul apropiat. In acest fel te asiguri
ca memoria nu iti compromite idealurile.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

Ordine
Daca esti dispusa sa te lasi purtata de val si, mai
ales, daca te simti pregatita sa nu mai aranjezi totul
la milimetru de teama de a nu gresi, poti avea suprize
chiar placute. Vei descoperi ca ti se ofera ocazia de
a rearanja anumite elemente din viata ta, intr-o ordine
care te incanta mai mult, astfel ca nu vei mai trai cu
senzatia ca timpul nu iti este suficient pentru tot ceea
ce doresti sa faci. Daca cei dragi vor sa ia o decizie
care tie nu ti se pare tocmai corecta, lasa-i. Nu
trebuie sa te simti raspunzatoare pentru toti cei din
jur.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Investitie
Unii oameni sunt imprevizibili si destul de evazivi. Ar
fi mai bine sa incerci sa ii eviti, pentru ca altfel iti vor
da mai batai de cap, creandu-ti probleme la care nici
nu te gandeai. Incearca sa te integrezi in grupuri in
care simti ca modul general de gandire ti se potriveste
mai mult. O cheltuiala neasteptata poate aparea la
momentul nepotrivit, insa vei vedea ca investitia va
merita, iar cu timpul iti vei recastiga banii. Trebuie sa
ai mai multa incredere in calitatile tale si sa lasi in
umbra defectele.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)

Creatie
In aceasta saptamana vei vedea ce diferenta majora
poate avea asupra starii tale de spirit o atitudine in-
drazneata si un nou inceput. Pare ca noutatea te in-
canta, iar provocarile iti dau un imbold de energie de
care chiar aveai nevoie. Creativitatea de care dai
dovada atinge cote inalte, iar acest lucru se observa
cu ochiul liber. Daca nu planuiesti ceva pentru serviciu,
cu siguranta mesteresti ceva prin casa, spre sur-
prinderea celor dragi si, poate chiar si a ta. Nu iti
strica astfel de preocupari din cand in cand.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Intarziere
In aceasta saptamana s-ar putea sa iti subminezi
propriile sanse de succes, asteptand prea mult pana
la punerea in practica a planurilor la care ai lucrat in-
delung. Daca nu te simti pregatita sa dai lovitura cea
mare, poti pierde o sansa importanta. Ia in considerare
ajutorul oferit de o persoana apropiata si nu te incap-
atana atunci cand pana si astrele sunt de partea ta.
Incearca sa iti respecti indatoririle la timp si nu iti
permite mai mult decat stii ca iti este in mod normal
tolerat.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Sustinere
In aceasta saptamana ar fi bine sa nu te bazezi prea
mult pe loialitatea prietenilor atunci cand va fi vorba
sa te ajute cu diverse sarcini de lucru. Fie isi vor gasi
scuze, fie chiar vor avea programul prea incarcat
pentru a te mai sustine si pe tine. Cert este ca un
plan de rezerva este absolut necesar. Cei mai tineri
din jurul tau iti vor cere sfatul cu fiecare ocazie, insa
bine ar fi sa ii stimulezi sa isi descopere singuri
raspunsurile de care au nevoie.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)

Solutii
Pentru a progresa, trebuie, fara indoiala, sa lasi
trecutul in urma, acolo unde ii este locul. Nu poti
continua sa cauti solutiile mai vechi si sa crezi ca
acelea sunt bune de aplicat si in prezent. Ai parte de
suficienta sustinere in prezent, iar ideile bune nu vor
intarzia sa apara. Poti castiga bani daca te concentrezi
mai mult asupra afacerilor de familie, mai ales daca
nu lucrezi cu superficialitate. Pe langa toate acestea,
trebuie sa nu permiti nimanui sa te forteze sa iei o
decizie de care nu esti sigura.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Disputa
In aceasta saptamana trebuie sa pui mai mult accentul
pe ceea ce stii ca poti face, decat sa te blochezi in
fata acelor lucruri pe care nu le poti rezolva momentan.
Temperamentul tau poate fi destul de greu de inteles,
iar uneori devine chiar imposibil de tolerat pentru an-
umite persoane. Incearca sa nu pornesti o disputa,
mai ales atunci cand apele sunt linistite. O intelegere
poate fi facuta pana la sfarsitul saptamanii, insa
inainte de a a-ti pune semnatura pe orice document,
asigura-te ca ai inteles perfect ce obligatii iti asumi.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Promisiune
In aceasta saptamana poti da peste o persoana care
nu iti va fi deloc pe plac. Poate ca ti se va parea ca
ascunde ceva, sau ca incearca sa te duca de nas,
fara niciun fel de parere de rau. In aceasta situatie,
ori te aperi cu argumente bine gandite, ori iti pazesti
spatele si devii si tu din ce in ce mai secretoasa.
Daca ti-ai dat cuvantul ca vei face un anumit lucru,
nu uita sa iti indeplinesti promisiunea, indiferent cate
obstacole vei intampina.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Compromis
La inceputul saptamanii vei fi inconjurata de o tensiune
careia nu ii vei gasi cauza. Problemele cu care te vei
confrunta se pot datora si unei perioade mai dificile
prin care treci pe plan sentimental, asa ca inainte de
toate, ar fi bine sa iti rezolvi neajunsurile sufletesti.
Indreapta-ti atentia catre activitatile pozitive si incearca
sa iei in considerare compromisurile care ar putea
face pe toate lumea fericita. In cele din urma, vei
scapa de aceaste momente de cumpana si vei avea
timp pentru a te reorganiza.  
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Energie
Atitudinea ta fata de oamenii din jur este esentiala.
Vei fi apreciata daca vei alege sa fii tu insati, sincera
si naturala, mai exact, plina de energie si indrazneala.
Ca oricine, mai ai si tu momentele tale dificile, insa in
aceasta saptamana faci tot posibilul sa nu le dai
atentie. Anumiti oameni ar trebui tinuti la distanta, iar
altii, din contra ar fi bine sa ti-i apropii cat mai mult.
Nu iti face probleme, iti vei da seama cum sa faci
diferenta.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine
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Irina Begu dublă campioană la
Bucureşti Open

Irina Begu a scris o
noua pagina de isto-
rie in tenisul ro-
manesc, ea devenind
duminica prima tenis-
mena din tara noas-
tra ce reuseste sa
castige ambele finale
ale unui turneul dupa
legendara Virginia
Ruzici.
Irina a reusit sa se
impuna in cele doua
probe ale turneului
de la Bucuresti la 32
de ani de la succesul
Virginiei.
In 1985, cea mai

buna jucatoare de tenis a Romaniei impresiona la Bregenz,
actualul Austrian Open, impunandu-se in ambele finale.
La simplu ea a trecut in doua seturi de slovena Mima
Jausovec, scor 6-2, 6-3, pentru ca la dublu, facand
pereche tocmai cu aceasta, sa le invinga pe Andrea
Holikova si Katerina Skronska, cu acelasi scor de la sim-
plu.
Duminica, Irina Begu a repetat aceasta performanta la
Bucuresti.
In intrecerea de simplu a invins-o pe Julia Goerges cu
scorul de 6-3, 7-5, pentru ca la dublu, alaturi de Raluca
Olaru, sa le invinga pe Elise Mertens si Demi Schuurs.

Aur şi argint la Campionatul
Mondial de Canotaj Tineret

Canotajul romanesc da semne de revenire dupa ce
delegatia noastra a obtinut doua medalii de aur si doua
de argint la Campionatul Mondial de Canotaj pentru
Tineret disputat in Plovdiv, Bulgaria.
Echipajele noastre au urcat, duminica, de doua ori pe cea
mai inalta treapta a podiumului, in probele de dublu rame
masculin (Tiganescu Mihaita-Vasile si Pascari Cosmin) si
dublu vasle categoria usoara feminin (Lehaci Ionela-Livia
si Beleaga Gianina-Elena).
Medalii de argint au castigat echipajele de opt masculin
(Ivascu Cristian, Adam Constantin, Macovei Alexandru-
Cosmin, Radu Constantin, Bejan Sergiu-Vasile, Dedu
Gheorghe-Robert, Tudosa Ciprian, Munteanu Adrian) si
patru rame feminin (Popescu Cristina-Georgiana, Pop
Alina Ligia, Parfenie Beatrice-Madalina si Parascanu Rox-
ana).
"Rezultatele obtinute de Romania la Campionatul Mondial
de Canotaj pentru Tineret de la Plovdiv confirma increderea
noastra ca avem un viitor frumos. Ma bucur ca avem con-
tinuitate in marea performanta la nivel european si mondial.
Imi doresc sa continuam acest drum, sa ne pastram
motivatia si tinerii de azi sa fie pe cele mai inalte trepte
ale podiumului si la seniori", a declarat Presedintele
Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, potrivit
unui comunicat al forului roman.
La precedenta editie a Campionatului Mondial de Canotaj
pentru Tineret, Romania a obtinut o medalie de argint si
una de bronz.

Cristina Neagu, la primul
antrenament cu CSM Bucureşti. 

Şase noutăţi la reunire
Vacanţa s-a încheiat pentru
handbalistele de la CSM
Bucureşti. Campioanele
României au făcut deja primul
antrenament sub comanda
danezei Helle Thomsen. Cea
mai bună jucatoare a lumii
în ultimii doi ani, Cristina
Neagu, a îmbrăcat pentru
prima dată echipamentul
bucu reş ten ce lor.
"Mi-am dorit foarte mult să
mă întorc acasă pentru că
am acest vis, să câştig Liga
Campionilor cu o echipă
românească, însă sunt
conştientă de faptul că e o
echipă în formare", a declarat
Cristina Neagu.
"Cristina Neagu este cea mai
bună jucătoare din lume şi
este un lucru extraordinar să
pot juca alături de ea", a
spus şi Nathalie Hagman.
Cu şase jucătoare noi în lot,
Cristina Neagu, Amanda Kur-
tovic, Marit Malm Frafjord,

Sabina Jakobsen, Aneta Udriştioiu și Nathalie Hagman, CSM
Bucureşti visează la un nou trofeu Champions League.
"Avem o echipă puternică şi putem învinge pe oricine", crede
antrenorul bucureştencelor, Helle Thomsen, completată de
Amanda Kurtovic: "Ştiu că este un club serios, cu ambiţii mari şi
sunt fericită că pot să fac parte din această echipă".
"Mie îmi place locul 1 şi nici nu concep să nu rămânem pe locul
1. Voi fi alături de echipă atât cât timpul îmi permite şi cât
echipa va avea nevoie de suportul meu", a declarat preşedintele
celor de la CSM Bucureşti, Gabriela Szabo.
CSM Bucureşti a terminat pe locul 3 sezonul trecut în Champions
League, la un an după ce câştiga trofeul la prima participare din
istorie.

Ilie Năstase, suspendat
de Federaţia Internaţională

de Tenis până în 2021
Federatia Internationala de Tenis l-a sanctionat aspru pe Ilie
Nastase dupa scandalul provocat de acesta la meciul de Fed
Cup dintre Romania si Marea Britanie.
Primul numar 1 ATP din istorie a fost suspendat pana la sfarsitul
anului 2020, decizia putand fi insa atacata.
ITF a anuntat prin intermediul unui comunicat de presa ca Ilie
Nastase a fost gasit vinovat de incalcarea mai multor articole
de regulament, ajungandu-se astfel la o suspendare atat de
dura.
Fostul mare sportiv roman a fost sanctionat pentru comentariile
la adresa copilului Serenei Williams, comentarii care in opinia
forului international au fost "foarte nepotrivite si rasiste", pentru
"avansuri de natura sexuala" in discutiile cu Anne Keothavong,
capitanul echipei britanice de Fed Cup, pentru "comentarii
abuzive si amenintatoare la adresa jurnalistilor acreditati",
precum si pentru "comentarii abuzive si amenintatoare la adresa
oficialilor".

Ca urmare a acestor nereguli, Ilie Nastase a fost "suspendat
din orice functie oficiala la toate intrecerile organizate de ITF
pana in data de 31 decembrie 2020".
De asemena, lui "Nasty" ii va fi "interzis accesul si nu ii vor fi
oferite acreditari la competitiile organizate de ITF pana in data
de 31 decembrie 2018".
In fine, Ilie Nastase a fost amendat cu 10 mii de dolari.
Federatia Romana de Tenis si Nastase au la dispozitie 21 de
zile pentru a ataca aceasta hotarare a Comisiei de Disciplina a
forului international.
Primul efect al acestei sanctiuni este ca, cel putin pana la
momentul judecarii apelului, Ilie Nastase nu mai poate fi capitanul
nejucator al echipei Romaniei de Fed Cup.
De asemenea, fostul mare jucator de tenis nu va mai primi
invitatii din partea organizatorilor de turnee.
Nastase a fost implicat intr-o serie de incidente serioase in
timpul duelului dintre Romania si Marea Britanie, de la Fed
Cup. Mai intai, el a declarat referitor la copilul Serenei Williams
ca va avea culoarea "ciocolata cu lapte" pentru ca apoi sa se
remarce cu o serie de comentarii nepotrivite la adresa britan-
icelor.

Chelsea riscă să primească 
interdicţie în China

Campioana Angliei, Chelsea Londra, risca sa fie interzisa in
China!

Trupa londoneza se afla intr-
un stagiu de pregatire la Bei-
jing, insa autoritatile chineze
sunt pe cale sa ia o masura
fara precedent. Motivul? Cat-
eva postari pe Instagram ale
fotbalistului brazilian Kenedy!
Jucatorul carioca in varsta
de 21 de ani a postat o serie
de imagini, cu mesaje jigni-
toare la adresa Chinei. Spre
exemplu, a surprins un agent
de paza dormind, iar langa
imagine a scris: "Trezeste-
te, chinez idiot!".

Printr-un mesaj postat pe site-ul oficial, clubul Chelsea si-a
cerut scuze si a anuntat ca jucatorul a fost "disciplinat".
"Vrem sa ne cerem scuze fata de poporul chinez. Am fost
primiti atat de bine aici si ne simtim excelent. Kenedy a fost
mustrat puternic si disciplinat", se arata intr-un comunicat al
campioanei din Premier League.
Chiar si asa, potrivit Goal.com, o sursa din Ministerul Afacerilor
Externe a dezvaluit ca exista posibilitatea ca Chelsea sa fie
interzisa in China.
Conform sursei citate, autoritatile chineze au ordonat deja mai
multor publicatii sa nu mai publice niciun fel de informatii despre
gruparea britanica.
Mai mult, in timpul amicalului sustinut in weekend cu Arsenal si
castigat cu 3-0, jucatorii lui Chelsea au fost fluierati de specta-
tori.

* * *
TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI, 

CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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VINERI
Sepsi Sf. Gheorghe - Juventus 2-1
Poli Timisoara - FCSB 0-1

SAMBATA
CSU Craiova - Concordia 1-1
CFR Cluj - Viitorul 2-0

DUMINICA
Poli Iasi - Gaz Metan Medias 0-0
Dinamo - FC Botosani 0-1

LUNI
FC Voluntari - Astra 3-1

Clasamentul este urmatorul:

1. FCSB 6p
2. CFR 1907 Cluj 4p
3. FC Botosani 4p
4. Clubul Sportiv U Craiova 4p
5. FC Dinamo Bucuresti 3p
6. FC Voluntari 3p
7. FC Viitorul 3p
8. ACS Poli Timisoara 3p
9. Sepsi Sfantu Gheorghe 3p
10. FC Astra Giurgiu 3p
11. CSM Politehnica Iasi 1p
12. CS Gaz Metan Medias 1p
13. CS Concordia Chiajna 1p
14. CS Juventus Bucuresti 0p

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele din etapa a 2-a si clasamentul

Şumudică nu se mai opreşte! Transfer de ultimă oră
pentru antrenorul român la Kayserispor!

Tiago Lopes este ultima achiziţie a lui Şumudică la Kayserispor. Tehnicianul român l-a convins pe
fundaşul dreapta portughez să se alăture formaţiei din Turcia.
Fostul antrenor al Astrei a primit credit nelimitat din partea conducerii, astfel că e pe punctul să îşi
facă la Kayserispor un adevărat Dream Team. Tehnicianul a adus până acum mai mulţi jucători de
valoare, trei dintre ei din Liga 1. Acestora li se va adăuga Tiago Lopes, care a rămas liber de con-
tract după despărţirea de CFR.
Lusitanul care poate evolua atât ca fundaş, cât şi ca mijlocaş de bandă, a refuzat să îşi
prelungească înţelegerea cu formaţia din Gruia, aşteptând o ofertă mai bună din punct de vedere
financiar. Iar aceasta a sosit de la Şumudică. Aseară târziu, oficialii turcilor au bătut palma cu fot-
balistul portughez care se va prezenta în scurt timp la noua echipă.
Alături de Şumudică, la Kayserispor au ajuns şi jucătorii Silviu Lung jr, Săpunaru şi Boldrin. De
asemenea, la echipă sunt preparatorul fizic Bebe Bărbulescu şi secunzii Cristian Petre, Gabi
Mărgărit şi Valentin Covaciu (antrenor cu portarii).

Andrei Ivan dă o lovitură financiară
după transferul în Rusia

Andrei Ivan, protagonistul celui mai scump transfer al verii din fotbalul
romanesc, va incasa o suma uriasa dupa transferul la Krasnodar.
Agentul sau, Ion Carp, a dezvaluit ca Ivan va incasa peste 3 milioane
de euro in cei cinci ani de contract.
"Ivan va incasa chiar mai mult de 3 milioane de euro. Sa stiti ca are
niste bonusuri foarte mari. Pai la 12 puncte cu el in teren, jucatorul
mai ia 50.000 de euro. La 18 puncte, suma se dubleaza! La numar
de goluri, la minute jucate!", a afirmat Carp pentru Fanatik.
El a precizat ca suma de transfer de 4 milioane de euro "nu este de-
parte de adevar". In plus, oltenii vor incasa bani si din viitorul transfer
si in functie de performantele echipei Krasnodar.
Andrei Ivan poate evolua in ambele benzi ale terenului dar si ca at-
acant central. El a fost dorit in trecut si de Steaua, insa a refuzat sa
mearga din cauza salariului prea mic oferit.

Alexa a fost forţat să plece de la Chiajna
Dan Alexa a fost forțat să demisioneze de la Concordia Chiajna. Pri-
marul orașului, Mircea Minea, nu l-a mai dorit pe tehnicianul de 37
de ani, care în sezonul precedent a reușit să salveze echipa de la
retrogradare, chiar dacă s-a jucat o singură etapă, în care Concordia
a pierdut acasă, 0-1, cu ACS Poli Timişoara. La echipă au apărut tot
felul de şicane administrative, iar jucătorii aveau cel mai mult de
suferit, astfel că Alexa a decis să renunţe.
Lucrurile s-au tensionat rău la echipă, iar preşedintele Cristian
Tănase a decis să plece în concediu cu familia.
Din informațiile Digi Sport, plecarea lui Alexa ar fi fost determinată
de influenţa lui Victor Becali asupra lui Mircea Minea. Becali este
consilier pe probleme de fotbal al primarului din Chiajna. Fostul im-
presar îşi ispăşeşte pedeapsa de 6 ani şi patru luni din Dosarul

Transferurilor, dar a obținut de la conducerea penitenciarului dreptul de a munci în afara închisorii.
Aşa cum Gigi Becali a lucrat la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, vărul său își face orele de
muncă la primăria Chiajna.
Principalul favorit să-i ia locul antrenorului de 37 de ani este Eugen Neagoe.
Acesta din urmă ar fi pe placul lui Victor Becali, ținând cont și de relațiile foarte bune dintre Victor
Pițurcă și frații Becali. Neagoe este un apropiat al fostului selecționer, cei doi lucrând împreună la
majoritatea echipelor pregătite de Piți. În vârstă de 49 de ani, Neagoe a rămas liber de contract
după ce i s-a încheiat înţelegerea cu CSM Poli Iași.
Alexa a preluat-o pe Chiajna în decembrie anul trecut și a reușit să o salveze de la retrogradare
abia în ultima etapă. Fostul antrenor al ilfovenilor a mai pregătit în cariera sa echipe precum ACS
Poli Timișoara, Rapid și ASA Târgu Mureș. Deocamdată cele două părţi nu au ajuns la niciun acord
financiar pentru că Alexa, reprezentat de Ana Maria Prodan, vrea contractul pe cei doi ani de con-
tract cu Concordia, în timp ce Minea i-a transmis că-i dă bani la zi. 

Fostul internațional englez, condamnat pentru 
pedofilie, se teme că ar putea fi ucis în închisoare

Adam Johnson (30 de ani), jucătorul ajuns după gratii fiind găsit vinovat că a întreţinut relaţii sexuale
cu o fată de 15 ani, a cerut să fie mutat într-o altă închisoare. Presa din Anglia anunță că fostul
jucător al lui Sunderland se teme că va fi ucis în curând.
În luna martie a anului trecut, Adam Johnson a fost condamnat la 6 ani de închisoare, după ce a
recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu o minoră în vârstă de 15 ani. Judecătorul a dictat 5 ani
de închisoare pentru agresiunea sexuală propriu-zisă și încă 12 luni pentru ademenirea victimei.
După ce jucătorul a fost pus sub acuzare și și-a recunoscut vina, clubul Sunderland, unde era le-
gitimat în acel moment, i-a reziliat contractul.
Aflat în spatele gratiilor, Johnson se teme acum pentru viața sa după ce un coleg de celulă i-a
transmis că membrii unei bande vor să-l ucidă. Fostul mijlocaș a cerut autorităților să-l transfere
într-o altă închisoare. Toate astea se întâmplă din cauza unei înregistrări apărute pe internet în
luna aprilie.
Atunci, jucătorul cu 12 meciuri și două goluri la naționala Angliei a fost surprins de camerele de
luat vederi râzând despre abuzul pe care l-a făcut. Johnson, care se afla la spălătoria închisorii, a
rostit o frază care nu îi face deloc cinste: "Îmi doresc să fi făcut asta, dacă tot stau şase ani în
puşcărie!", după ce un coleg lăsa să se înţeleagă că nu ar fi fost vinovat.
În închisoarea în care se află fostul fotbalist în prezent sunt aproximativ 1000 de deținuți, iar o
treime dintre ei sunt condamnați pentru abuzuri sexuale

BURSA TRANSFERURILOR 
» Toate achizițiile făcute

de echipele din Liga 1
Iată mai jos toate transferurile din prima Ligă:

VIITORUL
Antrenor: Gheorghe Hagi (confirmat)
Veniri: Ov. Herea (Chiajna), Dumitraș (CSU Craiova),

M. Constantin (ASA Tg. Mureș), Gavra (împrumut
expirat Gaz Metan), Eric de Oliveira (Gaz Metan)

Plecări: G. Iancu (reziliat), N. Roșu (Levski Sofia)
FCSB

Antrenor: Nicolae Dică (nou)
Veniri: J. Morais, Budescu, Teixeira (Astra), Larie

(CFR Cluj), Niga (Foresta Suceava), Szecui (SCM
Pitești), D. Popescu, Cojocaru, Enceanu, Ștefănescu,
Chitoșca, Onțel (împrumuturi expirate)

Plecări: Tamaș (Hapoel Haifa), Muniru (contract
reziliat), Moke (contract expirat), Vâlceanu (Astra),
Boldrin (Kayserispor), Hamroun (definitiv Al Sadd),
Poiană (Luceafărul Oradea), Tudorie (împrumut
FC Voluntari)

DINAMO
Antrenor: Cosmin Contra (confirmat)
Veniri: Vl. Olteanu (împrumut expirat Sepsi), I.

Popescu (revenit), Katsikas (Esbjerg), Salomao
(Real Mallorca), Nascimento (CFR Cluj), P. Anton
(împ.ex. Getafe), Juan Albin (împ. Veracruz)

Plecări: Palici (contract expirat), Dielna (împrumut
expirat) D. Popa (împrumutat la FC Botoşani), P.
Petre (împrumutat la Sepsi), D. Spătaru (reziliat),
Vl. Olteanu (împrumut FC Voluntari), Cerniauskas
(ȚSKA Sofia), Târcoveanu (împrumut Gaz Metan),
I Popescu (împrumut Chindia), D.Nistor (CFR Cluj)

CFR CLUJ
Antrenor: Dan Petrescu (nou)
Veniri: M. Coman (Clinceni), Al. Vlad (Dnepro), Hoban

(Hapoel Beer Sheva), Vera (Mirandes), Hamed
(Pandurii), Balici (FK Sarajevo), Vinicius (Apollon
Limassol), Pelayo (Elche), Bokila (Akhisar Belediye-
spor), Luchin (Levski Sofia), Culio, T. Moutinho
(Mallorca), Cr. Manea (împrumut Apollon Limassol),
Duka (RNK Split), Nistor (Dinamo)

Plecări: Larie (Steaua), T. Lopes, J. Ruiz, Tânc, Spehar
(expirati), Gomelt (împrumut expirat), T. Marc, Al.
Neagu (reziliati), Antal (Vilnius), Bud (ACS Timișoara),
D. Roman (UTA), Nascimento (Dinamo)

CSU CRAIOVA
Antrenor: Devis Mangia (nou)
Veniri: Bărbuț (ACS Poli Timișoara), L. Popescu (Pan-

durii), M. Roman II (Nec Nijmegen), Spahija (Vol-
untari), Mitrovici (Lugano), Fausto Rossi (Trapani)

Plecări: Dumitraș (Viitorul), Bucurică (reziliat),
Măzărache, A. Manea (împrumutați la Juventus
Buc), Mingote (Juventus Buc), A. Vlad (expirat)

ASTRA
Antrenor: Edward Iordănescu (nou)
Veniri: Erico (Pandurii), Marquinhos (Toledo), Mrzljak

(liber de contract), Bejan (Chiajna), Vâlceanu
(Steaua), Lazar (Pandurii), Chipirliu (Juventus
București), Anthony Le Tallec (Atromitos), Polczak
(Cracovia)

Plecări: Budescu, J. Morais, Teixeira (Steaua), R.
Alves (Leixoes), Fabricio (FC Ashdod), Sg. Buș
(Levski Sofia), Lovin (retras), S. Lung jr. (Kay-
serispor), Oros (Sepsi), Boubacar (Erzurumspor)

POLI IAȘI
Antrenor: Flavius Stoican (nou)
Veniri: Kelava (Debrecen VSC), Koșelev (Sheriff),

Almeida (Moreirense), Kizito (Rio Ave), Platini (Dibba
Al-Hisn), P. Mendes (Pinhalnovense), Cioinac (Pan-
durii), D. Spătaru (Dinamo), Vremea (Ac. Chișinău),
Tito (Associacao Desportiva Confianca)

Plecări: Bole (Ferencvaros), Târșa (FC Botoșani),
Răuță (FC Voluntari), Grahovac, M. Ciucă, Sato, V.
Gheorghe, Stenio, Ștefănescu, Bădic, Bosoi (expirati),
Golubovici (Gaz Metan), Țigănașu, Al. Ciucur (ACS
Poli), I. Voicu (Gaz Metan), Caparco (Chiajna)

GAZ METAN
Antrenor: Cristian Pustai (confirmat)
Veniri: Sg. Popovici (FC Botoșani), Surugiu, Bușu, P.

Păcurar (Pandurii), Golubovici, I. Voicu (Poli Iași), Z.
Filip (HNK Cibalia), Perendija (Radnicki Nis), Târcoveanu
(Dinamo), Paulo Jorge (TuS Erndtebruck)

Plecări: Tahar (Boavista), Gavra (împrumut expirat
Viitorul), Itoua, Sikorski (reziliati), Buzean (retras),
C. Petre (Juventus), Al. Munteanu, V. Creți (ACS
Poli Timișoara), Eric, R. Zaharia, Rugasevici, A.
Marinescu, Trtovac, Coșereanu (expirati), S. Lupu
(FC Hermannstadt), Eric (Viitorul)

FC VOLUNTARI
Antrenor: Claudiu Niculescu (confirmat)
Veniri: Răuță (Poli Iași), Vl. Olteanu (Dinamo), Tudorie  
Plecări: Spahija (CS U Craiova), Bornescu (expirat)

FC BOTOȘANI
Antrenor: Costel Enache (nou)
Veniri: Serediuc (Chiajna), Ed. Pap (ASA Tg. Mureș),

Târșa (Poli Iași), D. Popa (împrumutat de la
Dinamo), Ciaccheri (Rivadavia Lincoln)

Plecări: Sg. Popovici (Gaz Metan), Albuț, Herghelegiu,
Cârstocea, Endrick (contracte reziliate), Vașvari
(ACS Poli Timișoara)

CHIAJNA
Antrenor: Vasile Miriuta dupa Dan Alexa (demis)
Veniri: Caparco, V. Gheorghe (Poli Iași), Kortzorg

(Astra), Josip (NK Aluminij), Caballe (UE Cornella),
Tipurici (Cibalia)

Plecări: Serediuc (FC Botoșani), Ov. Herea (Viitorul),
Bejan (Astra), D. Popescu, Melinte (ACS Poli),
Feussi, V. Alexandru, Koenders (contracte expirate)

ACS POLI TIMIȘOARA
Antrenor: Ionuț Popa (confirmat)
Veniri: Al. Munteanu, V. Crețu (Gaz Metan), Vașvari

(FC Botoșani), Țigănașu, Al. Ciucur (Poli Iași),
Melinte (Chiajna), Covalschi (CS Afumați), Bianconi
(Mogi Mirim), Bud (CFR Cluj)

Plecări: Bărbuț (CSU Craiova), Alin Ignea (ASU Po-
litehnica), Curileac (contract expirat)

JUVENTUS BUCUREȘTI
Antrenor: Daniel Oprița (confirmat)
Veniri: Măzărache, A. Manea (împrumutați de la

CSU Craiova), Benga (Ermis Aradippou), Bucșa
(Hapoel Bnei Lod), C. Petre (Gaz Metan), Țâră
(Dunărea Călărași), Mingote (CSU Craiova), A.
Lungu (Ramat haSharon)

Plecări: Chipirliu (Astra), Fila, Hurdubei (reziliati)
SEPSI SF. GHEORGHE

Antrenor: Valentin Suciu (confirmat)
Veniri: Cristi Oros (Astra ), Victoraș Astafei (FA Se-

langor), Patrick Petre (împrumut de la Dinamo),
Marius Papsys Marius (FC Stumbras) Cristian
Dima (Metalul Reșița), Constantin Grecu (Pandurii
Tg. Jiu), Claudiu Herea (CS Balotești), Linas
Pilibaitis (FK Atlantis), Szabolcs Kilyén  (Viitorul)

Plecări: -
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Ce-şi doreau femeile de la un
bărbat în 1939 şi ce vor acum?

Priorităţile au fost analizate de un economist care le-
a ilustrat pe blogul său. Evident că lucrurile stăteau
diferit în 1939 faţă de ceea ce se urmăreşte în prezent
Economistul Max
Economistul Max Roser a făcut o analiză a celor mai
importante calităţi pe care o femeie le căuta la un
bărbat în anul 1939 şi care sunt acestea în 2009.
Rezultatele lui se bazează pe o analiză atentă a unui
studiu apărut în publicaţia Journal of Family Issues în
anul 2013 şi care prezenta 18 dintre cele mai dorite
calităţi enumerate de bărbaţi şi femei, scrie independ-
ent.co.uk
Pentru ambele sexe, importanţa atracţiei şi a
dragostei a cunoscut o creştere în 2009, faţă de anul
1939.
Pentru ambele sexe, inteligenţa, educaţia, aspectul
fizic plăcut, situaţia financiară bună au ajuns să fie
mult mai importante în prezent decât erau în 1939.
Statutul social al partenerului este mai important pen-
tru femei în prezent decât era în 1939.
Femeile dedicate familiei şi care gătesc bine sunt mai
apreciate de bărbaţi în prezent decât erau în 1939.
Pentru ambele sexe, virginitatea nu mai are nicio val-
oare în prezent, faţă de cum era privită în 1939.

Semnele prin care îți dai seama
că ți-ai întâlnit sufletul pereche
Sufletul pereche nu este întâlnit întotdeauna în per-
soana partenerului de viață, ci poate fi întâlnit în una
dintre persoanele apropiate ție. Sunt anumite semne
prin care îți dai seama că ți-ai întâlnit sufletul pereche.

În multe situații, partenerii de viață se întâlnesc atunci
când există o datorie karmică între ei, iar întâlnirea
celor doi are ca scop plata datoriei, provenită dintr-o
viață anterioară, a unuia dintre parteneri față de
celălalt. Asta însă nu înseamnă că ei sunt suflete
pereche.
Iată care sunt semnele care îți dau de înțeles că ți-ai
întâlnit sufletul pereche.
Sufletele pereche sunt loiale și sincere unul față
de celălalt

Loialitatea și sinceritatea este foarte importantă în
relațiile interumane, iar un suflet pereche are
această calitate de a fi mereu sincer față de tine. 

El este mereu lângă tine, acordându-ți suportul său
atunci când ai nevoie.

Sufletul pereche îți oferă ajutor necondiționat
Un suflet pereche îți va oferi ajutor necondiționat,
fără ca să aștepte ceva în schimb, o va face în mod
altruist, chiar dacă va ști că tu nu-l vei putea răsplăti
niciodată.

Sufletul pereche va împărtăși aceleași principii și
valori morale ca ale tale

Principiile și valorile morale sunt greu de schimbat,
uneori aproape imposibil, iar dacă le întâlnești la
unul dintre apropiații tăi, alături de celelalte valori,
acesta poate fi sufletul tău pereche.

Sufletul pereche va scoate ce este mai bun din
tine

Când ai lângă tine sufletul pereche, acesta te va in-
spira și te va face să dai tot ce e mai bun din tine,
alături de sufletul pereche vei deveni cea mai bună
versiune a ta. În același timp poate juca un rol im-
portant în îndeplinirea celui mai mare vis al tău.

Comunicarea cu sufletul pereche este ușoară și
relaxantă

Când te afli în compania sufletului pereche, devii
foarte deschis, comunicativ și extrem de relaxat.
Practic prezența sa îți dă siguranță, stabilitate și îți
conferă o stare de relaxare, te simți în siguranță,
protejat și iubit.

Dacă ai întâlnit toate aceste valori într-o persoană
apropiată ție, poate însemna că aceasta este sufletul
tău pereche, indiferent de tipul de relație care există
între voi.

MICA PUBLICITATE
• Acum e momentul!  Cumpărați o casă!

pentru reședință, vacanță sau ca o investiție, înainte ca prețurile să
crească. La aprox. 70 mile de New York, aproape de orășelul istoric
Mildford, într-un peisaj natural, mirific.

Vă pot găsi proprietăți la toate nivelele în comunități selecte. În orice
anotimp puteți petrece timpul liber la piscine exterioare sau interioare,
la plajă, pe terenul de tenis sau pe pârtii de schi.

Acum e timpul să cumpărați. Prețurile vor crește.
Agent: Ovidiu Tușeneanu Tel.: (516) 375 - 6681

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635

• Îngrijire bătrâni în România * Agenţia Antoanette oferă servicii
specializate de asistenţă şi îngrijire individuală pentru rudele şi
prienenii dvs.,care au nevoie,în România.
Telefon (RO): 021.336.02.21 / 0741.123.383 / 0726.637.102
E-mail: office@ajutormenaj.ro   *   www.ajutormenaj.ro

• Căutăm live-in babysitter pentru doi copii (1 an și 3 ani), începând cu
10 mai, pentru 6 luni, în Westchester, NY. Tel.: (347) 547 - 5041

• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398

• Caut croitoreasă perfectă pentru uz personal. Tel. (212) 265 - 1279
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.

Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Restaurantul Boon din Sunnyside (43-45,  40 street) angajează
ospătari cu experiență și bucătari /ajutor de bucătari. Experiența și
limba engleză sunt necesare. Tel.: (347) 531 - 0275

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)

• Salon în Midtown Manhattan căutăm manichiuristă și cosmeticiană cu
clientelă sau închiriem o cameră; de asemenea închiriem spațiu pentru
hairdresser. Tel.: (212) 757-5729 sau (646) 250-8713

• Începând cu 15 mai, închiriez unei femei cu venit stabil o cameră
separată, mobilată, cu acces la baie și bucătorie, pe Queens Blv,
aproape de mijloacele de transport. 
Tel.: (347) 242-3725 sau (347) 531-5832; lăsați mesaj.

• Atelier auto specializat în mașini germane, în Queens, angajează
mecanic auto și ajutor. Salariu convenabil. Tel.: (718) 458-1100
(Eugen)

• Foarte convenabil: cameră de închiriat în Woodhaven Blv., la 5 minute
de metrou; toate facilitățile incluse, plus internet. Tel.: (347) 819 - 7784

• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. 
Telefon: (631) 320-6965
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8 trucuri pentru a îndepărta
zgârieturile de pe lentilele

ochelarilor
Dacă ești purtător de ochelari de vedere sau porți doar
ochelari de soare, știi foarte bine cât de importante
sunt lentilele… Sunt sigur că ți s-a întâmplat și ție, cum
de altfel am pățit și eu, din neatenție, i-am scăpat pe
jos. M-am ales astfel cu câteva zgârieturi superficiale,
spre norocul meu…
În cazul în care ai lentilele de la ochelari zgâriate, te
anunț că nu trebuie să mergi la un specialist pentru a le
repara, întrucât vei afla în cele ce urmează câteva
trucuri cu ajutorul cărora vei scăpa de zgârieturile de
pe lentile, cât ai zice pește.

Așadar, urmează aceste instrucțiuni pentru a transforma
ochelarii tăi vechi, în unii ca noi!
1. Sprayul pentru mobilă

Sprayul cu care obișnuiești să îndepărtezi petele sau
praful de pe mobilă, te ajută să îndepărtezi și
zgârieturile de la nivelul lentilelor. Pune puțin spray
pe o cârpă din bumbac și curăță lentilele cu mișcări
circulare.

2. Bicarbonatul de sodiu
Bicarbonatul funcționează atât în cazul zgârieturilor
minore, cât și în cazul celor mai profunde. Prepară o
pastă din 3 lingurițe de bicarbonat la 50 de ml de apă
bicarbonat și apă, după care folosește-o pentru a
curăța lentilele, cu mișcări circulare. Clătește cu apă
călduță, la final. Repetă procedura, până când zgâri-
eturile au dispărut complet.

3. Cremă de plajă
Lentilele tale sunt atât de zgâriate, încât nu mai poți
vedea prin ele, încearcă să folosești o cremă de
plajă cu protecție peste 50+. Cu ajutorul unei cârpe
moi și a cremei de plajă îți poți polișa lentilele. Această
metodă durează mai mult și este recomandată doar
pentru lentilele din plastic.

4. Pasta de dinți
Probabil că ai mai auzit de această tehnică, însă îți re-
comand să folosești o pastă de dinți fără particule
abrazive sau coloranți artificiali. Apoi, cu ajutorul unei
dischete demachiante, curăță lentilele cu mișcări circulare,
timp de 10 secunde. La final, clătește cu apă călduță.

5. Ceară pentru mașini
Acest tip de ceară funcționează asemeni spray-ului
pentru mobilă. Aplică prin mișcări circulare, însă
folosește doar pentru lentile din plastic.

6. Soluție pentru curățarea gemurilor
Folosește doar pe lentile din plastic. Aplică pe lentile
și lasă puțin să se usuce, după care, cu ajutorul apei
călduțe, îndepărtează soluția, cu mișcări circulare.

7. Muștar și oțet
Prepară o pastă din pudră de muștar și oțet. Aplică
pe lentile, prin mișcări circulare, cu ajutorul unei
dischete demachiante. Ai grijă să clătești bine,
deoarece această substanță îți poate irita ochii.

8. Ulei pentru bebeluși
Îmbibă o bucată mică de vată în ulei și curăță lentila,
până când zgârieturile dispar.

În unele cazuri, vei putea chiar să vezi mai bine prin
lentilă, decât o făceai la început. Dacă vrei doar să
cureți lentilele, poți folosi un antidegresant sau săpun
lichid pentru vase. Dacă niciuna dintre aceste tehnnici
nu funcționează, este posibil să ai nevoie de o pereche
nouă de ochelari. Nu uita să ții mereu ochelarii în
suportul lor și să nu îi arunci oriunde.

Cum să-ţi confecţionezi un
aparat de masaj pentru pielea

capului dintr-un tel de
bucătărie!

Masajul pielii capului este o modalitate rapidă şi
eficientă de relaxare.

În 1998, Dwayne Lacey inventa dispozitivul botezat
de el „Orgasmatron”. Aparatul era alcătuit din corzi
metalice flexibile fixate de un mâner, la capătul
fiecărei corzi fiind ataşată o sferă din plastic.
Potrivit jurnaliştilor de la ziarul The Guardian, folosirea
dispozitivului garanta un masaj ce te transpunea
imediat într-o stare de beatitudine şi extaz.
Nimeni nu ştie cum i-a venit lui Lacey ideea pentru
dispozitiv, dar e uşor de înţeles că sursa de inspiraţie
pentru materializarea invenţiei a fost un simplu tel de
bucătărie! Procedura este foarte simplă, ai nevoie de
un tel de bucătărie, un clește și puțin lipici transparent
cu întărire rapidă ( eu am folosit de la Bison, lipici
universal transparent). Ia cleștele și taie în partea de
jos a telului toate legăturile. Telul se va detensiona și
va căpăta astfel forma unei gheare.
Depărtează sărmele astfel încât să cuprindă capul
unui om, apoi pentru a nu zgâria pielea capului,
aplică în capatul fiecărui cablu puțin lipici transparent
care se întărește repede.

15 greşeli pe care nu trebuie
să le mai repeţi la spălarea
rufelor cu maşina de spălat

Dacă comiţi frecvent aceste 15 greşeli, spălatul la
maşină poate să uzeze rufele mai rău decât spălarea
manuală.

În unele cazuri, folosirea improprie a maşinii de spălat
poate chiar să distrugă hainele! Iată ce greşeli trebuie
să corectezi:
1. Fermoarele
Nu spăla niciodată jeanşii cu fermoarul desfăcut!
Astfel, fermoarul se poate agăţa de alte haine şi le
poate deteriora sau chiar distruge complet.
2. Costumele de baie
Costumele de baie trebuie spălate la mână ca să îşi
menţină linia mai mult timp. Spălarea acestora la
maşină le uzează mai repede şi le reduce elastici-
tatea.

3. Balsamul pentru rufe
Veşti proaste: deşi înmoaie, într-adevăr, textura
prosoapelor, balsamul de rufe le reduce acestora şi
capacitatea de absorbţie a apei (care, de altfel, este
şi principala lor funcţie)!
4. Curăţarea maşinii de spălat
Cu cât maşina de spălat este mai murdară, cu atât
devine mai ineficientă. Menţine-o cât mai curat şi,
din când în când, rulează un ciclu complet fără haine,
doar cu apă şi oţet.
5. Apa prea fierbinte
Verifică etichetele hainelor – majoritatea nu necesită
apă fierbinte pentru spălare. Setează programul la o
temperatură mai joasă ca să menţii hainele într-o
formă mai bună şi să reduci şi consumul de curent.
Şi nu uita că materialele precum lâna şi mătasea se
spală întotdeauna cu apă rece!
6. Pauze prea lungi
Este mai eficient să rulezi mai multe cicluri de spălare
la rând, cât timp motorul maşinii este încălzit, iar ter-
morezistorul încă încins, decât să laşi maşina să se
„odihnească” mult timp între spălări.
7. Prea mult înălbitor
Nu este o noutate că înălbitorul folosit în exces
distruge hainele, dar, de curând, studiile au demonstrat
şi că hainele înălbite favorizează apariţia alergiilor
mai ales la copii!
8. Sortarea şosetelor
Uneori se întâmplă ca şosetele spălate la maşină să
se agaţe în diferite componente ale acesteia, îndeosebi
în garnitura de cauciuc care izolează cuva maşinii de
trapa de acces. Un mod uşor de a preveni această
problemă constă în spălarea şosetelor înfăşurate
unele în altele.
9. Lenjeria de pat
Pentru o clătire mai bună, feţele de pernă, cearşafurile
şi pilotele trebuie să treacă printr-un ciclu secundar
fără detergent.
10. Sortarea hainelor
Nu este suficient să sortezi hainele după culoare.
Cel mai înţelept este să le triezi şi în funcţie de
materialul din care sunt confecţionate. Dacă bumbacul
necesită un singur ciclu de spălare, materialele
sintetice, ţesăturile delicate şi pânzele groase necesită
mai multe cicluri.
11. Hainele bufante
Ca să te asiguri că gecile sau jachetele bufante îşi
păstează forma originală după spălare, spală-le
împreună cu câteva mingi de tenis!
12. Folosirea de prea mult detergent
Detergentul în exces produce prea multă spumă,
astfel fiind necesară o cantitate mai mare de apă
pentru clătire. Practic, maşina de spălat tratează
spuma ca pe orice tip de impuritate din apă. Pentru o
clătire mai bună şi mai multă economie la apă,
încearcă să foloseşti mai puţin detergent.
13. Ventilarea
Este important să aeriseşti frecvent maşina de spălat
ca să previi formarea mucegaiului şi înmulţirea
bacteriilor şi a ciupercilor.
14. Frecarea
Nu mai încerca să scoţi petele prin frecare. Frecarea
deteriorează hainele şi de fapt impregnează petele şi
mai adânc în ţesături. Foloseşte soluţii speciale pentru
fiecare tip de pată în parte.
15. Balsam pentru rufe natural
Din când în când, nu strică să înlocuieşti balsamul
de rufe cumpărat cu unul natural, preparat din oţet şi
mentă! Este o alternativă ieftină şi eficientă!






