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Ţuţuianu a demisionat de la
Apărare. Tudose îl propune
interimar pe Ciolacu şi anunţă
că sunt bani de salarii

Ministrul Apărării Adrian Ţuţuianu
a declarat, marţi, după o întâlnire
cu prim-ministrul Mihai Tudose
pe tema salariilor militarilor, că
şi-a lăsat demisia pe masa acestuia. Ulterior, premierul Mihai Tudose a anunţat că a acceptat
demisia lui Adrian Ţuţuianu şi
că a propus ca interimatul la
MApN să fie asigurat de către
vicepremierul Marcel Ciolacu,
urmând să aibă loc consultări în
PSD şi în coaliţie pentru nominalizarea pentru postul de ministru
al Apărării. Surse oficiale au declarat pentru News.ro că preşedintele Klaus Iohannis a discutat
cu premierul Mihai Tudose despre situaţia de la MApN. Premierul
a precizat, marţi, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că
Ministerul de Finanţe a spus că alocaţia de hrană pentru militari
nu ar trebui plătită în prima jumătate a lunii, ci la final, iar unii au
înţeles altceva.
Premierul Mihai Tudose a anunţat, într-o intervenţie telefonică
la RTV, că a acceptat demisia lui Adrian Ţuţuianu din funcţia de
ministru al Apărării şi că a propus ca interimatul la MApN să fie
asigurat de către vicepremierul Marcel Ciolacu, urmând să aibă
loc consultări în PSD şi în coaliţie pentru nominalizarea pentru
postul de ministru al Apărării. Şeful Executivului a subliniat că
”sunt bani pentru salarii”, dar ”cineva” din MApN ”a avut
imaginaţie”.
La remarca moderatorului că Adrian Ţuţuianu nu era vesel, premierul a replicat: ”Evident că nu poate să fie vesel, dar nici noi”.
Premierul a subliniat că ”nu este o criză”, iar ”în câteva ore o să
fie al ministru”, respectiv Marcel Ciolacu pentru asigurarea interimatului.
În privinţa nominalizării pentru funcţia de ministru al Apărării,
Mihai Tudose a declarat: ”Întâi ne consultăm în partid, stabilim
o propunere. E decizie politică, ne întâlnim în partid, în alianţă
şi apoi vom face o propunere”.
Şeful Executivului a subliniat că ”sunt bani pentru salarii”.
”Cineva de acolo (MApN - n.r.) a avut imaginaţie”, a susţinut Tudose, spunând că Ţuţuianu a demisionat pentru că ”era la el în
curte”.
Întrebat când va fi un nou ministru al Apărării, premierul a
răspuns: ”Ministru al Apărării cu jurământ la Palatul Cotroceni,
în maximum 45 de zile. Poate într-o săptămână”.
”Sunt bani în toate ministerele, vom avea rectificare pozitivă
într-o săptămână”, a mai declarat premierul.
Premierul Tudose a acceptat demisia lui Adrian Ţuţuianu din
funcţia de ministru al Apărării Naţionale, au declarat surse
oficiale pentru News.ro.
Conform surselor citate, premierul urmează să trimită demisia
lui Ţuţuianu la Cotroceni.
Ministrul Apărării Adrian Ţuţuianu a declarat, luni, după o
întâlnire cu prim-ministrul Mihai Tudose pe tema salariilor
militarilor, că şi-a lăsat demisia pe masa acestuia.
"Mi-am depus demisia pentru lipsa de comunicare. Am recunoscut
în faţa premierului că am greşit faţă de el că nu i-am comunicat
şi nu am comunicat cu presa din lipsă din timp. I-am spus că
îmi asum greşeala. Mi-a spus că această decizie o ia el. Am
lăsat demisia pe masă”, a completat Ţuţuianu, la Antena 3.
"I-am spus că dacă demisia mea aste este o soluţie care repară
lucrurile, eu sunt un om serios", a precizat Ţuţuianu.
El a susţinut că există banii necesari pentru plata salariilor şi că
va fi respectat calendarul anunţat.
"Nu există probleme financiare, ci sunt chestiuni tehnice, care
sunt generate de dispoziţiile legale, articolul 18, aliniatul 4 din
Legea responsabilităţii fiscale-bugetare. Acest aspect nu ne-a
permis să transferăm bani din cheltuielile de personal din
trimestru 4 în trimestrul 3 şi să rezolvăm la data de 15 septembrie
toate problemele care ţin de salarii şi alte drepturi ale personalului
din sistemul militar. Vreau să fac precizarea că pe data de 15
septembrie plătim salariile aferente lunii august şi că norma de
hrană de care vorbim este aferentă lunii septembrie. Toate
aceste drepturi vor fi plătite în luna septembrie. Nu există nicio
problemă cu alocările financiare”, a declarat ministrul Apărării.
Premierul Mihai Tudose i-a convocat de urgenţă, marţi, la
Palatul Victoria, pe ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, şi pe cel
al Finanţelor, Ionuţ Mişa, pentru a cere explicaţii legate de comunicatul dat de MApN privind plata eşalonată a salariilor
militarilor, au declarat pentru News.ro surse guvernamentale.
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat,
marţi, că salariile angajaţilor se vor plăti eşalonat în această
lună, având în vedere că nu s-a făcut rectificarea bugetară.

Soldele şi salariile nete, fără contribuţii şi impozit, vor fi achitate
în data de 15 septembrie, iar banii de chirii, normă de hrană şi
alte drepturi salariale vor fi acordaţi ”în jurul datei de 25
septembrie, după rectificarea bugetară”.
Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de reprezentanţii
MApN, drepturile salariale ale angajaţilor vor fi plătite eşalonat
în această lună.
Astfel, ”în scopul abordării prudenţiale a execuţiei bugetare, în
condiţiile în care până la această dată nu a fost efectuată rectificarea bugetară pe anul 2017”, Direcţia financiar-contabilă a
decis că, în data de 15 septembrie, vor fi plătite sumele aferente
soldelor şi salariilor nete, fără contribuţiile individuale şi impozit.
La aceeaşi dată vor fi achitate diurnele în valută cuvenite personalului aflat în misiuni externe.
Între 21 şi 25 septembrie vor fi plătite contribuţiile angajatorului
şi ale angajatului, dar şi impozitul pe venit.
Celelalte drepturi salariale – normă de hrană, chirii etc – vor fi
plătite ”în jurul datei de 25 septembrie, după rectificarea
bugetară”.

SCANDAL bănci. Mihai Tudose:
Sediul Crucii Roşii e la Geneva,
numai ăia vin şi fac apostolat,
ajută copiii, ajută balena

Mihai Tudose a spus, marţi, 5 septembrie, că din 36 de bănci
active în România 18 nu declară profit.
"Din 36 de bănci active o jumătate sunt super în regulă, o
jumătate insistă că ele nu sunt în stare să facă profit, ceea ce
eu nu cred. Avem 18 bănci care nu declară profit, care spun că
s-au închis pe pierderi. S-a dus ANAF, a început să se ducă la
ele, să vadă cum de le iese chestia asta. Suntem încă în
control. Eu ştiu că sediul Crucii Roşii e la Geneva, numai ăia vin
şi fac apostolat, ajută copiii, ajută balena, e în regulă", a spus
Mihai Tudose la TVR 1.
Acesta a precizat că prin declaraţiile sale nu a atacat băncile,
deoarece acestea reprezintă un element foarte important în
orice economie, dar nu înţelege cum de unele pot fi în regulă şi
altele nu.
"Mă întreb, mai timid sau nu, de ce la noi dobânda e cam de
două ori mai mare decât tot ceea ce este împrejur? Întreb
retoric, aşa, deocamdată. Înţeleg că nu sunt filiale ale unor
organizaţii neguvernamentale care vor să fie furnizori de bine,
sunt nişte agenţi economici care vor să facă profit, dar hai să
fim într-o situaţie în care să câştige şi ei, să ne fie bine şi nouă,
nu numai lor şi deloc nouă", a spus Tudose.
De asemenea, întrebat de ce nu a făcut publice numele băncilor
care se află în raportul ANPC, a răspuns că legea nu permite
acest lucru. "Aşa spune legea, nu e voie să faci public. Nu sunt
foarte de acord, am avut acea discuţie cu dublu standard şi recunosc că şi eu bodogăneam când ANPC sau alt organism de
control se duce într-un supermarket, vede un pui care a murit
de mai multă vreme decât îi permitea religia şi nu are voie să
dea numele supermarketului sau al produsului. Am rugat pe
colegii mei să facă cumva să putem da acest lucru, fiindcă una
e o suspiciune şi alta e când este evidenţa, adică ai un şobolan
în raft şi eu nu pot să spun unde e", a declarat premierul Mihai
Tudose.

6 septembrie, 2017

ULTIMELE ŞTIRI

l

3

Procesele lui Gabriel Oprea,
Dan Şova şi Sebastian Ghiţă,
la acelaşi complet care judecă
dosarele lui Dragnea
şi Tăriceanu; este de aşteptat
o decizie de reluare a proceselor

Magistraţii instanţei supreme ar putea da aceeaşi soluţie, de
reluare a proceselor, ca în cazul lui Dragnea şi Călin Popescu
Tăriceanu, şi pentru fostul vicepremier Gabriel Oprea şi foştii
parlamentari Dan Şova şi Sebastian Ghiţă. Toate aceste procese
au loc la acelaşi complet, iar judecătoarea Anamaria Dascălu
se va pensiona şi nu va mai face parte din acest complet, motiv
pentru care în cazul lui Dragnea şi Tăriceanu a fost pusă în
discuţie din oficiu reluarea procesului.
Marţi, instanţa supremă a decis ca procesul în care preşedintele
Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este judecat pentru mărturie
mincionoasă, să fie reluat de la zero, în condiţiile în care
preşedintele Completului de judecată Anamaria Dascălu se va
pensiona. Noul preşedinte de complet, Constantin Epure, a
anunţat la termenul de marţi că judecătoarea Anamaria Dascălu
nu va mai face parte din acest complet şi că, în aceste condiţii,
se impune readministrarea probelor, fiind invocată o decizie a
CEDO.
Câteva ore mai târziu, aceeaşi decizie - ca procesul să fie
reluat - a fost luată de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie şi în cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, din acelaşi
motiv - judecătoarea Anamaria Dascălu se va pensiona şi nu va
mai face parte din acest complet.
Primul termen al procesului în care Liviu Dragnea este judecat
pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual,
alături de fosta sa soţie şi de foşti angajaţi ai DGASPC Teleorman,
a avut loc în 31 ianuarie.
În ambele procese, următoarele termene de judecată au fost
stabilite pentru 3 octombrie.
Acelaşi complet de magistraţi, din care face parte judecătoarea
Anamaria Dascălu, judecă şi procesele fostului vicepremier
Gabriel Oprea şi ale foştilor parlamentari Dan Şova şi Sebastian
Ghiţă.
În aceste condiţii, este de aşteptat ca instanţa supremă să
invoce aceeaşi decizie CEDO şi să decidă reluarea proceselor
şi în aceste cazuri.
Fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea a fost trimis în
judecată de DNA în 11 mai 2016, în dosarul maşinii de lux
cumpărate de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie
Internă (DIPI) pentru protecţia demnitarilor şi folosită de Oprea.
El este judecat pentru abuz în serviciu, dacă funcţionarul a
obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.În acelaşi
dosar sunt judecaţi foştii şefi de la DIPI Gheorghe Nicolae, Nelu
Zarnica, Nicolae Pavel şi Dănuţ Iacob, prejudiciul în dosar fiind
de 410.000 de lei. Procurorii au pus sechestru asigurător pe
mai multor bunuri ale lui Oprea, Nicolae şi Pavel, până la
concurenţa sumei de 410.000 lei, în vederea recuperării pagubei
produse de aceştia prin abuz în serviciu.
În cazul lui Sebastian Ghiţă, este vorba despre procesul în care
omul de afaceri este acuzat că i-a dat o casă fostului primar din
Ploieşti Iulian Bădescu, în schimbul finanţării de la bugetul local
a echipei de baschet Asesoft Ploieşti. În iulie 2015, procurorii
DNA i-au trimis în judecată pe Sebastian Ghiţă şi Iulian Bădescu
sub acuzaţiile de dare, respectiv luare de mită, abuz în serviciu
şi spălare de bani.
În cazul fostului senator Dan Şova, este vorba despre procesul
"CET Govora", în care este acuzat că a produs un prejudiciu de
un milion de euro complexurilor energetice Turceni şi Rovinari.
Fostul senator Dan Şova a fost trimis în judecată în ianuarie
2016, fiind acuzat că a luat mită 100.000 de euro pentru a
asigura încheierea unui contract între CET Govora şi o firmă de
avocatură. Alături de Şova este judecat şi Mihai Bălan, fost
director general al CET Govora, pentru trafic de influenţă şi
abuz în serviciu.
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Ambasadorul Hans Klemm,
după întâlnirea cu ministrul
Justiţiei: A fost o "discuţie
fructuoasă şi completă".
Întrevederea a durat două ore

Romanian Journal • New York

În continuare, ministrul a arătat că un ambasador
poate spune orice, însă Parlamentul trebuie să
legifereze ţinând cont de specificul naţional.
În 29 august, Statele Unite au luat cunoştinţă de
propunerile Ministerului Justiţiei din 23 august cu
îngrijorare pentru independenţa sistemului judiciar, a
anunţat săptămâna trecută Ambasada SUA la
Bucureşti, care i-a îndemnat pe toţi actorii executivi,
legislativi şi judiciari din România să colaboreze
pentru a continua lupta ţării împotriva corupţiei şi
pentru a asigura credibilitatea instituţiilor sale.

Ambasada SUA a arătat că Parteneriatul Strategic
dintre Statele Unite ale Americii şi România se
bazează pe angajamentul faţă de valorile
democratice, buna guvernare şi consolidarea statului
de drept întrucât acestea sunt fundamentul pentru
creşterea securităţii şi prosperităţii comune.

Ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, a declarat,
marţi, după întâlnirea cu ministrul Justiţiei, Tudorel
Toader, că a fost o "discuţie fructuoasă şi completă",
despre viziunea ministrului şi despre responsabilităţile
acestuia.
Întâlnirea ambasadorului american cu ministrul
Justiţiei a durat două ore.

La final, ambasadorul Hans Klemm a spus că discuţia
a fost una "fructuoasă şi completă", despre viziunea
ministrului şi responsabilităţile ca ministru.
Klemm a mai afirmat că discuţiile au avut loc "în spirit
de cooperare", fiind un schimb de informaţii şi opinii.
"Aştept să lucrez mai departe cu ministrul şi cu
Guvernul", a mai declarat ambasadorul american,
precizând că în cursul acestei zile va fi transmisă o
declaraţie comună legată de întâlnirea cu ministrul
Toader.
Întâlnirea celor doi oficiali a început la ora 8.30, având
loc la solicitarea diplomatului american, în contextul
în care Ambasada SUA s-a declarat îngrijorată pentru
independenţa sistemului judiciar ca urmare a
modificărilor propuse de Toader la legile justiţiei.

Ministrul Tudorel Toader a arătat luni, în cadrul unei
emisiuni televizate, că se aşteaptă ca diplomatul săşi motiveze îngrijorarea privind numirea procurorilor
şefi din România, tocmai având în vedere că nu a
propus modelul american, în care procurorul general
este propus de Senatul SUA.
“În concret ar fi a treia oară când mă văd cu
ambasadorul SUA. La iniţiativa dânsului, nu la
iniţiativa mea. Mi-a oferit mai multe variante de
întrevedere. El şi-a exprimat îngrijorarea , dar eu aş
am spus că aş fi vrut şi motivarea acestei îngrijorări.
Mai e puţin şi o să aflu şi probabil o să întreb. Poate
este ingrijorat că în proiectul de modificare a legilor
justiei nu am propus modelul american, unde
procurorul general este propus de către Senat, să
avem o echivalenţă a procedurilor şi să tindem spre
acelaşi standard de democraţie”, a declarat, ironic,
Tudorel Toader.
Ministrul a mai dezvăluit că în precedentele întâlniri,
Hans Klemm i-a propus efectuarea unei vizite în
statele Unite şi, poate că, în întâlnirea de marţi
doreşte să discute despre programul acestei
deplasări.

“În precedentele întâlniri m-a invitat să fac o vizită
oficială în SUA şi poate mă invită să stabilesc
calendarul, voi vedea mâine”, a completat Toader.

În opinia Ambasadei SUA, instaurarea fermă a
statului de drept are nevoie de un sistem judiciar
puternic şi independent, precum şi de procurori
independenţi, fără imixtiuni politice.
"Instaurarea fermă a statului de drept are nevoie de
un sistem judiciar puternic şi independent, precum şi
de procurori independenţi care pot urmări activităţile
infracţionale fără imixtiuni politice sau limitări ale
actului legal de justiţie. Statele Unite au luat
cunoştinţă de propunerile Ministerului Justiţiei din 23
august cu îngrijorare pentru independenţa sistemului
judiciar. Îndemnăm toţi actorii executivi, legislativi şi
judiciari din România să colaboreze pentru a continua
lupta ţării împotriva corupţiei şi pentru a asigura
credibilitatea instituţiilor sale", a mai transmis
Ambasada SUA.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a prezentat, în 23
august, proiectul de lege privind legile justiţiei, el
anunţând modificări semnificative care vizează
statutul procurorilor şi judecătorilor, organizarea
judiciară şi cea privind Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM).
Astfel, procurorul general, adjunctul acestuia şi şefii
DNA şi DIICOT vor fi numiţi de Secţia pentru procurori
a CSM, la propunerea ministrului Justitiei, şi nu a
preşedintelui, cum este acum, iar mandatul acestora
va fi de 4 ani, şi nu de 3 ani, ca în prezent. Şeful
instanţei supreme va fi numit în continuare la
propunerea preşedintelui. De asemenea, magistraţii
pensionari nu mai pot fi reîncadraţi. O altă modificare
vizează înfiinţarea unei a treia direcţii în cadrul
Parchetului General, pe lângă DNA şi DIICOT, care
va face urmărirea penală în cazul magistraţilor
suspectaţi de comiterea unor infracţiuni.
Totodată, soluţiile adoptate de procurori pot fi
infirmate motivat de către procurorul ierarhic superior,
când sunt apreciate ca fiind nelegale sau
netemeinice, potrivit modificărilor anunţate. În actuala
lege, procurorul superior poate infirma o soluţie a unui
subordonat doar pentru motive de nelegalitate.
Potrivit aceloraşi propuneri, Inspecţia judiciară a CSM
va trece la Ministerul Justiţiei. De asemenea,
magistraţii pensionari nu mai pot fi reîncadraţi. De
asemenea, o altă propunere este ca la Institutul
National al Magistraturii (INM) să se prezinte la
examen doar candidaţii care au vârsta de peste 30
de ani şi 5 ani experienţă în domeniul juridic.
Propunerile de modificare a legilor justiţiei au provocat
critici din partea Ministerului Public, a CSM şi a
DIICOT, dar şi din partea preşedintelui Klaus
Iohannis, care consideră că ele reprezintă "un atac
asupra statului de drept" şi asupra luptei anticorupţie,
iar dacă vor fi adoptate vor "anula" eforturile României
din ultimii 10 ani.
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

Pericol pentru omenire!

De necrezut: Kim Jong-un, dictatorul Coreei de Nord,
persistă în nebunia sa. El continuă să producă și
să trimită în atmosferă bombe atomice și cu hidrogen și amenință verbal SUA, inclusiv reședința
ONU.
Unii politicieni susțin că acesta s-ar baza, în principal, pe sprijinul Chinei și, parțial, pe cel al Rusiei.
De necrezut că aceste mari puteri, prin conducătorii
lor, vor răspunde într-un fel pozitiv la solicitările
acestui nebun.
După mine, Kim Jong-un se aseamănă, cumva, cu
Sadam Husein al Irakului și cu Gadaffi al Libiei,
ambii ”lecuiți” de americani. De ce oare n-ar avea
și acesta același ”viitor luminos”?! E dreptul lui…

* Sindicaliștii din Penitenciarul Jilava cer revocarea
eliberării condiționate a lui Gigi Becali pentru că
acesta a încălcat condițiile impuse la eliberare. Becali a ”explodat”: ”La mintea lor de doi lei, ei cred
că se poate orice... Sunt tâmpenii”. Vom trăi și vom
vedea...

* Fostul prim-ministru Dacian Cioloș l-a ironizat pe
Dragnea spunând că ”PSD face spicul de grâu mai
gros și bobul mai mare. Și face soarele să răsară”.

* Cristian Pomohaci, preotul-cântăreț acuzat de pedofilie, contestă excluderea sa din Biserică și, incredibil, are foarte mulți susținători, mult prea mulți..

* Gigantul GOOGLE a confirmat lansarea noii versiuni
de Android. Acesta este 8.0 Oreo.

* Ministrul Educației, Liviu Pop, a prezentat situația
catastrofală a clădirilor din unitățile de învățământ:
din 31.000, doar 6.500 au avize și autorizații de
funcționare.

* Despre perchezițiile de la Ferma Salcia, Dragnea a
avut o reacție cel puțin bizară: ”E un lucru bun să
facă percheziție la cât mai multe ferme. Poate încet
o să le închidă. Nu știu dacă au percheziționat și
porcii”.

* În discursul său despre politica externă, Klaus Iohannis a făcut precizări privind poziția României pe
temele majore și relevante ale momentului. Printre
altele, președintele a criticat ”împărțirea artificială a
Europei între Est și Vest”.
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* Bilanțul recent al victimelor Uraganului Harvey: cel
puțin 47 de persoane moarte. Nu s-a stabilit încă
numărul exact al persoanelor dispărute. Iar acum a
venit alt uragan, de data asta cu nume de femeie:
Irma. În pericol sunt Florida și Costa Rica.

* S-au împlinit 20 de ani de la decesul ”prințesei inimilor”, Diana. Au circulat și continuă să circule
zvonuri incredibile referitoare la tragica ei moarte.

* Președintele Donald Trump a donat un milion de
dolari pentru eforturile de reconstrucție a localităților
de după trecerea Uraganului Harvey.

* Mihai Tudose, primul nostru ministru, a ironizat
Roșia Montană spunând că nu înțelege de ce e
zonă protejată și a declarat că intenționează să
scoată această zonă din UNESCO. Incredibil!

* La sesiunea din toamnă a examenului de Bacalaureat 2017, rata de promovare a fost de doar 26%.
Este rușinos cât de mult a căzut din valoare
învățământul românesc.

* Un român nu a fost servit într-un magazin din Odorheiu Secuiesc pentru că nu știa limba maghiară. Ulterior, și comisarii OPC au pățit la fel. Magazinul a
fost amendat cu 10.000 lei.

* Coreea de Nord respinge poziția Consilului de Securitate al ONU și anunță că va continua testele cu
rachete, inclusiv cu a celor cu rază lungă de
acțiune. Recent, a lansat o rachetă cu rază largă
de acțiune peste japonia.
* Oradea este singura localitate din România care,
renovată, face parte din rețeaua Orașe de Artă
Nouă, o rețea europeană de cooperare, cercetare,
conservare și dezvoltare.

* Călin Poescu Tăriceanu a spus că există ”situații
incredibil de grave în justiție”, că unii judecători sunt
timorați de procurori și că, din această cauză, nu
pot să lucreze. Oare chiar așa să fie?

* Administrația Trump a decis închiderea consulatului
rus din San Francisco, ca urmare a a unor ”acțiuni
neautorizate”. Vladimir Putin a declarat că ”regretă
escaladarea tensiunilor cu SUA”, dar avertizează
că va avea ”o reacție adecvată”.
* Un tânăr din București este reținut de Poliție fiindcă
înființase, într-o localitate (satul Spineni, jud. Olt),
o cultură de canabis care cuprinde o suprafață de
350 metri pătrați.
* Pe Autostrada Soarelui a avut loc un grav accident
de circulație când o mașină a lovit frontal un TIR.
Un copil de 3 ani a fost ucis și alte 4 persoane din
automobil au fost rănite.
* Numărul școlilor neavizate sanitar este în creștere
față de anul trecut. Elevii unei școli din Gorj (și nu
numai acolo) au toaleta în spatele curții, fără apă.
Un părinte a spus: ”Copilul meu ori vine acasă, ori
se abține de a merge la toaletă”.

* România deține primul loc în Europa privind exportul
de gaze naturale care a demarat în 30 august 1940.
* Procurorii au pus sechestru pe mai multe imobile din
țară și pe conturi bancare, unele din străinătate, în
dosarul Petromservice în care 12 persoane, printre
care Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca au fost trimise
în judecată pentru un prejudiciu de peste 80 milioane euro.

* Jurnalistul Petre M. Iancu a scris pentru Deutsche
Welle că ”distrugerea statului de drept în România
a înregistrat în ultimul timp progrese notabile” și că
s-a trecut la ”demantelarea independenței justiției;
concomitent, oficialii mint și manipulează”. Așa este,
din păcate!

* Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, a luat șpagă zeci
de milioane de euro de la SRI, MAE, Armată, Transelectrica, etc, pentru softuri de vot și pentru criptare
de servicii.

* Politicieni recent eliberați din închisoare visează să
revină pe prima scenă a țării. Ei spun că ”există
viață și după Beciul Domnesc”...

* Pentru 220 din cele 368 de pagini ale unei cărți semnate de prim-ministrul Tudose s-a stabilit ”diagnosticul”: plagiere sau malpraxis academic. Și
”stimabilul” nu este la prima ”alunecare” în ilegalitate...

LA ORA DE UMOR

(de-ale doctorilor)

În sala de operație. Alarmată, asistenta îi spune
chirurgului:
- Domnule doctor, totul e pregătit pentru operație, dar
nu știu unde e pacientul, că a dispărut.
- Nu-i nimic, începem și fără el...
***
- Soră, întreabă-l, te rog, pe accidentat cum se
numește ca să-i putem anunța familia.
- Domnule doctor, l-am întrebat și mi-a spus că familia lui știe cum îl cheamă.
***
Chirurgul:
- Mă socotiți, poate, un măcelar.
Pacientul:
- O, nu, doctore, măcelarul întâi omoară și pe urmă
jupoaie...

VORBE ÎNȚELEPTE
(și ironice?)

În dictatură cineva te folosește cum vrea . În
democrație tu ai dreptul să-l alegi pe cel care o să
te folosească cum vrea el.
***
Cu dragostea omori timpul, cu timpul omori
dragostea.
***
M-au urmărit multe gânduri profunde, dar am fost întotdeauna mai iute decât ele.
***
Oamenii cu mulți bani sunt de două feluri: apărați de
poliție sau căutați de poliție.
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Roşia Montană, în pericol
Prim-ministrul Mihai Tudose,
contrazis de UNESCO în legătură
cu exploatarea zăcământului
aurifer de la Roşia Montană

Europa FM a verificat la Comitetul UNESCO în ce
măsură informaţiile şi argumentele avansate de
premier sunt reale Premierul Mihai Tudose a atras
atenţia că declararea Roşiei Montana drept arie
protejată a dus la interzicerea oricărei exploatări
miniere, dar este contrazis chiar de UNESCO. Potrivit
forului, situl este protejat doar din punct de vedere
cultural. Tudose: Este posibil ca România să nu mai
poată exploata zăcămintele de aur. Într-un interviu
acordat unei televiziuni, premierul Mihai Tudose a
vorbit despre retragerea dosarului Roşia Montana de
la UNESCO, pe motiv că această candidatură a dus
la interzicerea oricărei exploatări miniere în această
zonă. „În ianuarie, toată zona respectivă a declarat-o
arie protejată natural şi a trimis hârtiile pe la UNESCO.
În traducere, nu mai sapi o gropiţă acolo nici să sapi
după râme, că e arie protejată, lucru care probabil că
va conta la acel arbitraj”, a spus prim-ministrul.
Întrebat de reporter dacă acest lucru înseamnă că
„România nu mai poate să exploateze zăcămintele”,
Mihai Tudose a răspuns: „Cam aşa ceva”. Europa
FM a verificat la Comitetul UNESCO în ce măsură
informaţiile şi argumentele avansate de premier sunt
reale. Concret, la Roşia Montană nu este vorba
despre „o zonă protejată natural”, ci despre un sit
arheologic din epoca romană, recunoscut ca atare şi
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inclus de Ministerul Culturii (poziţia 140 pe lista
siturilor arheologice monument istoric din judeţul
Alba) pe Lista monumentelor istorice de categoria A
încă din 1992. Aşadar, protejat din punct de vedere
cultural. Legea privind protejarea monumentelor
istorice adoptată în 2001 permite intervenţii asupra
monumentelor istorice, dar le condiţionează pentru a
evita distrugerea sau deteriorarea lor. Orice intervenţie
se poate face astfel doar cu avizul Ministerului Culturii,
în caz contrar urmând să se aplice sancţiuni. Un
specialist de la Centrul pentru Patrimoniu Mondial al
UNESCO îl contrazice pe premier. Alessandro Balsamo
a explicat pentru Europa FM că nu se poate pune
problema vreunei interdicţii de acest tip pentru siturile
culturale. În patrimoniul UNESCO există de altfel numeroase mine în care lucrările de exploatare au continuat, dar cu respectarea legislaţiei naţionale şi cu
cât mai puţine riscuri pentru bunul de patrimoniu. „În
cazul siturilor culturale – şi cu atât mai mult în cel al
peisajelor culturale, cum este şi cel de la Roşia
Montană – această politică (de interzicere a exploatărilor,
valabilă în cazul siturilor naturale, n.red.) nu există.

Ceea ce contează în aceste situaţii este modul în
care omul interacţionează cu natura care îl înconjoară.
Această relaţie specială poate să se traducă şi prin
extracţie. În cazul siturilor culturale, nu pot fi puse
aşadar niciun fel de interdicţii, este vorba despre
recomandări pe care le face Comitetul”, spune Alessandro Balsamo. Comitetul UNESCO s-a poziţionat în
ultimii ani în repetate rânduri împotriva activităţilor
miniere, ca şi a exploatării de petrol şi gaze pe care
le consideră incompatibile cu statutul de bun aflat în
patronomiul mondial. Raportul din 2015 arată, de exemplu, că din 141 de bunuri de patrimoniu analizate,
18% erau afectate de exploatări. Exploatarea e însă
permisă cât timp respectă în toate privinţele legislaţia
naţională şi nu afectează monumentul istoric. Includerea
în patrimoniul UNESCO a unui monument istoric (decizie aşteptată anul viitor pentru situl de la Roşia
Montană) echivalează cu o recunoaştere internaţională
a statutului conferit deja pe plan naţional şi cu o vizibilitate la nivel mondial. Orice decizie luată de Guvern
pentru un astfel de obiectiv este astfel adusă la
cunoştinţa UNESCO şi poate fi criticată de Comitet.

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
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Cazul „Roșia Montană“ se prăfuiește de 15 ani
în sertarele procurorilor, în vreme ce România riscă
să plătească despăgubiri de 4,4 miliarde dolari

Contribuabilul român ar urma să achite o notă de plată foarte piperată în urma neînceperii
proiectului exploatării aurifere de la Roșia Montană. În tot acest timp, procurorii refuză să
redeschidă un dosar pe această temă.
Gabriel Resources Ltd. a solicitat țării noastre despăgubiri de 4,4 miliarde de dolari în
procesul de arbitraj, sub formă de compensații pentru pierderile suferite. Acțiunea a fost
depusă la un tribunal arbitral constituit sub auspiciile Centrului Internațional al Băncii
Mondiale pentru reglementarea disputelor legate de investiții (ICSID). O decizie nu poate
fi pronunțată mai devreme de toamna anului 2019.
Gabriel Resources acuză autoritățile române că, „prin acțiuni și lipsă de acțiuni“, a blocat
implementarea proiectului de exploatare minieră, fără nicio compensație, și a cauzat
companiei „pierderi semnificative“.

Un interviu revelator
Un procuror militar, Gheorghe Oancea, a demarat o anchetă asupra afacerii Roșia
Montană. De ce nu e redeschis acest dosar soluționat cu „neînceperea urmăririi penale“
și de nu e continuată ancheta? Mai ales că ancheta ar putea lămuri multe lucruri din
spatele războiului pentru aurul de la Roșia Montană, despre implicarea politicienilor și,
mai important, a serviciilor secrete. Procurorul a vorbit despre investigația sa într-un
interviu acordat, în 2013, ziarului „Cotidianul“. „România liberă“ reia cele mai importante
informații dezvăluite de magistrat, considerând că rememorarea lor în contextul actual
poate fi lămuritoare.
În 2002, procurorul Gheorghe Oancea activa în cadrul Secției Parchetelor Militare, de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În toamna acelui an, a fost sesizat de către
Serviciul Român de Informaţii în legătură cu săvârşirea unor infracțiuni la adresa
siguranţei naţionale a României.
SRI suspecta un maior din Direcţia Topografică a MApN că ar fi săvârșit mai multe fapte
penale, în perioada ’95-’96, legate de zăcământul de la Roșia Montană. Concret, maiorul
a efectuat misiuni topografice și alte cercetări de specialitate în zona Roşia Montană, sub
pretextul că erau amplasate câteva unități militare. „Din elicopter, sau de la sol, s-au
făcut fotograme, măsurători de tot felul în materia amplasării şi structurii întregii zone,
chestiuni care au fost înregistrate pe nişte dischete.
După care acest ofiţer îşi dă demisia din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi devine
unul dintre directorii Gabriel Resources“, a povestit procurorul Gheorghe Oancea.
Acesta a precizat că nu s-a limitat doar la a cerceta infracțiunea de transmitere de date
secrete cu caracter militar către persoane neautorizate ce aducea atingere siguranţei
naţionale, ci a pătruns în profunzimea afacerii.

Începutul afacerii
Ce a aflat? În 1996, a fost numit ambasador al României la Sydney domnul Gâf Deac.
Anterior, el fusese secretar de stat la Ministerul Industriilor şi se ocupa de activitatea
minieră. Ajuns în Australia, a luat legătura cu Frank Timiș (n.r. – fost Vasile Timiş),
cetăţean australian de origine română, care s-a arătat dispus să investească în mineritul
din România.
Când a ajuns în România, lui Frank Timiş i s-au deschis toate uşile la Ministerul
Industriilor, la Regia Cuprului şi Aurului Deva, la Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale (ANRM), implicit și la Mina Roşia Montană. În 1997 se semnează un Protocol
de Cooperare între firma Gabriel Resources, un offshore cu sediul în Insula Jersey din
Channel Islands, patronat de Frank Timiş, şi Regia Cuprului şi Aurului Deva.
Frank Timiș îl cunoaşte pe Ovidiu Tender, care, în 1995, preluase Institutul de Cercetări
Mineralogice. Această instituție deținea informații vitale despre mineritul din România
(analize, prospecţiuni, cercetări etc.) După semnarea protocolului, funcţionari ai statului
din Regia Cuprului şi Aurului Deva sau ANRM intră în consiliile de administraţie ale
Gabriel Resources şi Tender Group S.A. Astfel, spune procurorul Oancea, ei erau
remunerați pentru datele pe care le-au pus la dispoziţie.

Berceanu şi Tăriceanu intră în scenă
În 1997 se redactează un „Proiect de contract de asociere“ între Gabriel Resources şi
Regia Cuprului şi Aurului Deva (devenită ulterior Minvest) în vederea reexploatării
haldelor de steril, solicitată de Gabriel Resources. Așadar, nici vorbă de exploatarea
perimetrului virgin.
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Potrivit protocolului şi prevederilor contractuale, partea română urma să deţină 40% din
acţiunile societăţii ce urma să fie înfiinţată (40%, dar nu mai puţin de 20%), iar partea
străină, 80% (dar nu mai puţin de 60%). Proiectul de contract a fost semnat de 6-7
persoane cu responsabilităţi în cadrul Întreprinderii Roşia Montană, Regiei Deva, ANRM.
Procurorul Gheorghe Oancea susține că la dosar se află două adrese semnate de doi
miniştri în funcţie în acea perioadă, Călin Popescu Tăriceanu şi Radu Berceanu. „Deşi
văd că e vorba de o firmă fără experienţă în domeniul minier, cu sediul într-un paradis
fiscal, fără să obiecteze în vreun fel, îşi dau acordul pentru constituirea acestei societăţi
mixte, care la înființare dobândeşte dreptul de explorare, deşi iniţial se stipula reexploatarea
haldelor de steril“, a susținut procurorul.
Compania, deși neînfiinţată la acel moment, recoltează opt containere de minereu, circa
80 de tone, care sunt expediate în Australia, pentru a fi analizate de o importantă firmă
specializată în determinarea conţinutului de metale preţioase.
Procurorul a explicat că, la acea vreme, a solicitat directorului adjunct al SRI să identifice
locaţiile din zona Roşia Montană de unde s-au prelevat cele 80 de tone. “Vin doi ofiţeri
SRI la mine, după vreo 8-10 zile și îmi spun: «Domnu’ procuror, domnu’ colonel, nu am
reuşit să identificăm locaţiile!»“, și-a amintit Gheorghe Oancea.
Prețul prevăzut în „proiectul de contract“, plătit de Gabriel Resources pentru cele 80%
din acţiunile Minei Roşia Montană: 1,2 miliarde de lei vechi (aproximativ 250.000 de
dolari). Un preț mult subevaluat, din care se putea achiziționa o vilă de categorie medie.
O altă neregulă devoalată de procurorul Oancea se referă la extinderea perimetrului
inițial de 12 km² al Minei Roșia Montană în două-trei rânduri: de la 12 km² la 24 km²,
urmând ca apoi suprafaţa să crească la 42,3 km².

Infracțiuni pe Bursa din Vancouver
Analiza firmei australiene, care a examinat probele de minereu, a relevat un conţinut
aurifer şi argintifer surprinzător de mare. Rezultatele acestei analize au fost necesare
pentru a întocmi dosarul de listare a societăţii Roşia Montană la Bursa de metale
preţioase de la Vancouver. Dosarul a cuprins: contractul de asociere între Gabriel
Resources şi autorităţile statului român, analizele din Australia, datele topometrice,
topografice furnizate de ofiţerul MApN cercetat, datele de cercetări, prospecţiuni geologice
anterior dobândite de la Institutul de Cercetări Mineralogice şi Geologice, al lui Ovidiu
Tender.
Procurorul Gheorghe Oancea spune că Frank Timiş, prin Gabriel Resources, a săvârşit
o infracţiune de fraudă bursieră, infracţiune federală foarte gravă în spaţiul nord-american.
El explică întregul mecanism. Astfel, „proiectul de contract“ a fost tradus de un cabinet
notarial din Alba Iulia cu omiterea termenului de „proiect“, legalizat cu titlul de contract
pentru a fi folosit la listarea acţiunilor societăţii. „Au început să curgă banii. În perioada
aceea, din ce îmi aduc aminte, în România, în conturile acestui Gabriel Resources
intraseră vreo 75 de milioane de dolari. Acestea erau datele din dosar“, spune procurorul
Oancea.
La Bursa de la Vancouver a fost listată societatea Roşia Montană Gold Corporation. În
timp ce contractul era în vigoare la bursa canadiană, în România contractul era în stadiu
de proiect. De ce această dihotomie? Pentru ca Mina Roşia Montană să rămână a
statului, să fie subvenționată în continuare, perimetrul să fie extins până la 42,3 km2 și să
poată fi făcute exproprieri de terenuri, case, şcoli. Dar, în același timp, să curgă banii de
la bursă.

Cum poate fi continuată ancheta
Fostul procuror militar este de părere că toate aceste chestiuni pot fi lămurite printr-o
comisie rogatorie. “România poate cere prin comisie rogatorie să se constate frauda
bursieră; se demarează o anchetă, se ajunge la dosarul care a stat la baza listării
acţiunilor societăţii, se scoate contractul, se verifică data certă şi se vede dacă el
corespunde cu contractul din România. O să vedeţi că data contractului la dosarul de
listare a acţiunilor la bursă nu corespunde cu data contractului din România“, explică
procurorul Oancea.

El crede că „singura soluţionare a cauzei presupune o cooperare între autorităţile
române, canadiene, dar şi americane“. „Atunci când s-au obţinut primele date despre
mină, Frank Timiş a obţinut şi nişte credite, 3 milioane de dolari de la o sucursală a Băncii
Rothschild. Aşa rezultă din dosarul de la secţia parchetelor militare care, în parte, a fost
declinat în favoarea PNA (actuala DNA – n. red.). Are proiectul de contract, are preţul,
are tot ce vreţi şi indiciile pentru a se face o cercetare generală“, a spus procurorul
Oancea.

O a doua variantă ar fi, potrivit acestuia, ca autorităţile noastre să identifice modul în care
s-a achiziţionat 80% din patrimoniul societăţii RMGC, cum s-a făcut evaluarea, cum şi de
unde s-au scos eşantioanele, cum s-a extins perimetrul, cum s-a subvenţionat de către
stat activitatea din Roşia Montană.
(publicat in Romania Libera)
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Economişti internaţionali
au recunoscut că Ceauşescu
se poate compara cu
cei mai mari economişti
ai tuturor timpurilor,
la cum a gestionat ţara.

A fost dovada clara, a ceea ce se preda astazi in
marile Universitati, sa ai scoala vietii, mai intai, experienta necesara si apoi partea teoretica.
Economisti internationali au recunoscut ca Ceausescu
se poate compara cu cei mai mari economisti ai
tuturor timpurilor, la cum a gestionat tara. A fost
dovada clara, a ceea ce se preda astazi in marile
Universitati, sa ai scoala vietii, mai intai, experienta
necesara si apoi partea teoretica. Iata un mic exemplu
cum Ceausescu a gestionat mai multe situatii de
criza din tara:

Ceauşescu, întâiul economist al ţării
Mersul economiei a fost preocupare de căpetenie
pentru Nicolae Ceauşescu. Rodat întâi cu practica,
în 1966 a căpătat şi certificarea formală, sub forma
diplomei de licenţiat în studii economice. Totuşi, în
toate referirile la sine făcute la diferite aniversări n-a
invocat niciodată diplomele drept izvor al competenţei,
revendicându-se mereu de la „şcoala vieţii şi a partidului“. „Am devenit intelectual înţelegând că nu poţi
fi comunist adevărat, nu poţi îndeplini în bune condiţii
sarcini de răspundere fără a învăţa, fără a studia,
fără a cunoaşte ce are mai de preţ omenirea în
domeniul ştiinţei şi culturii, al cunoaşterii şi, în primul
rând, fără a-ţi însuşi concepţia revoluţionară a proletariatului, materialismul dialectic şi istoric, marxismleninismul“, a spus Ceauşescu într-o ocazie festivă,
când împlinea 55 de ani.
Aproape că n-a fost şedinţă a „conducerii de partid“
unde să nu-şi fi făcut loc discuţii despre mersul economiei. Ceauşescu studia materialele alcătuite de
specialişti, le „supunea discuţiei iar în final trăgea
concluziile şi decidea ce-i de făcut. Sub umbrela
„colectivului“, ultimul cuvânt şi, în fapt, decizia, îi
aparţinea.

De grija economiei
În mai 1971, Ceauşescu a anunţat că România a
mai depăşit o etapă în drumul ei spre comunism şi a
intrat într-una nouă. De-atunci încolo începea construirea „societăţii socialiste multilateral dezvoltate“.
Formula, valabilă în spaţiul ce se conducea după
ideologia marxist-leninistă, sensibiliza mai puţin Occidentul, ce opera cu alte noţiuni. În limbajul perfectat
de Organizaţia Naţiunilor Unite, România trecuse de
la stadiul de ţară subdezvoltată la ţară în curs de
dezvoltare. Încadrarea într-o categorie sau alta ţine
seama de Indicele Dezvoltării Umane, indicator
agregat ce descrie bunăstarea unei naţiuni.

Planurile, planificările şi prognozele pe termen lung
devenind stringente, în acel an a fost înfiinţată Comisia
Centrală de Prognoză, în fruntea căreia s-a instalat
Ceauşescu. Structură nepermanentă, avea ca scop
elaborarea de prognoze până la orizontul 1990.
„Spre comunism, în zbor“, ştacheta a fost ridicată din
nou la Conferinţa Naţională a partidului din iulie 1972.
Organizată la jumătatea timpului scurs între Congresul
al X-lea şi al XI-lea, prin glasul lui Ceauşescu „partidul“
a stabilit economiei româneşti obiective şi mai ambiţioase.
România s-a dezvoltat, fără îndoială, a spus el cu acel
prilej, însă decalajul faţă de ţările dezvoltate persistă şi
trebuie şters cât mai repede. A plănuit mai multe căi
pentru îndeplinirea ambiţiosului plan de dezvoltare.
Transformarea unor instituţii mai vechi şi inventarea
altora noi, mişcarea „resursei umane“ din administraţia
centrală şi locală spre întreprinderile industriale nou
apărute, forţarea investiţiilor şi obţinerea avantajului
competitiv al produselor româneşti prin încorporarea
celor mai recente tehnologii de fabricaţie au fost
metodele aplicate în primii ani ai deceniului opt.

Doi iepuri dintr-un foc
Conferinţa Naţională a PCR din iulie 1972, mai apoi
şi Plenara CC al PCR din februarie anul următor a
luat în vizor arhitectura sistemului instituţional şi
resursele umane. Pe de o parte oamenii, pe de alta
instituţiile le-a avut în vedere fostul secretar cu „organizatoricul“.
Atunci a apărut fenomentul numit chiar din epocă
„rotaţia cadrelor“. Nicolae Ceauşescu i-a atribuit o
motivaţie economică: la obiective noi asumate de
economie trebuie alt tip de activist decât cel de până
acum, a explicat el, policalificat, gata în orice clipă să
răspundă „prezent!“ la chemarea partidului. „Cadrele
de conducere“, adică liderii partidului, nu trebuie să
se cantoneze într-un singur domeniu şi, mai ales,
trebuie să „coboare“ în realităţile economiei. „Problemele
conducerii sunt multiple şi diverse. Pentru ca oamenii
să poată face faţă acestei multitudini de probleme, ei
trebuie să cunoască cât (sic!) mai multe aspecte ale
vieţii sociale. De aceea, considerăm că este bine ca,
periodic, oamenii să poată trece de la o muncă la
alta“. Mintea lui Ceauşescu a născut şi ideea omului
„multilateral dezvoltat“, nu doar a „societăţii socialiste
multilateral dezvoltate“.
Orice altă explicaţie s-ar da „rotaţiei cadrelor“, a mai
spus Ceauşescu, este o speculaţie rău-voitoare. Privită
din perspectiva specializării profesionale din statele
democratice, „rotaţia cadrelor“ poate părea absurdă.
În acest fel, au comentat criticii regimului, rezultă o
garnitură de lideri buni la toate şi la nimic anume.
Ceauşescu însă gândea în logica ideologiei, care
poziţiona partidul deasupra instituţiilor tehnice, de
tipul ministerelor. În fond, activiştii superiori, „cadrele“
aveau rolul de a veghea cum se aplică politicile
partidului în varii domenii. Pentru aceasta, cunoştinţele
din domeniul vizat erau în sine mai puţin importante.
Tot ce conta era să cunoască bine ce hotărâse PCR.
El însuşi un produs al acestui tip de management,
gestionase în ultimii ani de viaţă ai lui Gheorghiu-Dej
sănătatea şi justiţia, agricultura şi armata.

Management, marca Ceauşescu
În afară de nivelele de top ale leadership-ului,
Ceauşescu a umblat şi la eşaloanele mediu şi inferior.
În 1973 a început o mişcare a cadrelor la scară
naţională, anunţată şi justificată de Ceauşescu la
Plenara CC al PCR din fabruarie 1973. În ultimii ani
au apărut şi vor continua să apară întreprinderi noi,
de înaltă tehnicitate, care trebuie conduse de persoane
competente, a semnalat el o problemă reală. De
unde să le iei, şi mai ales cu ce costuri? Nu exista
problemă fără soluţie, şi la Plenara amintită Ceauşescu
a şi spus cum a rezolvat „conducerea“ această
problemă:

„Lichidarea lipsurilor existente în încadrarea cu
specialişti a unităţilor de producţie impune luarea
unor măsuri pentru deplasarea acestora din ministere
şi centrale în întreprinderi, acolo unde se decide
soarta producţiei“. „Cadrele“ trebuie să-şi ia adio de
la locurile călduţe din birourile administraţiei, şi să
meargă în producţie. Ca urmare, aproximativ 100000
de angajaţi în administraţia de stat au fost transferaţi
către obiectivele recent intrate în economia naţională.
Transferând dintr-o parte în alta s-a rezolvat problema
încadrării cu personal a noilor întreprinderi, fără nici
un cost salarial suplimentar.
În Bucureştiul înzăpezit, Ceauşescu a decretat starea
de necesitate
Ninsoarea şi viscolul abătute neaşteptat asupra
sudului ţării în martie 1973 l-au convins pe Ceauşescu
să declare capitala şi împrejurimile zone calamitate.
Vioara întâi a fost armata, mobilizată la deszăpeziri.
Dar şi cetăţenii obişnuiţi au fost chemaţi să contribuie.
Obligatoriu, nu voluntar, a decretat Ceauşescu.
Iarna lui 1973 a fost capricioasă, şi s-a întins până la
jumătatea lunii martie. Căderile masive de zăpadă,
asociate cu viscolul, au blocat drumuri, au blocat
trenuri, au afectat reţelele de distribuţie a energiei
electrice, au generat dificultăţi în aprovizionarea populaţiei cu bunuri de primă necesitate. Membrii Prezidiului
Permanent s-au reunit de urgenţă în dimineaţa de 14
martie 1973, într-un „comandament de iarnă“ ad-hoc.
Înfiinţarea altuia avea să fie decisă în acea dimineaţă.
Era condus de Ceauşescu, în calitatea lui de „comandant
suprem al forţelor armate“, care urma să fie ajutat de
Ilie Verdeţ, primul-vicepreşedinte al Consiliului de
miniştri, secretarul cu Organizatoricul al CC al PCR,
preşedintele Consiliului Central de Control Muncitoresc
al Activităţii Economice şi Sociale, ministrul Apărării
Ion Ioniţă, Ion Stănescu, ministrul de Interne, Emil
Drăgănescu, ministrul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.

Mobilizare ca la război
Primul a cuvântat un meteorolog. Nu se ştie de ce
ninge acum şi atât de mult, a spus acesta, spre
nemulţumirea lui Ceauşescu care voia o explicaţie
ştiinţifică pentru orice. După ce a ascultat prognoza
şi rapoartele miniştrilor, a trecut la cârmă, sunând
mobilizarea generală. Ministrul Apărării Ion Ioniţă i sa plâns că armata duce tot greul, iar cetăţenii stau cu
mâinile în sân şi aşteaptă soldaţii să le degajeze
zăpada din faţa casei. Partea grea să o facă armata,
care trebuie să se considere în stare de alarmă, a
decis Ceauşescu, dar trebuie să existe o „largă mobilizare“ a tineretului şi a tuturor cetăţenilor. „Una
este să desfacă strada şi alta în faţa caselor. Strada
trebuie s-o desfacă, dar cetăţenii trebuie să cureţe în
faţa casei“, a conchis el. „Trebuie dat ordin ca în
comune toată lumea să iasă la deblocarea drumurilor,
în conformitate cu legile pe care le avem. Trebuie să
dăm în sate această obligaţie, ca toată lumea să
iasă la lucru“. Deblocarea căilor de acces, pentru
asigurarea aprovizionării industriei a fost declarată
prioritatea numărul unu. „Vă aşezaţi cu harta în faţă
şi luaţi în primul rând şoselele Ploieşti, Piteşti, Giurgiu,
spre zona asta la Craiova, Galaţi, Buzău, ca să
asigurăm aprovizionarea. Cel puţin un traseu să
funcţioneze continuu. Legăturile între comune să se
facă cu săteni. Mie îmi faceţi planul şi mi-l prezentaţi,
sub răspunderea ministrului apărării şi al transporturilor“.

Fără carne în puşcării
Până la remedierea situaţiei au fost intriduse restricţii
în aprovizionarea populaţiei cu lapte, carne şi alte
bunuri. Între altele, Ceauşescu a mai decis suspendarea
raţiei de carne în puşcării, sau oprirea circulaţiei cu
autoturismele particulare, pentru economii la benzină.
Ceauşescu a cerut ca decretul prin care se instituia
starea de urgenţă să fie redactat într-un sfert de oră,
iar „factorii de răspundere“ să se pună pe treabă de
îndată.
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Mihai Tudose s-a întâlnit
cu o delegaţie FMI: I-am chemat
la discuţii ca să nu mai greşească
prognozele privind România

Premierul Mihai Tudose a
declarat, marţi, la Parlament,
că s-a întâlnit în cursul
dimineţii cu reprezentanţii
Băncii Mondiale în România
şi cu cei ai Fondului Monetar
Internaţional (FMI) pe care
i-a invitat la Ministerul de
Finanţe pentru a vedea
„cifrele exacte” referitor la
starea economică a ţării. Tudose a precizat că reprezentanţii FMI urmează să realizeze luna viitoare previziunea
de sfârşit de an „pe partea financiară” a României şi, pentru a
nu greşi, le-a oferit „suportul cifrelor oficiale”.
"Am avut două întâlniri importante cu Banca Mondială şi cu
Fondul Monetar Internaţional. Cu Banca Mondială pentru a ne
asigura de o colaborare dat fiind faptul că s-a schimbat echipa
de reprezentare a Băncii Mondiale în România. Avem tot sprijinul
şi nu pe parte financiară, ci pe parte de suport tehnic pentru
marile proiecte strategice ale României şi, de asemenea, am
chemat la discuţii FMI nu pentru a lua bani, ci pentru a vorbi cu
domniile lor, împreună cu ministrul de Finanţe să facă o vizită la
Ministerul de Finanţe să vadă exact cifrele, fiindcă domniile lor
în octombrie fac previziunea de sfârşit de an pe partea financiară
a României. Dat fiind faptul că ultimele două le-au cam greşit România nu a funcţionat aşa cum a spus FMI, cu un pic mai
bine, ca să nu mai apară şi a treia greşeală care chiar ar putea
fi interpretată le-am oferit suportul cifrelor oficiale ale României,
ca să se bazeze pe ele”, a declarat premierul.
Tudose a afirmat că nu le-a reproşat celor de la FMI nimic, ci
doar le-a atras atenţia că „totuşi sunt ditamai organismul”.
„Lumea se uită la ce ceea ce spune FMI. Ultimele două nu prea
le-au ieşit. Nu i-am acuzat de rea voinţă, ci să fie un pic mai
atenţi”, a mai spus şeful Executivului, conform News.ro.

Liviu Dragnea vrea să stopeze
achiziția pământului de către
străini și importurile de alimente:

Vorbim de pământul acestei țări și cred că primii care trebuie să
aibă prioritate trebuie să fie românii. Trebuie să mâncăm în
România ce produce ACEST pământ
Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, aflat în vizită
la Curtici în județul Arad, a declarat că pregătește un proiect de
lege prin care să stopeze achiziția de pământ de către străini și
să încurajeze tinerii români să facă acest lucru.
„Trebuie să încercăm să stopăm ceea ce se întâmplă în domeniul
vânzării de terenuri agricole în România. Este o lege care este
păcălită, nu se respectă criteriile de acolo și, respectând cerințele
Uniunii Europene, vom intra cu un proiect de lege foarte repede,
în Parlament, prin care să ajutăm în primul rând românii să
cumpere terenuri, să ajutăm tinerii români să cumpere terenuri,
pentru că ceea ce se întâmplă acum nu e în regulă”, a precizat
Liviu Dragnea, într-o conferință de presă desfășurată la Combinatul
Agroindustrial Curtici.
Acesta a dat exemplul unor tranzacții în care străini care dețin
terenuri agricole în România preferă să le vândă altor străini, în
detrimentul unor români.
„Nu avem nimic cu străinii, dar până la urmă vorbim de pământul
acestei țări și cred că primii care trebuie să aibă prioritate
trebuie să fie românii. Știu că o să generez foarte multe
comentarii. Vom intra cu legea foarte curând în Parlament, este
aproape gata proiectul de lege”, a subliniat sursa citată.
De asemenea, Dragnea a anunțat „zootehnizarea” României,
declarând că românii trebuie să mănânce ceea ce produce
pământul țării.
„România trebuie să fie zootehnizată așa cum era înainte.
Potențialul zootehnic al acestei țări este uriaș. Știu, a fost o
perioadă după Revoluție când ni s-a spus că nu mai trebuie să
avem subvenții la agricultură, că trebuie să închidem complexe
de porci, de păsări, de vaci. (…) În primul rând trebuie să
mâncăm în România ceea ce produce acest pământ, pentru că
este pământ bogat și tot ceea ce produce este foarte gustos.(…
) Cantități uriașe de cereale pleacă din România și se întorc în
țară sub formă de produse de panificație”, a spus joi Dragnea,
aflat în vizită la Complexul Agroindustrial Curtici.
El susține că de la producția agricolă, lanțul trebuie să se
continue în zootehnie.
„Vedem aici ferme de vaci de carne, de lapte, ferme de porci,
abatorizare, vedem aici cum ar trebui să fie în toată România

într-un timp destul de rezonabil. La ultima deplasare împreună
cu domnul ministru (…) Daea am primit o întrebare corectă
care ne frământă și pe noi: ‘Când vom ajunge în România ca
toți cei care produc nu mai vând producția direct de pe tarla?’
Dacă menținem coerența programelor noastre, dacă vom
subvenționa, vom stimula ca de la producția agricolă să se
continue lanțul”, a adăugat Dragnea.

Buzău: Peste 600 de cereri
de debranşare de la sistemul
centralizat de termoficare,
triplu faţă de alţi ani

Regia Autonomă Municipală de termoficare din Buzău se
confruntă cu un val de debranşări de la sistemul centralizat de
încălzire, de la debutul perioadei de depunere a cererilor de
debranşare, în această primăvară, şi până acum, aproximativ
630 de abonaţi solicitând renunţarea la serviciile regiei, număr
triplu faţă de anii trecuţi.
Potrivit directorului RAM Buzău, Constantin Tacea, circa 630 de
proprietari de apartamente au cerut până acum debranşarea
locuinşelor de la sistemul centralizat, numărul fiind cu mult mai
mare faţă de anii trecuţi.
În primăvara acestui an, Primăria Buzău a anunţat că nu va mai
subvenţiona costurile pentru producerea energiei termice la fel
ca în anii trecuţi, astfel că preţul plătit de populaţie pentru o gigacalorie urma să crească de la 185 lei, cât se plătea la Buzău
de mai bine de 10 ani, la 280 de lei. După mai multe calcule,
reprezentanţii municipalităţii au stabilit, la finalul lunii mai, în
şedinţa Consiliului Local, ca preţul gigacaloriei să crească de la
185 la 230 de lei.
În aceste condiţii, tot mai mulţi buzoieni au decis să îşi monteze
centrale de apartament.
La Buzău, termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea
debranşării de la sistemul centralizat de termoficare este 15
septembrie, astfel că în continuare pot fi depuse dosare.
În prezent, aproximativ 13.700 de apartamente din municipiul
Buzău mai sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire.
Pe lângă cele 13.700 de apartamente, Regia Autonomă
Municipală mai asigură energia termică pentru majoritatea
şcolilor şi grădiniţelor din oraş, dar şi pentru Primărie, instituţiile
din subordine sau centre de ocrotire socială.

Firea anunţă lansarea unui
proiect pilot prin care elevii
din Bucureşti să fie duşi la şcoală
cu transportul local

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, marţi, că va lansa
un proiect pilot prin care elevii unităţilor şcolare din Bucureşti să
fie duşi la şcoală cu transportul local.
"Împreună cu Poliţia Capitalei, cu Brigada Rutieră, cu Poliţia
Locală, cu Poliţiile de sectoare, încercăm să găsim soluţii pentru
aglomeraţia care se creează dimineaţa în zonele şcolilor, să
împrumutăm modele de bune practici din occident. De aceea,
vom demara în scurt timp, prin RATB şi Proedus, un proiect
pilot prin care elevii să fie transportaţi la şcoală cu atutobuzul,
cu transportul local, iar părinţii să nu mai meargă către şcoală
în număr de zeci, sute”, a declarat Gabriela Firea, în cadrul Comandamentului pentru pregătirea anului şcolar, organizat marţi
la Primăria Capitalei.
Firea a precizat că proiectul se va desfăşura în Sectorul 5,
pentru elevii de la Şcoala nr. 141, care vor învaţa la Şcoala nr.
127 în perioada lucrărilor de demolare şi reconstrucţie a Şcolii
141.
Potrivit primarului, elevii din clasele V-VIII vor fi transportaţi la
şcoală cu patru autobuze, iar pentru elevii din clasele 0-IV va fi
cerut acordul părinţilor. "Fiind mai mici, ei trebuie eventual
însoţiţi de un părinte sau împreună cu şcolile să asigurăm mai
multe cadre didactice care să îi ajute în mijlocul de transport în
comun”, a susţinut primarul.

6 septembrie, 2017

ACTUALITATE

l

9

Declaraţia care va răvăşi România.
Bianca Drăguşanu şochează:
”Toate suntem curve…
Trebuie să ne asumăm!”

Bianca Drăguşanu este o femeie sigură pe ea şi care-şi
asumă pe deplin faptele, aşa
că nu s-a putut abţine atunci
când a constatat că multe
dintre reprezentantele sexului
slab se întrec să pozeze în
femei perfecte şi fără de pată.
Iubita lui Victor Slav a comentat pentru CANCAN.RO
noua tendinţă printre doamne
şi domnişoare de a susţine
sus şi tare că ele sunt femei,
nu... curve, mai ales când
comportamentul le contrazice.
Bianca Drăguşanu este o persoană cu simţul umorului, directă
şi care îşi asumă responsabilitatea pentru ceea ce spune.
Vedeta nu a mai putut suporta invazia de domniţe şi domnişoare
care ţin să strige sus şi tare cât de femei sunt ele.
Blonda a postat pe pagina personală de Instagram o fotografie
în care apare pe plajă, aşezată într-o poziţie incitantă, udă,
plină de nisip şi cu o privire provocatoare. Imaginea este însoţită
de un mesaj pentru Codin Maticiuc: ”Dintr-o dată toate sunt
femei!”.
Blonda a spus că a reacţionat aşa pentru că a constatat că
multe dintre cele care poartă aceste tricouri sunt tocmai doamne
şi domnişoare de moravuri uşoare, subliniind însă faptul că nu
a vrut să jignească pe nimeni şi că totul a fost o glumă. Mai mult
decât atât, Bianca a spus că poza a fost una sugestivă şi că ea
îşi asumă că în anumite momente ale vieţii ei a fost "curvă", ca
orice persoană de altfel, făcând referire la zicala din bătrâni:
”Femeia trebuie să fie doamnă în societate, gospodină în
bucătărie şi curvă în pat!”
”Am pus fotografia aseară
(duminică, n.r.). Mi s-a părut
foarte amuzant faptul că toate
curvele sunt doamne. Exact
cele care sunt de o condiţie
morală mai îndoielnică îşi iau
tricouri cu mesajul «Fiţi femei,
curve-s destule». Sunt multe
care sunt escorte şi îşi pun
tricou cu mesajul acesta. A
fost invadat internetul de femei! Am pus poza aia cu
mine pentru că e sugestivă,
mai ales poziţia, şi îmi asum.
Toate suntem curve în anumite momente sau am fost
la un moment dat. Prin
gândire, prin comportament,
prin ceea ce le facem celor
de lângă noi. Şi ca bărbat
poţi fi curvă! Nu am vrut să
jignesc pe nimeni, ci doar mi
s-a părut o chestie amuzantă şi am vrut să atrag atenţia asupra
faptului că trebuie să ne asumăm cine suntem şi nu să pozăm
toate în femeile perfecte!”, a declarat Bianca Drăguşanu.
Codin Maticiuc se pare că a fost
plăcut impresionat de gestul Biancăi
şi i-a scris personal pentru a-i spune
asta. Blonda a mărturisit că sunt prieteni şi că-l admiră foarte mult: ”Am
vorbit chiar aseară cu Codin Maticiuc
despre postarea mea şi mi-a spus
că i-a plăcut foarte tare ideea şi că
nu s-ar fi aşteptat la aşa ceva. Eu îl
admir foarte tare pe Codin Maticiuc
pentru că e un băiat foarte deştept.
Suntem prieteni, am fost vecini şi
mă inspiră de fiecare dată şi mă şi
amuză. E un om pe care-l admir şi
pe care-l iubesc pentru ceea ce face,
pentru că e un om cu suflet mare,
care face o mulţime de acte caritabile,
se implică, are şi un orfelinat. Admir
faptul că e unul dintre puţinii oameni
care au bani şi dau şi celorlaţi din ceea ce au”.
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JUSTIŢIE

Tudorel Toader anunță că CCR
pregătește LOVITURA
pentru Augustin Lazăr
și Laura Codruța Kovesi

Comisia de anchetează prezidențialele din 2009 pregătește o sesizare a CCR, după
ce Augustin Lazăr a refuzat
să îi dea dosarul clasat de
PÎCCJ pe acest subiect, iar
Laura Codruța Kovesi nu a
dorit să meargă în fața membrilor săi pentru a răspunde la
întrebări.
Ministrul Justiției anunță că
răspunsul CCR nu poate fi
decât unul singur la refuzurile procurorului șef al

DNA și al procurorului general.
”În spațiul public a apărut informația cț Parlamentul, care a
înființat acea comisie, va sesiza CCR pentru a constata dacă nu
cumva există un conflict constituțional între Parlament și
procurorul general. Din câte am înteles eu, va fi sesizată CCR,
care se va pronunța dacă cineva, indiferent de demnitate, poate
să refuze o comisie parlamentară. Să nu uităm că, în state cu
democrație consolidată, se prezintă în fața unor astfel de comisii
și sefii de stat, sub jurământ.
Eu cred că e un conflict constituțional clar între aceste instituții.
Eu nu cred că decizia CCR va fi alta decât aceea a obligativității
prezentării, pentru că dacă se crează un precedent e un lucru
grav.", a spus Toader la Antena 3, luni seara.
Toader a mai precizat că nu i se pare normal ca un procuror general să se afle în noaptea alegerilor în casa unui om politic şi nici
ca un fost procuror general să fie urmărit penal pentru că a folosit
girofarul în deplasările sale. Este vorba despre cazul Laurei
Codruța Kovesi, în 2009, când era procuror general și era la
Gabriel Oprea acasă, și al lui Tiberiu Nițu, cel care a fost anchetat
de DNA pentru că venea, de la Ploiești, de unde locuia, cu antemergător, iar după ce a fost pus sub acuzare de Direcție, și-a dat
demisia, chiar dacă, ulterior, dosarul său a fost abandonat.
“Dacă dosarul respectiv a stat în nelucrare, probabil Inspecţia
Judiciară a putut să constate de ce a stat dosarul fără o finalitate.
Eu zic să aşteptăm să vedem ce spune Inspecţia şi să tragem
o concluzie”, a declarat, luni, ministrul Tudorel Toader.

ROMÂNII ÎMPOTRIVA LUI KLEMM

Fosta vicepresedinta ANRP Ingrid Mocanu si deputatul Liviu
Plesoianu cheama oamenii in strada impotriva derapajelor ambasadorului SUA Hans Klemm: “O plimbare la sediul MJ cand se
duce Klemm la Tudorel sa ii spuna ca noi suntem slugile lui…
Daca Hans Klemm va continua imixtiunile in treburile interne ale
tarii noastre, atunci ma voi alatura inclusiv in strada protestatarilor“
Deputatul PSD Liviu Plesoianu sustine demersul lui
Ingrid Mocanu, fost vicepresedinte al ANRP, care le
cere romanilor sa mearga
marti dimineata, 5 septembrie
2017, la sediul Ministerului
Justitiei, acolo unde ministrul
Tudorel Toader se va intalni
cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm (foto 1,
alaturi de sefa DNA Laura Kovesi). Plesoianu a reactionat dupa
ce Mocanu a postat pe Facebook un mesaj catre toti romanii
nemultumiti de declaratiile ambasadorului SUA. Hans Klemm a
criticat, la fel ca si Codruta Kovesi, schimbarile anuntate de
Tudorel Toader la Legile Justitiei, ceea ce a creat indignare,
mai ales ca nu e prima data cand ambasadorul SUA imixtioneaza
in problemele interne ale Romaniei.
Iata postarea lui Ingrid Mocanu:
"Domnule Plesoianu! Haideti sa convocati o plimbare la sediul
MJ cand se duce Klemm la Tudorel sa ii spuna ca NOI suntem
slugile LUI si sa ii comunicam si NOI opinia noastra despre
vizita sa! Ce parere aveti, dragi romani? Nu ar fi cazul sa ii dam
o lectie de ROMANISM?”.
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Deputatul Liviu Plesoianu
(foto 2) s-a declarat incantat
de idee si a scris ca daca
Hans Klemm va continua imixtiunile in treburile interne
ale tarii noastre, atunci se
va alatura inclusiv in strada
protestatarilor:
“Maine, (marti, ora 08.30n.r.) la acea ora, voi fi in Parlamentul Romaniei. Dar
SUSTIN si INCURAJEZ
100% acest demers! Daca
ministrul Toader spunea ca
procurorii se comporta de parca ar fi a treia camera a
Parlamentului, e clar ca si ambasadorul Klemm se comporta de
parca ar fi a patra. ...Sau poate chiar prima! Este timpul ca
schimbarile aduse de administratia Trump sa produca efecte si
in Romania. In momentul de fata, comportamentul ambasadorului
Hans Klemm ramane integral pe linia administratiei Obama. Un
comportament pe care un stat SUVERAN si INDEPENDENT
nu trebuie sub nicio forma sa il accepte!
Ii solicit ministrului Justitiei sa ne prezinte in detaliu discutiile cu
ambasadorul SUA. Iar daca Hans Klemm va continua imixtiunile
in treburile interne ale tarii noastre, atunci ma voi alatura inclusiv
in strada protestatarilor... Desigur, acest lucru nu ar fi necesar
daca am avea un ministru de Externe. PASIVITATEA TOTALA a
domnului Melescanu in ce priveste declaratiile ambasadorului
Klemm ma determina sa spun ca NU avem”.
Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, i-a cerut
ministrului Justitiei, Tudorel Toader, o intalnire in cadrul careia
sa discute despre proiectul de modificare a legilor justitiei.
Intalnirea ar urma sa aiba loc, marti dimineata, in jurul orei 8:30,
la sediul Ministerul Justitiei.
Hans Klemm a criticat in urma cu cateva zile schimbarile
anuntate de Tudorel Toader, ceea ce a creat nemultumire".

SISTEMUL OCULT SE DEMASCĂ

Presedintele Senatului Calin
Popescu Tariceanu acuza sistemul ocult care a acaparat
parghiile de putere in mod
nelegitim in ultimii ani ca incearca disperat sa "isi pastreaze pozitiile", lucru care se
vede si din atitudinile pe care
unii le adopta cand vine vorba
despre modificarea Legilor
Justitiei. Aflat in Senat pentru
a participa la sedinta Biroului permanent, Calin Popescu Tariceanu
a declarat vineri, 1 septembrie 2017, ca in aceste zile este un
moment al adevarului, in care "foarte multi isi devoaleaza pozitiile
si rolul nefast pe care l-au jucat in societatea romaneasca".
In opinia presedintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu, discutiile
si actiunile iscate in jurul Legilor Justitiei au generat reactii care
arata situatia grava din Justitiei, aceea in care judecatorii ajung sa
recunoasca faptul ca sunt timorati de procurori, ca nu pot judeca
cu obiectivitate si ca nu au indepedenta pe care si-o doresc.
Iata declaratiile facute de presedintele Senatului vineri in Parlament
pe tema Legilor Justitiei:
"Pe langa dezbaterea democratica, insa, ceea ce vad sunt incercari
disperate ale celor care au acaparat parghii de putere in mod
nelegitim de a-si pastra pozitiile si cu acest lucru evident ca nu pot
sa fiu de acord si nu voi fi de acord, dar sigur ca in momentul de
fata datoria noastra este sa observam ceea ce se intampla in
spatiul public, sa luam nota, sa tragem invatamintele si, sigur, va
veni momentul in care dezbaterile vor trece la Parlament si atunci
veti avea acces la parerile tuturor in ceea ce priveste propunerile
concrete, care sigur ca sunt agreate de unii si criticate de altii.
Credeti ca ar fi fost normal sa fie unanimitate, nu. Numai ca acest
moment este un moment al adevarului in care foarte multi isi devoaleaza pozitiile si rolul nefast pe care l-au jucat in societatea romaneasca.
Ce vreau sa va spun este ca asist in aceste zile, cu neplacuta surprindere, la o serie de informatii care apar in spatiul public si care
nu fac decat sa confirme ceea ce am spus de peste doi ani, si
anume ca in Romania a functionat un sistem de putere oculta.
Intre timp, acest sistem de putere oculta a fost devoalat si ati vazut
sistemul de putere si persoanele care exercitau in mod nelegitim
puterea in statul roman. Asistam in aceste zile la informatii care ne
dau imaginea unei situatii incredibil de grave in domeniul Justitiei
si anume: judecatori care confirma ca sunt timorati de procurori,
ca nu pot sa lucreze, ca de fapt nu au independenta pe care si-o
doresc si care este normal sa existe pentru judecatori, in asa fel
incat sa poata judeca cu obiectivitate. Sunt lucruri care sunt mai
grave decat ceea ce ne imaginam ca exista in Justitia romana. De
fapt, avem un stat care nu poate in niciun fel definit ca fiind stat de
drept, ci un stat in care relatii oculte de putere au functionat si au
pus intre paranteze puterea legitima, puterea democratica si votul
cetatenilor."

JUDECĂTORII NU MAI ACCEPTĂ
SĂ TACĂ

Judecatoarea Adriana Stoicescu, presedinta Tribunalului
Timis (foto), a reactionat dur
dupa ce saptamana trecuta
s-a incercat decapitarea
conducerii Inspectiei Judiciare a CSM. Ea a salutat
gestul celor cinci judecatoare care au refuzat sa intre
la sedinta de Plen, acestea
motivandu-si gestul prin faptul ca nu vor sa creeze
“cadrul
necesar pentru incalcarea
unui drept fundamental”. Presedinta Tribunalului Timis spune
intr-o postare pe Facebook ca de prea mult timp judecatorii au
ales sa nu se implice si ca a venit timpul sa se faca auziti.
Iata postarea judecatoarei Adrianei Stoicescu:
“Intr-o tara in care incompetenta si amatorismul au devenit valori,
puciul si revolutia au devenit sinonime pentru firesc. Pentru ca
fireasca este reactia celor cinci doamne judecator, care au ales
sa nu participe la o procedura ce urma sa se desfasoare cu incalcarea dreptului fundamental la aparare. Pentru ca fireasca
este nevoia reprezentantelor noastre din Consiliul Superior al
Magistraturii de a nu isi incalca propriile convingeri, acelea care
ne-au determinat sa le acordam votul.
Reafirmarea principiilor care trebuie sa stea la baza unei justitii
independente si corecte inseamna ca judecatorii isi inteleg
menirea, isi asuma responsabilitatea functiei. De prea mult timp,
cu sabia 'obligatiei de rezerva' deasupra capului, judecatorii au
ales sa nu se implice. Ingropati in dosare, aratati tot timpul cu
degetul si invinovatiti pentru toate derapajele sistemului judiciar,
au ales sa stea deoparte si sa ii lase pe altii sa hotarasca drumul
pe care merge justitia.
De prea multe ori au reactionat doar atunci cand se vorbea despre drepturile lor, uitand ca principala preocupare a unui judecator trebuie sa fie aceea de asigura respectarea drepturilor
celorlalti. In contextul in care se vorbeste despre modificarea
legilor justitiei, este important ca vocea judecatorilor sa se faca
auzita si ascultata. Pozitia ferma a celor cinci judecatori este
datatoare de speranta pentru intreaga societate, chiar daca multi
aleg sa inteleaga altceva, blocati in teorii conspirationiste. Judecatorii nu pot accepta transformarea Inspectiei Judiciare intr-un
trofeu; nu pot accepta aservirea institutiei menita a garanta o
justitie fara abuzuri. Inspectia Judiciara trebuie sa fie independenta, dar, in acelasi timp, sa aiba puterea, curajul si capacitatea
institutionala deplina, garantata prin lege, de a cerceta plangerile
formulate impotriva magistratilor. Mesajul transmis de judecatorii
din Consiliul Superior al Magistraturii, care au oprit confiscarea
Inspectiei Judiciare, este acela ca judecatorii nu accepta incalcarea principiilor, a drepturilor si libertatilor fundamentale. De
prea mult timp “reformarea justitiei” este doar o tema si un pretext in dezbaterile politice.
A venit timpul ca toti liderii politici, indiferent de partidul din care
fac parte, sa inteleaga ca justitia este egala pentru toti, motiv
pentru care ei insisi trebuie sa treaca peste diferentele partinice
si sa puna pe primul loc interesul cetateanului.
Data fiind situatia in care se afla justitia azi e nevoie de o dezbatere serioasa, la nivel de societate in ansamblul ei, despre ce
si cum trebuie facut pentru a imbunatati lucrurile din justitie.
E nevoie de o astfel de analiza obiectiva, argumentata si fara
partinire, despre ce merge si nu merge bine in justitie, pentru a
indrepta lucrurile in mod real.
Justitia din Romania trebuie sa revina la sobrietatea specifica
unei justitii din tarile cu democratie consolidate.
Adica la o justitie care nu se face la televizor ci in sala de judecata, cu respectarea tuturor procedurilor si drepturilor conferite
de lege.
De prea mult timp discursul public despre justitie e confiscat de
persoane fara pregatire juridica, dar cu evidente interese in a
denigra intreaga putere judecatoreasca; de persoane care iau
in deradere drepturile si libertatile consacrate prin lege, si
vorbesc despre justitie numai din perspectiva acuzarii, niciodata
din perspectiva respectarii drepturilor celor acuzati sau a garantarii independentei judecatorilor. Reactia celor cinci judecatori
din Consiliul Superior al Magistraturii este un semnal, de la cel
mai inalt nivel, ca judecatorii nu vor mai sta tacuti”.
Reamintim ca judecatoarele Lia Savonea, Cristina Tarcea, Simona Marcu, Nicoleta Tant si Evelina Oprina au refuzat sa participe la sedinta la care se pregatea decapitatea Inspectiei
Judiciare. Colegii acestora suplimentasera ordinea de zi cu
aceasta chestiune, si, cel mai probabil, procurorul Lucian Netejoru ar fi fost debarcat fara sa aiba dreptul la aparare.

Romanian Journal • New York

Dan Diaconu:

”România e la capătul puterilor:
sistemul colonial a instalat
ilegitim autonomii peste autonomii.”

Mai zilele trecute, vaşnicul Lăzărică zis şi Corega, şi-a strâns
târla de procurori şi a decretat – alături de Koveşi desigur – că
ei nu sunt de acord cu modificarea legilor justiţiei. „Păi cine te-a
întrebat, răhăţel?”, ar fi trebuit să i se răspundă. Ce atribuţiuni
are Porcuratura în domeniul legislativ? Zero!
Asta ar fi trebuit să le-o spună bunul simţ, dar cuplul KoveşiLăzărică n-are aşa ceva. Le-a spus-o şi Curtea Constituţională.
Cu toate acestea nu se potolesc. Cică sunt independenţi,
autonomi. Li se rupe. Le-a dat Ambasada SUA dreptate şi asta
i-a legitimat. Dacă le-a dat liber Klemm se pot pişa pe toată
lumea. Aşa ştiu ei, aşa fac.
Vă reamitesc că toată
târla asta trădătoare,
căreia i s-a acordat o
autonomie suspectă
prin care practic se
află la conducerea
ţării, primeşte salarii
de lux, iar pensiile
servitorilor sistemului
ajung să fie chiar mai
mari decât salariile.
Asta în condiţiile în care un procuror pur şi simplu n-are nicio
răspundere pentru faptele sale. Dacă un procuror te calcă în
picioare, dacă te înjură şi te umileşte în timpul anchetei, dacă te
înfundă pe baza probelor false nu păţeşte absolut nimic. I se
rupe! El e supraom, noul aristocrat al amărâtei ăsteia de ţări. Ce
se schimbă atât de rău în legile justiţiei încât s-au „supăratără”
procurorii? Păi mai nimic, doar prescripţia faptei intervine după
trei ani, nu după un an. Asta în condiţiile în care admiterea unui
dosar la CEDO durează vreo cinci ani.
Aici, de altfel, avem de-a face cu o altă ticăloşie a sistemului:
noţiunea de prescriere a faptelor. De ce trebuie să existe
această prescripţie? Pentru ca un procuror să ţină la sertar, de
exemplu, Dosarul Flota timp de zece ani şi-apoi să ne spună
victorios că a intervenit prescripţia? De ce trebuie ca anumite
fapte, în general, să beneficieze de prescripţie? De ce un
bandit care m-a jefuit să poată fugi din ţară, iar după câţiva ani
să se întoarcă la fel de curat ca lacrima şi să mai tragă câteva
jafuri similare? De ce un procuror sau un judecător ticălos pot
dormi liniştiţi la doar 1 an de la comiterea unei nedreptăţi? Dacă
a făcut odată o nedreptate, probabil c-o va face şi-a doua, şi-a
treia, şi-a „n”-a oară. Şi-apoi, e corect ca la capătul unei activităţi
infracţionale plină de ticăloşii, să poată să-şi trăiască liniştit
bătrâneţile beneficiind de-o pensie nesimţit de generoasă?
Culmea, plătită fix de cei pe care i-a abuzat!
Chiar şi la nivelul omului de rând s-a declanşat „anticorpul”.
Parchetele au un nivel de încredere din ce în ce mai scăzut,
peste 70% dintre români considerând că procurorii nu instrumentează corect dosarele. 88% din populaţie cere introducerea unei
legi de răspundere a magistraţilor. Sunt cifre copleşitoare care ar
trebui să declanşeze demisii în lanţ în condiţiile în care Parchetele
au ajuns la cote de popularitate similare lui Ceauşescu în 1989.
De ce totuşi este permisă şi perpetuată o asemenea nedreptate
strigătoare la cer? De ce un om care poate nenoroci vieţile
altora trebuie să beneficieze de prescripţie, de ce trebuie lăsat
să scape şi se refuză sistematic răspunderea acestuia pentru
faptele sale? Desigur, pentru a proteja un sistem infracţional
ilegitim care serveşte interese paralele cu cele ale ţării. Faptul
că tartorele principal la care se raportează toată floarea sistemului
de forţă din România e Ambasada SUA ar trebui să-i dea de
gândit oricărui om cu creierul acasă. La noi însă, faptul că-i
pupi ghiulul lui Klemm e motiv de laudă, iar dacă ai ajuns atât
de intim încât să-l pupi în cur eşti aproape un erou.
România e la capătul puterilor. Sistemul colonial a instalat ilegitim
autonomii peste autonomii. La fiecare pas dai peste instituţii autonome, care fac ce vor atâta timp cât servesc interesul ocupantului.
Sunt autonomii false care fac votul inutil, anulând din start ceea
ce vrea omul. De la Referendumul ilegal anulat în 2012, în care
peste 90% dintre participanţii la vot i-au spus să plece lui băsescu,
iar cealaltă parte interesată, SUA, i-a dat binecuvântarea să stea,
lucrurile s-au degradat continuu. Acum, statutul de colonie al
României este deja legiferat indiferent de cine câştigă alegerile.
Există ieşire? Probabil că da, însă numai urmând o linie de
forţă care se despăducheze atât serviciile esenţiale ale statului,
cât şi în domeniile conexe. Recâştigarea independenţei ţării
este practic imposibilă fără o curăţenie generală. Ne aflăm în
metastază şi doar un chirurg bun ne mai poate salva. Credeţi
că mai putem găsi aşa ceva?

Toate crimele politice din Istorie
au fost acoperite legal de
judecători. De Justiția
zisă și independentă
Ion Cristoiu

Băgînd de seamă că nu m-am pronunțat pro sau contra Legilor Justiției,
propuse și promovate de unulsingur, nu fără bărbăție, trebuie să
recunosc, de ministrulJustiției, Tudorel Toader, un cititor își exprimă nedumerirea sub forma unei întrebări, vorba lui Dobrogeanu Gherea, cu
tendință: Cum de nu săriți în apărarea Legilor Justiției, atacate cu atîta
ferocitate de Deep State prin agențiisăi de la suprafață: Divizia Presă a
Binomului, în frunte cu Digi Tv și Realitatea Tv, TeFeLiștii, USR, partidele
oportuniste, precum PNL-ul condus de maimuțăritorul Ludovic Orban?
Întrebarea are în subtext trimiterea la o realitate: În ultimii ani m-am
manifestat ca un combatant cu condeiul împotriva Dictaturiisecrete a lui
Deep State, dictatură instaurată printr-o lovitură de stat care a durat mai
mult de un deceniu. Principalul instrument de acțiune al acestei Dictaturi
l-a constituit Justiția. Prin Justiție înțelegînd nu numai procurorii, ciși,
dacă nu mai ales, judecătorii, cei mai mulți de la instanțele superioare,
tot mai bogate în privilegiiși, prin urmare, cele maisensibile la presiunile
exterioare. Legile Justiției, deși deocamdată luînd aparența unei inițiative
strict personale a lui Tudorel Toader, sînt prezentate de cei care le
sprijină, din politică și din presă, drept Operațiunea prin care Justiția va
fi luată de sub cizma sergenților mesianici din Deep State.
Logic ar fi – sugerează cititorul – ca un luptător împotriva lui Deep
State, instrument folosit și de așa-zișii parteneristrategici aiRomâniei
pentru a-și promova interesele în defavoarea intereselor noastre
naționale, să se suie pe baricada celor care apără Legile Justițieișisă
tragă cu întreg armamentul din dotare în cei care au luat cu asalt și cu
zbieretele de rigoare, inițiativa lui Tudorel Toader.
Iată că eu mă păstrez în espectativă de cînd Tudorel Toader, prezentîndu-și propunerile, a declanșat în România o isterie tipică unei țări
neașeazate în care confruntarea de argumente e înlocuită cu confruntarea
de zbierete.
Miercuriseara, la emisiunea România 9, moderată pe TVR de Ionuț
Cristache, am explicat, într-un context de reeditare a isteriei din întreaga
societate, că-mi propun să abordez lucid, fără patimă pro sau contra,
așa cum îi stă bine unuiIstoric al clipei, bătălia stîrnită de legile Justiției.
De ce o asemenea poziție?
De ce nu sar în apărarea inițiativei lui Tudorel Toader? Și dacă nu sar
pentru a-lsusține pe Tudorel Toader de cu nu arunc și eu, asemenea
multora, cu Huideo! în Pachetul de legi?
Răspuns simplu și categoric, dintre cele care se dau și-n fața plutonului
de execuție: Știu din Istorie că Justiția, coafată șifardată drept
independentă, a fost instrumentul ticălos prin care s-a dat o spoială de
legalitate crimelor politice odioase.
Și nu mă refer la procurori, pe care nu-i consider în Istoria Babuiniei
noastre ca făcînd parte dintre magistrați, ci dintre securiștii cu orizont
de milițieni pitecantropi.
Ori de cîte orisunt aduse în discuție crimele și abuzurile stalinismuluiromânesc
sunt invocațisecuriștii, procurorii, milițienii, activiștii de partid. Se trece cu
vederea adevărul că cu rare excepții oamenii nevinovați au ajuns la
pușcărie în urma uneisentințe date de un judecător. Fie din oportunism,
fie, în cele mai multe cazuri, din ticăloșie.
Un institut se ocupă de pedepsirea celor care au comis abuzuriși crime
în anii stalinismului. Printre cei descoperițiși trași de barbă din văgăuna
pensiei de lux n-am auzit pînă acum să fie vreun judecător care a trimis
sute de oameni la pușcărie. Au fost reabilitate sute de victime ale
sentințelor ticăloase, dar nici un judecător care a dat astfel de sentințe na fost invocat măcar pentru a-lști cei de azi.
De ce a fost Justiția, sub pretenția de independentă, instrumentul
bulanul pentru ciomăgirea (uneori pînă la moarte) a adversarilor politici
airegimurilor succesive?
Răspunsul îl dau scrieri mai vechi ale mele dedicate Proceselor din anii
1936-1938 de la Moscova, Proceselor din aniistaliniști de la noiși
Proceselor intentate foștilor de după decembrie 1989. În toate aceste
cazuri, am avut de a face cu folosirea Justiției de către diferite regimuri
ca instrument de spoire a crimelor astfel încît să pară legale. Fie și o
simplă privire asupra celor Trei Procese de la Moscova conduce la o
nedumerire descumpănitoare.
După 1934, Stalin era Stăpînul absolut al URSS. Toți adversariisăi
politici puteau fi împușcațisau trimiși în Gulag fără proces. Cu toate
acestea, cele trei Procese (16 victime în 1936, 17 în 1937, 21 în 1938),
au presupus un efort uriaș din partea NKVD, dar și a lui Stalin, de a organiza parodii de procese. De ce era nevoie de dosare măsluite, de
procurori zbiri, de judecători care să dea sentințele primite în plic?
Răspunsul e amar pentru cel care mai crede în dreptate pe lumea asta.
Stalin avea nevoie ca de aer de sentințe date de judecători împotriva
adversarilor săi pentru a le terfeli imaginea.
Una e să împuști pur șisimplu un om și alta e să-l împuști prin sentință.
Culmea cinismului e faptul că ori de cîte ori era întrebat de jurnaliștiistrăini
– chiar dintre ceifavorabili URSS – asupra sentințelor, Stalin invoca
independența Justiției.
Toate regimurile care au invocat independența Justiției au făcut-o cu
atît mai tare, cu atît mai zgomotos, cu cît au folosit Justiția ca instrument
în bătălia lor pentru Putere.
După 23 august 1944, judecătorii acționînd în numele Justiției independente
i-au condamnat la moarte pe cei din Guvernul Antonescu într-un proces
măsluit. La ordinele comuniștilor, desigur. Aceeași judecători care-i
condamnase la moarte pe comuniști la porunca regimului Antonescu.
După decembrie 1989, judecătorii care condamnaseră pe nedrept
oameni nevinovați sub regimulCeaușescu sau grăbit să-i condamne,
tot nedrept, pe foștii din regimul Ceaușescu.
Vi-i amintiți pe odioșii judecători din primul lot CPEx de procese?
Vă amintiți cum îiscuipau pe acuzați în plină ședință și cum pupau mîna
procurorilor, care luaseră acum locul securiștilor?
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Indiscutabil, prin Lovitura de stat de un deceniu dată de sergenții majori
mesianiciJustiția a devenit un instrument al Sistemului.
Prin intermediulrețeleisale din presă, din politică, din societatea civilă,
Deep State a prezentat toate măsurile luate ca stînd sub semnul
independenței Justiției.
De sub controlul politic, Justiția a trecut sub controlulCSM.
CSM a devenit însă în acest timp terenul tactic al Sistemului.
Și astfel prin intermediulCSM, Justiția a trecut sub controlul Noii
Securități. Locul politicienilor l-au luat sergenți mesianici din Pădurea
Băneasa.
Și astfel, invocînd independența Justiției, Deep State a condus și
conduce România din umbră.
Modificările propuse de Tudorel Toader au drept notă de esență luarea
Justiției din mîna Sistemuluiși trecere în mîna Ministerului de Justiție.
Trecere care înseamnă preluarea Justiției de către Politic.
Și Sistemulși Tudorel Toader invocă independența Justiției.
În realitate, asistăm nu la o bătălie pentru crearea condițiilor ca Justiția
să fie independentă, ci pentru că Justiția să fie a cuiva.
Ar fifost normal ca Justiția să se angajeze în aceste zile într-un război
de dobîndire a uneireale independente.
N-a făcut-o însă timp de 27 de ani. Cum s-a facă acum?
O proză ieftină a promovat imaginea de telenovelă a prostituatei care,
nemaiavînd nevoie de bani, se face fată cinstită.
Viața arată că sînt puține astfel de situații. Nu de alta, dar și prostituția e
pentru unele pînă la urmă o plăcere.

Educație sau învățământ?

De 27 de ani, de câte ori vine vorba despre porcăriile cotidiene
(sociale, economice, politice, juridice, etc.) din viața românilor, mai
devreme sau mai târziu se ajunge la „concluzia” că rezolvarea tuturor
relelor e schimbarea mentalității populației. Care mentalitate trebuie
„îmbunătățită” prin educație, de CĂTRE sistemul de educație.
Numai că, tot în acești 25 de ani, componenta educativă a dispărut
complet din școlile românești. A rămas doar învățământul.
Un învățământ ciudat (să zicem) care a reușit să creeze românul cu
adevărat nou. S-au folosit toate pretextele și metodele imaginabile.
Programele „supraîncărcate” au fost reduse, manualele s-au tot subțiat,
iar curentul general (declarat) a fost fixat către pragmatism, în detrimentul
cunoștințelor „generale”.
Ne-am trezit, astfel, cu un sistem de învățământ care nu produce nimic
altceva decât „consumatori avizați”. Cei care, astfel, au devenit
„planctonul” social și electoral (aproape) ideal.
Ce poate fi mai ușor de manipulat decât o gloată de semi-alfabetizați,
dar cu pretenții generate de diplomele atât de masiv tranzacționate de
sistemul comercial școlar, pe piața liberă?
E adevărat că mai apare și câte un idiot cu inițiativă, coșmarul oricărei
(mult dorite) societăți amorfe. Dar ăștia sunt ușor anihilați prin includerea
lor într-o submulțime, la fel de amorfă, dar cu pretenții mai mari, cea a
politicienilor de mâna a doua, de la centru sau din teritoriu.
Revenind la școala românească, rolul ei EDUCATIV ar trebui să fie
MĂCAR sădirea de repere, OBLIGATORII pentru formarea propriilor
opinii și convingeri. Dar dacă pe parcursul anilor de școală se prezintă
copiilor doar informații superficiale și sumare, selectate mai degrabă
politic (dacă nu chiar ideologic), rezultatul e, pur și simplu, lipsa de
discernământ – social, politic, economic sau doar uman.
Acum un an am avut curiozitatea să mă uit în manualul de istorie de
clasa a XII-a. Las la o parte grosimea, ceva mai mare decât a unei
broșuri cu oferte de supermarket, și abundența de „poze”. Ceea ce ma speriat (pe bune) era absența TOTALĂ a răscoalelor, a războaielor
țărănești, a grevelor muncitorești interbelice.
1907, Horia, Cloșca și Crișan, Gheorghe Doja (confundat mai nou cu
Gheorghiu-Dej), Lupeni, Grivița – nimic, ZERO!
Marii domnitori – Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul –
erau TOȚI înghesuiți într-o singură frază.
În schimb, repetat până la saturație, era prezent conceptul de proprietate
și, pentru „culoare”, erau descrise pe larg ocupațiile „seniorilor”
proprietari, precum petrecerile, vânătoarea, turnirurile și, din când în
când, câte un război pentru și mai multe proprietăți.
Vedeți, deci, că materia expusă în acest manual e nu doar incompletă și
superficială, ci de-a dreptul propagandistică. S-a exclus din start ORICE
posibilă referință atât asupra luptei de clasă (și a cauzelor ei), cât și (mai
ales) a posibilității existenței și folosirii ei.
Situații similare se întâlnesc și în manualele celorlalte științe umaniste.
Cine vrea, poate să se „delecteze” pe cont propriu.
Sigur că pe lângă pervertirea educației școlare din punct de vedere
politic, ideologic și COMERCIAL, putem discuta și despre „calitatea”
tot mai proastă a profesorilor, rezultat al aceluiași sistem de învățământ,
combinat cu salariile mici. Nu pot, totuși, trece cu vederea, FENOMENUL
de masă al meditațiilor nefiscalizate, practicat, de altfel, cu multe
decenii înainte de 1990.
Putem dezbate și despre rolul „educativ” pe care l-a preluat media, în
special televiziunile, chiar dacă acestea fug ca dracul de tămâie de
recunoașterea acestei realități. Nu mai insist asupra „modelelor” de
succes promovate seară de seară pe toate canalele.
Cât despre rolul familiei în crearea acelui fond de valori, în primul rând
morale, denumit generic „cei 7 (6,5) ani de-acasă, mai bine să nu
amintim. Ce va învăța un copil ai cărui părinți lucrează în străinătate?
Dar cel ai cărui părinți lucrează la multinaționale zi-lumină, adică tot
lipsesc din preajma copilului toată ziua? Dar al bugetarilor cu vile,
mașini scumpe, vacanțe exotice și studii în străinătate? Dar al
politicienilor înșiruiți la coadă, la DNA? Și așa mai departe…
Lista e nesfârșită, dar rezultatul e unul singur și îl vedem deja la
generațiile ajunse la adolescență sau trecute de ea. Indiferență,
oportunism, nesimțire, agresivitate, libertinaj (sub masca toleranței) –
cam tot ce e necasar pentru a „reuși” în viață cu ORICE preț, peste cadavrele celorlalți (uneori la propriu).
Vă rog, deci, pentru că e mult prea târziu să mai schimbăm ceva, cel
puțin să nu mai confundăm educația cu învățământul.
Să nu mai împopoțonăm școala cu atribute educaționale, pe care le-a
pierdut de mult, din lipsă de cerere pe piață…
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BOICOT TOTAL! Românii
se unesc împotriva Kaufland:
„Hai să le arătăm că…”

Incidentul neplacut in care a fost implat lantul de magazine
Kaufland nu a lasat indiferenti pe internatuti. Sute de romani
au decis sa se uneasca impotriva magazinului, spunand ca nu
vor mai cumpara produse din astfel de unitati.
Scandalul, care a lansat o URIASA REVOLTA pe internet, e
departe de a se fi incheiat
Mai multi internauti au decis sa NU mai cumpere produse din
Kaufland, ca urmare a faptului ca o angajata de origini maghiare
a refuzat sa serveasca un blogger roman, pentru simplu fapt
ca vorbeste in romana. Redam mai jos mesajul prin care se
boicoteaza celebrul magazin Kaufland

„Va invitam cu respect sa ocoliti magazinele Kaufland Romania.
Daca dansii au impresia ca parerea noastra NU conteaza si
trateaza cu ignoranta aceste derapaje, rasiste, atunci hai sa le
aratam ca banii romanilor ii tin in Romania.
Bucuresteni evitati magazinele Kaufland Bucuresti Aparatorii
Patriei, Kaufland Bucuresti Barbu Vacarescu, Kaufland Colentina,
Kaufland Ferentari Kaufland Bucuresti Vitan, Kaufland Bucuresti
Valea Oltului Kaufland Bucuresti Vulcan
Si orice magazin Kaufland va iese in drum.
E timpul sa inteleaga si managementul acestui hipermarket in
ce tara se afla. Poate au uitat.
#boicot #kaufland
Mai jos vedem ca nu este un accident, o intamplare.„
Raspunsul magazinului lasa de dorit
Compania Kaufland a revenit astazi cu precizari legate de incidentul de la supermarketul din Odorheiu Secuiesc, in care un
blogger clujean nu a fost servit pentru ca nu ar fi stiut maghiara.
Compania sustine ca motivul a fost altul. Kaufland nu a luat
deocamdata nicio masura impotriva vanzatoarei si precizeaza
ca eventualele sanctiuni vor fi confidentiale.
„La ora la care a avut loc discutia filmata la punctul Grill (9:47),
programul de lucru cu clientii nu incepuse inca, angajata fiind
implicata in sarcinile obisnuite de pregatire pentru deschiderea
oficiala de la ora 10:00. Din acest motiv, casa de marcat nu era
inca operationala, iar aceasta nu a putut incheia procedura de
incasare, neputand servi astfel clientul si restituindu-i suma”,
se arata in comunicatul Kaufland.
Kaufland o da la „intoarsa”
Compania a transmis un alt comunicat astazi in care se arata:
„Regretam atitudinea angajatei din cadrul magazinului din
Odorheiul Secuiesc. Este un comportament de care ne dezicem,
Kaufland avand o serie de principii care pun respectul fata de
clienti si amabilitatea pe primul loc.”
Amenda URIASA pentru Kaufland! Limba romana nu constituie
un criteriu pentru angajare
Protectia ConsumatoruluiHarghita a aplicat astazi o amenda
de 10.000 de lei supermarketului Kaufland Odorheiul Secuiesc,
deoarece vanzatoarea de la grill nu cunostea limba romana.
Controlul s-a intamplat dupa ce, ieri, in mass media romanesti
a aparut o filmare in care o angajata de la Kaufland Odorheiu
Secuiesc a refuzat sa serveasca un client care nu stia maghiara.
„Comisarii care au fost in control sunt de la Protectia Consumatorului Harghita, pentru ca ei au competenta in Odorheiu
Secuiesc si sunt etnici maghiari. Am vorbit cu unul dintre ei
care a zis ca nu i se pare normal ce se intampla, cu toate ca e
etnic maghiar. Intr-adevar vanzatoarea nu stia limba romana.
Nu este aceeasi vanzatoare cu cea care apare in filmarea de
pe YouTube. Aceasta angajata chiar nu stia limba romana.
Daca cea din filmare poate ca simula, nu am de unde sa stiu,
aceasta chiar nu stia. Asta mi-au spus inspectorii. Si cand a
venit directorul magazinului se putea vedea ca ea chiar nu
stie limba romana”. Atunci, inspectorii l-au intrebat pemanager
: „Cum puteti angaja pe cineva pe vanzari care nu stie limba
romana?”. „El a raspuns atunci ca nu poate cere cunoasterea
limbii romane ca o conditie pentru angajare, deoarece ar fi discriminare”.
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Kaufland, campion la amenzi, in Iasi
In anul 2017 comisarii de la ComisariatulJudetean pentru ProtectiaConsumatorilor Iasi au efectuat controale la Kaufland
Romania la punctele de lucru din Iasi. De la inceputul anului
lantul de magazine Kaufland a primit trei amenzi in valoare
totala de 5.000 de lei si un avertisment. Iesenii nemultumiti de
lantul de magazine Kaufland din Iasi au depus anul trecut mai
multe reclamatii la Comisariatul Judetean pentru Protectia
Consumatorilor (CJPC). In urma acestor reclamatii si a
controalelor specifice demarate de comisari, in lantul de hipermarketuri Kaufland au fost efectuate 77 de controale. Comisarii
au aplicat 30 de amenzi in valoare totala de 95.500 de lei si 4
avertismente. Comisarii au sanctionat magazinul pentru neprecizarea tarii de provenienta la legume si fructe si pentru
practica comerciala incorecta privind pretul sau modul de
calcul al pretului care a indus consumatorului impresia de
avantaj al pretului, fara a exista la raft produsul etalon.
Se poate institui un blocaj?
Postarea are toate sansele de a ajunge „viral”, mai ales ca in
trei ore are peste 300 de share-uri.

Austriecii, cei mai mari
jefuitori ai României

România nu este jefuită doar
de ieri-alaltăieri de austriecii
care ne taie pădurile, ne
exploatează petrolul, gazul
metan și ne-au cumpărat
pe mai nimic Banca
Comercială a României.
Toate palatele pe care le
puteți admira în Viena și
castelele risipite prin Alpii
tirolezi au fost construite cu
aurul jefuit din Transilvania
și restul provinciilor românești
pe care le-au stăpânit
trecător aceste ploșnițe imperialiste. Nu întâmplător, finul
Gauleiterului Klaus Werner Iohannis, Andreas Huber, deși
cetățean german, este consulul Austriei la Sibiu și amândoi
sunt membri într-o lojă masonică vieneză. Nu întâmplător,
pădurile sunt defrișate de austriecii de la Holzindustrie
Schweighofer într-un ritm mai mare după anul 2014 și nu
întâmplător, nu au fost renegociate redevențele pentru petrolul
exploatat de austriecii de la OMV, deși contractul inițial a
expirat tot în anul 2014! Austriecii, prin Imperiul Habsburgic și
Austro-Ungaria până în 1918, acum cu așa-zișii „investitori”,
au fost și sunt cei mai mari jefuitori a României din toate timpurile!
Iată o statistică interesantă despre jaful străinilor, chiar dacă
nu este academică și nici rezultatul unui studiu științific riguros,
care circulă pe internet:
Cât aur s-a jefuit din cele trei țări românești?
România, de-a lungul istoriei, s-a aflat mereu la răscruce de
vânturi, între 3 mari imperii:

1. De la 1393 la 1877 (484 ani) Muntenia, Moldova şi Transilvania au plătit Imperiului Otoman 1.066.305.780 lei-aur, sau
341.021 kg aur (341 tone aur);

2. Imperiul Habsburgic austriac și Austro-Ungaria a ţinut sub
ocupaţie Transilvania, între 1687 şi 1918 (231 ani), Banatul,
între 1718 şi 1918 (200 ani), Oltenia, între 1718 şi 1739 (21
ani) şi Bucovina, între 1775 şi 1918 (143 ani) şi a stors aceste
provincii de 2.450.000.000 lei-aur, sau 857.500 kg aur (858
tone aur);
3. În perioadele de ocupaţie rusească, între 1769 şi 1854 (85
ani), Moldova si Muntenia au fost stoarse de 200.000.000
lei-aur, sau 64.516 kg aur (65 tone aur).

Cu alte cuvinte, austriecii cu Imperiul Habsburgic și apoi Austro-Ungaria, stăpânind 231 ani Transilvania şi 100 ani Bucovina,
au jecmănit de două ori mai mult decât turcii (484 ani) şi de
patru ori mai mult decât ruşii (85 ani).

Fără a mai pune la socoteală tezaurul trimis spre păstrare
ruşilor si nici uriaşele despăgubiri de război impuse României
la sfârşitul WW2, înseamnă o pagubă de 1.264 tone aur, care
astăzi ar fi valorat peste 63 de miliarde de euro.

Trenul Orient Express a făcut
tradiţionala oprire la Sinaia

Trenul Orient Express a oprit luni in Gara Sinaia, cei aproximativ
o suta de calatori de multiple nationalitati fiind intampinati de
oficialitatile locale si vizitand apoi Castelul Peles, relateaza
Agerpres.

"Este a 19-a calatorie pentru noi de la Paris la Istanbul si retur
si este la fel de emotionat de fiecare data. Pasagerii sunt
foarte bucurosi sa traverseze toate tarile. Calatorim din Paris
si suntem foarte fericiti sa fim aici in Sinaia. (...) Ne-am oprit
mereu in Sinaia pentru ca este o oprire istorica datorita regelui
Carol si trecutului pe care el l-a avut cu Orient Expressul. (...)
Este o oprire speciala pentru noi, mai ales sa ii vizitam castelul",
a declarat Bruno Jensens, senior tren manager.
Potrivit acestuia, in tren se afla 98 de pasageri si 44 de membri
ai staff-ului, care depun toate eforturile pentru a face ca fiecare
turist sa aiba parte de o calatorie perfecta.

Reprezentanti ai Primariei Sinaia au declarat pentru Agerpres
ca turistii din Orient Express au fost intampinati de oficialitatile
locale, iar apoi au vizitat Castelul Peles situat pe domeniul
regal din statiune.
"Dupa 134 de ani, celebrul tren de epoca Orient Express traverseaza din nou Romania. Povestea lui incepe la 4 octombrie
1883, cand pleca in prima sa calatorie, din Gare de Strasbourg
(Paris), cu destinatia Istanbul. (...) Fiecare vagon, construit in
anii 1920, are propria poveste legata de numele unor regi sau
al unor celebritati. Vagoanele au fost reabilitate si asigura tot
confortul si luxul calatorilor. Cristal venetian, tapiserii orientale,
portelanuri chinezesti si piese de mobilier din cedru sau lemn
de trandafir, totul a fost restaurat pentru ca Orient Express-ul
sa arate ca odinioara", se arata intr-o postare pe pagina de
Facebook a CFR Calatori.

Dacia cea mai ieftină. Cum
arată modelul de 3.500 de euro

Noul Renault Kwid, modelul low-cost construit de francezi în
India, a fost fotografiat la Paris. Potrivit revistei Caradisiac,
mașina ar putea ajunge pe piața europeană în 2018, unde ar fi
comercializată sub brandul Dacia.
Versiunile produse în India au minimum de echipamente de
siguranță și costă doar 3.500 de euro, potrivit sport.ro.
Ea va fi comercializată sub marca Dacia, dar, pentru respecta
standardele din Europa, mașina trebuie îmbunătățită din punct
de vedere tehnic, ceea ce va duce prețul la cel puțin 5500 de
euro.

Romanian Journal • New York

Se AMÂNĂ începerea
anului școlar?

Elevii de clasa a V-a vor învăţa
la dirigenţie despre Smiley
şi Zuckerberg.

Cum arată manualele de
"Consiliere şi dezvoltare personală"

Singurele manuale pe care elevii de clasa a V-a le vor primi la
începerea cursurilor sunt de sport, religie și dirigenție. Cele
aferente ultimei materii au fost tipărite sub numele de „Consiliere
și dezvoltare personală“.
Profesorii au anunțat că e posibil ca anul școlar să nu înceapă,
așa cum era anunțat, pe 11 septembrie. Totul, din cauza
salariilor, după ce guvernanții i-au mințit pr profesorii cu
creșterile lefurilor, dar și cu tichetele de vacanță. Până la urmă,
anul școlar 2017 - 2018 începe pe 11 septembrie, a anunțat
luni ministrul Educației Naționale, Liviu Pop.
El a spus că actualul calendar care prevede începerea noului
an școlar pe 11 septembrie a fost stabilit încă din luna februarie,
împreună cu partenerii sociali.
"Tot în acest sediu am fost secretar de stat în februarie când
am discutat alături de partenerii sociali, părinți, elevi, reprezentanți
ai sindicatelor structura anului școlar. Atunci am stabilit structura
anului școlar cu cele 35 — 36 de săptămâni absolut necesare
pentru desfășurarea unui an școlar în România. Fapt pentru
care, în data de 11 septembrie, așa cum spune ordinul de
ministru, începe anul școlar din învățământul preuniversitar
2017 — 2018. Sunt foarte multe școli care sunt în renovare și
personal nu cred că amânarea începerii anului școlar cu o
săptămână va schimba foarte mult situația din punctul acesta
de vedere, dacă vrem să fim cinstiți cu noi înșine. Alături de
Federația Asociațiilor de Părinți în luna februarie a acestui an
am luat această decizie de începere a anului școlar în 11 septembrie", a explicat demnitarul, într-o conferință de presă.

Imagini pornografice
cu o elevă de 16 ani din Iaşi.
Scenele XXX au fost trimise
profesorilor, dirigintelui
şi colegilor de clasa

Scandal de proporţii la o şcoală din Iaşi. O elevă de 16 ani a
fost nevoită să îndure umilinţe cumplite după ce fostul său iubit
le-a trimis profesorilor, dirigintelui şi colegilor de clasă un
filmuleţ cu ea intreţinând raporturi sexuale. Acum băiatul a
ajuns după gratii.
O elevă de 16 ani din Iaşi a fost nevoită să îndure umilinţe de
neimaginat după ce fostul său iubit le-a trimis profesorilor, dirigintelui şi colegilor de clasa un filmulet in care ea intretine
raporturi sexuale. Baiatul a facut mai multe inregistrari video
cu eleva in timp ce-si faceau de cap in pat.
Unele dintre aceste inregistrari au fost facute cu acordul fetei
care il iubea foarte mult si avea incredere deplina in el. Evident,
este vorba de dragoste naiva intre copii. Filmuletele respective
sunt cat se poate de expresive si de explicite. Baiatul isi invata
partenera sa faca unele lucruri cu totul noi pentru ea si cat se
poate de socante pentru cei care au vazut acele imagini.
Când fata a vrut să pună punct relaţiei, băiatul de 19 ani a
început sa o santajeze cu acele fimulete din intimitatea lor. I-a
spart parola de Facebook si dupa ce a intrat acolo a distribuit
la toata lista ei imaginile scandaloase. Unele dintre aceste
imagini ar fi fost prelucrate si modificate de el pentru ca
lucrurile sa aiba un impact mult mai puternic asupra prietenilor
comuni. Le-a trimis imaginile din timpul partidelor de amor
inclusiv profesorilor si colegilor fostei sale iubite
Potrivit bzi.ro, la finalul saptamanii trecute, procurorii de la
Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata
si Terorism Iasi l-au pus sub acuzare pe Gabriel Mihai Crasmariuc
pentru un numar impresionant de infractiuni: producere, detinere,
procurare, stocare, expunere, promovare, distribuire, precum
si punerea la dispozitie, printr-un sistem informatic sau alt
mijloc de stocare a datelor informatice, de materiale pornografice
cu minori, acces ilegal la un sistem informatic, violarea secretului
corespondentei, alterarea integritatii datelor informatice, transferul
neautorizat de date informatice si santaj.
Dupa ce i-au fost aduse la cunostinta toate aceste acuzatii,
vineri dupa-amiaza adolescentul a fost adus in fata judecatorilor
de la Tribunalul Iasi pentru emiterea mandatului de arestare
preventiva. Judecatorii au admis propunerea procurorilor si
astfel pentru urmatoarele 30 de zile Gabriel va ramane in
spatele gratiilor.

Elevii vor studia capitolele: „Vacanța, o lecție prețioasă",
„Adevărata valoare sunt eu", „Constelație de emoții și cuvinte",
„Expediția învățării", „Viitorul e în puterea ta", „Eu+".
Manualul se axează pe dezvoltarea personală: „Este o disciplină
specială deoarece este în conexiune puternică cu tine și cu viața
ta... îți propune o incursiune în lumea ta, a creșterii personale", îi
asigură autorii pe elevi. Aceștia din urmă sunt îndemnați să
încheie un „contract de dezvoltare personală" scriind pe o foaie
o serie de angajamente: „de azi, voi înceta să...", „de azi înainte,
voi continua să...", „de azi înainte, voi începe să...".
Ca o ironie, deși premierul Tudose vrea manual „fix", iar Liviu Pop
– manual unic, Mark Zuckerberg nu ar putea fi produsul reformei
în educație propuse de cei doi. Fondatorul Facebook este descris
astfel: „Cu deschidere spre educație, încredere în forțele proprii,
inteligență sclipitoare, atras de orice noutate, pasionat de
informatică, a plecat la drum cu o idee simplă: conectarea oamenilor prin comunicare". După ce li se explică ce sunt abilitățile,
autocunoașterea și talentul, elevii de clasa a V-a aprofundează
elemente de filosofie: despre „sinele global" și „sinele școlar".
„Conceptul de sine se referă la felul în care se poate percepe o
persoană... Sinele global reprezintă modul în care o persoană
își percepe propriile capacități... iar sinele școlar este parte a sinelui global. Sinele școlar reprezintă convingerea elevului că
dispune de capacitatea de a face față cu succes sarcinilor școlare". Pe aceeași pagină aflăm că, la 100 de ani, Neagu Djuvara a
trăit „live" istoria pe care o citim în cărți și manuale.
Fetițelor li se predă faptul că „între 10 și 12 ani cresc sânii, apare
părul pubian și axial, se instalează menstruația". Iar băieților de
12–14 ani că „pubertatea se instalează, în medie, cu doi ani mai
târziu decât la fete. Apar coșurile pe față, se îngroașă vocea și
crește părul facial. Se dezvoltă organele sexuale". Poate că
aceste informații ar fi putut fi oferite de o persoană cu mai multe
competențe decât dirigintele de la clasă și nu într-un mod atât de
lapidar. Este citat adolescentul miop Eliade spunând: „Criza de
pubertate a mers, agravându-se până la sfârșitul liceului. Probabil
datorită ei nu am putut să termin romanul".
Elevii află despre comportamentele sănătoase, dar și despre
sistemul imunitar ori simptomele stresului. Li se spune de ce
trebuie să consume carbohidrați și să exerseze tehnicile de relaxare. „Emoțiile negative, chiar dacă sunt dificile, sunt utile.
Ele sunt cele care ne avertizează în legătură cu anumite
amenințări sau schimbări pe care le gestionăm", spun autorii.
O lecție la fel de complicată precum „sinele" privește acordarea
„feedback-ului pozitiv". Acesta este asemănat cu un sandvici.
„Pentru a acorda un feedback fără a răni interlocutorul, trebuie
îndeplinite câteva condiții: la început se specifică oportunitatea
discuției, se fac anumite constatări obiective cu privire la comportamentul analizat, se precizează consecința sau impactul
comportamentului, se precizează soluții pentru viitor și se
încheie cu o concluzie pozitivă", află elevii de clasa a V-a.
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Inspirația pentru viață vine de la Simona Halep, care este
citată spunând: „Cred că trebuie să mă încurajez în momente
mai puțin bune și să nu mai vorbesc atât de mult". Apoi sunt
enumerați factorii interni și externi care blochează sau motivează
învățarea (p. 49). Strategiile și tehnicile de învățare eficientă îi
deschid microfonul lui Smiley, care este citat: „Învăț în fiecare
zi și sunt foarte atent la ce se întâmplă în jurul meu, nu doar
din punct de vedere muzical. Pentru mine nu există «nu vreau»
sau «nu pot»". Elevii află cele trei stiluri de învățare – vizual,
auditiv, tactil-kinestezic.
În capitolul ultim dedicat viitorului și carierei, Cristina Neagu,
cea mai bună handbalistă din lume, este pozată alături de
Muzeul de Istorie Naturală întemeiat de Grigore Antipa: „O
persoană își poate schimba cariera de două-trei ori în viață.
Pentru asta ai nevoie de flexibilitate și de disponibilitatea de
recalificare". O afirmație care, singură, ar avea nevoie de o oră
întreagă pentru a fi înțeleasă de elevi. O altă oră ar trebui
dedicată criteriilor de alegere a unei profesii, dar este expediată
într-un singur exercițiu. Protecția mediului este menționată
într-o propoziție.
Manualul urmărește să dezvolte gândirea pozitivă și este
redactat pentru a accelera procesul de autocunoaștere a
elevilor de 11-12 ani. Cantitatea de informații, cuvinte și
concepte noi este foarte mare, iar acestea sunt puțin aprofundate.
Manualul este atractiv, frumos paginat, iar autorii – trebuie să o
spunem – l-au realizat după cum a cântat ministrul Liviu Pop.
Unii pedagogi cred că un manual de dirigenție nu s-ar fi impus.
Particularitatea acestei discipline rezida tocmai din faptul că
lăsa profesorului libertatea de a livra elevilor cunoștințe pe
măsura gradului lor de înțelegere. Spre exemplu, la unele
clase se puteau preda ore de responsabilitate socială, la altele
– ore de bune maniere sau mediu, iar elevii puteau afla despre
anumite meserii de la persoane din afara școlii.
Prin acest manual se realizează o nivelare a aptitudinilor și a
ariei de interes a elevului, spun unii profesori. În absența manualului, diriginții erau obligați să prezinte, la început de an, directorului programa aferentă acelei discipline.

Românii vor avea
încă o minivacanță!

După ce Guvernul Tudose le-a acordat o altă minivacanță, în
luna august, bugetarii au un nou prilej de fericire. Aceștia vor
beneficia de o nouă minivacanță de 4 zile. Este vorba despre
două sărbători care se vor lega cu weekend-ul. Angajații vor
mai avea parte de alte patru zile libere, de Sfântul Andrei şi 1
Decembrie. La finalul lunii noiembrie, angajații mai au parte de
două sărbători legale, prevăzute în Codul Muncii.
Ziua de 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei,
sărbătoare legală, va pica în acest an joia, fiind urmată de o
altă zi liberă, de 1 decembrie, Ziua Națională a României.
Cele două sărbători legale sunt urmate de weekend, astfel că
angajații vor avea parte de o altă minivacanță de 4 zile.

Absolut halucinant: ce afacere
ar avea Erbașu cu Biserica
Ortodoxă

După ce Lidl a fost implicat într-un imens scandal din cauza faptului
că ar fi prelucrat în photoshop imaginea unui produs comercializat de
ei, în care se afla o biserică din Grecia, dar fără cruce, un nou caz
aduce multe semne de întrebare. Este vorba despre Erbalact, o
fabrică de lactate care folosește imaginea Mănăstirii Nucet pentru ași promova produsele. Erbalact este parte a grupului de firme Erbașu.
Dacă gigantul Lidl a vrut să evite simbolurile religoase pentru a nu
exclude comunitățile ce au convingeri diferite, Erbalact folosește chiar
și numele Mănăstirii din Muntenia.
Potrivit istoricului producătorului, rețetele ar fi inspirate ”din felul în
care lactatele se făceau odinioară, în mănăstirile românești”, iar
fabrica are ca inspirație Mănăstirea Nucet, aflată în vecinătatea sa.
Mai mult de atât, fabrica ar fi luat de la mănăstire rețetele pentru
specialități ca: brânza de burduf, brânza cu mărar, laptele covăsit și
laptele bătut. De asemenea, sloganul folosit face referire tot la
rânduiala mănăstirească și ar da de înțeles că produsele ar fi realizate
la Mănăstirea Nucet: ‘Promisiunea noastra: Produse facute in buna
randuiala manastireasca, din ingrediente naturale, fara conservanti.’
Deși firma susține vehement apartenența de această mănăstire,
aceasta a scos crucea mănăstirii, imaginile de pe produse aratând
peisajul unei mănăstiri fără cruce.
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Pentru îndeplinirea cu succes
a sarcinilor cărui ”serviciu”
au fost decorați Maior şi Coldea
de şeful CIA?

Fostul director SRI George Maior, actual ambasador
al României la Washington, şi fostul său prim-adjunct,
generalul (r) Florian Coldea, au fost decoraţi de
directorul CIA, Michael Pompeo. Evenimentul ar fi
avut loc în luna mai a anului curent, însă s-a aflat
abia acum, informează adevarul.ro.

Maior a fost decorat cu Ordinul Earl Warren de către
directorul CIA numit de Trump. Potrivit sursei citate,
distincţia i-a fost oferită pentru “parteneriatul deosebit
cu Statele Unite şi excepţionala viziune de cinducere
de care a dat dovadă cât a fost director al Serviciului
Român de Informaţii”. “(…) Aţi avut un impact profund
şi pozitiv în dezvoltarea SRI şi aţi fost esenţial în
dezvoltarea relaţiilor robuste, care rezistă şi azi, între
serviciile noastre”, se precizează în documentul prin
care directorul CIA anunţă decorarea lui Maior.
Şeful CIA mai apreciază, în context, că cei 8 ani
petrecuţi de Maior la conducerea SRI s-au concretizat
într-o profesionalizare şi eficientizare a Serviciului şi
că buna colaborare cu agenţia americană s-a concretizat în “succese operaţionale comune împotriva
celor mai dificile ţinte”.
Reprezentanţii administraţiei americane l-au decorat
şi pe fostul adjunct de la SRI, Florian Coldea, cu
distincţia Alben W Barkley într-o ceremonie care a
avut loc la sediul CIA după trecerea în rezervă a lui
Coldea, în urma unui scandal imens.

Plângere penală împotriva lui
Mark Gitenstein,
fostul ambasador al SUA

Ingrid Mocanu, fost director în cadrul Ministerului
Justiţiei, a anunțat, marți, la Antena 3, că va depune
o plângere penală la DNA împotriva fostului ambasador
SUA la București, Mark Gitenstein.
Plângerea împotriva fostului oficial american are în
vedere contractul cu Fondul Proprietatea.
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CÂND va fi organizat
REFERENDUMUL pentru
MODIFICAREA Constituției
Căsătoria legală,
între bărbat şi femeie!

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni
seara, după ședința Comitetului Executiv al partidului,
când se va desfășura referendumul de modificare a
Constituției în sensul redefinirii familiei. Inițiativa
Coaliției pentru Familie a fost adoptată de Camera
Deputaților, urmând să fie votată și în Senat, în
calitate de for decizional.
Astfel, liderul social-democrat a spus că atât la nivelul
grupului senatorial al partidului, cât şi la cel al grupului
din Camera Deputaţilor, precum şi la nivelul Guvernului
s-a decis organizarea referendumului pentru modificarea
Constituţiei în această toamnă.
„E o decizie politică”, a explicat Liviu Dragnea, citat
de News.ro.
Pe 9 mai, deputații au adoptat, cu 232 voturi „pentru”,
22 de voturi „împotrivă” şi 13 abţineri, iniţiativa
cetăţenească de revizuire a Constituţiei pe tema
definiţiei familiei. Propunerea Coaliției pentru Familie
modifică alineatul 1 al articolului 48 din Constituţie
care va avea următoarea formă: „Familia se întemeiază
pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o
femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia
şi instruirea copiilor”.
În forma actuală, articolul 48 stipulează că „familia
se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi,
pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea
părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copiilor”.
Coaliţia pentru Familie a strâns un număr de 3
milioane de semnături, pe care le-a depus la Senat
alături de o propunere de revizuire a Constituţiei
privind definiţia familiei prin care se cere modificarea
articolul 48, alineatul 1, care se referă la definiţia
familiei.
Potrivit articolului 151 al legii fundamentale, proiectul
sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de
Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de
cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei
Camere. Dacă prin procedura de mediere nu se
ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul,
în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei
pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
După aprobarea ei prin referendumul, organizat în
cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau
a propunerii, revizuirea este definitivă.

Maria Grapini la Bruxelles,
după reacția lui Hans Klemm
în scandalul legilor justiției:
‘De când comentează Ambasada
SUA idei, sugestii, propuneri’?

Aflată în Parlamentul European, la început de nouă
sesiune parlamentară, umanista Maria Grapini a avut o
reacție imediată la comunicatul Ambasadei SUA din România, privitor la propunerile ministrului Tudorel Toader pe
noile legi ale Justiției.
Comunicatul Ambasadei sună astfel: “Parteneriatul Strategic
dintre Statele Unite ale Americii şi România se bazează
pe angajamentul faţă de valorile democratice, buna
guvernare şi consolidarea statului de drept întrucât acestea
sunt fundamentul pentru creșterea securității și prosperității
noastre comune. Instaurarea fermă a statului de drept are
nevoie de un sistem judiciar puternic şi independent,
precum şi de procurori independenţi care pot urmări
activităţile infracţionale fără imixtiuni politice sau limitări
ale actului legal de justiţie. Statele Unite au luat cunoştinţă
de propunerile Ministerului Justiţiei din 23 august cu îngrijorare pentru independenţa sistemului judiciar. Îndemnăm
toţi actorii executivi, legislativi şi judiciari din România să
colaboreze pentru a continua lupta ţării împotriva corupţiei
şi pentru a asigura credibilitatea instituţiilor sale”.
Europarlamentarul PPU-sl s-a declarat surprins de noua
atenționare publică americană, în condițiile în care vorbim
de parteneri strategici şi de o diplomație de înaltă clasă.
“Nu văd locul şi rostul unor asemenea reacții, în public, în
ochii întregii lumi, când vorbim de parteneri de cursă
lungă, care au în spate ani de încredere solidă şi de
proiecte de anvergură! Nu apăr Guvernul, nici pe ministrul
Justiției, apăr România şi imaginea ei, aici şi oriunde. Mia atras deja atenția un coleg, că americanii ne-au tras din
nou de urechi şi că se amestecă în subiecte interne
româneşti, că doar ştirile circulă…Consider că suveranitatea
României e sfântă şi că astfel de poziții oficiale nu sunt de
bun augur. Oricum, dacă e să intru în subiect, sunt
propuneri de modificare ce vizează un set de legi, nu sunt
legi promulgate! De când Ambasada SUA comentează
idei, sugestii, propuneri? Că la noi se poartă un război dur
pe pierderea sau câştigarea puterii absolute în Justiție o
ştim, dar se poartă intern, între “interni”. Suntem un stat
suveran, independent şi membru cu drepturi depline al
UE! Îndemnul public făcut de SUA, de a combate propunerile,
mi se pare absolut ieșit din cadrul diplomației si al
respectului reciproc între două state! Chiar săptămana
aceasta, am adresat o întrebare scrisă Comisiei Europene,
legat de subiectul separării puterilor in stat, răspunderea
magistraților şi numirea procurorilor. Voi face public
răspunsul, dar, până la urmă, suveran în legiferare este
Parlamentul național. Este o propunere făcută transparent
si argumentat de către ministrul Justiției şi va urma dezbaterea în Parlament”, a declarat europarlamentarul PPUsl, Maria Grapini.

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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SUA si Coreea de Nord,
intensificarea conflictului

Echipa de securitate a preşedintelui SUA analizează toate
opţiunile privind aducerea pe calea cea bună a liderului nordcorean care a ordonat noi teste nucleare. CNN a examinat
împreună cu experţi aspectele unei eventuale intervenţii militare
şi concluzionează că SUA nu se află într-o poziţie ce i-ar
garanta succesul pe câmpul de luptă. Coreea de Nord a declarat
marţi că a trimis recent un „pachet cu cadouri“ SUA şi că
urmează altele, prin vocea ambasadorului său Han Tae Song la
ONU, care a participat la o conferinţă internaţională privind
dezarmarea la sediul Naţiunilor Unite din Geneva, la două zile
după cel de-al şaselea test nuclear efectuat de către Phenian,
relatează Reuters.
"Măsurile recente de autoapărare ale ţării mele, Republica
Populară Democrată Coreeană (RPDC), reprezintă un pachet
cu cadouri adresat nimănui altcuiva decât SUA", a declarat Han
Tae Song la forumul de la Geneva. "Statele Unite vor primi mai
multe pachete cu cadouri din partea ţării mele atât timp cât se
bazează pe provocări nesăbuite şi încercări inutile de a exercita
presiuni la adresa RPDC", a afirmat diplomatul nord-coreean.
Analiştii susţin că ambasadorul nord-coreean s-a referit la
ultimele teste nucleare ale Phenianului şi la următoarele pe
care le va face. Autorităţile din Coreea de Nord au fost observate
transportând ceea ce părea a fi o rachetă balistică intercontinentală
(ICBM) pe coasta de vest a ţării, a relatat marţi publicaţia sudcoreeană Asia Business Daily, citând o sursă din serviciile
secrete de la Seul, sub rezerva anonimatului. Deplasarea
rachetei a fost detectată încă de luni, intervenind la o zi după al
şaselea test nuclear al Coreii de Nord. Dispozitivul a fost reperat
în timp ce era transportat pe timp de noapte, posibil, pentru a
se evita o eventuală supraveghere. Coreea de Nord dispune
de facilităţi de lansare pentru programul său de rachete pe
coasta de vest a ţării. Ministerul Apărării sud-coreean nu a
putut să confirme aceste informaţii, după ce anunţase luni parlamentul că există indicii potrivit cărora regimul de la Phenian
ar putea să efectueze noi lansări de rachete, inclusiv ICBM, în
orice moment. Conform serviciilor de informaţii sud-coreene, o
nouă posibilă lansare ar putea avea loc la 9 septembrie, când
Coreea de Nord sărbătoreşte Ziua naţională, dată care marchează
ziua fondării Republicii Populare Democrate Coreean (RPDC)
în 1948. Coreea de Nord a anunţat că a testat duminică o
bombă cu hidrogen care poate fi montată pe noul tip de rachetă
balistică intercontinentală de care dispune regimul de la Phenian.
Echipa de securitate a preşedintelui SUA s-a întrunit încă de
duminică pentru a analizeaza toate opţiunile privind aducerea
pe calea cea bună a liderului nord-corean care a ordonat noi
teste nucleare. CNN a examinat împreună cu experţi aspectele
unei eventuale intervenţii militare şi concluzionează că SUA nu
se află într-o poziţie ce i-ar garanta succesul pe câmpul de
luptă. Potrivit analiştilor mlitari citaţi de CNN, ar fi nevoie de
săptămâni, dacă nu de luni, pentru a se aduce trupe şi
echipamente suplimentare în regiune. S-a tot discutat despre
posibilitatea ca SUA să lovească centrele militare nord-coreene
şi să distrugă armamentele nucleare ale Phenianului, înainte ca
aceştia să aibă timp să le folosească. Însă un astfel de scenariu
nu este realist susţin unii experţi: rachetele balistice şi unităţile
de depozitare a armamentului nuclear din Coreea de Nord se
află dispersate şi ascunse pe tot teritoriul ţării. Eşecul de a
lovi toate aceste puncte dintr-o lovitură organizată ar însemna
apoi că 10 milioane de oameni din Seul şi 38 de milioane din
Tokyo, dar şi zeci de mii de americani din zonele care pot fi
atinse de rachetele nord-coreene ar fi în pericol de moarte, sunt
de părere analiştii citaţi de Bloomberg. Sunt necesare nave de
război şi submarine suplimentare echipate cu rachete Tomahawk
pentru a suprima apărarea aeriană nord-coreeană. Şi apoi ar
fi nevoie de trupe de teren în număr foarte mare, pentru a
prelua controlul asupra instalaţiilor din Coreea de Nord, care ar
putea supravieţui unor prime lovituri. Bateriile artileriei nordcoreene se află chiar de cealaltă parte a zonei demilitarizate.
Sunt mii – unele ascunse, altele în aer liber. Obuzele sunt
stocate într-o reţea elaborată de tuneluri; Şi deşi o mare parte
din arme şi muniţii sunt vechi, forţele americane staţionate în
Coreea de Sud nu au nicio îndoială că sunt eficiente.

La circa 50 de kilometri spre sud este oraşul Seul, capitala
Coreei de Sud, cu o zonă metropolitană de 24 de milioane de
locuitori. De la încetarea focului survenită în 1953, locuitorii
Seulului au trăit mereu cu ideea că un război cu fraţii lor din
nord ar putea izbucni oricând. Seulul lovit în 45 de secunde
Şi dacă se întâmplă acest lucru, Seul va fi lovit şi va fi lovit din
greu. Şi cât durează din momentul în care un obuz este tras în
Nord şi până va lovi capitala sud-coreeană? Doar 45 de
secunde. Unii comandanţi din SUA se tem că Nordul ar putea
lansa chiar şi o rachetă cu încărcătură nucleară. Iar realitatea
sumbră este că o o lovitură preventivă, împotriva rachetelor
nord-coreene sau a instalaţiilor nucleare ar putea însemna,
foarte bine, război. Statele Unite cunosc relativ puţine despre
mentalitatea şi stabilitatea psihică a tânărului lider, dar ceea ce
ştie nu este încurajator. Ceea ce se bănuieşte este că Kim are
un nou plan de război propriu: să realizeze o invazie a Coreei
de Sud într-o săptămână, folosind capabilităţi asimetrice (inclusiv
arme nucleare şi rachete).
Mulţi diplomaţi actuali şi foşti
diplomaţi, analişti de informaţii şi ofiţeri militari, spun acum că,
în loc de ameninţări, reducerea tensiunilor necesită implementarea
fermă dar silenţioasă a capacităţilor militare suplimentare în
regiune. Efecte economice în regiune Coreea de Sud
reprezintă 1,9% din economia mondială şi este ţara de origine
pentru multinaţionale precum Samsung sau Hyundai. O scădere
dramatică a activităţii economice, pe fondul unui război, ar
avea ecouri la nivel mondial. Acţiunile s-ar prăbuşi pe bursă,
preţul petrolului ar scădea drastic, iar monedele din zonă s-ar
devaloriza rapid. „Criza umanitară şi reconstrucţia economică
din Peninsula Coreeană după un conflict nuclear ar cere
intervenţii internaţionale la scară largă, conduse de China, SUA
şi Uniunea Europeană. Şi ar dura mai bine de 10 ani pentru a
reconstrui economia”, apreciază Rajiv Biswas, economist al
IHS Markit, citat de Bloomberg.

Tineri imigranți.
Trump elimină programul

Președintele american Donald Trump a decis să pună capăt
unui program care permitea sutelor de mii de tineri imigranți
ilegali să rămână în Statele Unite, prin acordarea echivalentului
unui permis de ședere, a informat duminică site-ul internet
Politico, citat de AFP.
Potrivit Politico, Trump intenționează să aloce timp Congresului
ca acesta să elaboreze un mecanism de înlocuire a programului
înainte ca perioada de grație să se încheie.
Numeroși parlamentari ai Partidului Republican, de care aparține
și Donald Trump, susțin acest program cunoscut sub acronimul
DACA, creat prin ordin executiv de fostul președinte democrat
Barack Obama în iunie 2012, pentru a-i pune în condiții de
legalitate pe imigranții clandestini care au ajuns în SUA înainte
de a împlini 16 ani.
Se așteaptă ca Trump să-și anunțe marți decizia, dar — potrivit
Politico — el a decis deja și colaboratorii săi s-au reunit duminică
la Casa Albă să facă pregătirile pentru suspendarea programului.
New York Times a indicat la rândul său că Donald Trump
examina serios un plan prin care să pună capăt programului
DACA în termen de șase luni, dar că oficiali din anturajul său au
apreciat că el încă ar putea să-și schimbe opinia, relatează
Agerpres.
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Statul Islamic, aflat în derută
în Siria şi Irak, se repliază
în deşert şi se întoarce
la clandestinitate

Gruparea Statul Islamic, aflată în derută în Irak şi în Siria, este
nevoită să se replieze în deşert şi în clandestinitate, la trei ani
după ce a cucerit un teritoriu cu şapte milioane de locuitori cam
cât Italia, scrie AFP. La sfârşitul lui 2014, această grupare
extrem de violentă, care a apărut în Irak, a cucerit o treime din
această ţară petrolieră. În prezent, ea a pierdut 90% din acest
teritoriu, inclusiv al doilea cel mai important oraş din ţară,
Mosul, de unde a proclamat un ”califat” de o parte şi de alta a
frontierei dintre Siria şi Irak.
În Siria, Statul Islamic a fost nevoit să cedeze peste 60% din
capitala sa autoproclamată, Rakka (nord), în faţa ofensivei
alianeţi arabo-kurde susţinute de Washington. Ea este ameninţată,
de trupele regimului preşedintelui Bashar al-Assad în ultima
provincie asupra căreia mai deţine controlul - Deir Ezzor (est).
În contextul în care a deţinut controlul asupra a jumătate din
teritoriul sirian, mai controlează în prezent doar 15% din această
suprafaţă, a declarat pentru AFP geograful Fabrice Balanche,
un specialist în Siria la Universitatea din Lyon (Franţa). Este un
teritoriu de trei ori mai mic decât cel asura căruia deţine controlul
regimul al-Assad în prezent - şi anume 50% din această ţară
devastată de război - şi mai mic decât cel asupra căruia deţin
controlul forţele kurde (23%), adaugă el.
În Irak şi în Siria, ”proiectul guvernanţei Statului Islamic este
compromis, însă Statul Islamic nu este înfrânt”, subliniază însă
Ludovico Carlino, un specialist în mişcări jihadiste la Centrul de
cercetare IHS Country Risk. Inclusiv pierderea oraşului Rakka un simbol alături de Mosul al proiectului ”statului” jihadiştilor va avea ”implicaţii enorme pentru Statul Islamic în termeni de
propagandă”, consideră Carlino, potrivit căruia gruparea se va
replia în deşertul irakiano-sirian.

ÎNTOARCERE LA CLANDESTINIATE
Valea Eufratului, care se întinde din provincia Deir Ezzor, în
estul Siriei, şi până la al-Qaim, în vestul Irakului, va deveni
”platforma de lansare a insurecţiei unui Stat Islamic revenit la
clandestinitate”, afirmă el. Potrivit comandanţilor coaliţiei
internaţionale împotriva Statului Islamic conduse de Statele
Unite, între 5.000 şi 10.000 de combatanţi şi comandanţi jihadişti
au fugit deja de la Rakka pentru a se aduna aici. Statul Islamic
”şi-a transferat toate instituţiile administrative” în această zonă,
cu o lungime de 150 de kilometri, în care deţine controlul incluisv asupra câmpurilor petroliere, a declarat pentru AFP Carlino.
Petrolul este un bun preţios pentru grupare, ale cărei ”venituri
petroliere lunare au scăzut cu 80%, iar cele provenind din taxe
şi confiscări (au scăzut) cu 79% faţă de 2015”, a dat el asigurări.
Bătălia se pregăteşte deja pe Valea Eufratului, iar diverse forţe
intenţionează să prindă Statul Islamic în cleşte în această zonă
care se întinde de o parte şi de alta a frontierei dintre Irak şi Siria
- şi anume cele ale regimului sirian, sprijinute de Rusia, forţele
irakiene şi FDS, susţinute de Statele Unite. Jihadiştii au început
să sape tuneluri şi să monteze instalaţii de fabricare de explozivi
şi vehicule capcană, afirmă militari din cadrul coaliţiei internaţionale,
conform news.ro. ”Pierderea (oraşului) Rakka este deja consumată.
Recucerirea întregii (provincii) Deir Ezzor de către armata siriană
va marca adevărata cotitură”, notează Balanche.
De aici şi febrilitatea jihadiştilor la Deir Ezzor. ”Ei au închis toate
intrările în oraş, fecare cartier, fiecare stradă şi au minat lizierele
oraşelor” în provincie, declară pentru AFP activistul Omar Abou
Leïla, prezent în capitala acestei provincii. Pentru a evita ”să fie
descoperiţi sau infiltraţi chiar înainte de bătălie, ei au răspândit
spioni suplimentari şi îi opresc pe toţi bărbaţii tineri pe străzi”,
continuă el. Însă odată ce jihadiştii vor fi izgoniţi din Siria şi din
Irak, problema relaţiilor între diverse populaţii - minoritare şi
majoritare - se va pune acut.
TEMERI
Uniunea dintre kurzi şi arabi, va face ea, oare, faţă veleităţilor
de hegemonie sau de independenţă? Regimul sirian va lăsa el,
oare, alte forţe să exercite controlul asupra unor părţi ale unei
ţări în care încearcă de şase ani să-i eradicheze pe rebeli şi
jihadişti?
Locuitorii din Deir Ezzor - asediaţi, înfometaţi, fără apă şi curent
electric, acaparate de jihadişti - se tem tot atât de bătălie, pe cât
se tem de ce va urma după ea. Locuitorilor ”le este frică de
faptul că FDS se înţelege cu regimul ca să-i dea teritoriul
cucerit de la Statul Islamic”, declară Omar Abou Leïla. Cealaltă
”mare frică este ca miliţiile din Iran să masacreze civili, pentru a
se răzbuna, sub pretextul că aceştia erau cu Statul Islamic”. Pe
terenul acestor disensiuni etnice şi confesionale a prosperat
Statul Islamic în trecut, în faţa unor state incapabile să acţioneze
în vederea unei reconcilieri, avertizează experţii. În opinia lui
Balanche, ”legenda Statului Islamic se va răspândi”, deoarece
unii dintre membrii grupării se vor duce ”să continue jihadul în
alte părţi”.
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La despărțirea de Zoe Petre,
profesoara de o rară erudiție
Doina Uricariu

Am aflat cu mare tristețe că la 1 septembrie 2017 Doamna
Profesor Zoe Petre a murit.

Nu mi-a fost profesoară și în același timp i-am fost de cînd am
cunoscut-o, la începutul anilor 90, o elevă sau ucenică, admirând-o și lăsându-mă inspirată de cultura și erudiția ei, de
naturalețea și profunzimea cu care a slujit și construit nu doar
educația atâtor promoții de studență, cât și o nouă viziune
asupra României și locului ei în lume ce s-a impus sub
Președinția Profesorului Emil Constantinescu. Descendența din
familii ilustre de istorici și matematicieni, Condurachi și Moisil, a
dat alonja și strălucirea discursului ei academic, civic, politic și
public, temeinic analitic, rapid în demonstrație și imbatabil în reducerea la absurd a ipotezelor și mentalităților retrograde.
În anul 2000, i-am publicat doamnei Profesor Zoe Petre, la
editura Persona, una din cele cinci edituri ale grupului meu
editorial Universalia, o carte de eseuri intitulată Vârsta de bronz
care reunea texte publicistice din anii 1990-2000. Este o carte
de referință pentru istoria României în acea perioadă, o carte
de meditație sinceră autentică și hiperinteligentă despre
democrație, postcomunism și entropiile tranziției.
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Textele de politică internațională anunțau un volum de sine
stătător care ar trebui editat și citit, dat fiind că marchează o
diferență de ștachetă și de stil, o lecție de conștiință. O asemenea
carte va oferi un model celor ce țin discursuri politice internaționale,
un model în care vor regăsi discursul politic eliberat de limbajul
de lemn, de populism și compromisuri. I-am citit toate cărțile
cred, descoperind în ele o adevărată oază de cultură, erudiție și
informație.
Când vorbim despre intelectualii României din ultima jumătate
de secol, doamna Profesor Zoe Petre îmi vine în gând printre
primele nume.
Prezența ei are lumina autenticității, și în plus, și eleganța lipsei
de morgă. Și se înscrie într-un mod exemplar, unic, în viața
civică, în proiectul de țară, integrarea europeană și nordatlantică, în această Agora, care e lumea de azi, lumea mai
bună spre care năzuim. Recitindu-i cărțile, am avut mereu sentimentul că ele au pregătit, prin analizele istoriei Antichității,
cercetările arheologice, înălțimea și profunzimea de care avem
nevoie ca să construim un proiect, un far, care luminează
plecarea și întoarcerea navelor în port. Recitiți Commentaire
aux Sept contre Thebes d ‘Eschile, o carte scrisă în colaborare
cu Liana Lupaș, care demonstrează un ochi analitic, sau Les
Belles Lettres, Paris, un volum publicat în 1981, la Editura
Academiei care a fost încununată cu Premiul „Timotei Cipariu”
al Academiei Române. Civilizația greacă și originile
democrației(1993), Societatea greacă arhaică și clasică (texte
antice, traduse și comentate), publicată în 1994, Cetatea greacă,
între real și imaginar, un volum publicat în 2000, sunt cărți de
erudiție și cercetare și în același timp proiecții ale unor modele
într-o lume privată decenii de realitățile democrației și cultura
democrației. În fiecare volum este cuprins un dialog între modele
și mentalități, un proiect de arhitectură mentală și spirituală, o
carte de învățătură, un ansamblu de coduri și moralități.
Într-o lume care flutura steagul democrației originale și reformele
lanțului de nisip, doamna Profesor Zoe Petre ne ajută să nu ne
pierdem timpul încercând să inventăm din nou roata ori scara
ce urcă la cer. Recitiți Vârsta de Bronz.

Veți avea la sfârșitul lecturii un IQ sensibil crescut, fără să fiți
striviți de informațiile și pedanteria scrisului sufocat de citate și
de note de subsol. Apoi e obligatoriu să citim Practica Nemuririi.
O lectură a izvoarelor grecești referitoare la geți, o carte
publicată în anul 2004. S-ar face multă lumină într-un peisaj
năpădit de semidocți exaltați și proiecții imaginare.
Ce înseamnă să ai puterea de a da sens unor timpuri inaugurale?
Numite de Profesorul Emil Constantinescu cu un vers din
Ecclesiast timpul dărâmării, timpul zidirii. Doamna Profesor Zoe
Petre i-a fost cel mai devotat și clarvăzător prieten și colaborator
Președintelui României.
Și iar mă întorc la cărțile în care spiritul doamnei Profesor Zoe
Petre supraviețuiește: Poate că nu sunt doar un supraviețuitor
al acelor vremuri post-comuniste, dar mai bine de jumătate din
textele cuprinse în volum sunt mărturia acelor intransigente
vremuri inaugurale. Ediția electronică elimină textele de politică
internațională, în ideea publicării unui volum care să conțină
doar asemenea texte, mai ales că s-au adunat destule.
Volumul electronic a adunat textele din 2001-2010, publicate în
volume sau reviste, precum și texte publicate în „Ziua”, în anii
2008-2009. Tot atunci Zoe Petre scria că ar dori să lucreze la o
carte în care textele publicate vineri de vineri în „Ziua”, în
intervalul 2001-2009, să fie însoțite de comentariile ei.
O conducem azi pe ultimul drum al trupului ei pe doamna
Profesor Zoe Petre. În anumite culturi, Profesorul, mentorul,
dascălul e mai presus de părinți, este părintele spiritual. Cărțile
pe care le-a scris deschid însă atâtea drumuri în noi. Îi povesteam
doamnei Profesor Zoe Petre că m-a obsedat într-o vreme un
vis în care se făcea mereu că mă lupt să salvez Biblioteca din
Alexandria. Cu umorul ei unic mi-a răspuns că lumea are mult
de lucru cu acest vis. După ce se trezește din el.
Dumnezeu să vă odihnească, dragă, minunată, unică Doamnă
Profesor Zoe Petre!!!
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SECRETE GUVERNAMENTALE:
”VIAȚA OMULUI NU ESTE
O ÎNTÂMPLARE; ESTE CEVA CE
TREBUIA SĂ SE ÎNTÂMPLE”
Vasile Rudan

Renașterea noastră după moartea terestră este un fenomen
biofizic real, susținut de legi ale științei actuale
Numeroși cercetători din diverse țări, care studiază fenomenul
morții terestre a speciei umane, au ajuns la concluzii asemănătoare.
Formele de viață din lumea noastră nu dispar, întrucât sunt
constituite din materie vie, care dezvoltă energii și informații
despre geneza energiilor. Energiile nu pot fi create din nimic și
nu pot fi distruse; și nici informațiile atașate energiilor.

Profesorul Robert Lanza, doctor în medicină la Universitatea
Wake Forest (SUA), specialist în cercetarea celulelor stem şi
autorul teoriei biocentrismului, a argumentat în mod științific, că
moartea este doar o iluzie. Universul este structurat şi guvernat
de legi şi forţe care sunt favorabile vieţii. Conservarea energiei
este un adevăr fundamental al ştiinţei. Energia nu poate fi
creată, nici distrusă, doar se transformă corespunzător primei
legi a termodinamicii. Potrivit cercetărilor doctorului Robert
Lanza, conștiința umană este conservată după moarte sub
forma unei energii, chiar dacă trupul este distrus. ”Viaţa omului
nu este o întâmplare; este ceva ce trebuia să se întâmple” – a
declarat dr. Robert Lanza. (Sursa: Huffington Post).

Prelungirea vieții actuale este un non-sens
Prelungirea proceselor biologice naturale este o tendință greșită
a speciei umane, care contravine legilor fundamentale ale
Naturii. Toate ființele se nasc, trăiesc, mor fizic și se întrupează
din nou, potrivit cu informațiile atașate energiilor, ce dezvoltă
materia vie. Durata vieții actuale se află înscrisă în genele
noastre individuale.

Omul își acoperă chipul cu o mască de chimicale toxice, transformându-l în într-o bucată de mucava pe care își zugrăvește
alt chip. Înseamnă că în subconștientul său, ființa umană
păstrează informații despre un alt chip pe care l-a avut într-o
viață anterioară, mai plăcut la vedere decât chipul actual.
Acoperirea ridurilor cu machiaje șterge totodată, particularitățile
individuale naturale ale omului. Semenii care recurg la astfel de
practici nu pot păstra igiena corespunzătoare, deoarece au epiderma acoperită cu cosmetice nocive și nu este lăsată pielea
să respire pe cale naturală. Prin machiaje se accelerează
procesul de îmbătrânire al pielii și se intoxică organismul uman,
ceea ce duce la diferite boli, nu rareori letale. Prin vopsirea
părului, omul otrăvește în permanență creierul, întrucât pielea
este un organ viu și absoarbe circa 60% din substanțele chimice
cu care vine în contact. Recent, compania Johnson & Johnson
din SUA a trebuit să plătească 72 milioane dolari, pentru că nu
a avertizat în prospectul ce însoțește produsele sale cosmetice,
că folosește talcul la fabricarea acestora. Talcul este un produs
toxic, ce provoacă cancer ovarian. A se vedea și articolul din
Jurnal Paranormal, intitulat Energiile patogene din locuințele
noastre, publicat la 16.03.2015.

Dintre cele aproximativ 10.500 substanțe chimice folosite în industria cosmetică, doar 11% au fost testate sub raportul toxicității
de producători. (Sursa: Grupul de Activităţi pentru Mediu –
SUA). A se vedea și articolul intitulat: Produsele cosmetice –
un cocktail mortal de chimicale. Guvernele țin clasificate
informațiile despre ravagiile pe care le fac machiajele, în cârdășie
cu industria produselor cosmetice, care finanțează campaniile
electorale pentru diverși politicieni și le oferă posturi călduțe la
finalul activității guvernamentale.
Mai nou, omenirea recurge și la operații estetice, pentru a
masca procesul natural de îmbătrânire, ce are drept rezultat
crearea unor chipuri grotești ale speciei umane terestre.

Operații estetice realizate chirurgi fără scrupul, la care se
adaugă machiaje toxice, aplicate cu nemiluită. Cine ar dori să
privească aceste chipuri?
Îmbătrânirea omului trebuie acceptată ca un proces biologic
pozitiv, în conformitate cu legile Naturii.
Prin decesul biologic actual ne renaștem în alte ființe, umane,
animale sau vegetale

Papă ateu, Leon al X-lea, despre
care contemporanii spuneau că
era necredincios, desfrânat, corupt
și avid de îmbogățire.
Prin decesul fizic ne renaștem în
alte ființe, umane, animale sau
vegetale, inclusiv în organisme
microscopice, ce iau ființă în clipa
în care părăsim învelișul biologic
actual. Din punct de vedere genetic, omul se află cu aproximație
la mijlocul scării evolutive pe Terra,
fenomen care facilitează renașterea omului în oricare ființă
terestră. Nașterea, moartea fizică și renașterea sunt procese
naturale în Universul în care trăim.
Faptele rele comise de oameni împotriva altor semeni, împotriva
altor ființe și în contradicție mediului ambiant, nu se pot contracara
prin iertarea păcatelor oferită contra-cost de clerici, care, la
rândul lor, sunt plini de păcate omenești. Găselnița cu ”iertarea
păcatelor” contra-cost aparține papei Iulius al II-lea și a fost
propulsată pe culmi nebănuite de către papa (ateu!) Leon al Xlea, care oferea pe loc iertarea păcatelor – contra unei sume
consistente de bani sau donații imobiliare – pentru crime,
poligamie, sacrilegiu, sperjur și vrăjitorie. (A se vedea în acest
sens și articolul intitulat Istoria crimelor papalității.) Obiceiul
”iertării păcatelor” contra-cost este perpetuat de biserica creștină
și în zilele noastre.

Suntem răspunzători pentru faptele comise în viața noastră
Informațiile despre faptele reprobabile pe care le comitem în
viața actuală, se atașează indisolubil de energiile individuale
ale fiecăruia dintre noi. Țineți minte: energiile nu pot fi distruse
niciodată; și nici informațiile atașate energiilor.
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Este o lege fundamentală a fizicii clasice. Nu stă în voința
noastră să judecăm, în ce măsură faptele bune pot contracara
lucrurile rele pe care le comitem în viață.

Omul când se găsește în clipa morții, rămâne singur, absolut
singur. Relațiile lui sociale, politice sau profesionale nu îl vor
ajuta când va trebui să treacă pragul dintre viața actuală și cea
viitoare; și se va întrupa corespunzător cu informațiile despre
faptele comise pe Pământ. Nu vă amăgiți cu ideea, că odată cu
încetarea vieții actuale, se sfârșește și viața voastră. Materia
vie este compusă din energii și informații. Energiile nu pier
niciodată; doar se transformă în alte forme energetice, în funcție
de informațiile care le însoțesc. Toate lucrurile din Univers sunt
supuse unui proces continuu de transformare. De exemplu,
stelele pe care le studiază astronomii, nu mai există de mii de
ani în forma lor fizică pe care o vedem. Au rămas numai
energiile lor care călătoresc prin spațiul cosmic și ne influențează
viața prin radiațiile pe care le-au generat – radiații vizibile,
infraroșii, gamma, X, etc. – până când energiile se vor coagula
în noi forme fizice, în funcție de informațiile atașate energiilor.
Viața din Univers este un proces continuu, guvernat de legi
care se află mai sus de înțelegerea noastră.

Omul – asemănător celorlalte ființe terestre – este alcătuit din
materie vie, ce dezvoltă energii și informații corpusculare privind
geneza energiilor. La sfârșitul vieții actuale, energiile omului
sunt reciclate în alte forme de viață, umane, animale sau
vegetale, în funcție de informațiile cumulate pe parcursul vieții
actuale, atașate energiilor individuale. Credeți-mă, știu ce spun;
am trecut prin moarte clinică și am înregistrat fenomenul morții
terestre cu mintea lucidă a unui cercetător imparțial. V-ați gândit
vreodată, de unde posedă speciile animale informații despre
plantele medicinale și substanțe minerale pe care le caută când
sunt bolnave, informații despre ruta pe care trebuie să migreze
în fiecare an, etc.? De pildă, fluturii monarh din Mexic străbat în
zbor în fiecare an aproximativ 4000 km către nord-estul continentului american și se întorc pe același traseu la arborii de pe
care au plecat străbunii lor. În timpul unei singure migrații se
succed patru generații de fluturi. Dar puii berzelor negre din
lunca Dunării, care migrează în Africa înaintea părinților, de
unde au informații despre traseul pe care trebuie să-l urmeze?
Firește că dețin informații în subconștient, dintr-o viață anterioară.
Ar trebui să ne pună pe gânduri miliarde de ființe ce trăiesc la
suprafața Terrei, în pământ, în apele ce acoperă două treimi din
suprafața planetei noastre, în aerul pe care îl respirăm și în noi
înșine și să urmărim cu atenție cum se desfășoară viața
acestora. Există o probabilitate de cel puțin 1% să ne întrupăm
în viața viitoare într-o ființă asemănătoare. Dar procentajul este
mai mare, cu mult mai mare. Poate că astfel ne vom convinge
să renunțăm la ură, la rapacitate și la beligeranță între semeni
și să sistăm războaiele costisitoare în care pier milioane de
victime nevinovate, pentru satisfacerea orgoliilor trecătoare ale
speciei umane masculine terestre. Și să respectăm Pământul,
sursa vieții noastre.

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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R.: Eu cred că nu sunteți singură pentru că aveți aprecierea lumii care vă
cunoaște. Există români care vă caută compania pentru un sfat bun și pentru
o vorbă caldă de-a noastră, românească.

E.c.: E adevărat și mă bucur ori de câte ori sunt în compania românilor. Am
prietene bune aici. Chiar în blocul acesta în care locuiesc, am o prietenă
bună, pe Aurica (Aura) Trișcaru. De asemenea îmi sunt prieteni apropiați gabi
Manga și familia Secăreanu, Melania și Ștefan.
R.: Se spune că oamenii buni la oameni bun trag. Trecând acum la alt subiect,
spuneți-ne, vă rugăm, unde ați lucrat în România?

E.c.: În România am fost contabilă, am lucrat la Ministerul Sănătății ca șef al
serviciului de contabilitate, post pe care l-am exercitat până la plecarea în
Statele Unite.

ELENA CIUBOTARU

D

”Prin credință ne înălțăm spiritual.”

e-a lungul anilor, în revista ”Romanian Journal” din New York am publicat
numeroase interviuri luate unor personalități româno-americane. Criteriul pe
care l-am considerat și îl considerăm esențial este cel referitor la calitatea de
român, de om care, deși a imigrat în altă țară - indiferent care -păstrează cu
sfințenie limba strămoșească, păstrează și promovează tradițiile neamului în
mijlocul căruia s-a născut și se mândrește pentru tot restul vieții sale că este
român. Acesta este criteriul major pentru care noi considerăm un român drept
personalitate.
* * *
O astfel de personalitate este doamna Elena (Lenuș) Ciubotaru care a avut amabilitatea să ne primească pentru un interviu în cochetul apartament al dânsei
din Astoria, Queens.
Reporter: Doamna Ciubotaru, ne bucurăm că avem oportunitatea de a discuta
cu dumneavoastră și de a vă face mai bine cunoscută în comunitatea românoamericană din America.
ElENa ciUBOtaRU: Și eu vă mulțumesc. De la început aș vrea să precizez că
eu apreciez mult ziarul domnului Vasile Bădăluță și eforturile de zeci de ani
ale dânsului de a-i uni pe români, de a-i vedea că se înțeleg și că se mândresc
cu numele de român.
R.: Așa este. A-ți păstra cu mândrie etnia și a te simți bine printre compatrioți
sunt aspecte prioritare ale unei personalități luminoase, demne de semnalat și
de prețuit, cum este domnul Vasile Bădăluță, cum sunteți dumneavoastră și
cum sunt alte mii și mii de români. Vă rugăm să ne vorbiți, doamna Ciubotaru,
despre începutul vieții dumneavoastră.
E.c.: Cu plăcere. M-am născut în 3 septembrie 1928, la Iași.

R.: Deci ieri ați împlinit 89 de ani! La mulți ani cu sănătate, doamna Ciubotaru!

E.c.: Vă mulțumesc mult. Când ajungi la o anumită vârstă, ceea ce-ți dorești cel
mai mult este să fii sănătos. Așa spunea și tatăl meu care a fost militar. La
refugiu, în 1944, din cauza războiului, tata a fost mutat cu serviciu și ne-am
mutat și noi, întâi la pitești și de acolo la București. Îmi amintesc și acum cu
nostalgie de copilăria mea. Am avut o copilărie frumoasă atât eu, cât și
surorile mele, Maria (Mia) și Lucia (Lucica).
R.: Deci sunteți trei surori.

E.c.: Și am fost foarte apropiate. Sora cea mare, Maria, a plecat la Domnul
acum doi ani. Lucia, care este mai mică decât mine, locuiește în Florida, e
acolo cu fiul ei. Iar eu sunt singură aici, la New York.

R.: Există vreo întâmplare deosebită la care ați participat sau de care ați auzit
și care v-a schimbat cursul vieții?

E.c.: Da, există. Este plecarea mea în Statele Unite ale Americii. De 45 de ani
trăiesc în America, din 1972. Asta mi-a schimbat, evident, cursul vieții. Și numi pare rău, mai ales când mă gândesc că în România acelor ani comunismul
creștea ca o buruiană între flori. Viața era foarte grea în țară. Am avut noroc
cu niște cunoștințe care locuiau în America și care m-au ajutat făcându-mi
chemare aici. Consider că mi-am împlinit viața pe pământ american.
R.: Frumos spus. Unde ați lucrat în New York?

E.c.: Am lucrat ani de zile la compania de cosmetică Christine Valmy, despre
care cred că toată lumea știe că este româncă de origine. Am funcționat ca
șefă de laborator. Acesta a fost serviciul meu de la angajare până la pensionare.
R.: Ați locuit și în alt stat în afară de New York?

E.c.: Întotdeauna am locuit în New York. Dar aveam o casă în Hazleton, în
statul pennsylvania, și mai mergeam acolo în weekend și în concediu. Acolo
eram mai aproape de natură și de aerul curat de lângă munți.
R.: Care este situația dumneavoastră de familie?

E.c.: Am fost căsătorită, dar după câțiva ani am divorțat. Am avut un divorț
amical, în bună înțelegere. Fostul meu soț s-a repatriat, dar a decedat acum
vreo 10 ani. Domnul să-l odihnească în pace!
R.: Deci familia dumneavoastră a rămas, practic, sora Lucia.

E.c.: Am rămas doar cu o soră, Lucica. Maria se îmbolnăvise și eu am avut grijă
de ea tot timpul. Din păcate, a decedat, după cum menționasem.
R.: Asta-i soarta omului: să trăiască și apoi să plece la Domnul.

E.c.: Da, nimeni nu scapă de asta. Dar dacă avem credință, suntem salvați.
Credința ne înalță sufletește. Comunitatea română de aici este, practic,
concentrată în jurul bisericilor românești care se află în toate cartierele.
Oamenii participă la slujbele religioase care au loc, de regulă, duminica, dar
sunt și mari sărbători la care românii participă în număr mare. Cum am mai
spus, credința ne înalță spiritual. De asemenea, mulți români merg la
restaurante românești pentru a savura mâncărurile noastre tradiționale. Eu
sunt o persoană credincioasă. Am ajutat personal oameni care au venit aici, iam ajutat nu numai cu sfaturi, dar și cu bani, cât am putut. Ajutându-i pe
semenii tăi, te ajuți pe tine însuți, eu așa cred.
R.: Există vreo personalitate pe care o admirați în mod deosebit?

E.c.: Mă bucur că mă întrebați asta. Da, în situația actuală, îl admir pe
președintele Americii, Donald Trump, pe care l-am votat și pe care l-am
susținut chiar și material printr-o contribuție bănească modică pe care am
trimis-o la Washington. Eu cred că președintele actual al Americii o să facă
exact ceea ce a promis.

Romanian Journal • New York

6 septembrie, 2017

l

PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

Dar pentru a putea face asta, trebuie lăsat să lucreze, nu să fie boicotat tot
timpul și fără sens. Donald Trump este un adevărat naționalist, în sensul bun
al cuvântului. Am văzut că îi prețuiește pe veterani, pe militari, pe oamenii
care vor să facă America ”great”, cum a mai fost. Am mai văzut că președintele
a donat un milion de dolari pentru sinistrații din Texas, greu loviți de Uraganul
Harvey. Cred că majoritatea românilor au votat pentru el. Acum situația
politică mondială este dificilă, amenințările cu arme nucleare sunt o realitate
care nu poate fi negată și tocmai de aceea, printre altele, președintele Trump
trebuie lăsat să lucreze pentru binele tuturor americanilor.

R.: Da, președintele vrea să readucă bunăstare poporului american. Dar,
exact cum ați spus, trebuie lăsat să facă ce și-a propus și ce ne-a propus. În
altă ordine de idei: care credeți că este cea mai mare realizare a dumneavoastră?

E.C.: Nu am mari realizări sau poate că nu le observ eu.

R.: O realizare mare, care vine din interior, este aceea că v-ați păstrat limba,
dulcea limbă românească, că nu ați uitat de unde ați plecat, că sunteți
bucuroasă să fiți în mijlocul românilor la diferite spectacole sau la biserică.

E.c.: Da, asta este adevărat. Îmi iubesc țara foarte mult. Sunt o femeie
transplantată prin voință proprie în New York, dar care a rămas româncă prin
toată ființa ei. Căci vatra părintească nu se uită niciodată.
R.: Vreau să vă spun că domnul Vasile Bădăluță mi-a vorbit foarte frumos de
dumneavoastră și de cele două surori ale dumneavoastră. Toți românii care
veneau la restaurantul ”Casa Română” al domnului Bădăluță vă cunoșteau.
Erați ”Surorile Ciubotaru”, un nume devenit renume în acea perioadă.

E.c.: Da, îmi amintesc anii când domnul Bădăluță începuse activitatea de unire
a românilor din New York prin restaurantul ”Casa Română”, restaurant care
avea specific culinar tradițional românesc. Dânsul aducea soliști de muzică
ușoară, de muzică populară și de peterecere, organiza ample spectacole atât
în New York, cât și în alte state. Au fost ani de început, deci nu a fost ușor.
Această perioadă din viața românilor nu poate fi uitată. Da, noi l-am susținut,
am participat la acțiunile românești organizate de dânsul și i-am apreciat întotdeauna curajul și încăpățânarea lăudabilă de a nu ceda când auzea câte-o
vorbă urâtă a unora.

Lucia şi Maria
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A făcut chiar și un club în care se întâlneau românii și se socializau, unde
puteau vorbi de politică și de viață și unde puteau să se simtă oarecum ca
acasă, cum bine fusese ales și numele localului, ”Casa Română”.

R.: Doamna Ciubotaru, mențineți legătura cu România? Mai mergeți în țară?

E.c.: Da, mențin permanent legătura cu țara. Am două verișoare acolo, Mioara
Voinea și Aurica Istrate. Am și mulți prieteni. Obișnuiam să merg în fiecare an
în România pentru trei săptămâni sau o lună. Îmi iubesc țara, această iubire
este esențială și nu se va stinge niciodată din sufletul meu. Ca să fiu mai
aproape de țară, m-am abonat la programele românești de televiziune și în
felul acesta știu ce se întâmplă acolo, în țara mea. Sunt la curent cu toate
noutățile, plăcute sau neplăcute, din păcate mai mult neplăcute.
R.: Ce părere aveți despre situația generală din România de azi?

E.c.: Vai, mai bine să nu mă întrebați. Nu vreau să detaliez nimic, fiindcă ar
însemna să mă enervez și eu nu vreau asta. pe scurt, pot spune că situația
actuală din România este foarte, foarte dificilă, foarte grea. Ce pot spera eu?
Sper ca situația să se îndrepte. Toată lumea speră asta, dar se va realiza?
prima condiție pentru ca o societate să progreseze este să se unească.
Oamenii să se unească și atunci pot schimba răul în bine. Rămânem
deocamdată doar cu speranța...
R.: Ce vă doriți pentru viitor?

E.c.: Ce-mi doresc este, cred, ceea ce-și dorește fiecare om: în primul rând să
fie sănătos. Aș vrea să mai merg în România, să mai vizitez mănăstirile din
Moldova, din Muntenia și din Ardeal. La o frumoasă biserică din județul
Neamț sunt ctitor de peste 30 de ani. Contribuisem la construirea bisericii și
ori de câte ori merg în țară, vizitez această biserică. La telefon vorbesc de
multe ori cu starețul. Vizitarea unei biserici sau mănăstiri este o plăcere și o
eliberare spirituală ce nu poate fi descrisă în cuvinte. Dacă ai sănătate, poți
face tot ce-ți dorești. Doar să fie pace pe pământ și liniște în suflete.
R.: Iarăși aveți dreptate. Vă mulțumim pentru interviul acordat și vă dorim încă
o dată LA MULȚI ANI cu SĂNĂTATE, doamna Elena (Lenuș) Ciubotaru!
prof. Mariana Terra

cu sora Maria
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Unde făceau
străbunicii noştri
plajă.

În urmă cu un secol, pe malul Mării Negre erau în top
plajele Duduia, Tataia, Wartanoff şi Domniţa ILEANA

Plaja Domniţa ILEANA - FOTO Arhivă Radu Cornescu
Marea Negră a atras întodeauna români din toate zonele
ţării. Acum vedetă este plaja Mamaia, însă în urmă cu un
secol, oamenii se îmbăiau la Duduia, la Tataia sau pe
plaja Wartanoff.
În anul 1882, Mihail Eminescu avea 32 de ani şi a venit
la mare să se trateze de o boală a picioarelor, ca să se
„curarisească“. Marele poet se luase după publicitatea
pe care se făcea localităţii Kustenge în presa din Bucureşti:
„Marea face bine la tot“.
Ca să ajungi în acele vremuri la mare nu era uşor. De la
Bucureşti la Giurgiu se mergea cu trenul, apoi cu vaporul
până la Cernavodă. De la Cernavodă se urca în tren
până la Constanţa. Podul de la Cernavodă, care făcea
legătura între Dobrogea şi restul ţării, a fost inaugurat
abia în 1895, a scurtat drumul către marea cea mare.
Duduia de la mare
Edilii constănţeni au amenajat în anii 1900, în Portul
Tomis, plaja Duduia, cu cabine separate pentru barbaţi şi
femei. „Duduia“ era soţia celui care administra plaja. Ea
vindea bilete, închiria vestiare, şezlonguri şi umbrele.
Toţi o numeau „Duduia“ şi aşa a rămas numele plajei.
Plaja şi-a schimbat ulterior denumirea în Golful Delfinilor,
ca urmare a numărului mare de delfini care veneau la
mal să se joace, apoi Golful Pescarilor.
Ulterior, a fost amenajată plaja Mamaia. La început, nu
exista decât un mic sat, în partea nordică a oraşului
Constanţa, populat de pescari greci şi lipoveni, oieri
români şi crescători de cai. Plaja era sălbatică şi plină de
ciulini. Staţiunea Mamaia a apărut din necesitatea oraşului
Constanţa de a avea o plajă modernă.
Inaugurarea oficială a staţiunii a avut loc în august 1906
şi tot atunci s-au amenajat primele spaţii turistice.
Însuşi CAROL I a venit în vizită pe litoralul românesc.
Edilii nu au renunţat nici la dezvoltarea turismului în
Constanţa. Aşa a apărut Plaja Tataia în perioada interbelică,
în spatele Universităţii Ovidius din prezent. În apropiere
se afla Parcul Tataia, pe fostul Bulevard Regina MARIA.

Plaja cu o potecuţă pitorească

Într-o publicaţie de epocă se spune că plaja era „în
partea de sus a oraşului. E plaja Tataia, amenajată cu
multă îngrijire. Are cabine de zid şi o potecuţă pitorească
coboară din Parcul Tataia la mare. Multă lume frecventează
această plajă“.
Plaja Wartanoff era situată în partea de nord a plajei
Modern din prezent. Ulterior, s-a extins spre nord, devenind
Plaja Domniţa ILEANA (după numele fiicei lui FERDINAND
I), dezvăluie arhitectul Radu Cornescu. După apariţia
Plajei Modern, Domniţa ILEANA a dispărut, dar partea
dinspre nord s-a extins şi noua plajă s-a numit „Trei
Papuci“.
Denumirea vine de la faptul că ea era la trei papuci
distanţă de casele contănţenilor.
O altă plajă din nordul oraşului Constanţa a fost denumită
„Duduia”, în amintirea celei vechi din zona Portului Tomis,
apoi rebotezată „Diana”.
Plaja Modern se numea initial „Muncitorul“. O perioadă,
trebuia să plăteşti ca să intri pe plajă. Însă întotdeauna
se găsea o intrare secretă pe la Vila Şuţu. Nu existau
şezlonguri şi fiecare îşi aducea de acasă patru bețe şi un
cearşaf şi se acoperea de soarele dogoritor. Arhitectul
Radu Cornescu spune că au mai existat cel puţin încă
patru zone unde se făceau, pe vremuri, băi de mare. Una
era Plaja de la Vii, în dreptul Porţii 5 a Portului Constanţa,
şi alta la Poarta 2.
Când administraţia românească a intrat în Constanţa, a
găsit lângă portul englezesc o plajă pe care o foloseau
mai ales englezii, deoarece era în perimetrul concesionat
lor de Imperiul Otoman. Această plajă a dispărut odată
cu ridicarea Portului Constanţa (1896-1909). Arhitectul a
mai găsit în Arhivele Statului faptul ca între 1878-1900
au existat două „instalaţiuni” balneare pe faleză.
La prima se ajungea chiar pe stâncile care astăzi sunt
sub actualul Cazinou. A doua era între Hotel CAROL (actualmente Comandamentul Marinei) şi Palatul Sturdza
(între timp dispărut).
Numele de ”Mamaia” este pentru prima dată consemnat
de Alexandre de Launay, care, în drumul său spre Constantinopol, a traversat Dobrogea în anul 1799. El scrie
despre localitatea ”Mammay”, denumită, astfel, conform
unei hărţi ruseşti din 1855. Numele turcesc al localităţii
era ”Mamakioi”, ceea ce însemna Mamai Sat (Mamay
Kyoi).
Potrivit lui Nicolae Iorga la Conferinţa ”Politica Mării
Negre”, publicată în „Neamul Românesc”, numele de
Mamaia este de origine tătară şi vine de la Hanul Crimeii
Mamai, conducătorul Hoardei Albastre la din timpul anilor
1370.

Familia Regală acceptă un cadou făcut de către notabilităţile
constănţene, după 1920, sub forma unei suprafeţe de 4
hectare de teren între lac şi mare. Aici se construieşte în
scurt timp un mic palat în stil românesc. Regina MARIA a
început construirea reşedinţei de vara de la Mamaia.
Palatul avea o formă destul de neregulată, semănând
mai mult cu o vilă cu mai multe corpuri, și era situat în
mijlocul unui parc. Construcția avea o suprafață de 1200
m pătrați și a fost ridicată în doi ani și jumătate. Construcţia
se va finaliza în vara anului 1926.
După moartea Regelui FERDINAND, în anul 1927, clădirea
a fost donată de Regina MARIA și patru din copiii săi
(NICOLAE, ILEANA, ELISABETA si MARIOARA), prințesei
ELENA, mama Regelui MIHAI. După 1930, palatul va intra
în posesia Regelui CAROL al II-lea, care l-a folosit ca reședință de vară. Regina MARIA și-a oprit 2780 m pătrați din
parc, unde a dispus construirea unei moderne vile, “Vila
Stirbey”, dotată cu ascensor francez, marca “G. Houplain
Paris” de 4 persoane, cu centrală electrică proprie și o
pompă centrifugală ce alimenta turnul cu apă. La 6 iunie
1932, din ordinul lui CAROL al II lea, vila ridicată de Regina
MARIA a fost predată Flotilei de Hidroaviație din Mamaia.

Regele CAROL împreună cu familia la Mamaia

Regele MIHAI, în 1928, alături de oaspeți veniți din Grecia
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Începerea construcţiei Hotelului REX – 15 August 1936 –
Participă Regele CAROL al II-lea.

Toboganele făceau parte din deliciul turiștilor
Regina ELENA împreună cu regele MIHAI

30 iunie 1922 – Poliţistul Bill Norton măsurând limita
tivului (cel mult 6 inch mai sus de genunchi) după ce superintendentul clădirilor şi locurilor publice, col. Sherrel,
a promulgat o ordonanţă de reglementare a costumelor
de baie.

Inspirându-se de la americani, primarul din 1938 al
Constanţei a emis, de asemenea, ordonanţe de reglementare a felului cum se desfăşura plaja în Constanţa

Familia țarului, în 1914, la Constanța

Accesul în Mamaia se făcea cu trenul sau cu câteva
mașini decapotabile, o premieră pentru acea vreme

Pasarela din dreptul Cazinoului la inaugurare, în 1936
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Gravele afecţiuni provocate
de dârele morţii (chemtrails)

Numeroase dovezi incontestabile s-a observat că afecţiunile
prezentate în lista ce urmează, indiferent de grupa de vârstă a
populaţiei, sunt cauzate, în mod direct sau indirect, de un
amestec de săruri de bariu, alte produse chimice, cum ar fi
fibrele de polimer (toate acestea intrând în alcătuirea dârelor
morţii de pe cer – chemtrails-uri) şi, totodată, de emiterea în
atmosferă a unor unde radio perturbatoare cu ajutorul unor
tipuri de arme electromagnetice şi scalare. Se înţelege de la
sine că persoanele în vârstă sau bolnave şi copiii mici sunt cei
mai vulnerabili. Iată simptomele care au fost observate:
1) Sângerări ale nasului şi ale plămânilor. Apar în mai multe
rapoarte ale unor adăposturi pentru persoane în vârstă.
Aceste simptome pot fi atribuite direct aerosolilor atmosferici
pulverizaţi prin intermediul dârelor morţii – chemtrails-uri);
2) Astm şi alergii: numărul din ce în ce mai mare de tineri care
utilizează inhalatoare este neliniştitor. Mulţi prezintă diverse
iritaţii datorită tuturor acestor agenţi toxici;
3) Aspergiloză bronho-pulmonară alergică (ABPA) (ciuperci
microscopice la nivelul plămânilor la copiii mici);
4) Gripă, bronşită şi pneumonie (acestea au proporţii endemice,
medicii au constatat că pacienţii lor au nevoie de mai multe
săptămâni pentru a-şi reveni şi se plâng de ineficienţa antibioticelor);
5) Simptome respiratorii superioare, inclusiv sindromul de
blocare pulmonară (PDS) la nou-născuţi, copii mici şi chiar
la adulţi, moartea infantilă bruscă (SIDS) şi înmulţirea
rapoartelor despre moartea bruscă a unor atleţi (acestea
sunt atribuite, conform buletinelor de ştiri, particulelor prezente
în aer sau poluării);
6) Febra sau transpiraţiile nocturne;
7) Decesele datorate fungusului negru, mucegaiului negru
sau roşu de pe recoltele agricole (numeroşi fermieri raportând
schimbări notabile ale pH-ului solului şi al apei), din clădiri
(inclusiv şcoli) şi din sistemele de ventilaţie;
8) Simptome asemănătoare artritei şi dureri musculare;
9) Tulburări gastrointestinale;
10) Infecţii ale vezicii urinare (inclusiv enurezis, nu numai la
copiii mici, ci şi la adulţi);
11) Oboseală extremă sau cronică;
12) Pierdere bruscă a auzului; acufene (senzaţii auditive sub
formă de zgomote şi vâjâituri în urechi, fără vreun stimul
extern), ameţeală (stare resimţită de persoane din ce în ce
mai numeroase, imediat înainte sau după o furtună sau o
modificare rapidă de temperatură);
13) Vedere înceţoşată, ticuri nervoase în urma expunerii la
aerul exterior;
14) Piele uscată şi buze crăpate, erupţii cutanate, răni şi
infecţii fungice, îmbătrânirea pielii;
15) La femei: sângerare menstruală dureroasă şi prelungită;
16) Confuzie şi îngreunarea proceselor mentale; gândurile
sau sentimentele par a fi înceţoşate;
17) Probleme imunitare (lupus, tiroidă, boala Crohn şi boala
Addison, fibromialgie, borelioza Lyme, artrită şi reumatisme).
Analize biologice şi chimice ale efectelor lor extrem de
dăunătoare
Putem obţine noi înşine
eşantioane ale substanţelor
care intră în componenţa
dârelor morţii (chemtrails-uri),
cum ar fi bariul sau alte elemente menţionate, procurându-ne un filtru HEPA pe care
îl vom expune la aerul ambiant timp de câteva zile.(Filtrele HEPA sunt filtre de foarte
mare eficienţă, realizate dintr-un mediu filtrant din hârtie de microfibră de sticlă, hidrofugă,
tratată fungicid şi bactericid, ce nu conţine celuloză. Sunt
utilizate pentru filtrarea particulelor extrem de fine, submicronice,
aflate în suspensie în aer, ceaţă, viruşi, aerosoli radioactivi etc.,
pentru medii care necesită o foarte înaltă puritate a aerului.

Iată ce conţin aceste chemtrails:
1 – Dibrometan: interzis în 1984 de EPA (Environment Protection
Agency), EDB (C2H4Br2) este un aditiv de carburant (JP-8
este un carburant de propulsie pe care îl utilizează avioanele)
şi un insecticid cancerigen. Se susţine că este asemănător
iodurii de argint care, în trecut, a fost folosită pentru
„însămânţarea“ norilor şi modificarea climei. Odată absorbit în
trup, dibrometanul poate provoca depresie sau afectarea
gravă a sistemului nervos central şi de asemenea edem pulmonar, care este o acumulare de lichid în plămâni.
Simptomele edemului pulmonar includ anxietatea, dificultăţile
respiratorii şi tusea. Produsul este extrem de iritant pentru
mucoase şi pentru căile respiratorii.
2 – Pseudomonas aeruginosa: aceste bacterii comune
au capacitatea de a cauza
maladii la oameni. Ele se pot
adapta şi prolifera în diferite
medii naturale, inclusiv cel al
oamenilor. Le găsim chiar şi
în pământ (aceasta sugerând
contaminarea solului cu
substanţe provenite din dârele
morţii (chemtrails-uri)). Este
surprinzător că, în zilele noastre, ele sunt fabricate, în diferite
scopuri, de către companii cum ar fi PathoGenesis. Tulpini ale
acestei bacterii au fost descoperite în apa potabilă şi în
spitale. Odată inhalată de o persoană deja vulnerabilă (care
suferă de fibroză chistică, spre exemplu), se formează ciorchini
de vâscozitate numiţi bio-filme, care obstrucţionează măsurile
naturale de apărare ale sistemului imunitar.
Bacteria poate transfera orizontal, între specii, informaţia
genetică la gazdă, prin intermediul transducţiei şi al conjugării.
Conjugarea implică introducerea de către bacterii a unui
plasmid într-o celulă-gazdă, care îl primeşte şi îi fabrică, de
fapt, o parte din propriul său ADN. Transducţia este asemănătoare, dar, în locul introducerii unui plasmid de către bacterii
în interiorul gazdei, în acest caz este vorba de introducerea
unor bacteriofagi (viruşi) care conţin o parte din ADN-ul
bacteriilor originale şi pe care îl implantează în ADN-ul gazdei.
Odată ce infecţiile sunt instalate în trup, Pseudomonas
aeruginosa produce un număr de proteine toxice care nu
numai că provoacă daune ţesuturilor, dar de asemenea
interferează şi cu mecanismele sistemelor de apărare imunitară.
3 – Pseudomonas fluorescens: o altă tulpină de Pseudomonas
regăsită cel mai adesea în sol şi pe plante.
4 – Enterobacteriacee: includ E.coli şi salmonele care sunt
marii vinovaţi pentru intoxicaţiile alimentare. Cel mai semnificativ
din familia enterobacteriaceelor este tipul klebsiella, care
este responsabil de anumite infecţii pulmonare. În Quebec
au fost raportate de mai mulţi ani, ici şi colo, apariţii bruşte de
infecţii cu E.coli şi salmonele, fără să se poată preciza cauza
acestora, sau sursa, în afara unei lipse de igienă sau a unei
filtrări neadecvate a apei potabile. Şi astfel dosarul a fost
clasat şi aruncat la coş. Cauză naturală, zice-se!
5 – Serratia marcescens:
un microb patogen periculos
care este considerat drept o
cauză posibilă a unor maladii
mortale cum ar fi pneumonia,
meningita şi endocardita
bacteriană.
Există rapoarte făcute publice
care semnalează că una dintre cele mai periculoase
experienţe a fost pulverizarea
de Serratia marcescens deasupra oraşului San Francisco. În
zona golfului, au fost pulverizate chiar 5.000 particule/minut.
Pe măsură ce se dezvoltă, aceşti microbi sunt uşor de reperat, datorită unei substanţe de culoare roşiatică pe care o
produc.
Deşi militarii nu au făcut niciodată multe studii după aceste
experimente, statisticile rezultate în urma unora din aceste
studii au arătat că aproape fiecare locuitor al oraşului a fost
infectat cu acest organism experimental. Retrospectiv, acum
că o parte din aceste informaţii sunt desecretizate, s-a demonstrat că, în perioadele care au urmat pulverizărilor, au
fost raportate de 5-10 ori mai multe infecţii decât în mod
normal. Serviciile secrete canadiene au publicat aceste
informaţii privitoare la experienţele biologice din San Francisco
din 1950 pe site-ul lor. Pe scurt, putem spune că armata a
infectat în mod criminal cu Serratia marcescens populaţia
oraşului San Francisco pentru a măsura, chipurile, eficacitatea
unui atac bio-terorist. Ca urmare a acestei experienţe, s-a
declanşat o epidemie de pneumonie şi a murit o persoană.
Acest patogen bacteriologic este foarte rezistent la antibioticele
utilizate în mod obişnuit. Pentru ca un antibiotic să poată
distruge o bacterie sau să-i împiedice creşterea, trebuie ca el
să poată penetra membrana acesteia, pentru a atinge bacilul.
Acest proces este foarte dificil de realizat, datorită rezistenţei
deosebite a microbului.
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6 – Streptomicine : streptomicetele sunt folosite pentru a
produce majoritatea antibioticelor utilizate în medicina umană
şi veterinară. Ele sunt utilizate, de asemenea, ca agenţi antiparazitari în cazul ierbicidelor şi al imunosupresoarelor.
7 – Enzime restrictive: folosite în laboratoare de cercetare
pentru a tăia şi a recombina ADN-ul. O asemenea enzimă
despică ADN-ul, creând o deschizătură care permite inserarea
segmentelor dorite, înaintea recombinării finale.
8 – Eritrocite: globule roşii umane. Au fost studiate la microscop
eşantioane culese în exterior cu un filtru HEPA în regiunea
Santa Fe, New Mexico. În mai multe reprize, şi pe o perioadă
care se întinde pe trei ani, Clifford Carnicom şi echipa sa au
descoperit, cu consternare, globule roşii în eşantioanele
culese. Cele mai bune analize, provenind din surse diferite,
continuă să afirme că particulele biologice descoperite sunt
chiar eritrocite.
9 – Alţi bacili, bacterii şi mucegaiuri toxice capabile să
provoace maladii cardiace, encefalită, meningită, precum şi
dificultăţi respiratorii şi maladii gastrointestinale acute.
10 – BCTP uleios: aerosol lichid care seamănă la aspect cu
laptele smântânit, considerat ca un decontaminant biologic.
Aparent, el poate distruge bacilul cărbunelui, antraxul şi sporii
acestuia. Este un antibiotic cu utilizări variate. Se afirmă că
nu este dăunător pentru plante şi că are proprietăţi de
insecticid. Dar pentru utilizarea internă în cazul oamenilor
este recomandată o soluţie naturală... De teama unor atacuri
biologice teroriste, este sigur că armata a vrut să facă
încercări cu acest agent antibiotic şi decontaminant.
Astfel, s-a pulverizat pur şi simplu o bacterie benignă în aer,
într-o regiune dată, şi apoi a fost dispersat BCTP-ul pentru a
se vedea câţi oameni ar fi fost afectaţi de bacteria în cauză.
11 – Bariu: sărurile solubile
de bariu sunt toxice pentru
mamifere. Ele sunt absorbite
rapid de sistemul gastrointestinal şi se depun în
muşchi, în plămâni şi în oase.
Comunitatea medicală nu
oferă nicio informaţie asupra
efectelor pe termen lung ale bariului în organismul uman.
Programele au fost menţinute secrete chiar de către EPA
(Agenţia de Protecţie a Mediului), care a ascuns agenţiilor de
mediu calificate că aceste subproduse ale agenţilor biologici
sunt nocive şi ilegale, sub pretextul confidenţialităţii informaţiilor.
12 – Aluminiu sub diferite forme: este utilizat din plin ca reflector,
conductor şi absorbant de umiditate. Făcând parte dintre particulele regăsite în mari proporţii în substanţele care intră în
componenţa dârelor morţii (chemtrails-uri), vă oferim în articolul
următor informaţii mai aprofundate pe tema efectelor sale secundare şi toxice la oameni şi la animale.
Cum ne afectează în această formă aluminiul sănătatea
De multă vreme, unii medici şi oameni de ştiinţă au avertizat
instituţiile de sănătate şi populaţia cu privire la efectele dăunătoare
pentru sănătate ale aluminiului şi fluorului, şi de asemenea ale
fluorurilor. Şi, cu toate acestea, încercaţi să găsiţi la o farmacie
sau într-un supermarket o pastă de dinţi care să nu conţină
fluorură. Greu! Acum, întrebaţi-vă de ce? Există sute de pagini
de documentaţie cu privire la aceste două produse, la efectele
lor nocive, şi la motivul pentru care trebuie să ne debarasăm de
ele. Şi totuşi, în SUA populaţia este contaminată cu ele de
cincizeci de ani!
Chiar mijloacele de informare în masă au difuzat ştirea că apa
de la robinetele americanilor conţine doze de aluminiu care
depăşesc de 30 de ori norma acceptată... Dar acceptată de
cine, pe ce criterii? Gradul de intoxicaţie? Şi în cazul în care
consumăm aluminiu în fiecare zi, oricât de puţin, care este
doza de saturaţie de-a lungul anilor? În anul 1994 şi în 1996, Institutul Naţional al Sănătăţii şi de Cercetare Medicală din Franţa
(INSERM) comunicase deja primele rezultate ale cercetărilor
sale. Dar, în ciuda unor avertismente serioase, toate acestea
au fost apoi curând date uitării.
Prezenţa aluminiului în apa de robinet este rezultatul utilizării de
sulfat de alumogel în staţiile de epurare, în momentul operaţiunii
de aşa-zisă „floculare“, care vizează purificarea apei de anumite
impurităţi şi particule argiloase mai cu seamă. Ar putea fi utilizate
alte produse la fel de eficace şi inofensive, dar costul ar fi mai
mare. În plus, prezenţa aluminiului nu se limitează numai la apa
de robinet, el regăsindu-se, de asemenea, în ambalajul cutiilor
de bere şi de băuturi carbogazoase, în foliile de ambalare, în
caserole, în tuburile de sosuri şi de pastă de dinţi, în ustensilele
de bucătărie... Impactul economic şi sanitar al unei confirmări a
studiului citat mai sus ar fi catastrofic...
Pericolele ce sunt cel mai adesea nebănuite ale fluorului
Fluorul a apărut în anii 1950, când i se făcea publicitate ca unui
element de progres în lupta împotriva cariilor şi a plăcii dentare.
El a fost introdus în compoziţia pastelor de dinţi şi în reţeaua de
distribuţie a apei curente pe post de antiseptic (acid hexafluorosilicic).
continuare în pagina 30
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BOLI INFECȚIOASE
CAUZATE DE MICROBI?
UN BASM MODERN
Prof. dr. Karl Probst

Atunci am văzut că, pentru
cei mai mulţi, ştiinţa este
doar ceva din care trăiesc,
şi aceia vor idealiza şi erorile
dacă-şi pot duce existenţa
pe baza lor. J.P. Eckermann,
Conversaţii cu Goethe

Există în istorie evenimente
care modifică întreaga
evoluţie a omenirii. O astfel
de dată este 23 martie 1883.
Atunci a început declinul artei
medicale. În acea zi, Robert Koch a ţinut celebrul său discurs în
faţă Societăţii de Fiziologie din Berlin, unde a prezentat „agentul
patogen al tuberculozei”. Cu acest discurs, Koch a cimentat
„teoria bolilor infecţioase cauzate de microbi”, postulată de
Louis Pasteur. Chiar dacă în acea perioadă Pasteur însuși
avea deja îndoieli în privința propriei teorii a germenilor, experimentele lui Koch au cimentat concepţia apariţiei bolilor printr-un
atac din exterior al bacteriilor. Industria chimică a identificat
imediat potenţialul oferit de această concepţie, căci dacă un
microb venit din exterior ar fi cauza bolii, atunci, în mod logic, ar
fi posibil să se combată boala printr-un medicament care să
atace acel „agent patogen”. Începuse era industriei farmaceutice.

Patologie umorală şi patologie celulară
Pentru a înţelege cu adevărat ce s-a întâmplat în acel martie al
anului 1883, trebuie să recapitulăm istoria medicinii. Deja în
Evul Mediu se conturaseră două teorii diametral opuse în ceea
ce priveşte apariţia bolilor: pe de o parte reprezentanţii teoriei
umorilor, care susţineau că boala apare din cauza unui mediu
interior vătămat (patologia umorală); pe de altă parte, reprezentanţii
teoriei care afirma că boala ar apărea din cauza unor „demoni”,
a unor influenţe exterioare (patologia celulară). Discursul
memorabil al lui Robert Koch a cimentat schimbarea de macaz
în favoarea patologiei celulare.
Cu toate acestea, însuşi Pasteur şi, după el, nenumăraţi alţi
cercetători, au descoperit că microbii sunt entităţi în continuă
schimbare. Realitatea transformării microbilor, denumită şi pleomorfism, reduce ad absurdum teoria germenilor formulată de
Pasteur. Chiar şi Pasteur, care înainte afirmase că omul ar fi un
„teren aseptic”, complet lipsit de microbi (!), n-a mai putut nega
că observase cum microbii stau absolut liniştiţi în mediul lor,
până când în organism intervin anumite modificări care-i silesc
să acţioneze şi să devină „virulenţi” (să-şi activeze funcţiile
metabolice). Acum se ştie deja că nu există nicio formă de
bacterie statică, și că bacteriile (ca şi celulele corpului nostru)
se modifică permanent, în funcţie de mediul înconjurător. Epigenetica este ştiinţa care a demonstrat deja această realitate
ce nu mai poate fi negată. Prin modificări ale mediului, se poate
modifica, în condiţii de laborator, gradul de „virulență” al bacteriilor
[când bacteriile primesc hrană, adică celule vătămate, şi se află
în mediu anaerob (lipsit de oxigen), ele se înmulţesc corespunzător,
pentru a reuşi să digere ţesuturile moarte - n.m.]. Toate aceste
observaţii ale ştiinţei contrazic clar teoria invaziei prin germeni,
susţinută de Pasteur şi Koch.

Pleomorfismul
Între timp, o mulţime de ramuri ale aşa-zisei „medicini alternative”
se bazează pe această perspectivă asupra sănătăţii şi bolii,
care rezultă din pleomorfismul microbilor. Evident, de cealaltă
parte se află industria chimică şi miliardele ei, care face profituri
uriaşe cu o perspectivă greşită asupra sănătăţii şi bolii, astfel
încât până în ziua de azi se reprima şi se trece sub tăcere
adevărul despre apariţia bolilor şi menţinerea sănătăţii. În plus,
oamenilor le-a fost dintotdeauna neplăcut să-şi asume răspunderea
pentru propria viaţă şi sănătate. De aceea au preferat să acuze
„demoni”, „spirite rele” sau alte influenţe magice pentru apariţia
bolilor. O dată cu Pasteur şi Koch, gândirea magică sub forma
existenţei bacteriilor şi-a găsit o suprafaţă de proiecţie pentru a
externaliza cauzele bolilor şi a le pune eticheta unui atac din
exterior.
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Decăderea medicinii
Descoperirile lui Koch au furnizat, în sfârşit, dovadă „ştiinţifică”
a ideii că nu omul e răspunzător de boala sa, ci destinul sau ghinionul. Cu alte cuvinte, nu faptul că zilnic încălcăm legile naturii
ne-ar îmbolnăvi, ci nişte „germeni patogeni”. Ei, și dacă individul
n-are nicio treabă cu boala care-l loveşte, atunci el poate avea
o conştiinţa curată când pasează răspunderea unor specialişti
care pretind că ştiu cum s-o combată. În sfârșit, oamenii
reuşiseră să paseze răspunderea pentru propria viaţă în mâna
unor experţi, care să-i gestioneze. Pe baza acestei concepţii
greşite a unor aşa-zise cauze exterioare ale bolilor s-a putut
dezvolta industria bolii, care ulterior a proliferat ea însăşi ca un
cancer, devenind în timp mai mare decât industria armamentului
şi a automobilelor. Doctorii au devenit medici, iar arta vindecării
a devenit tehnică medicală.

Mituri moderne
Această dogmă a cauzelor exterioare ale bolilor, proiectată în
creierele oamenilor de către forţe cu interese comerciale
puternice, a avut şi alte consecinţe dezastruoase:
1. Concepţia greşită de „contagiozitate” (teoria infecţiei). Pe
această bază greşită a apărut un adevărat cult al igienei, care
între timp a început să se prăbuşească în sine însuşi, având
în vedere că tot mai multe studii au demonstrat că predispoziţia
la boli devine mai puternică tocmai printr-o igienă exagerată,
deoarece astfel ne paralizăm sau ne canalizăm greşit propriul
microbiom, care ne ţine în viaţă. Prin antibioticele administrate
permanent în ziua de azi, microbii sunt supuşi unei presiune
enorme de a se adapta. Astfel mulţi microbi au devenit artişti
ai supravieţuirii, dezvoltând rezistenţă la toate antibioticele şi
şiretlicurile chimice ale medicinii, astfel riscând să devină o
reală ameninţare pentru pacienţii cu o sănătate şubredă şi un
sistem limfatic perturbat, care nu mai suportă uşor procesele
metabolice din organism.
2. Concepţia greşită a „vindecării” din exterior. Este vorba de
concepţia conform căreia o acţiune exterioară sau o substanţă
chimică adusă din exterior ar putea activa o vindecare în
interiorul organismului. Concret, credinţa absurdă în medicamente este deja bine fixată în creierul majorităţii oamenilor –
mai precis, este programată încă din copilărie, de către
părţile interesate. Ei bine, această halucinaţie începe să-şi
arate consecinţele. Studii recente demonstrează fără putinţă
de tăgadă că pe locul trei în lista de cauze ale mortalităţii se
află efectele adverse ale medicamentelor (sau iatrogenia =
moartea prin medicină şi medici). Se aplică tot mai mult
zicala: „Operaţia reuşită – pacientul mort”.
3. Paranoia vaccinării. Iluzia protecţiei prin vaccinuri este tot o
consecinţă a concepţiei eronate despre bolile care vin să ne
atace din afară. În realitate, bacteriile, ciupercile şi „virusurile”
(dacă acestea există!) sunt consecinţele şi nu cauza bolilor.
Microbii au sarcini importante în procesul vindecării. Ei
dezintegrează ţesuturile vătămate de un mod de viaţă şi alimentare greşit, eliberând astfel organismului de toxine. Castelul
de cărţi de joc numit vaccinare, care a adus industriei
farmaceutice şi medicilor câştiguri incredibile, ameninţă şi el
să se prăbuşească. În SUA tot mai mulţi copii şi adulţi sunt
schilodiţi pe viaţă de vaccinuri. Aşa a luat naştere fondul de
compensare a vătămărilor postvaccinale. Guvernul american
câștigă și el enorm de pe urmă vaccinurilor. Au fost acumulaţi
deja 3,5 miliarde de dolari din impozitele pe vaccinuri, suma
care este „parcată” în fondul de compensare a vătămărilor
postvaccinale. Acest fond a fost creat în 1988, iar banii vărsaţi
în acel fond vin de la un impozit indirect, în valoare de $0,75,
care a fost recomandat de CDC. Cu alte cuvinte, tot consumatorii
alimentează în acest fond, nu producătorii de vaccinuri!

Ce este boala?
Cea mai importantă moştenire a marilor doctori ai trecutului
este efortul lor de a explică neobosit că omul este singurul
răspunzător pentru propria-i sănătate; prin modul de viaţă şi de
hrănire, el singur decide cum îi funcţionează propriul organism
la nivel celular. Prin cercetările profesorilor Béchamp, Claude
Bernard, Enderlein etc. ştim acum că microbul nu înseamnă
nimic şi că terenul e totul. Microbii sunt prezenţi în permanență.
Noi trăim într-un organism alcătuit din mai mulţi microbi decât
celule proprii. Când se ajunge la o dizlocare a normalităţii, a
terenului care ne ţine sănătoşi, organismul îşi începe eforturile
de a restabili starea de sănătate. Aceste eforturi de refacere a
normalităţii pot fi mai mult sau mai puţin puternice şi, evident,
sunt înregistrate ca simptome care deranjează. Adesea, aceste
încercări ale organismului de a restabili echilibrul vital pot fi atât
de neplăcute, încât sunt interpretate ca boală.
Cu cât o societate este mai focusată pe competiţie şi pe
rezultate rapide, cu atât mai mult efortul de autovindecare al or-

ganismului va fi etichetat drept boală. La extrema cealaltă,
avem un număr de studii epidemiologice interculturale care, de
pildă, arată că sarcina, naşterea, lehuzia, menopauza, bolile
copilăriei, bolile bătrâneţii, precum şi alte „boli” de acest gen
decurg complet natural şi banal la popoarele care trăiesc simplu,
în mijlocul naturii, astfel încât, în vocabularul lor nu există vreo
denumire pentru acele stări, deşi simptomele sunt aceleaşi cu
ceea ce noi numim „boli”. Evident că acele popoare şi-au
păstrat capacitatea de a trăi în armonie cu propriile lor mecanisme
biologice interioare.
Microbii sunt peste tot, sub formă de bacterii, ciuperci sau aşazise virusuri. Ei sunt absolut inofensivi atâta vreme cât „terenul”
(corpul nostru) este sănătos şi în echilibru. Dacă la un moment
dat mediul o ia razna, microbii îşi modifică metabolismul (pentru
a supravieţui în mediul viciat, tot mai lipsit de oxigen!) şi încep
să ajute organismul în procesul de autovindecare. Acţiunea lor
este consecinţa și nu cauza bolilor. Microbii accelerează autovindecarea şi au o mare însemnătate. [În acest context,
recomand un articol foarte bun al unui profesor român de
biologie: Prof. Gheorghe Mustaţă - Microbiomul, arma secretă
a medicinii moderne! - n.m.]
Enzimele microbilor ajută în mod activ la dezintoxicarea terenului
celular perturbat. Microbii se hrănesc digerând material tisular
vătămat sau mort. Ţesuturile intoxicate, otrăvite, care nu mai
sunt alimentate cu oxigen, sunt eliminate mai repede cu ajutorul
microbilor, aceştia fiind catalizatorii proceselor vitale din organism.
Astfel se reduce toxemia din organism.
De îndată ce microbii şi-au încheiat munca de curăţenie, numărul
lor se reduce şi ei dispar din simptomatică (dar rămân prezenţi
în organism în acelaşi număr în care au fost şi înainte de
declanşarea simptomelor). Astfel, microbii sunt un barometru al
proceselor numite boală, fără a fi cauza acestora, la fel cum
gazele de eşapament arată o ardere, dar nu sunt şi cauza
acesteia. Microbii trăiesc doar din ţesuturi necrozate, moarte din
punct de vedere organic. Când bacteriile se înmulţesc, acesta
este doar un semn că în corp s-au acumulat prea multe ţesuturi
necrozate ce trebuie eliminate, nu că, vezi Doamne, microbii ar
deveni brusc şi din senin virulenţi, malefici şi ne atacă. Toate expresiile tipic darwiniste gen „atac”, „invazie” a germenilor, sunt
menite să inducă în eroare. Microbii nu sunt duşmanii, ci prietenii
noştri. Dacă ei „atacă” ceva, acest ceva reprezintă doar
substanţele toxice care ne distrug ţesuturile celulare. Niciodată
microbii nu atacă un ţesut vital, care funcţionează.
Mediul nostru intern – coordonat de creier – este cel care decide
ce fel de microbi vor fi activaţi pentru a efectua curăţenia celulară.
În funcţie de principiile ontogenezei şi de rolul stabilit prin evoluţia
ţesuturilor embrionare, aceste microorganisme preiau sarcina
curăţeniei. În funcţie de localizarea şi tipul de toxemie celulară,
bacteriile sau microorganismele tipice pentru acel tip de ţesut
vor fi activate şi se vor înmulţi. Deşi în realitate simptomele
asociate cu microbi sunt întotdeauna date pe fond de toxemie şi
legate de eliminarea de ţesuturi moarte, toată lumea cade pe
spate când vede liste întregi de denumiri clinice şi diagnostice
care mai de care mai savante, din greacă sau latină, care umplu
dicţionarele medicale (şi conturile bancare ale medicilor).

Exorcism medical
Ziua de 23 martie 1883 este o zi de doliu pentru întreaga
omenire, căci în acea zi patologia celulară a câştigat războiul
cu patologia umorală. De atunci, întreaga omenire este captivă
într-o închisoare babiloniană. Cuvântul ebraic babylon înseamnă
confuzie, talmeş-balmeş. Echivalentul grecesc este diabolo şi
este arhetipul cultural al noţiunii de „diavol”. Ştim cu toţii ce
înseamnă diavol, dincolo de nota religioasă. Se pare că, întradevăr, comisionarii iadului trag sforile din culise şi nu se dau
înapoi de la nimic pentru ca marea majoritate a oamenilor să nu
mai poată recunoaşte simplele legi ale naturii din cauza propagandei de înceţoşare. Din cauza lor, sănătatea a încetat să mai
fie răspundere individuală, fiind delegată în mâinile „experţilor”.
Farmacia şi tehnica medicală celebrează un exorcism modern.
În realitate, lucrurile stau altfel: singurul atac împotriva organismului
uman este comis de noi înşine, mai ales prin faptul că ne
îndopăm cu otravă la fiecare masă: consumăm mâncare gătită,
ne intoxicăm corpul şi ne distrugem metabolismul cu alimente
moarte, ce duc la carențe nutritive grave şi, pe termen lung, nu
fac decât să otrăvească organismul, declanşând foarte multe
dintre simptomele aşa-ziselor boli ale civilizaţiei moderne. În
realitate, în ce priveşte nutriţia, singura boală gravă este toxemia
– otrăvirea lentă a corpului, pe care o practicăm zi de zi. De
aceea, în asemenea cazuri, n-au cum să existe mai multe
terapii. Singurul drum spre vindecare este dezintoxicarea corpului,
schimbarea modului de viaţă şi respectarea legilor naturii.
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Din medicina chineză: Masează acest punct
şi vezi ce se întâmplă!

Punctul San Yin Jiao reprezinta un loc important al corpului, in medicina traditionala chinezeasca,
sau mai bine zis, in acupunctura. El se afla pe partea interioara a tibiei, la ambele picioare.
In general, femeile sunt mult mai predispuse la stres, oboseala cronica si lipsa somnului, asadar
masarea punctului in cauza le va fi in principal benefica lor, pentru ca le va face sa arate mult mai
bine.

Beneficii ale masajului:
Elasticitatea pielii
Masajul stimuleaza splina, fapt
care ajuta la elasticitatea si
sanatatea pielii.
Dorinta sexuala
Masajul San Yin Jiao va rezolva
problemele hormonale, te va ajuta
sa iti imbunatatesti apetitul sexual
si sa iti redobandesti senzualitatea.
Stabilizarea tractului gastroin-

testinal
Prin aceasta tehnica pot fi rezolvate problemele de balonare si flatulenta dar si problemele digestive.
Activarea ovarelor si a uterului
Aceasta metoda stimuleaza activitatea ovarelor si a uterului, asa ca le poate fi utila femeilor care
incearca sa ramana insarcinate.
Reglarea ciclului menstrual
Masarea punctului San Yin Jiao poate contribui la reglarea ciclului menstrual, precum si la
alinarea durerilor cauzate de menstruatie.

San Yin Jiao- procedura de masaj
In primul rand, trebuie sa gasesti acest punct pe corpul tau. Localizarea corecta a sa este
esentiala pentru a sti de unde sa incepi masajul. Pune patru degete deasupra gleznei, pe partea
interioara a piciorului. Punctul ar trebuie sa fie in dreptul degetului aratator. Apasa cu putere zona
din jurul tibiei timp de 30 de secunde, apoi maseaza-l usor cateva minute. Poti masa ambele
picioare deodata.
Durata recomandata a unei astfel de terapii este de aproximativ 5 minute, in orice moment al zilei,
desi indicat ar fi sa se intample seara.
Pentru a obtine rezultatele scontate, repeta procedura in fiecare zi, timp de cel putin o luna de
zile!

Un bărbat de 115 ani divulgă principalele
5 alimente pentru longevitate

Bernando LaPallo, din Arizona, a implinit in 2016 venerabila
varsta de 115 ani. Barbatul s-a nascut in Brazilia, in 1901, dar
si mai surprinzator este faptul ca nu este singurul centenar din
familia sa. Inca de foarte tanar, barbatul a urmat sfatul tatalui
sau de a duce un mod de viata sanatos si de a manca echilibrat,
ceea ce se intampla si in prezent.
De fapt, interesul fata de secretele nutritiei corecte l-a impins
pe brazilian sa studieze chiar arta culinara la Universitatea Sorbona din Paris. Iar tatal sau, medic si botanist, l-a instruit si el,
atat in domeniul vast al medicinei naturiste, cat si in cel al gastronomiei.
Dl. LaPallo este convins ca longevitatea lui se datoreaza in principal obiceiurilor si alegerilor sale
de viata, si mai putin mostenirii genetice.
Chiar si la aceasta varsta foarte inaintata, barbatul este in putere si complet autonom. Programul
sau zilnic include intreprinderea de plimbari in aer liber, lectura, si dezlegarea de integrame si rebusuri, obiceiuri care il ajuta sa se mentina intr-o forma buna, atat pe plan fizic cat si pe plan psihic.
In plus, barbatul este un bun scriitor. Daca ai avea ocazia sa-l cunosti, cu siguranta ai ramane uluit
de inteligenta sa si de fluenta sa in exprimare.
Alimentatia lui Bernando LaPallo cuprinde multe legume si fructe organice, precum si somon, dar
nu lasa loc pentru alimente prelucrate si carne rosie.
Potrivit spuselor acestuia, secretul sanatatii si vitalitatii consta in consumul urmatoarelor 5 alimente:
1# Usturoi
Alicina, ingredientul activ al usturoiului, detine numeroase proprietati medicinale. Aceasta substanta scade colesterolul si coboara tensiunea arteriala. Usturoiul poate preveni ateroscleroza,
principala cauza a bolilor cardiovasculare. Cele mai puternice efecte se obtin consumand usturoiul in stare cruda.
2# Scortisoara
Produsa in Sri Lanka, scortisoara de Ceylon este recunoscuta peste tot in lume pentru proprietatile sale medicinale. Aceasta mirodenie scade colesterolul si glicemia, combate infectiile fungice si inflamatia, si imbunatateste digestia.
3# Miere
Numarandu-se pe lista superalimentelor vindecatoare, mierea naturala isi mentine alcalinitatea
dupa ingestie. Acest minunat indulcitor natural este totodata o sursa bogata de antioxidanti.
4# Ciocolata neagra
Ciocolata neagra, mai ales sortimentul cu continut de cacao de peste 70%, este extrem de
benefica atunci cand este consumata cu regularitate. Asemenea mierii, ciocolata neagra contine
numerosi antioxidanti, coboara tensiunea arteriala, reduce stresul si intareste sanatatea cardiovasculara.
5# Ulei de masline
Foarte bogat in grasimi mononesaturate, uleiul de masline este excelent pentru scaderea colesterolului, echilibrarea glicemiei si reducerea riscului de boli cardiace. Cel mai indicat este
uleiul de masline extravirgin.

6 septembrie, 2017

SĂNĂTATE

l

25

Consumă „Pâinea albinelor”
ca să vindeci întregul corp!

Păstura, cunoscută şi sub numele
de „pâinea albinelor”, reprezintă
un polen înnobilat prin intervenţia
acestora în stup.
Sub influenţa substanţelor
adăugate de albine, a microorganismelor, a temperaturii şi
umidităţii ridicate din stup, polenul
suferă o serie de transformari
biochimice si modificari structurale, transformându-se în
păstură.
Păstura
se
obţine
din
grăuncioarele de polen care sunt
sfărâmate şi depuse în celulele
fagurilor, unde începe un proces de fermentare naturală, prin care cresc calităţile nutritive şi terapeutice.

Faţă de polen, valoarea nutritivă şi antibiotică a păsturei este de trei ori mai mare.
În plus, învelişul extern al polenului – exina este deschis, ceea ce determină asimilarea mai uşoară
şi completă de către organism a principiilor active.
Păstura se maturează în interiorul stupului trei, patru luni şi se extrage în cantităţi mici, astfel încât
să nu afecteze alimentaţia albinelor, ceea o face să fie scumpă şi greu de găsit, de aceea este
bine să fiţi atenţi la sursele de unde o cumpăraţi.
Anumiţi apicultori falsifică acest produs punând în forme polen fermentat sau scot mai repede
păstura din stup şi o usucă artificial, cu mult înainte ca aceasta să se maturizeze.

Păstura este un amestec de substanţe benefice pentru sănătate greu de egalat de orice alte
produs al naturii, iar compoziţia chimcă este următoarea:
• 35% carbohidraţi (glucide: glucoză, zaharoză, dextrine, celuloză);
• 1%-6% lipide(lecitină, acizi graşi);
• 200-800 miligrame/kilogram provitamina A;
• 1,7 grame/kilogram vitamina E;
• 6-100 miligrame/100 grame vitamina C;
• Enzime;
• Aminoacizi – histidină, triptofan, meionină, fenilalanină, valină, cistină, arginină, acid glutamic.
• Antibiotic;
• Hormoni naturali;
• Minerale şi oligoelemente – sodiu, potasiu, titan, nichel, vanadiu, crom, fosfor, zirconiu, beriliu,
bor, zinc, argint, arsenic, staniu, galiu, strontiu, bariu, uraniu, siliciu, magneziu, mangan, molibden, cupru, calciu, fier.
Recomandări terapeutice:
Păstura este benefică în zeci de afecţiuni, în special digestive (enterocolite, colite spastice, amoebiene, colibaciloze, rezecţii gastrice, spasme, diaree sau constipaţie cronică, tumori ale stomacului)
sau hepatice şi este „celebră” pentru capacitatea ei de a regenera ficatul.
Acţiunea sa este cu adevărat remarcabilă în hepatitele acute şi cronice, în ciroza uscată sau umedă.
Se recomandă 10-30 grame pe zi, în doză unică sau împărţită în trei, pe cât posibil administrate între mese (la o oră după fiecare masă).
Se poate completa tratamentul natural cu ceai de armurariu, propolis sau capsule de silimarină şi
propolis.
O astfel de cură durează 45 de zile, urmată de o pauză de 30 de zile, apoi se reia.
Studiile au arătat faptul că ţesutul ficatului se poate reface complet într-un interval de maxim un
an (cazuri mai grave).

Pentru că acoperă necesarul multor aminoacizi, vitamine sau minerale, păstura trateză
carenţa proteică şi creşte rezistenţa generală a organismului.
Administrarea sa în a doua jumătate a perioadei de sarcină şi în timpul alăptării este benefică –
combate oboseala, scate retenţia azotată, reduce edemele şi previna apariţia toxemiei.
În păstură s-au identificat substanţe antiestrogenice, astfel încât previne sau ajută la tratarea unor
afecţiuni care pot apărea din cauza surplusului de estrogen (tumori mamare, fibrom uterin, fibroză
mamară).
Se recomandă în disfuncţii sexuale – impotenţă, ejaculare precoce, frigiditate.
Păstura este foarte eficientă în astenie, surmenaj, migrene, insomnie, afecţiuni cardiovasculare:
hipertensiune, cardiopatie ischemică, insuficienţă cardiacă sau circulatorie periferică.
Este un foarte bun energizant, antioxidant şi stimulent al imunităţii şi se recomandă în cazul reacţiilor
alergice provocate de polen
Păstura ajută la diminuarea fenomenelor degenerative asociate îmbătrânirii, completează
excelent tratamentul cancerului de prostată.
Seleniul din compoziţia sa ajută la detoxificare, de aceea este recomandată fumătorilor, dar şi alcoolicilor.

Este foarte eficientă în cazul copiilor anemici sau care prezintă întârzieri în dezvoltarea fizică
sau psihică.
Păstura se păstrează în locuri ferite de căldură, lumină, umezeală, în recipiente închise etanş, de
maxim 100 grame.
Înainte de a fi deschis, recipientul trebuie menţinut la temperatura camerei 30-60 minute.
Datorită catităţii mari de acid lactic, precum şi a proprietşţilor antibiotice, păstura poate fi păstrată
timp îndelungat. Ţinută la loc uscat poate rezista până la 17 ani.
În cazul în care dorim să o administrăm profilactic, dozele de păstură se stabilesc în funcţie de
vârstă, sex, greutate corporală şi de existenţa anumitor afecţiuni.
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Diferența dintre sufletul
pereche și partenerul de viață!

Sufletul pereche este acea persoană a cărei energie
se integrează perfect în energia ta. Această persoană
a apărut în viața ta pentru a scoate la iveală laturile
ascunse, cele pe care nu voiai să le arăți sau nu
simțeai să o faci.
Pe de altă parte, partenerul de viață poate fi atât un
prieten, cât și iubitul tău. Pe această persoană te
poți baza oricând. Tu și partenerul de viață vă
respectați reciproc. Vă iubiți foarte mult și deja știți
ce vă doriți.
Totuși, unii oameni își doresc cu tărie să își întâlnească
sufletul pereche. Există oameni care chiar își întreabă
apropiații când își vor întâlni sufletul pereche. De
cele mai multe ori, această întrebare apare în
momente de confuzie sau supărare.
Adevărul este că ne vom întâlni de mai multe ori în
viață, cu suflete pereche. Fiecare suflet pereche se
comportă diferit, însă au același scop, să te ghideze
spre autocunoaștere.
Sufletele pereche apar doar atunci când ești pregătit
să le cunoști și să înveți lecția pe care ți-o va oferi.
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BOLDURI

de: Adi Botea

ORIZONTAL:
1) Prinderea unor agresori periculoşi.
2) O proprietate aflată în procesul de
predare.
3) Termen cu înţelesul uşor de interpretat – Scena unor eşecuri
numărate pe degete.
4) Evaluat la ochi – Depăşit cu puţin.
5) Aprecierea deplină a unei comunitaţi
– Promovat la examenul de capacitate.
6) A face opinie... separată.
7) Venit cu treburi la oraş – Întoarcere
rapidă din drum.
8) Număr pentru cele două extreme!
– Modificare survenită pe parcurs.
9) Cel ce face calea întoarsă – Demarcat (!) în adancime – Dar... lăsat pe
la porţi!
10) Final trist – Ele nu pot fi duse cu
vorba

De cele mai multe ori acest tip de relație nu rezistă
pentru totdeauna, însă sunt foarte intense. Uneori
se aseamănă unei forțe carmice, care dispare imediat
după ce ți-ai învățat lecția.
Sufletul pereche nu trebuie să ducă neapărat la o
relație amoroasă. Poate fi vorba despre un prieten
sau despre un mebru al familiei. Indiferent despre
cine este vorba, vei simți o conexiune foarte puternică.
Atunci când oamenii își doresc cu nerăbdare să își
întâlnească sufletul pereche, nu conștientizează ce
implică asta. Dacă vrei să îți cunoști sufletul pereche,
trebuie să îți dezvolți conștiința. Dacă nu înțelegi pe
deplin acest concept, acea persoană nu va apărea.
Pentru a stabili o adevărată conexiune cu sufletul
pereche, trebuie să îți cunoști foarte bine sufletul.
Trebuie să înveți să te cunoști pe tine cu adevărat.
Totuși, dacă nu îți dorești să înveți o lecție spirituală,
ci doar să găsești o persoană cu care să îți împarți
viața, înseamnă că îți cauți partenerul de viață, nu
sufletul pereche. Partenerii de viață sunt prieteni autentici, cu care ai o legătură foarte puternică. Tu și
partenerul de viață vă înțelegeți reciproc și știți ce vă
doriți cu adevărat.
Da, este adevărat faptul că și partenerul de viață te
poate învăța multe lucruri, însă aceste lecții doar te
vor ghida.
Spre deosebire de întâlnirea cu sufletul pereche, în
acest caz nu trebuie să ai o pregătire interioară
specială. Trebuie doar să fi prezent fizic și să te
pregătești pentru începerea unei relații.
Nu uita că sufletul pereche îți poate fi și partener de
viață. Iată care sunt caracteristicile sufletului pereche
și al partenerului de viață.

VERTICAL:

1) Faptă scăpată de judecată.

2) Rezultatul adunării – Planul unei
expediţii.

3) Subiect la literatură (pl.) – Roci
găurite!

4) Descoperit la cramă – Bani puşi deoparte (sg.).

5) Întoarcerea fiului risipitor – Debutante pe ecran!

6) Siretul la izvoare! – Tratat ca
hipertensiv.

7) Grup muncitoresc – Ruptă de realitate.

8) Mişcare artistică.

9) Concurent la săniuş – Nume sfinţit.

10) Purtător de cravată – Semnele
unei falnice înfăţişări.

Sufletul pereche:
-simți o conexiune profundă și ai impresia că acea
persoană este în viața ta de o viață, chiar dacă
doar ce ai cunoscut-o;
-simți că ai amintiri cu acea persoană;
-tu și sufletul pereche gândiți la fel și vă înțelegeți
unul pe celălalt foarte bine;
-chiar dacă nu sunteți unul lângă celălalt, vă simțiți
prezența;
-aveți aceleași obiceiuri;
-treceți prin aceleași experiențe;
-spuneți de cele mai multe ori aceleași lucruri, în
același timp sau aveți idei la care nu v-ați fi gândit
până atunci;
-apar schimbări majore în viața amândurora;
-chiar dacă nu rămâneți împreună vă veți iubi mereu;

Partenerul de viață
-tu și partenerul de viață împărtășiți aceleași valori și
vă simțiți atrași unul de celălalt;
-vi se pare interesant tot ce aflați unul despre celălalt;
-vă înțelegeți asemeni celor mai buni prieteni;
-aveți aceleași virtuți spirituale;
-aveți aceleași idei din punct de vedere material și
emoțional;
-pentru a funcționa, relația necesită prezență fizică;
-simți că relația poate prinde contur doar dacă vă
căsătoriți;
Pe decursul vieții, vom experimenta mai multe tipuri
de relații, dar dacă îți vei urma sufletul, nu vei da
greș niciodată!
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Prinţesa Diana.
Misterul fiicei secrete care
nu trebuia să fie aflat

Revista "Globe" a prezentat povestea incredibilă potrivit căreia
Prinţesa Diana a avut o fiică secretă, care se numește Sarah,
trăiește la New York și seamănă izbitor cu cea numită şi
"prințesa inimilor".
Potrivit sursei citate, Prinţul Charles și Diana nu au ştiut de
existenţa ei, totuși povestea fiind credibilă. După anunțarea
logodnei dintre cei doi, Casa Regală a Marii Britanii ar fi vrut să
se asigure că viitoarea prințesă putea avea copii, așa încât
Diana a fost supusă unui control de specialitate. Pentru siguranță,
medicii i-ar fi prelevat ovule, pe care apoi le-au fecundat cu
spermă recoltată de la Charles. Unul dintre medici ar fi furat un
asemenea ovul, l-a implantat soţiei sale și așa s-a născut
Sarah, scrie agerpres.ro.
Considerând că este cazul să-și cunoască "sora", Prințul William
ar fi intenționat să o întâlnească cu ocazia unei vizite efectuate
în Statele Unite. Până la urmă, la întâlnirea respectivă s-ar fi
dus Catherine, soția acestuia, care ar fi fost impresionată de
asemănarea dintre Sarah și Lady Di.
"Globe" mai scria că, la sugestia fiului său, și Prințul Charles sa văzut cu presupusa lui fiică, dar ar fi refuzat categoric
solicitarea acesteia de a face un test de paternitate.

Anamaria Prodan
pleacă din România

Ana Maria Prodan spune că
este pregătită să părăsească
România dacă fiul său va fi
acceptat la academai de fotbal a echipei Real Madrid.
Chiar și așa impresarul spune
că îl va însoți în Spania.
"Ne pregătim intens. Ne
pregătim de o nouă schimbare. Bebe va merge la Academia Real Madrid. Este o
nebunie. Nu dormim, povestim, ne imaginăm, ne facem
filme. Este un întreg circ.
Deocamdată este la stadiul
de proiect. Adică trebuie să decidem. Să meargem întâi să
vedem că doar știți, el este băiatul lui mama și îți dai seama că
mi-e greu să mă despart de el. Aș vrea să mă mut acolo, mi-ar
plăcea", a declarat Ana care s-a arătat dispusă să facă din nou
sacrificii pentru fericirea familiei ei, scrie libertatea.ro.
Anamaria Prodan s-a mai mutat din România în perioada în
care soțul ei, Laurențiu Reghecampf a antrenat în Arabia
Saudită. De asemenea, impresarul a locuit în SUA în perioada
în care fiica sa, Rebecca, a participat la festivaluri de modă.

Al Bano s-a căsătorit. Mireasa,
cu 30 de ani mai tânără

Al Bano s-a recăsătorit. La
74 de ani, starul și-a unit
destinul cu cel al altei vedete
extrem de iubită în Peninsulă.
Aceasta l-a cunoscut pe Al
Bano pe vremea când era
asistentă TV și avea doar 30
de ani.
Cei doi au început o relație,
în ciuda diferenței de vârstă.
Loredana i-a dăruit doi copii,
o fată și un băiat. Deși sunt
împreună de foarte mult timp,
Al Bano nu a cerut-o niciodată
de soție, până luna trecută,

când a fost la un pas de moarte.
Loredana nu l-a părăsit nicio clipă până s-a pus pe picioare.

Apoi, recuperat, legendarul star italian a cerut-o de soție. Zilele
trecute, cei doi au făcut nunta în secret. Conform unor surse,
ceremonia ar fi avut loc în Belarus, la vila unor prieteni.
Cei doi locuiesc pe o proprietate de 400 de hectare, unde Al
Bano produce vinuri extrem de apreciate.

Gina Pistol și Smiley,
relația anului din showbiz

Gina Pistol s-a destăinuit,
pentru prima dată, despre
relaţia cu Smiley.
"Prefer să rămână între noi
povestea asta. Nu doresc să
vorbesc despre viaţa mea
personală." a spus Gina Pistol, în exclusivtate, pentru
SPYNEWS.RO.
Conform zvonurilor apărute
în presă, Gina Pistol ar fi
cuplată cu Smiley de circa
trei luni de zile, aceştia fiind
surprinşi recent împreună.
Artistul a avut mai multe relații
de-a lungul vieţii, printre care cea mai mediatizată find rlația cu
Laura Cosoi. Toată lumea credea că se pregătesc de nuntă,
dar ei s-au despărţit. De-a lungul timpului, presa l-a cuplat cu
mai multe domnişoare însă acesta nu a dat în bune nimic.
Printre acestea se numără Lorena Ciubotaru, Raluca Netca,
Oana Alexandra Zara sau artista Feli.
Gina Pistol s-a născut pe 9 decembrie 1980. Vedeta a bifat
câteva relaţii cu persoanje celebre, printre care şi Codin Maticiuc
şi Alin Cocoş. În prezent, aceasta prezintă emisiunea "Chefi la
cuţite".

Angelina Jolie şi Brad Pitt s-ar fi
împăcat, fără să renunţe la divorţ.
Jolie: Nu îmi place să fiu singură

Angelina Jolie şi Brad Pitt s-ar fi împăcat, după ce s-ar fi întâlnit
la locuinţa unui prieten din Hollywood, actriţa recunoscând întrun interviu acordat recent că trece printr-o perioadă dificilă
după despărţire şi că nu îi place să fie singură. Cei doi nu ar fi
renunţat, însă, la divorţ, pentru că îşi doresc un nou început
pentru relaţia lor.
Potrivit tabloidului The Sun, Ian Halperin, biograful cuplului, a
spus că cei doi actori au decis să se împace.
”Brad a făcut primul pas şi apoi s-au prăbuşit unul în braţele
celuilalt. Au fost multe lacrimi”, a spus Ian Halperin.
Biograful a adăugat că Angelina Jolie şi Brad Pitt lucrau la o
împăcare şi au decis să participe la şedinţe de consiliere
spirituală pentru a îşi relua relaţia.
”Angelina crede că ea şi Brad Pitt seamănă foarte mult cu
Richard Burton şi Elizabeth Taylor. Nu pot trăi împreună, dar
nici separat. Angelina a lucrat mult la ea însăşi după incidentul
din avion şi la fel a procedat şi Brad. Încă sunt îndrăgostiţi unul
de celălalt”, a mai spus Ian Halperin.
Totuşi, cei doi nu şi-ar anula divorţul, întrucât consideră că au
nevoie de un nou început.
”Divorţul reprezintă pentru ei doar o foaie de hârtie. Ei consideră
că după ce va fi încheiat, vor avea o foaie curată în faţă şi o vor
putea lua de la capăt”, a adăugat Ian Halperin.
Angelina Jolie a dezvăluit într-un interviu recent că trece printro perioadă dificilă după despărţirea de Brad Pitt, actriţa mărturisind
că nu îi place să fie singură şi că încearcă să râdă cât mai mult,
pentru ca cei şase copii ai ei să nu simtă stresul pe care îl simte
ea, informează People.com.
Artista, în vârstă de 42 de ani, a intentat divorţul de Brad Pitt
după o căsnicie de doi ani şi o relaţie de 12 ani cu acesta.
”Uneori poate să pară că îmi revin. Însă, în realitate, încerc
doar să îmi duc la bun sfârşit fiecare zi. Nu îmi place să fiu
singură. Nu este ceva ce mi-am dorit. Nu este nimic frumos în
legătură cu acest lucru. Este greu, pur şi simplu”, a spus
Angelina Jolie.
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Actriţa a spus că situaţia în care se află este îngreunată şi de
starea ei de sănătate, pe care trebuie să o monitorizeze. Ea a
suferit o dublă mastectomie în 2013 şi şi-a extirpat ovarele în
2015 pentru a avita apariţia cancerului. Recent, a fost diagnosticată
cu boala Bell's palsy – un tip de paralizie facială, provocată de
daune aduse nervilor faciali, actriţa recuperându-se complet cu
ajutorul acupuncturii.
”Pe plan emoţional, a fost un an foarte dificil. Şi am avut şi alte
probleme de sănătate. Aşa că sănătatea mea este ceva ce
trebuie să monitorizez”, a mai spus Angelina Jolie.
”Simt uneori că mi-a fost lovit corpul, dar încerc să rând cât mai
mult. Tindem să devenim atât de stresaţi, încât copiii noştri simt
acest lucru, când ei au nevoie să simtă bucuria noastră. Chiar
dacă faci chimioterapie, trebuie să reuşeşti să iubeşti şi să
râzi”, a adăugat ea.
Angelina Jolie a vorbit şi despre filmul ”First They Killed My
Father: A Daughter of Cambodia Remembers” pe care l-a
regizat după un volum de memorii omonim scris de Loung Ung,
despre genocidul Kmerilor Roşii. Filmul a avut premiera sâmbătă
la Telluride Film Festival, unde a fost foarte apreciat.
Povestea are o semnificaţie deosebită pentru Angelina Jolie şi
cel mai mare fiu al său, Maddox, în vârstă de 16 ani, pe care la adoptat din Cambodgia când acesta avea trei luni.
”Mad a cunoscut întodeauna povestea lui Loung şi i-am spus:
«Într-o zi, fiule, vei fi pregătit şi îmi vei spune că a venit timpul
să ne îndreptăm atenţia către ţara ta. Însă, va trebui să contribui,
va trebui să munceşti şi să fii acolo în fiecare zi. Şi nu vei putea
refuza sau spune că eşti obosit». Şi într-o zi mi-a spus: «Sunt
pregătit»”, a mai spus Angelina Jolie.
În prezent, însă, Angelina Jolie a spus că nu are planuri pentru
a regiza sau a juca în alte proiecte, ci se concentrează pe viaţa
acasă, alături de cei şase copii ai ei. ”Particip la cursuri de
gătit”, a spus ea.
Actriţa a adăugat că are nevoie să se redescopere pe sine, aşa
cum obişnuia să fie.
În luna mai, Brad Pitt a acordat un interviu, pentru GQ Style,
după ce presa tabloidă a scris că Angelina Jolie a intentat
divorţul din cauză că actorul şi-ar fi pierdut calmul în faţa fiului
cel mare al cuplului, Maddox. El a spus că a renunţat la
consumul de alcool şi că încearcă să devină un om mai bun.
Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au despărţit pe 15 septembrie, iar
actriţa americană a depus actele de divorţ pe 19 septembrie.
Cei doi actori americani au o relaţie din 2004 şi s-au căsătorit în
2014, având împreună şase copii, dintre care trei adoptaţi Maddox, în vârstă de 16 ani, Pax, 13 ani, Zahara, 12 ani, şi trei
biologici - Shiloh, 11 ani, şi gemenii în vârstă de 9 ani Knox şi
Vivienne.

Prinţul William şi ducesa de
Cambridge vor deveni părinţi
pentru a treia oară

Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa, ducesa de Cambridge,
vor deveni părinţi pentru a treia oară, a anunţat, luni, Palatul
Kensington, informează bbc.com.
Familia regală, inclusiv regina Elizabeth a II-a, şi familia ducesei
de Cambridge sunt ”încântate de veste”.
La fel ca în cazul celor două sarcini anterioare, ducesa de
Cambridge suferă de hyperemesis gravidarum - o formă severă
de greţuri matinale.
Kate Middleton nu se va mai prezenta la Hornsey Road
Children's Centre din Londra, luni, unde îi era aşteptată vizita,
ea primind îngrijire la Palatul Kensington.
Ducele şi ducesa de Cambridge mai au un fiu, prinţul George,
în vârstă de 4 ani, şi o fiică, prinţesa Charlotte, în vârstă de 2
ani.
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• Sună telefonul noaptea.
Bărbatul (îi şopteşte soţiei): Dacă e pentru mine,
nu sunt acasă.
Nevasta (la telefon): E acasă.
Bărbatul (revoltat): Ce ţi-am spus, femeie?
Nevasta (impasibil): A fost pentru mine

• Cum păstraţi armonia conjugală?
- Prin reciprocitate: Când soţa e nervoasă, eu tac.
Şi invers: eu tac când soţa e nervoasă.

• Soţul venind acasă, o întreabă pe soţie:
- Cum ţi-a mers ziua, dulceaţă ?
- Perfect, dragule. Am făcut ciorbă, am prăjit peşte,
am spălat geamurile şi hainele copilului, precum şi
ale tale, iar acum stau şi croşetez. Dacă mâine nu
achiţi factura la internet, te omor.

• Doctore, spune pacientul, daca este ceva in neregula cu mine, nu ma speria de moarte, dând bolii un
nume ştiinţific. Spune-mi ce este, dar pe româneşte.
- Ei bine, spuse doctorul, ca sa fiu cinstit cu tine,
eşti pur şi simplu leneş.
- Mulţumesc, doctore, suspină pacientul cu uşurare.
Acum da-mi si numele stiintific al bolii, ca să pot să
mă duc liniştit acasă şi să-i spun soţiei.

• In ora de religie preotul îl întreaba pe Bula:
- Ce trebuie sa faceti prima data, ca sa vi se ierte
pacatele?
Bula: - Sa pacatuim, domn parinte . . .

• Î: Cum se numeşte un bărbat care dă de băut femeilor urâte în club?
R: Barman.

• Sotul: Draga mea, ce avem astazi la masa?
Sotia: Nimic .
Sotul: Pai si ieri a fost tot nimic.
Sotia: Dragule, am gatit pentru doua zile !!!

• Cercetătorii au stabilit că femeile au o viaţă mai
lungă şi mai liniştită decât bărbaţii. Explicaţia
fenomenului este ca ele nu au neveste .

• Mulţi din cei necăsătoriţi visează să aibă o soţie
frumoasă, gospodină şi deşteaptă. Mulţi din cei
căsătoriţi visează acelaşi lucru.

• Într-o companie a izbucnit un conflict între femei.
Pentru a restabili ordinea, a fost chemat şeful.
Însă şi atunci femeile strigau, întrerupându-se reciproc .
- Linişte! a strigat şeful pierzându-şi răbdarea. Să
vorbească cea care-i mai în vârstă .
În acel moment s-a lăsat tăcerea . . .

• La Radio Erevan, un ascultator intreaba:
- Ce este un titlu onorific?
Radio Erevan raspunde:
- Titlu onorific este atunci cand sotia spune: "Sotul
meu este capul familiei" . . .

• Soțul ideal: Atent, tandru, nu bea, nu pierde vremea
cu băieții și își face singur toate reproșurile.

• - De ce bateţi copilul?
- M-a făcut porc gras!
- Şi credeţi că prin bătaie slăbiţi?

• - Sunt trei locuri unde aş vrea sa fiu sarutată! Spune
tânăra actriţă regizorului care îi face curte.
- Care? întreabă el emoţionat.
- Paris , Las Vegas şi Rio de Janeiro !
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• - Domnule director, recunosc că uneori dorm cu
capul pe birou, dar, vă jur, întotdeauna visez numai
firma!

• O femeie povestea: Bărbatul meu este perfect din
toate punctele de vedere. Nu pot să-mi doresc
altceva, decât ca următorul meu bărbat să fie tot
aşa!
• O barza ducea un batranel in cioc. Batranelul catre
barza : Hai, recunoaste ca ne-am ratacit!

• O doamnă, foarte, foarte fiţoasă, care locuia întrun cartier de lux, merge cu un Porsche Cayenne la
medicul său. Intră în biroul medicului şi strigă:
– Doctore, e groaznic, am fost înţepată de o viespe.
– Haideţi doamnă, calm, spune medicul, probabil
nu e mare lucru…
– Dar doctore, tu nu-ţi dai seama, este extrem de
… cum să spun … este ingrozitor de
jenant, ştii…
– Dacă mi-aţi spune întâi unde aţi fost muşcată…?
– Aaaa, asta nu! În niciun caz!
– Dar sunt doctor, puteţi să-mi spuneţi!
– Nu, pentru că trataţi toate prietenele mele şi dacă
ar afla viaţa mea socială ar fi distrusă…
– Dar eu respect secretul profesional, nu voi spune
nimănui, ziceţi!
Atunci doamna se apropie de doctor, se asigură că
nu mai e nimeni în camera şi-i şopteşte:
– Într-un magazin cu reduceri, de la periferie…
• Soția intră înfuriată în casă: – Gata, ştiu totul!!!!
Soţul reacționează imediat: – Da? Câți afluenți are
Dunărea?

• Relația dintre un băiat şi o fată nu se consideră
serioasă, până când aceștia nu-şi vor schimba numele în tot felul de animăluţe.
• – Iată, m-am căsătorit: să fumezi nu ai voie, să bei
nu ai voie, să te uiţi la alte femei nu ai voie…
– Nu regreți?
– Nu ai voie să regreți.

• Un renumit post de televiziune ia un interviu unui
milionar.- Cum aţi făcut avere?- Aveam un singur
leu în buzunar. Am cumpărat două mere, le-am
spălat, le-am şters şi le-am vândut cu doi lei. - Şi
apoi? - Apoi am cumpărat patru mere. - Şi după
aceea? - A murit mătuşă-mea şi mi-a lăsat un milion
de dolari!
• – Să trăieşti, bădie! Te rog spune-mi şi mie, ce
fructe sunt astea din pomul ăsta frumos?
– Păi ce să fie, dom’le, sunt prune negre!
– Prune negre… Păi şi atunci de ce sunt roşii?
– Ei, de ce! Pentru că sunt încă verzi.

• Regele are nevoie de un bodyguard și se hotărăşte
să dea o probă pentru angajarea unuia – urma să
fie angajat cel care putea tăia o albină în zbor cu
sabia.
Japonezul scoate sabia, deschide cutiuţa şi dă drumul la albină, dă o dată cu sabia şi albina cade
tăiată în două bucăţi.
Chinezul scoate sabia, deschide cutiuţa şi dă drumul la albină, dă de două ori cu sabia şi albina cade
tăiată în 3 bucăţi.
Evreul scoate şi el sabia, deschide cutiuţa şi dă drumul la albină, dă de trei-patru ori cu sabia, şi albina
îşi continuă zborul.
Regele îl intreabă curios pe evreu:
– Cum de nu a murit albina? Eu ştiam că tu eşti cel
mai bun.
Evreul îi răspunde:
– Maiestate, de la circumcizie nu se moare!

De ce distrugerea naturii
este un păcat !
Un articol de Claudia Bulacu

Întreaga creaţie a lui Dumnezeu este sfântă. Începând cu cele
mai mici vieţuitoare ale pământului până la cei mai înalţi munţi
ne-au fost dăruiţi nouă,oamenilor pentru a ne putea dezvolta
folosindu-ne de ei.
Bogăţiile pământului, plantele, animalele, apele şi aerul sunt
daruri preţioase pe care avem datoria să le utilizăm şi să le
îmbunătăţim cu maximă responsabilitate.

Natura înseamnă Dumnezeu în manifestare
Studiile au arătat că în fiecare vieţuitoare şi în fiecare copac
sau rocă există viaţă,există acea energie eternă care pune totul
în mişcare şi care se poate transforma într-un mod excepţional
şi asta se face numai în favoarea omenirii.
Pentru fiecare plantă,Dumnezeu şi-a pus iubirea şi energia Lui
ca să existe. Plantele au scop terapeutic, legumele şi fructele ne
hrănesc, animalele şi păsările ne dau produsele lor (lapte, carne,
blană, ouă). Întreaga creaţie divină este sfânta şi trebuie preţuită.
Nu mi-am propus să fac apologia lanţurilor trofice existente pe
planeta noastră,dar imaginaţi-vă ce se poate întâmpla când
una din verigi nu funcţionează. Fiecare verigă din acest lanţ are
o importanţă vitală pentru omenire şi cum natura ne dă resursele
de trăi,ea trebuie preţuită clipă de clipă. Cu toţii ştim ce înseamnă
un an de secetă pentru agricultură,cum ,de asemenea,ştim ce
înseamnă şi inundaţiile.
Trebuie,însă,înţelese cauzele acestor dereglări ale naturii şi ,în
permanenţă,trebuie luptat pentru ca întreg ciclul natural să intre
în normal.
Distrugerea naturii este un act anti Dumnezeu
Din punct de vedere spiritual, fiecare element al naturii Îl
reprezintă pe Dumnezeu şi orice distrugere sau neglijenţă
manifestată din partea omului este un afront adus divinităţii.
Acest afront este,de fapt, încălcarea legilor divine care aduce,după
sine, şi consecinţe nu tocmai plăcute.
Înţelegerea acestui aspect spiritual al naturii este esenţială în
dezvoltarea la nivel spiritual a omului.
Natura trebuie tratată ca un întreg indisolubil din care şi omenirea
face parte. Cum bine ştim, în natură,legile funcţionează perfect.
Animalele nu cunosc orgolii şi nu luptă niciodată pentru a le
apăra. Ele luptă pentru a supravieţui,însă nu cunosc ura. După
ce a mâncat, leul nu face altceva decât să se odihnească,el nu
vă omora alte animale de dragul de a demonstra că el este şeful.
Leoaica va fi capabilă să omoare alte animale pentru a-şi apăra
puii, nu pentru a face paradă. Acestea sunt aspectele care deosebesc oamenii de animale,în sensul negativ al situaţiilor.
Evident, nu discutăm în acest context despre paralelismul dintre
om şi animal, ci doar despre anumite greşeli pe care oamenii le
fac deseori,greşeli pe care animalele nu le fac niciodată şi ele
reuşesc,astfel, să păstreze echilibrul natural al pământului.
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Părerea ta despre tine
te va susţine în orice moment

Complimentele nu sunt
binevenite întotdeauna…

De multe ori suntem judecaţi dur, ni se pun în cârcă fapte pe
care nu le-am făcut şi poate nici nu le-am gândit. Am fost
catalogaţi în funcţie de o vorbă spusă la întâmplare sau de un
gest făcut fără să gândim prea mult.
Am fost apostrofaţi sau chiar jigniţi pe nedrept… Vi se pare
cunoscut scenariul?

Nimeni din afara
noastră nu ne cunoaşte
cu adevărat
Impresiile altora sunt false
şi nu se bazează pe nimic
concret. Un moment din
viaţă în care am
interacţionat cu alţii ne-a
dezvăluit o slăbiciune de
la care ni s-a tras o
etichetă.
Apoi, a urmat tot dezastrul
de discuţii şi bârfe, jigniri
şi acuze. Nu este momentul să analizăm de
ce o fac alţii, dar este
momentul să vedem cine suntem noi cu adevărat. Am primit de
la Creator o mulţime de daruri: suntem inteligenţi, sensibili,
pricepuţi, creativi, avem memorie excelentă şi listă ar putea
continua.
Avem şi slăbiciuni, avem şi defecte la care vom lucra să le
ameliorăm. Există cineva din Univers mai important în faţa lui
Dumnezeu decât noi? Cum bine ştim, nu există. Creatorul ne-a
făcut pe toţi la fel, adică cel care ne jigneşte cu ce este mai
presus? Cu nimic.
Diplomele, funcţiile, banii îi sunt necesar lui, el are nevoie de
ele pentru a fi fericit. Şi noi le putem avea în orice moment, şi
noi ne putem bucura de ceea ce ne face fericiţi. Şi atunci unde
este problema? Răspunsul corect este că nu ne iubim suficient
de mult pentru a nu ne lăsa doborâţi de o etichetă pusă de cineva.
Nimeni nu ne cunoaşte cu adevărat, cei din afară au doar
impresii despre noi, ei ştiu numai ceea ce am lăsat noi să se
vadă.

Tu ce părere ai despre tine?
Dacă te laşi înfrânt de vorbele spuse de cineva care nu te
cunoaşte, tu, care te cunoşti cel mai bine, ce crezi despre tine?
Iubirea de sine începe cu impresia ta despre tine. Dacă te vezi
într-un fel pozitiv, dacă te apreciezi, dacă te bucuri pentru micile
tale succese, dacă îţi rezervi timp pentru tine etc, iată o
modalitate în care îţi poţi exprima iubirea pentru tine.
Dacă ai o impresie proastă despre tine, dacă te învinuieşti tot
timpul, dacă te tratezi cu duritate, dacă nu te poţi înţelege tu pe
tine însuţi, alţii cum ar putea să o facă? Ce pretenţii putem avea
de la cineva care NU ne cunoaşte?
Dumnezeu ne-a creat dintr-o mare iubire pentru noi, ne-a iubit
şi ne iubeşte în permanenţă, mai mult decât o facem noi înşine
faţă de noi. Suntem într-o eroare pe care trebuie să o corectăm
prin iubire de sine şi prin înţelegere. Să lăsăm, aşadar, pe
ceilalţi în drumul lor, să vorbească, să bârfească, să acţioneze
aşa cum cred ei de cuviinţă.
Orice încercare de a regla lucrurile ar putea să le complice mai
rău. Noi avem o singură datorie, aceea de a respecta ceea ce
Creatorul ne-a dăruit: FIINŢA NOASTRĂ cu toate ale ei.

l

DIVERSE

29

Tuturor ne face placere sa fim laudati, sa primim aprecieri
pentru ce facem sau pentru cum gandim. Este cunoscut faptul
ca un compliment schimba starea de spirit si suntem incurajati
sa o facem cat mai des cu putinta,fara a exagera,desigur.
De asemenea, si unele critici obiective pot aduce beneficii,pentru
ca ne ajuta sa corectam unele actiuni gresite sau ale caror
rezultate ne-ar putea aduce deservicii.

Complimentele nu sunt binevenite intotdeauna
Incercand sa ducem pana la capat un proiect,ne putem lovi de
situatii in care avem nevoie de incurajari. Cand drumul este
nou, cand descoperim unele lucruri cu care nu ne-am mai
intalnit, avem tendinta sa ne blocam,pentru ca nu cunoastem
drumul. In aceste momente avem nevoie de ceilalti,de parerea
lor,de o solutie. Apropiatii,de regula, ne cunosc destul de bine si
stiu sa ne vorbeasca.

Unii sunt mai diplomati, altii sunt directi, dar cand avem
de-a face cu persoane care nu stiu absolut nimic despre
noi, situatia devine un pic mai complicata.
In aceste momente, opiniile pe care le putem primi nu exprima
intotdeauna adevarul,iar noi ne putem simti bine auzind un
compliment,fara sa stim ca el a fost spus din politete,pur si
simplu. De aceea, cand suntem laudati prea des,este bine sa
ne gandim de doua ori inainte de a crede tot ce am auzit.
Asa a fost creata lumea,din oameni extrem de politicosi si
diplomati, care stiu ca un cuvant greu poate distruge visul
cuiva,iar ei nu vor sa faca rau si sa taie aripile unei persoane
care isi doreste sa realizeze ceva maret.

Criticile pot fi constructive,dar si distructive
De cealalta parte, si la capitolul critici este nevoie de cateva
precizari. Este clar ca atunci cand suntem criticati nu ne cade
tocmai bine. Asa este structurat psihicul uman,sa reactioneze la
bine cu bine si la rau cu … rau. Daca vom face,insa, un mic efort
de evaluare, obiectiv si cat mai aproape de adevar, vom putea
observa ca o cricitica poate fi constructiva si ne poate ajuta.

Nu intra in discutie, evident, jignirile si apostrofarile nejustificate, cu atat mai mult daca sunt facute in public.
Acest tip de atitudine nu are cum sa fie constructiv. Pornind de
la acelasi principiu de baza, al liberului arbitru, oricine poate
face orice,dar … pana la limita in care facem mai mult rau decat
bine. In toate cazurile,fie ca aducem laude cuiva,fie ca il criticam,
trebuie sa ne gandim la intentia noastra si la ce rezultat ar
putea aduce aceasta.
În concluzie, nu este nevoie sa exageram in nicio directie.
De cealalta parte, fara a depinde de parerile cuiva, este bine sa
tinem cont de ele,mai ales daca vin din zona celor apropiati si
bine intentionati. In oricare postura ne-am gasi,conteaza atat
intentia noastra,cat si modalitatea in care ne exprimam punctul
de vedere.
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Acumularea pe termen lung a acestei substanţe determină
efecte nefaste în materie de sănătate: distrugerea smalţului
dinţilor; dezvoltarea unor boli precum osteoporoza; tulburări
cardiace şi psihice şi chiar afecţiuni genetice.
Efectele toxice ale fluorului în doză mare sunt evidente, dacă
ne gândim că el intră în compoziţia insecticidelor şi a bactericidelor.
În ceea ce priveşte efectele sale psihice, ele au fost demonstrate
de savanţii germani aflaţi în solda lui Hitler. Al treilea Reich a
transmis ordin uzinelor chimice I. G. Farben din Frankfurt să
producă fluor în cantitate mare. Acesta era amestecat în apa
potabilă destinată prizonierilor din lagărele de concentrare, cu
scopul menţinerii disciplinei în lagăre, prin intermediul efectelor
sedative ale fluorului.
În zilele noastre, aluminiul şi fluorul sunt aproape peste tot...
Numărăm pe piaţă mai mult de şaizeci de tranchilizante, mai
mult sau mai puţin puternice, în funcţie de proporţia de fluor pe
care ele o conţin.
Concentraţia maximă autorizată în apa de la robinet este de
1500 μg/l (micrograme pe litru), dar ea este sistematic depăşită.
Recent, a fost introdus pe piaţă un nou material de obturare a
cariei dentare, Definitul (pus la punct de firma Degussa din Germania). Acest material, atenţie, răspândeşte ioni de fluor în
gură! Puterea financiară colosală a industriilor chimice şi farmaceutice şi monopolul lor asupra a numeroase sectoare economice
din multe ţări, le asigură acestora în prezent controlul tuturor oamenilor şi statelor, printr-o dezinformare permanentă a marelui
public, prin finanţarea propriilor lor laboratoare de cercetare şi
prin mituirea persoanelor coruptibile din sferele înalte ale puterii.
Un prim exemplu: Bayer (Germania), al 14-lea grup farmaceutic
mondial în 1997, activează în cinci sectoare de activitate:
produse agricole, produse organice, produse farmaceutice,
produse industriale, polimeri.
Al doilea exemplu: Sanofi (Franţa), al 18-lea grup farmaceutic
mondial în 1997, este sub controlul lui L’Oréal (19,4%) şi al
grupului ELF (35,1%) un grup care are relaţii „intime“ cu statul.
Atunci când fluorul şi aluminiul intră în contact cu organismul
uman, ele produc o reacţie de degenerare a celulelor nervoase,
osoase şi musculare.

Adevărul este că fluorul este unul dintre produşii secundari în
procesul de fabricaţie a aluminiului şi s-a urmărit să se scoată,
într-un fel sau altul, bani şi din aceste deşeuri fluorurate.
Lobby-ul industrial şi financiar a plătit, deci, fabricarea unor
studii care atestă în mod fals faptul că produsele fluorurate ar fi
nevătămătoare, fiind scoase în evidenţă efectele lor benefice în
doză mică. La fel s-a procedat şi în cazul aluminiului.
Fluorurarea generalizată este
doar o formă de control social,
prin intermediul efectului
sedativ pe care ea îl provoacă. Interesele în joc în această
privinţă sunt enor me, iar
efectele sanitare şi psihice
extrem de grave sunt şi ele
semnificative. Faptul că utilizarea fluorului şi aluminiului
nu încetează să se amplifice
din anii 1950, şi aceasta în
condiţiile unei indiferenţe generale, în ciuda numeroaselor avertismente lansate de către persoane calificate în această direcţie,
demonstrează chiar foarte bine eficacitatea acţiunii sedative a
fluorului, care anihilează spiritul critic al imensei majorităţi a oamenilor.
Prin dezinformarea întreţinută cu privire la aceste subiecte atât
de importante, masele de oameni sunt menţinute în ignoranţă
şi pasivitate. Această situaţie serveşte numai interesele celor
care deţin puterea economică şi politică, altfel spus, ale
„iluminaţilor“ care conduc din umbră.

Cum şi de ce ne afectează aluminiul, în această formă, sistemul nervos
În studiile făcute pe animale s-a constatat că aluminiul blochează
acţiunea potenţială sau descărcarea electrică a celulelor
nervoase, reducând astfel activitatea sistemului nervos. Ne
imaginăm efectul pe care aceasta l-ar putea avea asupra unei
întregi populaţii.
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Adăugaţi aici undele radio de joasă frecvenţă de 10 gigawaţi
(10 miliarde de waţi!) ale unui sistem precum HAARP, care împânzesc ionosfera şi care pot să fie reglate la frecvenţe precise
pentru a manipula gândurile, emoţiile şi reacţiile oamenilor.
(Pentru a afla mai multe cu privire la proiectul HAARP, citiţi
cartea Angels Don’t Play this HAARP (joc de cuvinte – La
această HAARP(ă) nu cântă îngerii).
Adăugaţi la aceasta microundele şi undele scalare şi aveţi un
cocktail Molotov cu care este obţinut controlul total (cu trimitere
la MK ULTRA – MK fiind iniţialele de la Mind Kontrol, Controlul
Minţii). La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, numeroşi
membri ai SS au fost deportaţi, sau mai degrabă duşi în SUA,
sub acoperirea proiectului Paperclip, cu scopul ca America săşi însuşească tehnologiile şi ştiinţa pe care naziştii le-au moştenit
de la extratereştrii cenuşii, în schimbul unor experienţe făcute
pe unii oameni.
Pentru a înţelege mai bine efectele, să vedem şi nişte explicaţii
de ordin ştiinţific. Nu este necesar să reţinem denumirea sau să
înţelegem acţiunea fiecăruia dintre aceste elemente, ci să
realizăm situaţia de ansamblu, obţinând astfel o nouă cunoaştere
care leagă revelaţiile între ele. Cei care înţeleg acest limbaj
ştiinţific vor fi bucuroşi să vi-l explice.
Aluminiul are un efect neurotoxic care poate fi la originea unor
demenţe degenerative, al unor fragilizări osoase sau accidente
cardiace, mialgii şi probleme musculare: el se acumulează în
creier, oase şi muşchi. Numărul de persoane atinse de boala
Alzheimer este proporţional cu cantitatea de aluminiu din apa
potabilă.
Aluminiul descarcă electric celulele nervoase, reducând activitatea
sistemului nervos. El inhibă enzime importante la nivelul creierului
(Na-K-ATP-ază şi henokinaza). El poate, de asemenea, inhiba
asimilarea unor importante substanţe chimice produse de creier
(dopamină, norepinefrină şi 5-hidroxitriptamină, altfel spus serotonina).
Care este acţiunea serotoninei? În cursul anilor 1970 şi 1980,
Sicuteri şi colaboratorii săi au demonstrat că serotonina (5hidroxitriptamina sau 5-HT) are un rol preponderent în combaterea
migrenei.
Efectele aluminiului, în această formă, asupra organismului
uman
Aluminiul, prin toxicitatea lui, generează pierderi de memorie,
pierderi de coordonare, confuzie şi dezorientare. Vorbind de
memorie, maladia Alzheimer nu exista înaintea anilor ’40 - ’50.
Persoanele în vârstă deveneau uneori senile şi mai vorbeau
fără noimă, dar nu era vorba de demenţă, ca în cazul acestei
noi maladii a secolului XX. Dar faptul că aluminiul este o cauză
a producerii amestecului plăcilor beta-amiloide şi neurofibrilare
(NFT) şi a demenţei în maladia Alzheimer (AD) este probat de
studii realizate de Wisniewski, Klatzo, Terry & Pena în 1965,
care au demonstrat că injectarea, la animale, de compuşi ai
aluminiului induce formarea de NFT. Acesta nu este un zvon al
unor conspiraţionişti cum ar vrea să ne facă să credem slugile
din mass-media ale „iluminaţilor“.
Publicaţia Santé Canada afirmă că, în medie, organismul
oamenilor absoarbe aproximativ 10 miligrame de aluminiu pe
zi, acestea provenind mai ales din alimente. Doar unul sau
două miligrame provin din ustensilele de bucătărie.
Conform standardelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, un
adult poate suporta absorbţia în organism fără pericol a mai mult
de 50 miligrame de aluminiu în fiecare zi. Dacă însă cumulăm
otrăvurile pe care le înghiţim zilnic, observăm că aceste limite
sunt stabilite doar de ochii lumii, pentru a nu jena interesele
marilor corporaţii. OMS este controlată, şi ea, de secta mondială
a Francmasoneriei, şi caută să ne convingă, printre altele, că
trebuie să fie vaccinaţi toţi locuitorii de pe Pământ! S-a văzut
care a fost rezultatul „binefăcător“ al acestei vaccinări în Africa.
Vaccinurile şi aluminiul

Aluminiul este responsabil şi
pentru miofasciita macrofagică. Această curioasă boală
a fost descrisă în 1998 de R.
Gherardi la congresul WMS
(World Muscle Society, societate mondială pluridisciplinară
ce se ocupă de domeniul
neuromuscular) care s-a ţinut
în Antalya (Turcia).
O comunicare a autorului
acestui prim articol, în colaborare cu membrii Grupului de studiu şi de cercetare asupra
maladiilor musculare dobândite, a adus clarificări importante cu
privire la originea acestei boli. Analiza, realizată prin metode
fizico-chimice, a incluziunilor conţinute în macrofagele prezente
în muşchii afectaţi, a permis să se descopere că elementul constitutiv esenţial este aluminiul.
Or, aluminiul este utilizat drept adjuvant în vaccinurile împotriva
hepatitelor virale A şi B. OMS a fost sesizată cu privire la
această problemă pentru a se avea în vedere o modificare a
compoziţiei vaccinurilor care conţin aluminiu.

Dar până când aceste măsuri vor fi luate în considerare de
„experţii“ lor, dacă vor fi vreodată luate în considerare, pentru a
fi apoi adoptate, câte persoane vor mai fi vaccinate, mai ales
copiii? Vaccinul hepatitei B este cel mai suspect dintre toate...
Reticenţele pe care le au din ce în ce mai mulţi faţă de OMS,
faţă de companiile farmaceutice şi faţă de vaccinare sunt mai
mult decât justificate.
Tot mai multe site-uri denunţă ferm aceste organizaţii şi campaniile
lor de vaccinare. Aluminiul inhibă activitatea intestinală şi, ca
urmare a acestui fapt, poate fi cauza unor colici severe. Iar
dacă este combinat cu bacterii sau cu viruşi specializaţi, cum
se petrece în cazul dârelor morţii (chemtrails-uri), rezultă epidemii
de gastrită cum nu s-au mai văzut niciodată. Bizar!
Deja în America s-a anunţat o gripă care este însoţită de o
gastrită severă. De fapt, nu numai în America, ci în toate ţările
care sunt pe lista de pulverizări de substanţe chimice otrăvitoare
planificate de cei ce conduc din umbră Statele Unite şi statele
aflate sub tutela sau protecţia directă a NATO.

Harta activităţii Chemtrails

În zona New York - Long Island programul (observat în 20152016) de Chemtrails este de 6 zile pe săptămână, variabil
funcţie de vânt. În zilele cu vânt nu se sprayaza Chemtrails dar
se compenseaza cu activitate crescuta in zilele următoare.
Faptul ca, Chemtrails nu se sprayaza în zilele vântoase
demonstrează intenţia de concentrare doar pe zonele target.

S-a constatat că în zilele care urmează pulverizărizărilor deosebit de puternice, populaţia expusă este afectată de o serie de
maladii respiratorii. Unii fac pneumonie, alţii răcesc sau manifestă
simptome asemănătoare gripei. Totul contribuie la prăbuşirea
funcţiilor sistemului imunitar. Cazurile de meningite şi de
encefalite s-au înmulţit, de asemenea, în corelaţie cu îndesirea
dârelor morţii (chemtrails-uri).
Cum majoritatea maladiilor rezultate nu răspund la antibiotice,
se crede că ele au cauze virale. Asemenea viruşi ar putea fi
retroviruşi, cum ar fi adenovirusul utilizat în electroterapia
genetică.
Unele idei ce sunt demne de reţinut
• Există modalităţi prin care cei curioşi sau sceptici pot verifica
singuri, cu ajutorul unor filtre şi al unor analize de laborator,
ce substanţe intră în componenţa dârelor morţii (chemtrailsuri).
• Mijloacele de comunicare în masă sunt deţinute şi controlate
de către marile grupuri industriale care profită în mod direct
de pe urma otrăvirii noastre continue. De aceea nu vom afla
niciodată din mass-media adevărul despre experimentele şi
manipulările ale căror victime suntem, şi nici despre efectele
secundare ale substanţelor nocive şi ale aditivilor alimentari
pe care aceste companii le introduc pe piaţă.
• Printre substanţele cele mai nocive pe termen lung pe care le
ingerăm zilnic fără să ştim se numără aluminiul şi fluorul,
care ne afectează sistemele nervos, osos şi muscular, ne
reduc capacităţile psihice şi mentale şi provoacă maladii
grave precum Alzheimer.
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Un pas inainte
Daca ai lucruri importante pe care vrei sa le rezolvi,
dar pe care te-ai multumit sa le lasi in asteptare
pentru o vreme, trebuie sa stii ca in aceasta saptamana
merita sa incerci sa faci un pas inainte. Poti fi sigura
ca tot ceea ce vei promite vei reusi sa si respecti,
asa ca nu trebuie sa iti pui problema ca ai putea
dezamagi pe cineva in zilele ce urmeaza. Totusi, ai
grija ce planuri iti faci, deoarece pana si vremea te
poate intoarce din drum.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Graba
In aceasta saptamana ar fi bine ca atunci cand vine
vorba despre lucruri importante sa nu te pripesti ori
sa te repezi la concluzii care s-ar putea dovedi
gresite. De multe ori vei avea nevoie si de o a doua
parere, insa nu este indicat sa iti pui increderea pe
seama oricui. Incearca sa te concentrezi mai intai
asupra obligatilor pe care le ai, mai ales daca este
vorba despre sarcini urgente. Abia apoi ar fi bine sa
iti faci planuri in legatura cu dorintele si placerile tale.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Dezechilibru
In aceasta saptamana este foarte posibil sa ti se
strice un lucru de mare valoare, cum ar fi tocmai
masina. Aceasta intamplare neasteptata te va dezechilibra putin din punct de vedere emotional. Pe de-o
parte, vei fi incurcata o buna perioada de timp din
cauza problemei respective, iar pe de alta parte iti va
fi greu sa iti impui un nou ritm, constienta fiind ca
poate nimic nu va mai fi la fel o vreme. Adaptarea
rapida nu este punctul tau forte, insa de aceasta
data nu vei avea de ales.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

Retinere
In aceasta saptamana trebuie sa contezi mai mult pe
instinct. De exemplu, atunci cand te afli intr-un impas,
ramai pentru o clipa singura si concentreaza-te doar
pe ceea ce simti ca ar trebui sa faci. Nu te stradui sa
dezvolti rationamente complicate, pentru ca nu ai
face altceva decat sa te incurci in propriile tale idei.
Incearca sa iti dai seama singura cand este cazul sa
pecetluiesti buzele, pentru ca vor fi situatii in care ar
fi de preferat sa fii mai discreta, ori poate chiar sa nu
dezvalui nimic din ceea ce gandesti.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Incurcaturi
Motivatia iti cam lipseste in aceasta saptamana si nu
exista lucru care sa te determine sa fii mai spornica.
Lasi totul pe ultima suta de metri si, nu numai ca te
aglomerezi cu toate problemele la final, ci mai exista
si riscul sa nu iti duci la bun sfarsit fiecare sarcina pe
care o vei avea. Daca in familie iti vor mai fi trecute
cu vederea micile scapari, la locul de munca nici nu
se pune problema sa scapi fara cel putin un avertisement.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Datorii
In aceasta saptamana te vei intalni cu o persoana
care iti datoreaza o suma de bani. Nici daca ai fi
planuit sa se intample astfel, poate nu ar fi iesit asa
cum iti doreai tu. Totusi, in zilele urmatoare iti vei
avea inapoi imprumutul, iar banii obtinuti in acest fel
iti vor prinde tocmai bine, deoarece chiar aveai nevoie
de putin mai mult decat venitul obisnuit. Nu vei intra
in contact cu oameni noi, insa este posibil sa faci
ceva pentru a-ti imbunatati relatia cu prietenii mai
vechi.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Destindere
In aceasta saptamana ai nevoie de mai mult timp
pentru odihna. Nu este obligatoriu sa fi trecut printr-o
perioada foarte agitata ca sa te simti epuizata in momentul de fata. Din fericire, te vei bucura de o saptamana mai linistita, mai ales pe plan profesional.
Asadar, chiar daca nu te vei abate de la programul
obisnuit, cel putin ti se va parea totul mult mai lejer,
iar atmosfera mai destinsa. Pe plan sentimental nu
se anunta certuri, insa trebuie sa fii mai blanda cu cei
din jur.
Bani
Bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Foarte bine

Erori
In aceasta saptamana este posibil ca in rationamentele
tale sa se strecoare unele erori, din cauza oboselii,
neatentiei sau a emotiilor provocate de confruntarea
cu o situatie neasteptata. Ce-i drept, nu sunt prea
multe solutiile pe care ar trebui sa le aplici pentru
aceasta problema. Totul va fi cu atat mai deranjant
cu cat vei descoperi abia mai tarziu ca ai facut o
eroare. Un sfat ar fi sa iei decizii importante la
inceputul zilei sau in momentele in care te simti
complet odihnita.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Lamuriri
In aceasta saptamana nu ar trebui sa imprumuti
obiecte, mai ales de valoare, nici macar de la prietenii
apropiati. Cu toata precautia ta si oricat de atenta ai
fi in viata de zi cu zi, treci printr-o perioada in care
poti pierde un bun doar clipind. Schimbarile care vor
avea loc in aceasta saptamana la serviciu te vor determina sa iti regandesti perspectiva asupra lucrurilor,
dar si pozitia fata de anumiti colegi. Chiar daca nu
vei fi nevoita sa dai explicatii, ar fi bine sa clarifici lucrurile, macar pentru tine.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Economii
In aceasta saptamana incerci sa apelezi la ultimele
economii ramase pentru a-ti achizitiona ceva ce iti
doresti de foarte mult timp. Ai putea, foarte usor, imprumuta o suma de bani, insa nu vrei sa te simti
datoare fata de nimeni. Partea buna este ca aceasta
experienta nu te va destabiliza din punct de vedere
financiar. Iti vei reveni cat se poate de repede, iar in
saptamanile urmatoare iti poti spori veniturile, mizand
pe o idee pe care o aveai de mult timp in minte.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Inflorire
In aceasta saptamana vei avea toate sansele ca
ideile pe care le-ai dezvoltat si le-ai perfectionat sa
se dezvolte si sa infloreasca. Bineinteles, nu este
vorba despre o reusita nemeritata, insa eforturile
depuse de-a lungul timpului le cunosti doar tu. Te
poate deranja putin lipsa de apreciere a celor din jur
fata de ceea ce faci, insa nu trebuie sa iei totul in
nume de rau. Unii pur si simplu nu acorda atentie
vietilor celorlalti, iar tu ar fi bine sa fii mai distanta.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Legaturi stranse
Incearca sa pastrezi legatura cu cei care stii ca tin cu
adevarat la tine, chiar daca va desparte o distanta
mai mica sau mai mare. Nu ceea ce va separa este
important, ci modul in care in care anumite discutii
sau placeri comune va apropie. La locul de munca
se anunta proiecte pe gustul tau, insa ramane de
vazut daca vei primi exact ceea ce iti doresti, ori te
vei supune deciziei superiorilor de a face ceva ce nu
iti place in mod special.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

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

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

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

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

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

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

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

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

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)
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CSM București a câștigat Supercupa României! Cristina Neagu
a cucerit primul trofeu încă de
la meciul de debut

Romanian Journal • New York

După naşterea fetiţei, Serena îşi va relua uşor-uşor antrenamentele, obiectivul fiind să revină în competiţii în aproximativ 6 luni. Cel mai probabil ea va fi în plenitudinea
forţelor la Roland Garros 2018, al doilea turneu de Grand
Slam al anului.

Moment istoric! Siria se poate
califica la Campionatul Mondial!
Țara măcinată de un război de 6 ani are
nevoie de câteva condiții îndeplinite

Cristina Neagu a cucerit primul trofeu de la revenirea în
România! CSM București a câștigat Supercupa României
la handbal feminin, după victoria cu 33-19 în fața echipei
CSM Craiova.
A fost primul meci oficial jucat de ambele echipe în acest
sezon și, totodată, cel de debut pentru Cristina Neagu la
CSM București.
Primul sfert de oră al partidei a fost echilibrat, egalitatea
consemnându-se ultima oară în min. 17, 8-8. CSM
Bucureşti, deţinătoarea titlului şi a Cupei României, s-a
desprins apoi la 11-8 (20), iar la pauză scorul a fost de
16-11.
Soarta partidei s-a decis în debutul reprizei secunde, în
care CSMB a marcat de nouă ori la rând, iar SCM Craiova
deloc, astfel că scorul a ajuns la 25-11, formaţia din Bănie
ajungând la mai bine de 12 minute consecutive fără gol.
Diferenţa maximă a fost de 16 goluri, 28-12, 29-13, iar în
cele din urmă CSM Bucureşti s-a impus cu 33-19.
Suedeza Isabelle Gullden (CSM Bucureşti) a fost desemnată
cea mai bună jucătoare a Supercupei, iar Jelena Grubisic
(CSM Bucureşti) a fost aleasă cel mai bun portar.
Pentru învingătoare au marcat Nathalie Hagman (5),
Majda Mehmedovic (5), Cristina Neagu (4), Marit Frafjord
(4), Isabelle Gullden (3), Line Jorgensen (3), Bianca
Bazaliu (3), Amanda Kurtovic (2), Aneta Udriştioiu (2),
Camille Ayglon Saurina (1), Gnonsiane Niombla (1).
Golurile echipei craiovene, finalista Cupei României în
sezonul trecut, au fost înscrise de Andreea Pricopi (7),
Cristina Zamfir Florianu (3), Jelena Trifunovic (2), Patricia
Vizitiu (2), Nicoleta Tudor (2), Ana Maria Ţicu (2), Bobana
Klikovac (1).

Serena Williams
a devenit mamă!(?)

Serena Williams a devenit, pe 1 septembrie, mamă. Cea
mai mare jucătoare din toate timpurile, judecând după
numărul de Grand Slamuri, a născut o fetiţă de 3 kilograme
şi 100 de grame.
"Starul tenisului Serena Williams a născut o feiţă de 3
kilograme şi 100 de grame. Atât mama cât şi bebeluşul se
simt foarte bine", a anunţat în urmă cu puţine minute
Chris Shepherd, un reputat jurnalist, apropiat al familiei
Williams.
Câştigătoare a 23 de Grand Slam-uri în întreaga carieră
(record în Era Open), Serena şi logodnicul său, Alexis
Ohanian, au mari emoţii în aşteptarea naşterii.
Potrivit metro.co.uk, evenimentul este iminent, sportiva
fiind deja internată la un renumit spital din Florida. Întregul
etaj unde este internată Serena a fost deja dezafectat, din
raţiuni de securitate.
Serena a făcut publică sarcina în aprilie, ulterior decizând
să îşi oprească pentru moment cariera. Ea aflase că este
însărcinată în ianuarie, cu două săptămâni înainte de
Australian Open, unde s-a impus după o finală cu Venus.

Naționala Siriei nu-și poate juca meciurile de pe teren
propriu în țară, o face în Malaezia, pe arena Hang Jebat
din Melaka. Azi joacă însă un meci crucial.
Întâlnește Iranul, iar o victorie în acest joc, cumulată cu
un eșec al Coreei de Sud în Uzbekistan, ar aduce țara
zguduită de război la Campionatul Mondial.
ONU a anunțat că în ultimii 6 ani, în Siria, au murit mai
mult de 450.000 de oameni, iar alte câteva milioane au
fugit ca refugiați.
Vestea bună pentru Siria e că Iran este deja calificată,
deci n-ar avea nicio miză, în timp ce Uzbekistan are toate
motivele să învingă Coreea de Sud, pentru a spera la un
loc de baraj.
Dacă Coreea va câștiga, atunci Siria va ajunge la baraj
dacă va trece sau va obține un punct cu Iran. Va întâlni
acolo Arabia Saudită sau Australia.

Groparul

OVIDIU IOANIŢOAIA

Când am văzut "naționala" în meciul de la București cu
Armenia, câștigat cu chiu, cu vai în prelungiri, am zis că
mai rău nu se poate. Ne-am păcălit.
S-a putut la Podgorica, unde „tricolorii” au tras într-un
meci întreg un singur șut pe poartă, unul singur! Întrucât
partida era decisivă, era de așteptat ca băieții noștri să
arate tot ce știu. Să pună osul. Cum se spune, să-și dea
sufletul, să moară pe teren. Când colo, ei au jucat în dorul
lelii, fără nicio strategie, fără nicio idee. Moale, apatic,
adormit.
Întrecându-se pe sine însuși, ceea ce nu era foarte greu,
Daum a făcut o echipă mai fantezistă ca oricând, care na urmărit nici apărarea, nici atacul, nici contraatacul.
Practic, nu și-a propus nimic. Ca atare, cu excepția unei
pătrunderi a lui Chipciu, nu și-a creat altă ocazie de gol.
Tentat să inoveze, și-a și găsit prilejul!, Daum l-a introdus
pe Găman în linia mediană și pe Moți în cea de fund,
apariția „bulgarului” împingându-l pe Toșca în banda
stângă și scoțându-l din schemă pe Cr. Ganea.

Titularizarea lui Găman nu s-a susținut în condițiile în
care acesta, specializat fundaș central, n-a mai evoluat la
Karabuk din 14 mai! N-a prins nici măcar un meci în
actualul sezon! Dacă e să căutam o explicație pentru titularizarea lui, să gândim că Daum a vizat creșterea mediei
de înălțime în defensivă după ce muntenegrenii au înscris
din faze fixe, reluări cu capul, atât la București, cât și
recent, de două ori, la Astana. Chiar și așa era normal,
mai logic, să-l folosească pe Găman fundaș central și săl urce la mijloc pe Chiricheș, mai obișnuit cu poziția
respectivă. Selecționerul a judecat însă greșit, probă că
ambii au primit 4 în Gazetă. Au decepționat.
Deși Băluță n-a dezamăgit contra Armeniei, a luat una
dintre notele cele mai mari, Daum a recurs la el abia în
ultima jumătate de ceas a întâlnirii de la Podgorica. L-a
trimis în locul lui Fl. Andone, moment în care echipa a
rămas fără niciun vârf de careu! Ca să forțeze golul, ce va
cădea în minutul 75, Tumbakovici a îndrăznit să scoată
un mijlocaș (Ivanovici) și să bage încă un atacant (Mugosa)
lângă Beciraj. În stilul său lipsit de orizont, fricos, mohorât,
neamțul de pe banca României n-a riscat. A stat la cutie,
sperând o minune de la Chipciu sau, mai degrabă, de la
Maxim, cel mai spectaculos dintre elevii săi. Atât însă. Din
păcate, aportul lui Maxim e modest. Tehnic, el se simte în
largul lui pe spații deschise, dar apropierea unui adversar
îl încurcă. Fără să se supere, uneori pare un fotbalist de
salon, de divertisment.
Corect, Daum s-a plâns că nu dispune de valori. Drept urmare, n-am interpretat drept jignire afirmația sa că nici
Guardiola, nici Mourinho n-ar fi scos mai mult din „naționala”
noastră. În realitate, valori mai sunt, numai că neamțul
(unii consideră această formulare ofensatoare!) le-a ignorat.
Chiar le-a sfidat când nu i-a inclus în lot pe Alibec, pe
Budescu, pe Keșeru și pe Hoban! Pasămite, Alibec și
Budescu nu erau complet restabiliți, ca și Bicfalvi, chemat
totuși la Mogoșoaia și lăsat liber după 3 zile din pricina
unei accidentări mai vechi! Dacă s-a încercat recuperarea
lui Bicfalvi, nu se putea proceda la fel și cu cei doi roșalbaștri?! Răspuns da, însă Daum a vrut, ca și în cazul lui
Gardoș, convocat meteoric înaintea „dublei” Polonia-Chile
după 2 ani petrecuți pe tușă, să-și umfle mușchii și să ne
demonstreze că are personalitate! Are, dar strâmbă.
În sfârșit, e o diversiune aprecierea că Daum ar trebui să
împartă vinovăția cu oficialii ce-au condus fotbalul până la
instalarea la butoane a lui Burleanu și a trupeților acestuia.
Fals, mincinos, manipulator. Deși Sandu și Dragomir au
avut bubele lor, nu puține, complici cu Daum merită socotiți
cei care l-au adus pe acest antrenor-caricatură, i-au oferit
un salariu faraonic și i-au înghițit fițele de parcă tocmai ar
fi coborât Mesia pe pământ!

***

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

Romanian Journal • New York

NAŢIONALA • MUNTENEGRU - ROMÂNIA 1-0
Cornel Dinu l-a făcut praf pe Daum şi a propus 3 nume
în locul neamţului: "Băiatul ăsta e tăvălit în făină"

Cornel Dinu a analizat partida pierdută de România în Muntenegru, scor 0-1, şi îl critică în cei mai duri
termeni pe selecţionerul Christoph Daum. De asemenea, nici trei ”tricolori” n-au scăpat de criticile "Procurorului".
"Când un domeniu de activitate e condus de persoane care n-au nicio treabă cu acel domeniu se ajunge la
asta. În această seară am asistat la o partidă greu de urmărit pentru că mă ducea cu gândul la două lucruri.
O partidă modestă, slabă, fără ritm. Situaţia noastră e dramatică. Băiatul ăsta tăvălit în făină... Are de-a face
cu nişte proşti ca noi care-i dăm 50.000 de euro pe lună, îi angajăm toată familia.
Am dat dovadă de mult prea multă îngăduinţă cu
această ruşine de metodist al fotbalului, pentru că
antrenor nu mai e de foarte mult timp. El nu mai
avea niciun fel de oferte până să vină la noi. L-am
găsit noi mare salvator. L-am suportat până acum
bătându-şi joc de realitatea fotbalistică de la noi.
Daum a găsit nişte proşti aici. Face tot felul de
măscării pe margine amărâtul ăsta.
Eu nu cred că-şi va da demisia sub nicio formă. El
a şi anunţat că e legat de fotbalul nostru, că vrea să
se califice la următorul turneu final. El trebuia să-şi
dea seama că n-are nimic în comun cu fotbalul
românesc. În această seară a făcut o formaţie cu
elucubraţii, cu Găman la mijlocul terenului... «Motanul»
(n.r. Bogdan Stancu) ăla a jucat în partea stângă,
dar nu zgârie pe nimeni. Andone nu poate marca,
are doar un gol de când vine la națională. Chipciu
nu nimereşte decât jambierele adversarilor", a
decarat Dinu la TV Dolce Sport.
"Comisia Tehnică a FRF e o ficţiune, nu sunt oameni
care pot analiza prestaţiile lui Daum. Dacă ar fi să
propun două nume la naţională ar fi Boloni, apoi
cred că merită o şansă Gică Hagi, care a fost o
victimă a campaniei din 2002 în dubla aceea cu
Slovenia. Ar mai fi o soluţie şi Rednic. Nişte oameni
care au o experienţă internaţională şi în ceea ce
priveşte fotbalul românesc" Cornel Dinu
CLASAMENTUL GRUPEI E:
1. Polonia
19p
2. Danemarca
16p
3. Muntenegru
16p
4. România
9p
5. Armenia
6p
6. Kazahstan
2p

Doi dintre "veteranii" naționalei surprind:
"Valoarea ne e alta! Dar e greu să te concentrezi
când ai asta în cap"

Căpitanul Vlad Chiricheș e convins că valoarea echipei naționale este alta, nu cea arătată în această
campanie și în meciul pierdut cu Muntenegru, în deplasare, scor 0-1.
Fotbalistul lui Napoli e convins că în următoarea campanie rezultatele vor fi altele.
"E dezamăgitor că nu am făcut o campanie bună. Azi șansele noastre s-au risipit. E păcat că nu putem
ajunge la un Campionat Mondial. Le-am zis și băieților înainte de meci să ne agățăm de șansa mică pe care
o mai aveam. Nu știu unde s-a greșit. Am demonstrat că nu avem forța să mergem la Mondiale. Eu totuși
cred că putem mai mult. Nu știu dacă avem nevoie de alt antrenor. Nu sunt în măsură să vorbesc despre
asta", a zis Vlad Chiricheș la TVR 1.
CE A ZIS MOȚI - "E dezamăgire. Trebuie să fim realiști, nu azi s-a pierdut calificarea. O victorie ne ajuta
pentru moral. Azi nu ne-am ridicat la nivelul Muntenegrului. Eu zic că avem o națională valoroasă, că putem
reuși mult mai multe. Avem nevoie să ne recăpătăm încrederea și să obținem rezultatele pe care le-am avut
în precedenta campanie. Suntem supărați, ne doare. Dar trebuie să mergem înainte și să ne gândim la viitor.
Nu cred că mai am cum să prind o calificare la Mondiale. Din păcate, n-am fost niciodată. Eram conștienți că
șansele de calificare sunt infime înaintea acestui meci. Când ai lucrul ăsta în minte, e greu să fii concentrat
100%", a zis Moți.

Mihai Stoica îi cere lui Christoph Daum
să demisioneze: "Du-te acasă!"

Directorul sportiv de la FCSB, Mihai
Stoica, i-a cerut lui Christoph Daum
sa-si dea demisia de la echipa nationala, dupa ce a pierdut si ultima
sansa de calificare la Cupa Mondiala.
Stoica i-a reprosat lui Daum ca nu i-a
convocat pe Ovidiu Hoban, Denis Alibec si Claudiu Keseru.
"Hoban marcheaza 3 goluri in campionat, e titular in echipa liderului, nu
vrei sa-l convoci, dar faci experimente
cu un fotbalist care n-a jucat inchizator
nici la juniori...
Vii sau iti trimiti amaratii de pe langa
tine la meciurile Stelei, nu vrei sa-l
convoci pe Alibec, ai golgheterul Bulgariei, Keseru, nu vrei sa-l convoci, termini fara nr 9 pe teren meci pe care trebuie sa-l castigi... Cum s-o zice
bun simt in germana? Du-te acasa, gluma proasta! Si ia cu tine si inteligentii care te-au adus de nicarieri", a
scris pe Facebook Mihai Stoica.
Echipa nationala a Romaniei a ramas si fara ultima sansa de calificare la Cupa Mondiala din 2018 dupa ce a
pierdut in Muntenegru, scor 1-0.
In meciul ultimei sanse, Christoph Daum a adoptat o tactica ultradefensiva, iar jocul a fost unul cu adevarat
penibil din partea fotbalistilor nostri.
Meciul cu Muntenegru este doar ultimul dintr-o serie in care am fost departe de fotbalul adevarat, iar in
curand este posibil sa scapam de selectionerul Christoph Daum, cel mai bine platit antrenor din istoria nationalei.
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Rezultatele complete înregistrate in Liga 1 şi clasamentul

Etapa cu numarul opt a Ligii 1 a fost
una care a decurs perfect pentru vice-

campioana FCSB, trupa lui Nicolae

Dica reusind sa se apropie de liderul
CFR Cluj.

Iata rezultatele complete ale rundei:
Astra Giurgiu - Juventus

2-0

Poli Timisoara - CFR Cluj

4-3

CSU Craiova - Gaz Metan Medias 2-0
FC Voluntari - Dinamo

1-3

FCSB - FC Botosani

2-0

Concordia - Viitorul

1-2

CSM Poli Iasi - Sepsi Sf. Gheorghe

0-2

Etapa a-6-a
Târgu Mureş
Foresta Suceava
Ştiinţa Miroslava
Ripensia Timişoara
UTA Arad
Olimpia Satu Mare
Sportul Snagov
Luceafărul Oradea
ASU Poli Timişoara
Pandurii Târgu Jiu
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Clasamentul este condus in continuare

de CFR Cluj, insa infrangerea de la
Timisoara ii face pe baietii lui Dan Pe-

trescu sa isi piarda avantajul luat in
primele etape.
1. CFR Cluj

2. CSU Craiova
3. FCSB

18p

16p

6. Astra

15p

5. Dinamo

15p

7. Poli Timisoara

13p

9. Sepsi OSK

9p

8. Poli Iasi

10. FC Viitorul

11. FC Voluntari

9p

8p

8p

12. Gaz Metan Medias 4p

13. Concordia Chiajna 2p
14. Juventus

Rezultatele şi clasamentul la zi
Dacia Unirea Brăila
Metaloglobus
Academica Clinceni
FC Argeş
Baloteşti
Afumaţi
Dunărea Călăraşi
Chindia Târgovişte
Mioveni
Hermannstadt Sibiu

Hermannstadt
Ripensia Timişoara
Târgu Mureş
ASU Poli Timişoara
Chindia Târgovişte
Academica Clinceni
Dunărea Călăraşi
UTA Arad
Dacia Unirea Brăila
Argeş
Pandurii Târgu Jiu
Mioveni
Sportul Snagov
Olimpia Satu Mare
Metaloglobus
Baloteşti
Luceafărul Oradea
Afumaţi
Ştiinţa Miroslava
Foresta Suceava

18p

4. FC Botosani

Liga B de Fotbal:
2-1
1-1
1-2
1-1
2-2
0-2
0-1
2-1
1-0
1-3

19 puncte

15
14
13
12
10
10
10
9
8
8
8
8
8
7
5
5
4
4
4
1

2p
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Tot ce s-a ŞTIUT până acum
a fost SPULBERAT!
Cum a fost manipulată ISTORIA!

Se spune ca Robert Peary este primul om care a ajuns la Polul
Nord. Adevarul este ca celalalt membru al expeditiei, Matthew
Henson, a facut acest lucru. Deoarece Henson era de culoare,
Peary a fost singurul incununat cu aceasta realizare.
De fapt, povestea este mult mai incurcata. Primul om care a
ajuns la Polul Nord a fost Cook. Grabindu-se sa ajunga acasa,
dupa aceasta expeditie, a lasat instrumentele care certificau
acest lucru, asistentului sau. Vaporul pe care se afla acesta
s-a scufundat si odata cu el si instrumentele.
Mai tarziu, alti exploratori au descoperit ca descrierile lui Cook
sunt reale si ca el ar fi primul om care a ajuns la Polul Nord.

Se spune ca marele Columb
a murit in saracie. Acest mit
dadea bine la public. Marele
Columb a fost un ucigas feroce. Masacrul efectuat de
oamenii lui, sub ordinul sau,
a intrat in istorie. In realitate,
el a murit foarte bogat, dar
nemultumit ca nu primise
10% din valoarea prazilor

aduse.

Lindbergh este considerat primul om care a zburat deasupra Atlanticului. In realitate, inaintea sa, alti 84 de aviatori traversasera Atlanticul. In 1919, Albert Read a fost primul care a
traversat Atlanticul, cu opt ani inaintea lui Lindbergh. Totusi el
ramane in istorie, prin faptul ca a traversat singur Atlanticul.
La intoarcerea sa in New York, a fost asteptat de 4 milioane
de persoane.

Vă rugăm să

•
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dumneavoastră pe
adresa noastră:
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•

Magellan nu a facut niciodata inconjurul lumii. El a fost omorat
de catre bastinasii din Filipine, cand era foarte aproape de
aceasta performanta. In Malayezia, Magellan a cunoscut un
sclav pe nume Enrique, care vorbea perfect spaniola si cunostea toate rutele. Din echipajul lui Magellan de 236 de oameni,
au mai ramas doar 18, care au fost calauziti de catre Enrique
in drumul spre Spania, el cunoscand foarte bine rutele. Se
pare ca el este primul om care a facut inconjurul lumii.
Leif Ericson, fiul temutului Erik cel Rosu, este acceptat ca fiind
primul european care a ajuns in America. El a numit continentul Vineland, pentru ca acolo crestea vita de vie. Primul european care a ajuns in America, in realitate, este tot un nordic,
un islandez pe nume Bjarni. El plecase intr-o expeditie spre
Groenlanda, insa s-a ratacit si a ajuns in America.

Craciunul celebreaza nasterea lui Iisus. Nu exista nicio dovada
ca el s-a nascut in acea zi, ca au existat trei magi si ca s-a
nascut in iesle. Cea mai importanta ipoteza cu privire la originea Craciunului este cea legata de cultul elenistic Mithra, care
a aparut in anul 100 i.Hr. Adeptii cultului erau convinsi ca
Mithra s-a nascut in iesle, dintr-o mama fecioara, in ziua de
25 decembrie.

Thomas Edison este cunoscut ca fiind inventatorul a peste 1093
de inventii. Multe dintre aceste au fost inventate de colaboratori de ai sai.

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

Abonament pentru:

6 ediţii ............ $30
12 ediţii .......... $60
26 ediţii ........ $115

Trimiteţi Check sau Money Order
pe numele Vasile Bădăluţă
la adresa:

P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

Tel. 718-482-9588 / 646-322-3677

In ceea ce priveste inventia becului electric, aceasta apartine
lui Hamphry, care inventase cu 40 de ani inaintea lui Edison,
becul electric. Mare problema a acestui bec a fost ca filamentul din carbon propus de el, nu rezista decat cateva ore si trebuia schimbat mai des.

Toata lumea stie ca George Washington a fost primul presedinte
al SUA. Realitatea este alta. In timpul revolutiei, Congresul
american l-a ales presedinte pe Peyton Randolph. Acesta l-a
numit general al armatei pe Washington. Abia dupa opt ani el
a fost ales presedinte, fiind al cincilea, in ordine cronologica.
Se stie ca independenta SUA este in 4 iulie 1774. In realitate
razboiul a mai durat 7 ani, dupa care, regele George al III lea
a declarat independenta.

Napoleon a ramas in istorie ca fiind denumit micul caporal. In
realitate, el avea inaltimea de 1,74 metri, cu mult peste media
barbatilor din acea perioada. Porecla a venit ca urmare a unui
obicei din armata franceza, prin care superiorii isi ironizau subalternii.
Mii de tablouri si sculpturi o reprezinta pe Eva mancand dintrun mar. In textele sfinte nu apare mentionat marul ci fructul
sfant, care putea fi orice altceva.

• 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
• 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

Informaţii Abonat

Nume: ________________________________________
Adresa: _______________________________________
_______________________________________
Localitatea: ____________________________________
Stat: _________ Zip code: _________________
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Experții în relații ne dezvăluie
ce nu ar trebui să postăm
pe paginile de socializare

“Cu toții ne dorim să fim celebri, de aceea există acest fenomen
în mediul online, toată lumea pare că nu mai vrea viață privată.
Cu toții vrem să fim văzuți.” – Marc Jacobs
Mediul online este calea către viitor. Este modul în care stabilim
conexiuni cu prietenii, apropiații sau colegii de serviciu. Se pare
chiar că în mediul online orice poate fi posibil, toți sunt prieteni
cu toți, printr-un simplu like.
Deși este o modalitate bună de a stabili legături cu persoane,
pe care nu le putem vedea zilnic, trebuie totuși să luăm în
calcul și unele aspecte, mai puțin plăcute ale acestui mediu de
activitate. Oamenii trebuie să înțeleagă că anumite situații
trebuie să rămână personale și să nu se mai expună atât de
mult.

IATĂ CARE SUNT CELE 8 LUCRURI PE CARE NU TREBUIE SĂ LE POSTEZI VREODATĂ PE INTERNET.

1. ȚINE-ȚI VIAȚA INTIMĂ PRIVATĂ * Poate că nu toți oamenii
vor să știe ce se petrece între tine și partenerul de viață. Este
posibil chiar să nu le pese de mesajele pe care tu și cea mai
bună prietenă vi le dați în miezul nopții sau ce probleme ai
avut tu la serviciu.

2. NU POSTA INFORMAȚII PERSONALE DESPRE PARTENER
* Conform sexologului Andrei Popescu, poți posta lucruri
personale, în ceea ce te privește pe tine, dar nu și pe
partenerul de viață. Există anumite aspecte pe care oamenii
și le doresc private, așa că nu le încălca acest drept. Unele
relații se pot destrăma din astfel de cauze.

3. NU SPUNE TUTUROR DESPRE PROBLEMELE DIN CUPLU
* Poate că te-ai certat de curând cu jumătatea ta sau doar
treceți printr-o etapă mai dificilă, însă asta nu înseamnă că
trebuie să afle toți prietenii din lista de Facebook. Michael este
de părere că “Nu trebuie niciodată să aducem argumente
împotriva partenerului de viață, în mediul online, indiferent cât
de mult ne-ar fi greșit. Aceste lucruri trebuie să rămână private.”

Acest deodorant natural
făcut în casă vă scapă
de transpirație și miros
neplăcut de la prima folosire!

Fenomenul de transpiratie este complet normal si ajuta organismul
sa isi regleze temperatura corporala, dar cu toate astea nu
putem sa nu ne gandim la acele situatii jenante in care urme
vizibile de transpiratie apar in momentele importante din viata.
Ati vazut bine ca indiferent de vreme, transpiratia apare…
Pentru toata lumea este supratoare o strangere de mana cu
palmele transpirate sau o bluza pe care tocmai am luat-o si
deja este uda din cauza transpiratie sau mirosul neplacut
generat de transpiratie. Astfel de probleme nu ar trebui sa
exista pentru ca exista nenumarate deodorante.
Este adevarat ca aceste deodorante nu functioneaza intotdeauana
asa cum ne-am dori sau chiar pot sa provoace reactii adverse
precum iritatia sau sa lase urme pe haine, de aceea va oferim o
reteta de prepararea a unui deodorant natural care nici nu lasa
urme de pete pe haine si este eficient cu adevarat. Pe langa
acestea, trebuie sa luam in calcul ca este un produs natural,
fara parabeni sau alte substante nocive organismului.
Pentru a prepara deodorantul natural aveti nevoie de 25 de
grame de bicarbonat de sodiu,15 grame de amidon de porumb,30
grame de ulei de cocos si diferite uleiuri esentiale.
Datorita faptului ca amidonul creaza un mediu alcalin, acesta
este foarte bun in lupta cu mirosul neplacut al transpiratiei iar
amidonul absoabe apa intr-un mod rapid, de aceea subratul va
fi mereu uscat.
Bicarbonatul de sodiu trebuie amestecat cu amidonul peste
care se adauga uleiul de cocos. Pentru a da un miros placut deodorantului dumneavoastra puneti cateva picaturi de uleiul
esential preferat si amestecati ingredientele. Nu uitati sa alegeti
un miros cat mai placut pentru ca asta veti simti toata ziua.
Puneti amestecul obtinut intr-un recipient pentru deodorant si
pastrati-l in frigider. Datorita fatului ca untul de cocos se topeste
la 24 de grade nu este indicat sa il tineti in baie, pentru ca
acesta se va topi.

Cum să te lași de fumat
consumând zeamă de lămâie!

Cu toții suntem conștienți de reacțiile adverse ale fumatului și
de cât de mult rău ne poate face acest obicei nesănătos.
Cu siguranță este destul de dificil să te lași de fumat, până la
urmă este o dependență… Totuși, în timp ce rețelele farmaceutice
scot tot felul de dispozitive, care să te ajute să te lași de fumat,
ajungi să eșuezi folosindu-le.
De ce să dai banii pe astfel de produse, care au și ele reacții
adverse, când natura ne oferă soluții?

4. POZE DEOCHIATE CU PARTENERUL, FĂRĂ ACORDUL
SĂU * Chiar dacă ți-ai prins partenerul dormind într-o poziție
amuzantă sau poate că ai în telefon o poză într-un slip de
plajă, asta nu îți dă dreptul să o arunci pe rețeaua de
socializare. Poate că nu îi va fi deloc pe plac acest lucru…

5. NU POSTA GLUME NESĂRATE DESPRE PARTENERUL
DE VIAȚĂ
Conform terapeutului marital Andreea Serban, aceste glume
trebuie păstrate între voi doi, deoarece imaginea partenerului
poate fi lezată, în momentul în care apare într-o anumită
circumstanță, pe rețelele de socializare. De asemenea, nu
posta mesajele cu glumițe, dintre voi doi, chiar dacă ție ți se
pare amuzant, poate că el nu este de aceeași părere.

6. NU FACE PE VICTIMA * Și în niciun caz în mediul online.
Dacă ai o problemă cu partenerul, discut-o cu el, nu cu
întreaga listă de Facebook.

7. NU POSTA NIMIC, DACĂ NU AI OBȚINUT APROBAREA
CELUILALT * Chiar dacă acea postare ți se pare banală, pe
unii oameni îi poate deranja. Dacă tu ești mai deschisă, asta
nu înseamnă că toți ceilalți sunt, poate că își doresc să aibă
doar o amintire personală cu tine, nu să o împărtășească cu
sute de oameni.

8. NU MAI POSTA LUCRURI DEFĂIMĂTOARE CU PRIVIRE
LA FOSTA PARTENERĂ A IUBITULUI TĂU * Chiar dacă
fosta relație a fost un real dezastru și ați vorbit despre asta,
partenerul tău a avut încredere în tine și te-a văzut ca pe un
confident de nădejde. Nu chibița despre greșelile făcute de
fosta parteneră sau despre modul în care aceasta arată, nici
în mediul online, nici în viața ta socială. Nici ție nu ți-ar
plăcea asta, nu?

Mediul online poate fi amuzant, relaxant și ne poate deschide
multe căi, însă trebuie să avem mare grijă la modul în care îl
abordăm. Nu uita, extremele nu fac bine nimănui!

De ce trebuie să te lași de fumat?
Se spune că fumatul afectează grav sănătatea plămânilor, iar
80-90% din cazurile de cancer pulmonar, se datorează tocmai
acestui obicei. Fumatul nu afectează doar plămânii, ci duce și la
dezvoltarea altor tipuri de cancer: esofagian, mamar, de stomac,
de prostată, etc. Și asta pentru că o țigară conține peste 7000 de
substanțe chimice. Chiar și fumul de țigară poate afecta organismul,
în principal sistemul nervos și cardiovascular.
Alte efecte ale fumatului sunt:
• Anxietatea
• Iritabilitatea
• Pierderea mirosului și gustului
• Pierderea vederiii
• Menopauza timpurie
• Afecțiuni dentare
• Colesterol crescut
• Boli cardiovasculare
• Tuse persistentă
• Coagularea sângelui
• Pierderea apetitului
• Infertilitate
• Disfuncții ale erecției
• Diabet
• Îmbătrânirea precoce a pielii
• Infarct
• Astm
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Cum să te lași de fumat în mod natural
1. Zeama de lămâie - Un studiu recent, din Tailanda, ne
vorbește despre faptul că zeama de lămâie, ne poate ajuta
să ne lăsăm de fumat. Se pare că participanții la studiu, au
putut să se lase de fumat și să țină în frâu pofta pentru țigară,
consumând zeamă de lămâie. Ori de câte ori aveau poftă să
fumeze, luau o înghițitură de zeamă de lămâie. Pe lângă
acest aspect, lămâia îți va oferi un miros proaspăt al respirației.
2. Acupunctura - Acupunctura s-a demonstrat a fi de mare
ajutor în momentul în care decizi să te lași de fumat. Ea
poate ameliora sindromul nevoii de a fuma și poate chiar
trata simptomele dobândite în urma fumatului.
3. Sportul - Dacă îți este frică să nu te îngrași, după ce te-ai
lăsat de fumat, fă mișcare în timp ce te lași. Te va ajuta și să
renunți la fumat și să te menți în formă.
4. Hipnoza - Îți poate părea straniu, însă există foarte multe
cazuri în care oamenii s-au supus unor astfel de tratamente
și au ajuns să se lase de fumat. Peste 60 de studii confirmă
eficiența hipnozei.
5. Meditația - Se pare că meditația te poate ajuta să te relaxezi
și să elimini din gând nevoia de a fuma.
6. Sunătoarea - Chiar dacă încă se fac studii cu privire la
eficiența acestei plante, în ceea ce privește renunțarea la
fumat, se pare că este un aliat de nădejde în această luptă
asiduă!
Beneficiile
Știu că îți este destul de dificil să te lași de fumat, însă credemă, merită orice efort. Vei observa cât de mult ți se va schimba
organismul, după doar 2 săptămâni, până și gustul mâncării va
fi altul, iar tenul tău va radia!

Beneficiile boabelor de quinoa
despre care nu știai!

Contrar opiniei populare, quinoa nu este o cereală, ci mai
degrabă o sămânță vegetală foarte nutritivă. Quinoa este
înrudită cu spanacul și sfecla, și furnizează proteine vegetale
de bună calitate, conținătoare a tuturor celor nouă aminoacizi
esențiali.
Proprietățile sănătoase ale quinoa – de la proteine de
calitate la efecte antiinflamatoare
Orezul și fasolea furnizează organismului toți cei nouă aminoacizi
esențiali doar atunci când sunt consumate împreună. Majoritatea
plantelor cu boabe comestibile nu conțin izoleucină și lizină,
motiv pentru care trebuie consumate alături de alte legume
pentru a asigura necesarul zilnic de aminoacizi. Quinoa, însă,
este o sursă completă de proteine și conține inclusiv vitamine,
minerale și fibre alimentare sănătoase.
Este de remarcat faptul că, deși este considerată o sămânță
vegetală cu conținut scăzut de grăsimi, quinoa conține totuși
mai multe grăsimi decât grâul și alte cereale. Quinoa este
bogată în acid oleic, o grăsime mononesaturată sănătoasă mai
ales pentru inimă, și care mai este conținută și de uleiul de
măsline.
De asemenea, quinoa conține acid alfa-linolenic (ALA), un alt
acid gras important pentru sănătatea inimii. Interesant este
faptul că aceste grăsimi rămân stabile sau nu se oxidează în
timpul gătitului, așa cum se întâmplă de obicei cu alte grăsimi.
Se speculează că acest lucru s-ar datora nivelurilor ridicate de
antioxidanți conținuți de quinoa. Boabele de quinoa abundă în
polifeonli, forme alfa, beta și gama de vitamina A, dar și
flavonoide care îi prelungesc durata de păstrare și împiedică
putrezirea plantei în urma fierberii.
Pe lângă faptul că este o sămânță vegetală cu conținut
ridicat de proteine, quinoa este renumită pentru capacitatea
sa de a regla și nivelul zahărului din sânge.
Fiind o alimentație scăzută în glicemie, aceasta dă puțină stres
de zahăr din sânge pe corp, în timp ce conținutul său de fibre
promovează absorbția altor zaharuri din tractul digestiv în
sânge. Într-un studiu, a făcut mai bine decât alte zece boabe în
ceea ce privește efectele sale asupra zahărului din sânge și a
greutății.
În mod interesant, studiile au demonstrat că quinoa menține în
echilibru glicemia subiecților, dar oferă o senzație de sațietate
superioară orezului sau grâului.
Sfaturi pentru gătirea corectă a quinoa
– Îndepărtează pielița boabelor de quinoa prin spălare sub jet
de apă. Este important să îndepărtezi această membrană,
deoarece are un gust destul de amar.
– Adaugă două căni de apă la o cană de quinoa, apoi pune
amestecul la fiert.
– Acoperă vasul, micșorează flacăra și mai fierbe amestecul la
foc mic încă cca. cincisprezece minute.
– Strecoară boabele de quinoa.
– După ce o scurgi de apă, așază quinoa înapoi într-o oală
caldă și las-o să stea la aer timp de încă cincisprezece
minute.
– Respectarea acestor pași te va ajută să obții o fiertură ușoară
și pufoasă.

