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ULTIMELE ŞTIRI

Grapini, scrisoare: 
Cei trei sunt dușmanii românilor, 

nu apărătorii României

"Dragi români,
Mă adresez dumneavoastră, într-un moment de revoltă,
dezamăgire, din dorința de solidaritate! După cum mulți
știți, marți (marțea neagră!), la Bruxelles, a avut loc o dez-
batere, în clădirea Parlamentului European, organizată
de doi eurodeputați din ALDE și din Grupul Verzilor.
La dezbatere a fost invitată Laura Codruța Kovesi, pentru
a împărtăși Ucrainei experiența DNA din România. Cu o
detașare uluitoare de realitate, de subiectul conferinței,
Laura Codruța Kovesi a sfidat asistența, pentru că, efectiv,
nu a răspuns la întrebări concrete, adresate de cetățeni
străini. Ele au vizat greșelile evidente ale DNA, rostite cu
subiect și predicat (arestări fără probe, protocoale între
DNA si serviciile de informații, lipsa de transparență).
Kovesi nu a oferit răspunsuri nici parlamentarului român,
Liviu Pleșoianu, nici ziariștilor prezenți. Șefa DNA a sfidat
democrația, în plin for al democrației!

"Cei trei sunt dușmanii românilor, nu apărătorii
României!"
La întrebările mele, a mințit, pur si simplu! I-am solicitat
să ne spună de ce România este pe primul loc la condam -
nările de la CEDO. Mi-a răspuns că legile din România
sunt de vină! Șefa anticorupției române s-a...deconspirat,
în Parlamentul European, ca un reprezentant nedemn și
nedemocratic al Justiției, europene până la urmă! Mă
adresez vouă, dragi români, cu sinceritate și încredere în
luciditatea de care știu că dați dovadă, România are în
PE trei eurodeputați, Macovei, Mureșan și Preda, care
dezinformează sistematic instituțiile europene și cer per-
manent sancționarea țării noastre! Așa au făcut și astăzi,
așa vor face și mâine și oricând! Cei trei sunt dușmanii
românilor, nu apărătorii României!
"Cum să ceri UE sancțiuni pentru țara ta?" 
Mulți mă cunosc de multă vreme, astfel că știți că nu apăr
guverne, nu apăr corupți sau evazioniști, dar nu pot să
accept ca România să fie zilnic blamată de către oameni
care au fost trimiși să o apere! Corupția trebuie tratată
punctual, răspunderea este individuală. În intervenția mea,
am cerut să se înțeleagă, odată pentru totdeauna, că un
Parlament ales democratic este al țării, nu al unui partid.
Un Guvern investit este al tării, nu al unui partid. Este
nepermis ca, în spațiul public sau în Parlamentul European,
să mai avem, acum, moduri de adresare, de genul
"Guvernul vostru, Parlamentul vostru"! Ce rost mai au
atunci alegerile libere, dacă rezultatul votului devine con-
testabil oricând, de oricine, oricum și oriunde? Cum să
ceri UE sancțiuni pentru țara ta? Numiți-mi alți politicieni,
din țările civilizate, care fac asta? Vă rog să aveți atenția
sporită, în 2019. Altfel, s-ar putea să mai avem Mureșani,
Macoviști și Prediști în PE. Alegeți omul, în funcție de
moralitate, seriozitate, verticalitate, activitate profesională.
Altfel, vom fi veșnic în imposibilitatea de-a avea echitate,
justiție corectă si tratament egal și corect al României, în
raport cu celelalte țări ale UE! Decizia vă aparține. La fel
și revolta. Ca cea pe care am simțit-o, marți, la Bruxelles!
Maria Grapini, europarlamentar al ROMÂNIEI!", este
scrisoarea deschisă a Mariei Grapini.

Arhitectul Şef al Capitalei
eliberat din funcţie

Gabriela Firea a decis eliberarea din funcţia de arhitect-
şef al Capitalei a lui Adrian Bold, la propunerea comisiei
de disciplină, a informat biroul de presă al PMB.

În urma deliberării, comisia de disciplină a constatat că
funcţionarul public se face vinovat potrivit art.77, alin.2 lit.
i de 'refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu' şi litera j
de 'încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri'
din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
cu modificările şi completările ulterioare şi propune
sancţionarea domnului Adrian Bold cu destituirea din
funcţia publică, în conformitate cu art.77, alin (3) lit. e din
Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
cu modificările şi completările ulterioare', reiese din
raportului Comisiei, citat în comunicatului PMB.

Simona Halep dă o nouă
lovitură! Imagini fabuloase

Dă o nouă lovitură! Cea mai bună jucătoare de tenis a
momentului, Simona Halep, obține o recompensă fabuloasă.
Pentru că a reușit să se claseze primul loc în clasamentul
WTA, performanță care contează pentru calificarea la
Turneul Campioanelor de la Singapore, Halep va primi un
automobil Porsche 911 GTS Cabriolet.

Acest premiu face parte din parteneriatul dintre WTA şi
marca germană, încheiat în aprilie. Porsche are o lungă
legătură cu tenisul feminin, fiind sponsor al turneului de la
Stuttgart din 1978 şi proprietar şi organizator al acestei
competiţii, din 2002. Câştigătoarea Porsche Tennis Grand
Prix primeşte un automobil asemănător, scrie News.ro. 
Acesta nu este primul cadou pe care Porsche i-l face
Simonei Halep. În 2014, Halep a primit un Porsche 911
Carrera 4 Coupe, iar în 2015 un Porsche Panamera, din
partea reprezentanţei din România a gigantului german.
Simona Halep  va fi cap de serie numărul 1 la finala se-
zonului, Turneul Campioanelor de la Singapore, care va
începe duminică, reunind cele mai bune opt sportive din
2017.
La Turneul Campioanelor, s-au mai calificat: iberica Garbine
Muguruza, locul 2 WTA, sportiva cehă Karolina Pliskova,
locul 3 WTA, ucraineana Elina Svitolina, locul 4 WTA,
daneza Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, americanca
Venus Williams, locul 5 WTA, letona Jelena Ostapenko,
locul 7 WTA, şi franțuzoaica Caroline Garcia, locul 9 WTA.

BOMBĂ pentru pensionari!
Schimbări MASIVE la legea pen-
siilor: Ce pregăteşte Guvernul

Schimbări masive la legea
pensiilor. România TV
anunţă că Guvernul
pregăteşte două noi legi
pentru pensionari. Asta,
după ce Liviu Dragnea a
anunțat că legea pensiilor
nu este gata și nu poate fi

luată în calcul pentru bugetul pe 2018, astfel că ea nu va
intra în vigoare anul ce vine.
Sursa citată spune că vor fi două legi ale pensiilor, una cu
contributivitate mai mare şi una mai mică. Concret, cei
care au acum venitul minim garantat şi cei care nu au 10
ani vechime vor beneficia de veniturile pe care le au şi
acum, dar nu se vor mai numi pensionari.
Pentru cei cu peste 10 ani vechime în muncă vor fi şi mai
multe reglementări. Mai mult, se va lua în calcul şi venitul
global acolo unde pensionarii vor putea dovedi că înainte
de revoluţie au avut venituri suplimentare pe lângă salariile
de bază.
”Vor fi scoși din legea pensiilor cei care nu au contributivitate.
Rămân ceilalți, dar durează un an. Se va alica din 2019.
Anul viitor vor crește pensiile, așa cum scrie în programul
de guvernare. Punctul de pensie urcă de la 1.000 la 1.100
de lei. Nu am spus niciodată că aceste corecții vor fi
făcute mai devreme de 2019, pentru că nu au timp cei de
la Casa de Pensii să facă toate calculele. Nu știu când
vom trimite legea în Parlament, când va fi promulgată,
dacă va fi promulgată din prima.
Scoatem din lege pensiile minim garantate. Cele pe con-
tributivitate, cele cu peste 10 ani de contribuție, vor fi
prinse în legea pensiilor.”, a adăugat Lia Olguța Vasiles-
cu.

Noii miniştri au depus jurământul 
în faţa preşedintelui Klaus Iohannis

în absenţa liderilor partidelor 
de guvernământ, Liviu Dragnea 

şi Călin Popescu-Tăriceanu
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele de eliberare
din funcţie a miniştrilor demisionari, iar noii miniştri au
depus jurământul la Cotroceni.
Paul Stănescu propus vicepremier şi ministru al Dezvoltării
Regionale, Felix Stroe, ministru al Transporturilor şi Marius
Nica, ministru delegat al Fondurilor Europene au depus,
marţi seara, jurământul la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis
semnând în cursul zilei decretele de numire în funcţie.
La finalul depunerii jurământului, Klaus Iohannis nu a
ţinut vreun discurs, mărginindu-se doar să-i felicite pe noii
miniştri.
Cei trei miniştri au depus jurământul în absenţa liderilor
partidelor de guvernământ, Liviu Dragnea şi Călin Popes-
cu-Tăriceanu. În locul lor, au venit vicepreşedintele Camerei
Deputaţilor, Gabriel Vlase şi vicepreşedintele Senatului,
Claudiu Manda.
Guvernul a fost reprezentat de către prim-ministrul Mihai
Tudose şi vicepremierul Marcel Ciolacu. 
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Se reiau înscrierile la programul Loteria Vizelor DV 2019

Din cauza unor probleme tehnice, perioada de înscriere la DV-2019 va reîncepe, iar toate
înscrierile trimise înainte de 18 octombrie 2017 vor trebui retrimise pentru a fi luate în
considerare.
Regretăm orice inconvenient adus participanţilor la programul Diversity Visa (Loteria Vizelor).
Pentru a asigura corectitudinea şi pentru a proteja integritatea procedurii pentru toţi cei implicaţi,
va trebui să reîncepem procesul de înscriere pentru acest an (DV-2019).

Noua perioadă de înregistrare electronică pentru DV-2019 va începe miercuri, 18 octombrie
2017, la ora 19:00 (ora României) şi se va încheia miercuri 22 noiembrie 2017, la ora 19:00
(ora României).

Dacă v-aţi înscris înainte de miercuri, 18 octombrie 2017, acea înregistrare nu va fi luată în
considerare şi va trebui să trimiteţi o nouă înregistrare în timpul noii perioade de înscriere. Vă
puteţi înregistra din nou fără să fiţi descalificat din cauza trimiterii mai multor înscrieri. Persoanele
care se vor înregistra de mai multe ori în timpul noii perioade de înscriere vor fi descalificate.
Departamentul de Stat va trimite un mesaj e-mail automat către fiecare participant la programul
Diversity Visa de la care s-a primit o înscriere înainte de 18 octombrie 2017, la adresa de e-
mail de la care s-a făcut înscrierea, cu îndrumarea de a accesa pagina dvlottery.state.gov pentru
un anunţ important.
Participanţii pot accesa noul formular de înscriere electronică (E-DV) pe pagina oficială E-DV,
la adresa dvlottery.state.gov, pe perioada înscrierii. Instrucţiuni referitoare la programul DV sunt
disponibile pe pagina Departamentului de Stat, la: 

https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/instructions.html

Toate celelalte cerinţe de calificare rămân neschimbate.
Începând cu 15 mai 2018, participanţii la programul DV-2019 vor putea folosi noul număr unic
de confirmare primit în urma înscrierii, pentru a verifica online, pe pagina Entrant Status Check
(stadiul înregistrării) dvlottery.state.gov, dacă înregistrarea lor a fost selecţionată. Pagina Entrant
Status Check va furniza celor selectionaţi informaţii despre solicitarea vizelor DV pentru ei înşişi
şi familiile lor. Tot pe pagina Entrant Status Check, Departamentul de Stat va confirma data de
programare la interviul de viză.
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Duminica trecută, Partidul Popular din Austria cu Se-
bastian Kurtz a câștigat alegerile parlamentare. În
componența noului guvern, pe locul 3 sunt
extremiștii de dreapta, cu 26%. Ca și în Germania,
aceasta este o dovadă că extremismul și
naționalismul extrem cresc ca pondere. În acest
context, oare va mai rezista UE?

* În 7 noiembrie, Donald Trump va vizita Coreea de
Sud. Butoiul cu pulbere este o amenințare tot mai
mare.

* Un cimitir evreiesc din orașul Reghin (jud. Mureș) a
fost vandalizat. Se vede că încă se mai menține an-
tisemitismul. Oare de ce?

* În primele 9 luni din 2017, în România s-au importat
380.000 de mașini uzate, cu 70.000 mai multe
decât în aceeași perioadă a anului trecut.

* Igor Dondon, președintele  R.Moldova, se opune
propunerii unor senatori ca limba română să fie
declarată limbă oficială. Nu este exclus ca acest ru-
sofil să fie suspendat din funcție din mai multe mo-
tive, printre care și acesta. 

* Productivitatea muncii în România este de 6 ori mai
mica decât în Germania și de 4 ori mai mica față
de media europeană. Este o dovadă a obișnuinței
rămase de pe vremea comunismului pentru
”dragostea” de muncă.

* La infrastructura rutieră, România este pe locul 120
în lume. Ce rușine! Iată de ce, zilnic, au loc acci-
dente rutiere grave.

* În România, în această toamnă, peste 750 de per-
soane s-au îmbolnăvit de gripă. Dintre acestea, 27
au decedat.

* În afara granițelor României se află peste 3 milioane
de români. Aceștia au trimis în 2016 peste 3,5 mil-
iarde de lei (aprox. 1 miliard dolari). Iată ce
importantă este contribuția diasporei , nu numai la
alegeri.

* Președintele UE, Jean Claude Zuncker, cunoscut
ca antiTrump și antiSUA, a declarat la o conferință
cu studenți că UE ar trebui să se îndrepte către cel
mai mare vecin, Rusia.

* Un primar PSD-ist a făcut o declarație uluitoare: ”Nu
vedeți că toți avem dosare penale? Ce facem? Ne
dăm demisia toți?” Ar fi cazul, domnule primar! Se
pot găsi oameni și fără dosare penale.

* O româncă, studentă în Marea Britanie, s-a sinucis
aruncându-se în gol de la balconul Catedralei din
Londra. Deși a lăsat un bilet, nu și-a motivat gestul.

* Politicienii corupți vor fi condamnați la moarte în cazul
în care daunele înregistrate de ei depășesc echiva-
lentul a 28 milioane dolari. Legea a fost votată în
Thailanda. Credeați cumva că în România?

* Circ politic în România: Dragnea vrea să-l răstoarne
pe premiul Tudose cu mâna lui Tăriceanu. Tudose
îl sperie pe Dragnea cu Iohannis. Circ dâm bo vi -
țean…

* Institutul Național de Statistică a anunțat: ”Avem cea
mai mare creștere a prețurilor din ultimii 4 ani”. Nu
ne miră.

* Hackerii nord-coreeni au spart serverele armatei
sud-coreene și au aflat planurile de invazie a țării
și de asasinare a liderului lor.

* Persoanele singure și familiile care nu-și permit să
plătească în întregime cheltuielile cu încălzirea, pot
primi de la stat un ajutor financiar.

* Unui tânăr comerciant, Sandeep Singh (34 ani), i s-
au depus în cont, din eroare, 766.098 lire, în decurs
de doi ani. El nu a raportat eroarea care, des co pe -
rită, a dus la arestarea tânărului.

* Este alarmant faptul că 35% din populația activă a
României a plecat, în ultimii ani, în străinătate.

* În Ialomița, doi huligani au sărit din mașină cu bâtele
ca să bată un tânăr. Ce nu știau bătăușii este că
bărbatul pe care vroiau să-l bată era luptător profe-
sionist, așa că bătăușii au ajuns ei înșiși bătuți.

* Gigantul alimentar american Taco Bell a intrat în
România prin deschiderea primului restaurant.
Anual, românii cheltuiesc circa 2 milioane de lei pe
mâncare de tip fast-food.

* În premieră, Spitalul Militar Central ”Carol Davila”
din București va inaugura primul centru integrat de
medicină nucleară din sistemul medical public din
țara noastră având ca scop depistarea afecțiunilor
oncologice și cardio-vasculare.

* Specialiștii spun că în 50 de ani, Cazinoul și Acvariul
din Constanța vor dispărea, fiind complet înghițite
de valurile Mării Negre. Aceste previziuni sumbre
reies din calculele și măsurătorile specialiștilor.

* Doi bătrâni din județul Iași trăiesc într-o sărăcie
cruntă. Ei au avut curajul să ceară ajutor mai-mar-
ilor Bisericii  Ortodoxe Române. Răspunsul a venit
scurt și clar.”Nu sunt bani”. Un exemplu în plus că
BOR nu dovedește milostivenie creștinească.

* În America a izbucnit cel mai mare scandal sexual
din istoria SUA: celebrul producător de film Harvey
Weinstein este acuzat că a abuzat sexual multe
vedete. El a fost dat afară din comisia pentru acor-
darea premiilor Osacar. Vedetele au fost forțate sau
erau minore? Altfel, se poate interpreta ca dare de
mită din partea lor pentru a avea succes sau chiar
tăinuire a ilegalității. Abia acum și-au reamintit ce li
s-a întâmplat?

* Un licean, Costin Oncescu din Argeș, a obținut locul
I în lume la cea de-a 28-a ediție a Olimpiadei
Internaționale de Informatică desfășurată la Kazan
(Rusia). Adolescentul are de ales între marile
universități din Europa și din Statele Unite.

* În Indonezia, un bărbat în vârstă de 37 de ani s-a
luptat zeci de minute cu un piton lung de 7 metri,
după ce uriașul șarpe îl mușcase de mână și încer-
case să-l înghită. Omul a scăpat cu viață.

* Un urs se plimba impasibil pe DN 1A, în Vălenii de
Munte, și a fost nevoie de intervenția jandarmilor
pentru a-l goni în pădure. Se vede că ursulică se
plimba pe drumurile cu gropi crezând că e tot în
pădure...

* După prognoza meteo anunțând ploaie pentru
orașul de coastă Tampico (Mexic), localnicii s-au
ales nu numai cu ploaia, dar și cu pești ”căzuți din
cer”.  Specialiștii spun că peștii, în timpul unei fur-
tuni, pot fi scoși din apă, purtați de vântul puternic
și apoi ”aruncați” pe uscat.

* În doar câteva minute, un șofer din județul Suceava
a fost amendat de 15 ori de către polițiști pentru
încălcarea mai multor reguli de circulație. Valoarea
sancțiunilor a fost de 9.570 lei. De asemenea i s-a
suspendat permisul de conducere pentru 300 de
zile.

* Un stâlp de electricitate a rămas în mijlocul șoselei,
la Caracal, și provoacă mari dureri de cap șoferilor,
creând accidente rutiere. Centura de ocolire a mu-
nicipiului Caracal se tot construiește de vreo șase
ani, s-au făcut multe modificări drumului, dar stâlpul
nu s-a mișcat. Și uite-așa a ajuns și a rămas în mi-
jlocul șoselei! Ca la noi, la nimenea!

LA ORA DE UMOR
După ce și-a scrântit piciorul la 65 de ani, Grigore

Moisil a spus:
”Eu  știam că la vârsta mea te scrântești la cap, nu
la picior.”

***
Matematica îți va salva viața dacă eviți 3 accidente

geometrice:
- cercurile vicioase
- triunghiurile amoroase
- capetele pătrate

***
La școală, ardeleanul îi spune profesorului:
- Trebuie să învăț ebraica.
- De ce? întreabă profesorul.
- Păi, după ce mor și ajung în Rai, să pot vorbi cu

Dumnezeu.
- Dar dacă ajungi în Iad?
- Păi… româna o vorbesc curent!

VORBE ÎNȚELEPTE
Ține minte: creează ca un Dumnezeu, comandă ca

un rege, muncește ca un sclav”. (Constantin
Brâncuși)

**
Poporul care își uită istoria poate rămâne fără ge-

ografie. (Efim Tarlapan)
***

Există succese care te înjosesc și înfrângeri care te
ridică. (Nicolae Iorga)

***
Este de o mie de ori mai bine să fii optimist și să te

înșeli, decât să fii pesimist și să ai dreptate. (Jack
Penn)
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Daniela Travel
Tarife surprinzător de ieftine

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

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

Vaccinul interzis în 19 ţări
este distribuit în România de Unifarm !!!
Vaccinul a avut reacţii adeverse în mai mult de 40 de ţări şi provoacă autism, anemie,
probleme pulmonare şi deces. Cele mai multe probe împotriva vaccinului provin din
Franţa, Germania şi Italia.
Vaccinul hexavalent produs de GlaxoSmithKlein se administrează copiilor în primul an
de viaţă şi cuprinde toate cele 6 vaccinări recomandate: antipoliomielită, antidifterică, an-
titetanos, antihepatită, antituse convulsivă şi anti Haemophilus Influenzae de tip B.
Ministerul Sănătăţii achiziţionează vaccinul printr-un contract stipulat în 2012 pe durata a
4 ani, deşi este scos din comerţ în multe ţări din UE. Vaccinul este distribuit de Unifarm.
În 19 ţări au fost retrase mii de loturi de vaccin, fiind catalogat ca şi cauza SIDS.

Sunt peste 3 milioane de
vaccinuri hexavalente re-
trase în lume, destinate
nou născuţilor de 3 luni.
Între 6 şi 13 octombrie 2015
au explodat la nivel mondial
ştirile despre retra gerea
vaccinului din lume.
În schimb, în România, de-
spre vaccinuri nu s-a spus
nimic. Au fost aduse în ţară

177.000 de doze conform contractului încheiat în 2012, iar pe 28 octombrie 2012 au mai
întrat în depozitele distribuitorului de atunci, SC POLISANO SRL, încă 193.208 doze de
vaccin hexavalent.
Pe 1 octombrie 2013 a fost un scandal pe toate paginile Ministerelor Sănătăţii din lume, mai
puţin în România. Un document de 1271 de pagini cu privire la vaccinul Infanrix, pro dus de
compania farmaceutică GSK, arată rezultatele testelor la care a fost supus Infanrix.
În acest raport sunt toate reacţiile adverse care s-au verificat după injectarea unei
singure doze de Infanrix Hexa copiilor, de la febră la deces. Astfel, s-au semnalat 1742
de reacţii adverse în 41 de ţări, printre care cel mai important rezultat în Italia cu 595 de
complicaţii.
Datele esenţiale ale acestui raport sunt următoarele.
1. Reacţii adverse în mai mult de 40 de ţări, dar mai ales în Germania, Franţa şi Italia.
2. Milioane de doze distribuite. Au fost injectate 24.283.415 doze de vaccin Infanrix Hexa
3. 825 de cazuri diverse de complicaţii medicale. Sistemul respirator, sistemul cardiovascular,

sistemul nervos, sistemul imunitar etc.
4. Sute de cazuri grave, dintre care 559 de cazuri grave. Autismul, Sids, probleme de

anemie şi probleme pulmonare. 14 copii au murit.

România, noul El Dorado!
Reprezentantul diplomatic al Statului în care s-a abolit sclavia abia în anul 1862, adică la doi ani
după înființarea primei Universități din România, cea de la Iași, unde rector este chiar Tudorel, are
impresia că noi, sclavii lui moderni suntem toți niște idioți. Și ne tratează ca atare.
Cică ar fi zis că noi trebuie să achiziționăm ”gioarsele” lor de avioane second hand și rachetele de
doi bani, scumpe și inutile (de două ori mai scumpe și mai proaste decât cele produse în alte
state), pentru că ne-ar ataca cineva pe cale aeriană și, chipurile, probabil ne-ar trebui să-i
”bubuim” pe ăia. Da’ de licitații ați auzit, nea Klause? Că știu unii care putrezesc prin pușcării că
ar fi fost cam neglijent organizate. Dar dacă nu făceau deloc? Nu mai ieșeau de la ”Mititica”
niciodată.
Adică nu este clar de ce TREBUIE să ”cumpărăm” noi pușcoace inutile, în realitate să dăm mulți
bani pentru nimic la Stăpânire? Ba da: că Nea Klăusică a fost bătut pe umăr de Taica Trump.
Foarte bine, am înțeles toți că trebuie să plătim peșcheș, că nu suntem proști făcuți grămadă ca
în coloniile de unde vă aduceați voi sclavi în timp ce antecesorii noștri mergeau la facultăți la Paris
și chiar își înființau propria Universitate. În timpul ăla, voi căutați aur, cotropeați și spoliați
populațiile băștinașe și vă împușcați cu arme … da, de atunci aveți pasiunea pentru arme, de
când noi încercam să ne educăm, știm, ca proștii și absolut inutil. Capitalismul vostru a învins,
domnule Klemm, în timp ce Europa Educată a ajuns la faliment… dar noi putem recunoaște asta:
noi, cei de pe bătrânul continent am fost mai degrabă meditativi decât mercantili și am pierdut.
Dar tocmai faptul că noi nu am cotropit și nici spoliat pe nimeni, că noi pe aici, prin Europa, ne-am
preocupat de învățătură, cultură și alte cele cărturărești, care nu produc profit și nu conduc la
deținerea de putere, ceea ce recunoaștem, vă obligă și pe dvs. să vă abțineți de la a ne trata ca
pe niște proști și să ne aruncați așa ”gugumănii” în față, în speranța că ne vom preface toți că nu
am înțeles ce vreți de la noi. Pentru că am înțeles: bani și resurse. Suntem resemnați, ați văzut!
Cam asta vreți și de la Kovesi, că de aia urlați din toți rărunchii ”anticorupției” să o mențineți acolo:
ca să puteți acapara nestingheriți de la noi tot ce puteți, fără concurență internă și să nu
răspundeți nici dvs. și nici neamul dvs … pentru NIMIC.
De asta zic: dacă poporul vă permite să îl jecmăniți pentru că l-ați transformat în noua pepinieră
de sclavi și de îmbogățire ușoară, chiar personală (vezi cazul Gittenstein), măcar nu deveniți
penibil desconsiderându-ne!
Nu suntem proști toți! Măcar atât merităm!
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RĂSTURNARE DE SITUAȚIE 
în cazul procurorului DNA care

l-a băgat în PUȘCĂRIE 
pe Dan Voiculescu: Ce pedeapsă
au primit Emilian Eva și fiica sa

Procurorul Emilian Eva a fost
condamnat marţi de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie
la 2 ani şi 11 luni închisoare
cu suspendare, pentru
săvârşirea infracţiunilor de lu-
are de mită şi operaţiuni fi-
nanciare ca acte de comerţ
incompatibile cu funcţia.
De asemenea, Emilian Eva
a fost condamnat la plata

unei amenzi penale de 12.000 lei pentru fals în declaraţii, însă el
a fost achitat pentru spălare de bani.
Instanţa a dispus în cazul lui Emilian Eva un termen de
supraveghere de 4 ani, el fiind obligat să presteze muncă
neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în
cadrul Consiliului Local Iaşi - Direcţia de Asistenţă Comunitară
sau Direcţia Exploatare Patrimoniu.
În acelaşi dosar, fiica procurorului, Bianca Mădălina Eva, şi
nepotul său, Ioan Eva, au fost achitaţi pentru mărturie mincinoasă
Pe latură civilă, judecătorii au dispus confiscarea de la Emilian
Eva a sumelor de 18.400 euro şi 2.700 lei, precum şi trei
tablouri: "Cu gândul la tine" semnat Alexandru Panatta Codreanu,
"Ulcică cu flori" semnat Uzum şi "Peisaj citadin" semnat Negely.
În schimb, magistraţii au hotărât restituirea unor tablouri către
Bianca Mădălina Eva, aflate în custodia Muzeului Naţional de
Artă al României, respectiv "Peisaj nupţial" (semnat E. Bouşcă),
"Trandafiri în glastră" (Constantin Artachino), "Natură statică cu
vase şi mască" (Mircea Ciobanu), "Bust de femeie" (Maxy),
"Petunii" (Denise), "Peisaj din Delta Dunării" (Constion), precum
şi statueta "Tors" semnată Marcel Guguianu.
De asemenea, au fost restituite mai multe tablouri către Iuliana
Eva, Adrian Rublinschi şi Dan Nicolae Tesloianu.
Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.
Emilian Eva a devenit cunoscut după ce a instrumentat dosarul
privatizării ICA, în care Dan Voiculescu a fost condamnat la
zece ani închisoare.
Potrivit anchetatorilor, în cursul lunilor mai - iunie 2014, perioadă
în care o rudă a sa se afla internată în spital, Emilian Eva i-a
solicitat unui medic să depună toate diligenţele profesionale "ca
să fie bine pentru toată lumea", în sensul de a-i acorda tratamentul
de specialitate persoanei internate.
"Ulterior acestei solicitări, în data de 16 iunie 2014, inculpatul
Eva Emilian a dispus printr-o ordonanţă clasarea unei cauze
penale, respectiv renunţarea la urmărirea penală faţă de medicul
respectiv, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de luare
de mită, înşelăciune, purtare abuzivă, fals intelectual, uz de fals.
Soluţia a fost dispusă la un interval de patru zile de la data
repartizării dosarului respectiv procurorului Eva Emilian", arăta
DNA.
După soluţionarea favorabilă a acestei cauze, în intervalul august
2014 - ianuarie 2015, Emilian Eva a pretins şi primit de la
medicul respectiv diverse bunuri şi foloase necuvenite drept
contraprestaţie pentru soluţia favorabilă adoptată.
În perioada ianuarie - februarie 2015, beneficiind de ajutorul
fiicei sale, Bianca Mădălina Eva, procurorul a obţinut de la
Ministerul Culturii - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi un
certificat de export definitiv şi a trimis în Regatul Unit al Marii
Britanii trei tablouri, spre a fi valorificate prin intermediul unei
case de licitaţii aflate pe teritoriul acestui stat, una dintre aceste
picturi fiind pretinsă şi primită cu titlu de mită.
Procurorii DNA mai arătau că, în intervalul august 2014 - iunie
2015, Emilian Eva a achiziţionat, în vederea revânzării, şi a in-
termediat vânzarea, respectiv cumpărarea, percepând comisioane
în urma tranzacţiilor intermediate unui număr de peste 200 de
picturi, deşi calitatea de magistrat este incompatibilă cu efectuarea
actelor de comerţ.
Fiica procurorului, Bianca Mădălina Eva, şi nepotul său, Ioan
Eva, l-au ajutat pe Emilian Eva să transporte şi să vândă
respectivele tablouri, cei doi fiind trimişi şi ei în judecată pentru
mărturie mincinoasă.

Se schimbă regulile: 
Sebastian Ghiță va spune tot ce știe

Hotărârea nr. 30/1993
privind organizarea şi
funcţionarea Comisiei co-
mune permanente a
Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru ex-
ercitarea controlului par-
lamentar asupra activităţii
Serviciului Român de
Informaţii va fi modificată,
iar noul proiect va fi supus
cel mai probabil dezbaterii
în şedinţele Birourilor per-
manente reunite, respectiv

plenului reunit de miercuri, a anunţat preşedintele comisiei,
Claudiu Manda.
Totul a pornit de la o sesizare a fostului colonel SRI,
Daniel Dragomir, care l-a reclamat pe deputatul PNL,
Cezar Preda, că ar fi încălcat Hotărârea nr. 30, pentru că
ar fi făcut prezentări care aveau raport clasificat.
"Am analizat şi legea privind informaţiile clasificate şi
hotărârea Parlamentului, am considerat că textul este
destul de ambiguu, nu încalcă hotărârea, motiv pentru
care am decis să nu dăm curs, dar am decis să modificăm
Hotărârea Parlamentului şi în această seară vom redacta
proiectul de modificare a Hotărârii nr. 30 a Parlamentului
şi mâine să speram că va fi pe ordinea de zi a BPR şi pe
ordinea de zi a plenului reunit", a declarat Manda, marţi,
el precizând că modificările sunt agreate de toţi membrii
comisiei.
Printre modificările enumerate de Manda se află obligaţia
SRI să răspundă solicitării comisiei parlamentare într-un
termen rezonabil - termenul să fie de 7 zile - şi, dacă nu
este de 7 zile, să răspundă motivat în acea perioadă de
ce doreşte prelungirea termenului la răspunsurile pe care
comisia le adresează.
"Am mai decis să introducem obligaţia persoanelor să
vină la comisie, să prezinte comisiei aspecte pe care
considerăm sau consideră că le au de adus în atenţia
comisiei noastre. Şi, pornind de la discuţia Dragomir -
Preda, am hotărât să modificăm prevederile Hotărârii Par-
lamentului care stabilea că şedinţele comisiei au carcater
de informaţii clasificate şi vom introduce un text în care
spunem că toate şedinţele comisiei se desfăşoară cu re-
spectarea prevederii Legii 182 - legea informaţiilor clasificate.
În sensul că, dacă nu facem referire la discuţii sau
informaţii care sunt cu caracter secret, stric secret, secret
de serviciu sau secret de stat, sunt lucruri pe care le
putem dezvolta, comunica în cadrul comisiei. Şi înseamnă
că discuţia pe care putem să o avem prin videoconferinţă
cu dl Ghiţă se poate face atâta timp cât nu va face referiri
la documente care să nu fie cu caracter de informaţii
clasificate. Aşa că putem să îl audiem prin videoconferinţă,
exact aşa cum a fost audiat şi la instanţe "a explicat Man-
da.
Potrivit acestuia, în condiţiile în care se modifică Hotărârea
nr. 30 şi se va respecta legea, nu mai este necesară o de-
plasare în Serbia pentru discuţii cu Sebastian Ghiţă.
Pe de altă parte, senatorul PSD a menţionat că membrii
comisiei vor face deplasări de serviciu în teritoriu fără să
aştepte neapărat şedinţele de Birou permanent, aceste
acţiuni urmând a fi validate într-o şedinţă ulterioară a
forurilor parlamentare.

Liviu Dragnea e DESFIINȚAT
la Antena 3

Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au refuzat să
participe la ceremonia de învestire a 3 noi miniștri, la
Palatul Cotroceni. Cei doi lideri ai coaliției de guvernare
au fost dur criticați de un senator PSD, la Antena 3. Vizat,
în principal, a fost Dragnea.
”Noi, fiind oameni politici, avem obligații dincolo de disputa
noastră politică. Trebuie să schimbăm ceva la nivel de so-
cietate, deci suntem primii care trebuie să dea un exemplu
și nu trebuie să mai instigăm la o astfel de ură. Cred că
este o greșeală că astăzi nu au fost prezenți cei doi șefi ai
Camerei și ai Senatului.”, a spus Eugen Teodorovici, fost
consilier personal al lui Mihai Tudose, la Palatul Victoria.

Ziua Maghiarilor
Discuţii aprinse la Senat pe tema Zilei Maghiarilor, proiect
pe care UDMR îl temporizează. Băsescu: Le-am spus
câtă autonomie au la Caracal, atât vor avea şi la Sf. Ghe-
orghe

Plenul Senatului a retrimis la comisia de specialitate
proiectului de lege apartinand UDMR prin care ziua de 15
martie devine Ziua Maghiarilor, în pofida solicitării senatorului
PMP Traian Băsescu, care a cerut respingerea acestuia,
susţinând că este un element de şantaj reciproc între
PSD şi UDMR.
Proiectul prin care ziua de 15 martie devine Ziua Maghiarilor,
retrimis la comisie
”Grupul parlamentar al UDMR este deschis dialogului în
continuare şi susţine forma actuală a proiectului legislativ
privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoare a
comunităţii maghiare, dar având în vedere această situaţie
şi înţelegând că astăzi nu există o majoritate care să
susţină acest proiect legislativ, fac propuneri ca iniţiator şi
lider al grupului UDMR. Prima propunere este aceea de a
retrimite la comisiile raportoare această propunere legislativă
şi, în paralel cu această retrimitere, plenul Senatului să
aprobe şi extinderea termenului de adoptare a acestui
proiect legislativ de la 45 la 60 de zile”, a spus liderul sen-
atorilor UDMR, Cseke Attila.
Fostul preşedinte Traian Băsescu, senator PMP, a cerut
respingerea proiectului legislativ în şedinţa de luni, susţinând
că proiectul reprezintă un element de şantaj reciproc.
”Acest proiect se plimbă funcţie de nevoia de şantaj a
majorităţii de către UDMR. De aceea, eu vă propun să
votăm azi, pentru că va trebui să ştim cât de departe
poate merge PSD cu concesiile faţă de UDMR şi câtă
răbdare are UDMR la şantajul pe care, la rândul său, îl
face PSD-ul. Sunt un om care respectă naţiunea maghiară
şi toate sărbătorile ei. Ca cetăţean şi ca preşedinte i-am
felicitat adesea. M-am dus şi în mijlocul lor şi când au
vorbit despre autonomie şi le-am spus câtă autonomie au
la Caracal vor avea şi la Sf. Gheorghe (...) Dar Ungaria şi
ungurimea are trei sărbători naţionale. Nu spune nimeni
că 15 martie 1848 nu a fost un moment de lansare de la
Parlamentul de la Pesta a Revoluţiei de la 1848, dar
acest program, printre altele, viza şi anexarea Transilvaniei
la Ungaria. Acest punct a generat mii de morţi printre
români şi maghiari. De aceea, personal, consider că a
insista în Parlamentul României şi a menţine acest proiect
de lege în viaţă, amânându-l din şedinţă în şedinţă, funcţie
de nevoile politice ale celor două partide politice, nu
înseamnă decât a da ocazia unui şantaj”, a spus Traian
Băsescu.
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Iată ce se ascunde pe fundul Mării
Negre! „Le căutăm de zeci de ani”

În timp ce studia adâncurile Mării Negre, anul trecut, o echipă
de oameni de știință a făcut o descoperire surprinzătoare, una
pe care nici măcar nu o căuta, după cum scrie National Geo-
graphic.
Grupul investiga efectele schimbării nivelului apei mării asupra
comunităților de oameni primitivi, însă după ce camerele de
luat vederi subacvatice au captat imagini de la mare adâncime
din Marea Neagră a înțeles imediat de ce grecii antici au numit
această întindere de apă „Marea Ostilă”. Pe fundul ei, în
străfunduri, zac răspândite nenumărate epave, alături de acestea
putând exista, încă nedescoperite, mii de alte ambarcațiuni
vechi de secole.
Ideea descoperirii acestor epave era departe de ceea ce aveau
în plan membrii echipei proiectului Maritime Archaeology Project
(MAP) la momentul în care s-a început monitorizarea fundului
mării din apropierea coastelor Bulgariei. Expediția MAP, realizată
de arheologi marini din Europa și Statele Unite, avea ca misiune
principală analizarea modului în care schimbarea nivelului apei
a afectat vechile comunități umane de la finalul ultimei epoci
glaciare, în urmă cu circa 12.000 de ani.
Odată cu încălzirea Pământului și topirea gheții, nivelul apelor
a crescut, iar apa din Mediterana s-a revărsat în Asia Minor
ducând la apariția Mării Negre. În timp ce studia aceste schimbări
de mediu, echipa MAP care utiliza vehicule controlate de la
distanță (ROV) a dat peste prima dintre epavele care zac
neatinse pe fundul acestei întinderi de apă.
Între timp, cu ajutorul echipamentelor subacvatice avansate, au
fost identificate peste 40 de epave a căror vechime se întinde
pe o perioadă de circa un mileniu. Cea mai veche dintre acestea
provine din urmă cu 800 de ani, din timpul Imperiului Bizantin,
iar mare parte dintre celelalte au fost construite pe vremea
când Marea Neagră se afla sub control otoman, din secolele al
XIV-lea — al XIX-lea.
Navele le oferă istoricilor noi perspective asupra rețelelor
comerciale care au unit așezările din Europa de partenerii lor
din est, mai arată sursa citată. Înfruntarea Mării Ostile pentru a
aduce în orașele europene cereale, vite, vin și materiale textile
era, în mod evident, un demers periculos, după cum relevă
dovezile descoperite.
Printre epavele identificate în Marea Neagră se află și o corabie
venețiană, unul dintre cele mai bune exemple ale diversității
medievale, care s-a scufundat cel mai probabil în secolul al
XIII-lea. Luminile unui ROV au dezvăluit duneta cu caracter
distinctiv a navei, epava fiind identificată drept o „cocha” sau o
„navă rotundă”. În cazul în care se adeverește teoria potrivit
căreia aceasta a fost utilizată în timpul Imperiului venețian, ea
s-ar fi putut scufunda în timpul epocii de aur venețiene —
perioada în care Marco Polo a realizat celebrele sale aventuri.
De mare interes pentru oamenii de știință sunt artefactele. În
majoritatea oceanelor, frânghiile și scondri sunt deteriorați rapid
de apele bogate în oxigen, însă în Marea Neagră acest gaz
este total absent la adâncimi de peste 500 de picioare, iar
rămășițele fragile au fost perfect conservate.
Arheologii au bănuit multă vreme că sute, poate chiar mii, de
epave zac astfel conservate pe fundul mării, însă numai câteva
proiecte care au primit o finanțare solidă, precum MAP, beneficiază
de tehnologia necesară pentru a capta imagini la adâncimi atât
de mari.
În 2016, epava unei nave datând din secolul al II-lea a fost
descoperită în Marea Neagră de către reprezentanți ai „Societății
de arheologie subacvatică” din Bavaria (Bavarian Society for
Underwaterarchaelogy — BSfU), Germania, care doresc să
sprijine autoritățile tulcene pentru a înființa primul centru de
cercetări arheologice subacvatice din România. În aceasta au
fost găsite mai multe amfore.

Oportunitate pentru sute de oameni:
Ce GIGANT american se lansează în
România și unde și-a stabilit sediul

Un gigant american vine în țara noastră și se lansează pe o
importantă piață. Acesta a închiriat deja spațiul unde va fi
poziționat sediul firmei și a început deja recrutările în România.
Venirea sa înseamnă, totodată, noi oportunități pentru aproximativ
1 300 de persoane dornice să se angajeze în cadrul companiei. 
Potrivit Libertatea, gigantul Amazon a închiriat deja un spațiu
de 13.500 de metri pătrați în Pipera și ar fi recrutat o parte
dintre angajații Intel din România. Se pare că acesta va plăti
anual către Globalworth aproape 2 milioane de euro, luând în
calcul o medie de 12 euro/metrul pătrat. Compania deține deja
un centru de logistică în Iași, dar nu la nivel oficial, iar românii
nu pot cumpăra produse cu extensie în România.
Intrarea acestuia pe piața din România va însemna o concurență
serioasă pentru foarte multe companii ce domină în prezent.

Amazon este cel mai mare
retailer online din lume, acesta
având anul trecut venituri to-
tale de 135,98 miliarde de
dolari, în urcare cu 27,1%
față de 2015. Potrivit topului
Fortune Global 500, Amazon

se află pe poziția 26 în topul celor mai mari companii la nivel
mondial.
Amazon a raportat pentru 2016 un profit total de 2,37 miliarde
de dolari, în urcare cu 297%.
Colosul american are active totale de peste 83,4 miliarde de
dolari și peste 341.000 de salariați în întreaga lume. Valoarea
bursieră a Amazon este în acest moment de 482 de miliarde de
dolari.
Presa a scris de curând că Amazon ar putea începe să vândă și
medicamente pe site-ul său, ceea ce ar afecta marile lanțuri de
distribuție la nivel mondial.

Bucurie pentru medici și profesori:
De ce vor beneficia aceștia

Cadrele didactice și medicii specialiști sau rezidenți au un nou
motiv de bucurie. Senatul a adoptat în unanimitate (89 voturi
„pentru”) OG 28/2017 pentru completarea Legii ANL, introducând,
în ședința plenului de marți, un amendament care stabilește că
medicii specialiști și rezidenți și cadrele didactice pot obține
locuințe ANL și după 35 de ani.
Potrivit Agerpres, Comisia de administrație publică amendase
ordonanța în sensul că medicii rezidenți și specialiști puteau
depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin
programele ANL și după 35 de ani, dar în urma propunerii for -
mulate în plen de senatorul PSD Ecaterina Andronescu, amen-
damentul a fost completat, fiind incluse și cadrele didactice.
De asemenea, ordonanța are ca obiect completarea art. 6 din
Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, în sensul că ANL este autorizată să utilizeze pentru
cheltuieli de funcționare 5% din resursele constituite pe anul în
curs rezultate din închirierea și vânzarea locuințelor.
Proiectul de lege privind aprobarea OG 28/2017 pentru
completarea Legii ANL va intra în dezbaterea Camerei Deputaților,
care are rol decizional.

Încotro se îndreaptă 
Coaliția pentru Familie

Vizita lui Kim Davis, condamnată în USA pentru sfidarea curții și
considerată o eroină în unele cercuri conservatoare, a fost integrată
într-un efort coordonat al Coaliției pentru Familie de a face un ultim și
eroic asalt în direcția organizării referendumului de schimbarea
Constituției pentru a interzice căsătoriile homosexuale. Ceva a mers prost.
Vizita lui Davis semnala că exista un sprijin american pentru eforturile
Coaliției. Deși America oficială, prin vocea Ambasadei, promovează în
continuare democrația liberală și statul de drept, vizita și turneul urmau
să ne arate că există și alte voci americane de care am putea să ținem
seama. Putem să presupunem că obiectivul vizat a fost întărirea
sprijinului popular.
În paralel, vizita a fost un prilej pentru vizitarea clericilor susținători,
atât din vestul țării (unde Coaliția are cea mai bună recunoaștere a
brandului, cât și din Moldova, care a adus cele mai multe semnături.

În paralel, Coaliția și prietenii au intensificat eforturile de a grăbi referendumul
în Senat. Au fost create postere online în care au fost indicați nominal
senatori care nu susțin cauza și simpatizanții CpF au fost invitați să
discute cu acești senatori. Publicația ActiveNews a contactat politicieni
din comisiile relevante pentru a le cere informații privind stadiul referendumului
(politicienii au cam evitat să discute subiectul). Astfel Coaliția a căutat să
mobilizeze cele trei segmente de susținători: conservatori religioși din
cadrul populației generale, clerul și politicienii. Și totuși, la ultima conferință,
cea din București, vocile autorizate ale Coaliției s-au grăbit să admită o
înfrângere de etapă. Au declarat că se simt abandonați de politicieni și au
promis că vor relua campania de la firul ierbii. Mihai Gheorghiu (liderul
destul de tăcut al CpF) a avut chiar un surprinzător de intens moment
personal în care și-a mărturisit singurătatea.
Cum s-a ajuns aici?
Prima partea, aceea în care românii ar fi fost copleșiți de farmecul
american, a fost de la început sortită eșecului. Kim Davis (ca și co-
vorbitorul Harry Miheț de la Liberty Council) sunt penticostali sau, în
limbaj puțin neaoș „pocăiți”. Ei reprezintă o formă de religiozitate pe
care românul mediu nu prea o înțelege. De asemenea, din punct de
vedere al sensibilităților politice și culturale cei doi reprezintă o formă
de conservatorism american pe care nu o vedem în filmele de la
Holywood și serialele de pe Netflix. Această Americă este pentru noi
atât de străină că ar putea fi extraterestră. Când aud de funcționari
care nu își îndeplinesc atribuțiile legale românii nu se gândesc la
obiectori de conștiință ci își amintesc propriile aventuri cu funcționari
care nu aveau chef să respecte legea. Sunt curios, chiar, dacă partea
română a sperat ceva în această direcție sau a privit vizita ca o simplă
linie de finanțare pentru un turneu național.
La partea de apropiere de cler este cel mai greu să evaluăm. Încă
dinainte de vizita de la București, discutând cu oameni care au studiat
fenomenul, mi s-a spus că BOR ar fi nemulțumită de alianța cu
penticostalii eretici dar mult mai dinamici. Îndoiala este una, acțiunea
de retragere este cu totul altceva. Sunt tentat să spun că, atâta vreme
cât Davis și Miheț au cerut binecuvântări, acestea au fost oferite cu
generozitate atât de ortodocși cât și de catolici (dar nu la București).
Dacă au cerut mai mult, zic că au fost refuzați. Asta pentru că, în timp
ce Coaliția (adică brațul ONG-istic al mișcării) se dădea de ceasul
morții și identifica senatori ostili în public, bisericile nu au exercitat nici
o susținere publică. Lipsa de sprijin din partea bisericilor apostolice
(mai ales cea ortodoxă) se vede și în participarea modestă la întâlniri.
La Iași, preotul Visarion Alexa a vorbit în fața a mii de tineri adunați la
o întrunire; câteva săptămâni mai târziu Davis și Miheț strângeau
câteva zeci/sute de ascultători în același oraș.
În sfârșit, rămâne problema crucială a relației cu politicienii. Inițial,
Coaliția părea o forță a naturii. PSD și PNL s-au abandonat în brațele
ai iar ezitările USR au zguduit partidul din temelii. Între timp, însă, USR
s-a stabilizat, PNL a atacată o lege care facilita referendumul la CCR
iar politicienii PSD, suficient de stresați cu propriul partid, au început
să nu răspundă la telefon.
Însă este mult prea devreme să vorbim de o înfrângere definitivă pe
plan politic. Voturile din spatele CpF încă mai sunt de luat în seamă și
ultimul care a dat de înțeles în mod indirect că tema este prea fierbinte
este Dacian Cioloș.
„Aceste două Romanii sunt folosite de cei care vor să ajungă la putere,
prin antagonizare, spunându-se că una e de stânga, alta de dreapta,
că una e conservatoare şi cealaltă progresista, că una este retrograda,
că cealalata este TeFeL-ista, că una e religioasă, cealaltă seculară, că
una este naţională, cealaltă manata condamnabil de interese străine,
sau alte etichetări simpliste care să justifice şi să încadreze în pătratele
aceste tendinţe.”, a declarat el pe Facebook.
Mai degrabă aș zice că s-au inversat relațiile de putere. Până acuma
politicienii stăteau la rând primească binecuvântarea CpF. Între timp,
Coaliția nu a dovedit că are nici un băț atât de mare nici un morcov atât
de dulce. Nu a existat un mare miting specific pentru susținerea refer-
endumului în București și, dacă acest miting ar exista, probabil are
necesita o mare și vizibilă operațiune de transport din afara orașului. Iar
beneficiile, dacă ambele mari partide vor curta alegătorii Coaliției, tind
să fie mult diminuate. De aceea, politicienii din marile partide și-au lăsat
libertatea de comunicare necesară pentru a folosi Coaliția și Referendumul,
dar or să o facă (sau nu) în termenii convenabili lor.
Dacă politicienii mai sunt utilizabili, de ce a cedat CpF repriza atât de
ușor. Răspunsul este de natură climatică. Pur și simplu vine iarna,
care nu este ca vara.
Schimbarea Constituției este atât de jos pe agenda populației că nu o
veți găsi în nici un sondaj. Mobilizarea la referendum va fi în mod
esențial una de organizație. Iar zona neopreotestantă are hotărâre,
cunoștințe de comunicare și resurse dar nu are nici pe departe oameni
suficienți de mulți sau suficient de prezenți în viața comunităților
ortodoxe (și, în secundar, catolice). Referendumul depinde în mod
esențial de loialitatea PSD și a BOR. După cum am spus deja, ambele
organizații au pierdut mult din entuziasm. Vremea de iarnă le-ar oferi
scuza perfectă pentru demoblizare.
Mai precis, scuza ar funcționa pe multiple niveluri: central, regional/județean
și local. La primele două nivele este suficient să se transmită subtil că
organizația mare nu va deconta nicicum cheltuielile de referendum. La
nivel local, orice șefuleț PSD mai zgârcit sau orice preot lipsit de
entuziasm își poate boicota șefii sub acoperirea vremii. La noi a nins,
vor spune, sau a plouat, sau e noroi. Cine o să meargă să verifice
dacă e noroi iarna la țară?!
De aceea, deși Coaliția se plânge că referendumul ar putea fi amânat
până în primăvară, de fapt primăvara este cea de la care ei au
speranțe. „Abandonul” este o mișcare preventivă pentru ca, dacă pro-
cedurile împing referendumul în decembrie (natural sau forțat) să
poată spune că ei nu au cerut această formă de referendum, că este
ideea perversă a factorului politic.
Ce urmează?
Probabil că unii militanți CpF vor fi în mod sincer triști și confuzați de
această înfrângere de etapă. Dar, cel mai târziu în primăvară, ii vom
vedea din nou veseli și îndrăzneți, probabil etalând și câțiva politicieni
locali pe care i-au sedus sau intimidat peste iarnă, departe de ochii
iscoditori ai presei și ai oponenților.
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Ceaușescu, SPIONAT
de Securitate. Unde a găsit

microfoane și cum a reacționat
Jurnalista Andreea Sava a realizat un reportaj în Palatului
Primăverii, împreună cu ginerele lui Nicolae Ceaușescu, profesorul
Mircea Oprean.
Profesorul Mircea Oprean, cel care a fost căsătorit cu Zoia
Ceaușescu, a povestit în cadrul reportajului realizat de Antena
3 lucruri inedite despre fostul dictator Nicolae Ceaușescu și
relația sa cu Securitatea.

Mircea Oprean a mărturisit că Securitatea l-a spionat pe
Ceaușescu. Diactatorul a descoperit în Palatul Primăverii mi-
crofoane. Imediat, Ceaușescu i-a destituit pe cei de la Securitate.
Mircea Oprea a precizat că incidentul a avut loc înainte de fuga
lui Ion Mihai Pacepa.
”În această casă socrul meu a descoperit că Securitatea i-a pus
microfoane. A descoperit... I-a dat afară pe toți de la Securitate.
Parcă a fost înainte să plece Pacepa.
Au fost instalate microfoane. S-a ajuns până acolo, să pună mi-
crofoane la reședința șefului statului. Oriunde serviciile vor
puterea. Este important dacă societatea știe să îi țină în frâu”, a
precizat Mircea Oprean, ginerele lui Nicolae Ceaușescu. 
Mircea Oprean a locuit în Palatul Primăverii alături de soția sa,
Zoia Ceaușescu, timp de doi ani, între 1983 și 1985.

MIRACOL în București: Statuia
Împăratului Traian și „cățeaua”

din brațele lui au dispărut din
fața Muzeului de Istorie

Una dintre cele mai de prost
gust statui din România și, în
mod cert, cea mai batjocorită
de români este statuia in-
vadatorului Traian care ține
în brațe un hibrid monstruos
numit „cățeaua lui Traian” de
unii internauți. Și cu toate că
a fost evident de la început
că românii nu vor o astfel de
„operă de artă” pe scările
Muzeului Național de Istorie,
primarul pușcăriaș Oprescu

și oamenii din sistem care calcă în picioare valorile adevărate ale
istoriei noastre, ne-au băgat pe gât această statuie în urmă cu
câțiva ani și au insistat să troneze acolo în toată urâciunea ei.

Dar astăzi, oripilanta apariție
a lui Traian dezgolit în bronz
și în brațe cu o lupoaică,
ansamblu care pe mulți priv-
itori i-a dus cu gândul la o
relație de tip zoofil între ei (și
să nu uităm că izvoarele is-
torice ni-l prezintă pe Traian
ca pedofil, poftitor de băieți)
a dispărut din fața Muzeului
Național de Istorie din
București. De ce oare? Să
fie de tot sau doar pentru o
simplă reparație? În urmă cu
câteva săptămâni, coada
„cățelei lui Traian” a fost

smulsă de cineva și zăcea pe scările muzeului… Să fi fost chiar
Traian făptașul?!? :)))
Indiferent care este motivul, este un prilej de bucurie pentru orice
om de bun simț că această statuie nu se mai găsește pe scările
Muzeului Național de Istorie, sfidând decența și realitățile is-
torice. Dacă autoritățile locale au un dram de conștiință
românească și respect pentru români, vor face uitată statuia un-
deva la subsolul vreunui depozit, unde îi este locul, de altfel!

Și poate, măcar în ceasul al 12-lea, în locul ei va apărea o statuie
a unui dac (de ce nu a lui Decebal), așa cum  putem admira
astăzi astfel de opere în Roma, Florența sau în alte orașe italiene
și nu numai. În orice caz, răspândiți informația și puneți presiune
pe autorități în orice fel. Autoritățile trebuie să reprezinte românii,
istoria adevărată și nu pe agenții demitizatori ai valorilor
naționale care ne bagă pe gât imaginea invadatorilor, pretinzând
că aceștia ne sunt strămoșii!!!

Lidia Drăgescu s-a aruncat de
pe Catedrala Saint Paul Londra

Lidia Drăgescu, originară din România, fata care a murit după ce a
căzut din turnul catedralei St. Paul din Londra, de la altitudinea de 30
de metri, publica pe contul de Facebook citate şi imagini care ar fi
putut indica o depresie. Medicii au încercat fără succes să o salveze,
rănile ei fiind mult prea grave. Potrivit The Telegraph, avea în mână
două bilete de adio, într-unul dintre ele, le cerea scuze celor care au
asistat la moartea ei din „locul ei favorit". În al doilea bilet, îi cerea
scuze mamei sale, spunându-i că este „într-un loc mai bun".
Lidia, care își începuse studiile biomedicale și plănuia să devină neu-
rochirurg, se mutase din România în Marea Britanie în urmă cu câţiva
ani. Psihologii spun că există semne ale intenţiei sinucigaşe în cele
mai multe cazuri. Pagina ei de Facebook abundă în imagini şi citate,
dintre care vă redăm câteva traduse din engleză:
"Pentru a putea merge sute de mile, omul trebuie să creadă că ceva

bun îl aşteaptă la sfârşit"
"Cât de dificil este să fii fericit în această viaţă"
"Fiecare dintre noi suntem un diavol, şi transformăm lumea în care

trăim în propriul iad"
"Nimic nu rezolvă un lucru atât de intens în memorie ca dorința de a-

l uita"
"Monştrii sunt reali, fantomele sunt reale. Ei trăiesc în interiorul nostru

și uneori câștigă"
Citatele sunt însoţite de diverse imagini de tip anime, formă de artă
care include toate genurile întâlnite în literatură și cinema. Cele mai
recente imagini prezintă feţe serioase şi triste.
Lidia Drăgescu trăia în Londra alături de mama ei, fratele geamăn și
un frate mai mic. Era era o studentă eminentă, visa să devină chirurg
și să opereze pe creier. Pasiunea ei era patinajul. Era o talentată pati-
natoare pe gheață. 
”Fiica şi sora noastră a fost cea mai frumoasă persoană din lume.
Inima ei era pură și bună, un suflet din altă lume. Era o studentă
remarcabilă și o patinatoare talentată. Frumoasă, inteligentă și
amabilă, dragostea ei pentru noi întrecea orice măsură. Era altruistă,
împărtășea totul cu noi, ne-a pus întotdeauna pe primul plan. O vom
iubi mereu!” au transmis membrii familiei. 
Prea bună într-o lume nepregătită să o primească
Tânăra româncă era deșteaptă, talentată și bună, dar i-a fost greu în
lumea în care trăia, nu a reușit să-și facă prieteni și adesea în găsea
liniștea la catedrala Saint Paul. ”Mergea la St. Paul cel puțin o dată
pe săptămână, mergeam împreună în fiecare duminică. De cele mai
multe ori, mergea acolo singură și, când nu era fericită, era locul ei
preferat în oraș. Nu avea prieteni, dar era bună, dezinteresată și făcea
totul pentru familia ei”, a mărturisit mama Lidiei, potrivit Observator. 
”În ultima vreme era foarte stresată, preocupată să-şi înceapă cariera
ca doctor. După un an la Universitatea din East London urma să se
mute la King's College, spunând că trebuie să facă cel puțin un an de
biologie și chimie. A învăţat mulţi ani, voia cu disperare să fie chirurg,
să opereze pe creier, era fascinată de creier.” au mărturisit membrii fam-
iliei. Fratele geamăn al Lidiei a afirmat: ”Suntem atât de supărați, nu
mai am lacrimi... Nu îmi voi mai sărbători ziua de naștere.”. El a adăugat:
”Nu era fericită în lumea asta. Aş da orice să pot să o aduc înapoi”. 
Două bilete de adio - Lidia avea două bilete în mână. Unul către
mamă: ”Mamă, îmi pare tare rău că te-am supărat în felul acesta. Este
normal să fii supărată, dar nu fi tristă pentru mine, pentru că eu acum
sunt bine, sunt într-un loc mai bun. Am făcut asta pentru mine, să
scap. De tot trecutul și de tot prezentul care îmi provoacă atâta durere.
Va fi greu fără mine o perioadă, dar, după ce va trece, veți fi ok.
Gândiți-vă la mine că sunt bine acum. V-am spus acum cât de mult vă
iubesc. Imi pare rău, dar trebuia să scap de asta și abia aștept să văd
ce este de partea cealaltă Vă iubesc pe toți, rămâneți cu bine și ne reve-
dem după ce îmbătrâniți. Aveți grijă de voi. Vă mulțumesc pentru tot”. 
Al doilea pentru oamenii aflați în locul unde ea-și găsea liniștea: ”Îmi
pare rău că v-am pus să vedeți o imagine atât de urâtă. Tuturor celor
care m-au văzut le spun că îmi pare rău. Oamenii care vizitează acest
loc nu vin să vadă un mort. Îmi pare rău că v-am oferit o astfel de
priveliște, mergeți și fiți fericiți și trăiți-vă viețile!”.

REALITATE CRUNTĂ, 
ASCUNSĂ până acum

Hărțuirea sexuală este o realitate pe străzile din toate orașele lumii.
Cu toții o știm, puțini vorbim despre ea.

#MeToo este un hashtag folosit de toate femeile care-și scriu povestea
despre momentul îngrozitor în care au fost hărțuite sexual. Printr-o
simplă căutare pe rețelele sociale a #MeToo, veți citi povești îngrozi-
toare despre hărțuirile sexuale la care au fost supuse multe persoane.
Unele cunoscute, unele aproapiate, cărora poate nu le-ați știut
povestea. Rolul #MeToo este de a atrage atenția asupra unui fenomen
extrem de grav, dar ascuns. În vreme ce multe femei tac, fenomenul
capătă amploare. ”Dacă toate femeile care au fost atacate sau hărțuite
sexual scriu ”Me too” ca un status, am putea da oamenilor un sens al
amplorii problemei” este mesajul care însoțește toate destăinuirile. 

Grapini, gest de REVOLTĂ
după ce a făcut Macovei: 

Absolut INADMISIBIL
Laura Codruța Kovesi a luat cu-
vântul, marți, în cadrul unei
conferințe organizate la Brux-
elles, la Parlamentul European.
La acest eveniment au luat
parte mai mulți politicieni, printre
care și europarlamentara PPU
Maria Grapini, care, la un mo-
ment dat, a părăsit sala, în
semn de protest. A povestit, în
exclusivitate pentru DC News,
de ce a făcut acest gest.
Precizăm că singura care a avut

dreptul să vorbească de două ori, în ciuda regulamentului, a fost Monica
Macovei, despre care unii spun că este adevărata organizatoare a
evenimentului.
"Fiecare dintre participanți a luat cuvântul, singura problemă a fost că
moderatorii au zis că toată lumea are dreptul să vorbească doar două
minute. Eu și ceilalți vorbitori ne-am conformat, însă, la terminarea run-
dei de întrebări, i s-a mai dat o dată cuvântul doamnei Monica Macovei.
I-am întrebat pe moderatori dacă doamna Monica Macovei are cumva
alt statut, de ce i s-a permis să aibă și a doua intervenție. Nu au știut
să îmi răspundă. În semn de protest, am ieșit din sală. Mâine voi face
și un protest scris pentru că regulamentul dezbaterilor este foarte clar:
se acordă timp egal tuturor participanților la dezbatere. În momentul în
care nu îți ajunge timpul pentru dezbatere, nu poți să îi dai unei per-
soane a doua oară cuvântul, pentru a trage concluzii. Dezbaterea era
pentru întrebări, organizatorii, care s-au dovedit a fi extrem de părtinitori,
ar fi trebuit să tragă concluziile. În spatele organizatorilor se pare că a
fost doamna Macovei, care s-a pozat cu Laura Codruța Kovesi, a plecat
cu echipa la final. Moderatorul mi-a zis că au fost prea multe critici la
adresa doamnei Kovesi și, de aceea, i-a mai dat, încă o dată, cuvântul
doamnei Macovei pentru a o lăuda. Tu, la o dezbatere, nu trebuie să
procedezi așa. Este absolut inadmisibil!", a zis Maria Grapini pentru DC
News.
Siegfried Mureșan a cerut, din nou, în mod explicit, menținerea
MCV-ului pentru România
"Și domnul Cristian Preda a vorbit mai mult decât era timpul destinat;
la fel și doamna Macovei. Au fost și europarlamentari străini, nu doar
români. O persoană a întrebat-o pe doamna Kovesi ce poate să zică
despre dezbaterea de la Helsinki unde s-a vorbit despre parteneriatul
Serviciilor cu DNA. Dumneaei nu a răspuns la nicio întrebare. Moder-
atorul nu a fost deloc obiectiv. După părerea mea, a fost o încercare
de a spăla fața doamnei Kovesi, însă nu cred că a ieșit câștigătoare ca
imagine. Acolo erau și jurnaliști din Ucraina, și din România, erau și
tineri asistenți. Nu erau doar 'susținătorii' doamnei Kovesi, adică Preda,
Mureșan și Macovei. Apropo... Siegfried Mureșan a cerut, din nou, în
mod explicit, menținerea MCV-ului pentru România. Este absolut inad-
misibil!", ne-a mai zis Maria Grapini.
Concluzie după dezbaterea cu Laura Codruța Kovesi
Europarlamentara PPU a tras și o concluzie după evenimentul de marți,
de la Bruxelles, care a avut-o în centru pe Laura Codruța Kovesi.
"Doamna Kovesi a răspuns paralel întrebărilor. De fapt, nu a răspuns.
A venit cu niște cifre inexacte. A prezentat că are 90% rată de succes,
condamnări după arestări, ceea ce nu este adevărat. A mai zis că nu
are niciun acord secret cu SRI, și că își face treaba și că este cea mai
bună, în rezultate, din UE. La întrebarea mea 'de ce românii câștigă, la
CEDO, procese și țara noastră este, pe primul loc, în a plăti, din bugetul
național?', Kovesi a zis: 'cauzele la CEDO sunt câștigate din cauza
imperfecțiunii legilor'. Total absurd! Această dezbatere a fost un scenariu
grotesc. Este inadmisibil să se facă acest simulacru de expunere", a
mai zis Maria Grapini pentru DC News.
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JUSTIŢIE

Devastatorul raport de control
de la DNA prezintă un adevăr

cutremurător
Din 57 de inculpati trimisi in judecata 50 au fost achitati definitiv
pe temeiul “nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”.
Pana acum, DNA ne mintea ca procentul achitarilor e de doar
10% anual. In orice tara, un asemenea parchet ar fi fost inchis.

Numai niste politicieni irespon-
sabili mai pot tolera ca DNA sa
mai functioneze in continuare
dupa constatarile ingrozitoare
ale echipei de control a In-
spectiei Judiciare, care a efec-
tuat un amplu control de fond

in aceasta vara.
In Raportului de control de la DNA sunt mentionate aspecte
revoltatoare, care releva faptul ca sub conducerea Laurei Kovesi,
DNA a devenit un real pericol public, fiind pusa sub semnul intrebarii
oportunitatea functionarii in continuare a acestei unitati, cata vreme
esecurile au atins cote alarmante.
La o singura sectie doar – Sectia a II-a, din cele doua operative ale
unitatii, s-au inregistrat urmatoarele “performante”:
- rata achitarilor a crescut la peste 37% in 2016, comparativ cu 2015;
- in 2016, din 57 de incupati 50 au fost achitati pe temeiul “nu exista

probe ca o persoana a savarsit infractiunea”;
La asemenea rezultate deplorabile, pentru care nu raspunde
nimeni, ne intrebam de ce nu se inchide acest parchet, cata vreme
se dovedeste ca a devenit o institutie de distrus cetateni, care
produce prejudicii uriase romanilor.
Faptul ca la asemenea rezultate, nimeni din DNA nu intelege sa-si
dea demisia, denota in opinia noastra ca acest parchet este condus
de persoane absolut iresponsabile, care ar trebui urgent demise.
Se releva si faptul ca in fata acestor rezultate catastrofale, nimeni
din conducerea DNA nu a luat vreo masura, dimpotriva totul s-a
musamalizat pretextandu-se ca niciuna din solutiile de achitare,
nici macar cele din cazurile cu arestati pe nedrept, nu sunt imputabile
procurorilor de caz.

Concluziile Raportului IJ de control la DNA semnaleaza aspecte cu
iz infractional. Nenumarate dosare au fost luate fara justificare de la
un procuror si date la altul, dupa placul sefilor. Anchete ilegale.
Dosare lasate in nelucrare de 11 ani. Kovesi este prezentata ca o
persoana care "evita recunoasterea propriei responsabilitati in
situatii de esec" 
"In ceea ce priveste comunicarea cu procurorul sef directie, Laura
Codruta Kovesi, care nu a fost analizata prin prisma atributiilor in
cadrul echipei de control, ci doar prin prisma constatarilor directe
ale echipei de inspectori, s-a constatat o comunicare defectuoasa
a acesteia, comunicare caracterizata prin tendinta de a-si mentine
propria parere si a se impune in adoptarea deciziilor, precum si prin
aceea ca se cauta explicatii exterioare persoanei sale, in cazul in
care nu obtine rezultatele urmarite. in acest mod se evita recunoasterea
propriei responsabilitati in situatii de esec si se reduc sansele con-
ducatorului de a-si forma o imagine realista despre evenimente si
de a identifica masurile de corectie reclamate de situatiile ante-
rioare".

Prezentam in continuare pasaje din Raportul Inspectiei Judiciare
NEREGULILE DESCOPERITE DE INSPECTIA JUDICIARA LA
DNA
- putine anchete facute conform legii
- delegarea ofiterilor nu a fost facuta fara individualizarea actelor
- tergiversarea anchetelor
- dosare nelucrate cu anii, fara ca procurorii sa poata explica
- redistribuirea dosarelor, dupa bunul plac al sefilor de sectii
- repartizarea nu foarte echilibrata a unor dosare catre procurori
Sursa: raport Inspectia Judiciara

CE SPUNE INSPECTIA JUDICIARA DESPRE KOVESI
- comunicare defectuoasa
- cauta explicatii exterioare persoanei sale in cazul in care nu obtine

rezultatele urmarite
- evita recunoasterea propriei responsabilitati in situatii de esec
Sursa: raport Inspectia Judiciara

CAT ZACEAU DOSARELE IN SERTAR LA DNA
- o cauza mai veche de 11 ani
- o cauza mai veche de 7 ani
- doua cauze mai veche de sase ani
- trei cauza mai veche de cinci ani
- opt cauza mai veche de patru ani
Sursa: raport Inspectia Judiciara

Mihaela Iorga Moraru: ”Copilul
meu a fost lovit de o mașină”

Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a dezvăluit, la Antena 3, că
copilul său, cel care a fost sunat de procurorii DNA, a fost lovit
de o mașină pe trecerea de pietoni. 
Iată dialogul de la Antena 3: 
Mihai Gâdea: Aveți ceva pe suflet? Se întâmplă ceva cu familia

dvs? 
Mihaela Iorga Moraru: Da, se întâmplă, dar, ca să fie elucidate

aceste lucruri, nu vă pot da mai multe detalii. 
Mihai Gâdea: Sunteți sigură? 
Mihaela Iorga Moraru: Sunt sigură. Nu neapărat pentru mine, ci

pentru a evita ca astfel de situații să se mai întâmple și altora. 
(...) 
Mihai Gâdea: E cineva din familia dvs. care a fost amenințat sau

a pățit ceva? 
Mihaela Iorga Moraru: Da, e cineva din familia mea. O întâmplare

care este cel puțin suspectă, dacă nu mai mult. 
Dana Grecu: Care i-a pus viața în pericol?
Mihaela Iorga Moraru: Da. 
Mihai Gâdea: Doamnă, vă întreb direct. Copilul dvs a fost lovit

de o mașină?
Mihaela Iorga Moraru: Da, este adevărat. 
Mihai Gâdea: Pe trecerea de pietoni? 
Mihaela Iorga Moraru: Da, este adevărat. 
Mihai Gâdea: În ce stare e acum?
Mihaela Iorga Moraru: Sperăm că e o stare bună. 
Mihai Gâdea: Copilul dvs. care a fost sunat?
Mihaela Iorga Moraru: Da. (...)
Mihai Gâdea: Dacă veți ajunge la concluzia că lovirea copilului

dvs. pe o trecere de pietoni nu a fost un accident, nu a fost o
întâmplare, vorbiți. Vom vedea dacă este o coincidență sau
nu, dar lăsați copiii în pace! Dacă aveți răfuieli, duceți-le cu oa-
meni cu care aveți răfuieli. 

Dana Grecu a afirmat că, potrivit surselor sale, cel care i-a lovit
copilul procuroarei Moraru a fugit imediat de la fața locului. 

TUDOREL I-A PUS LA PUNCT

Zi de foc la Consiliul Superior al Magistraturii. In ziua in care
Sectia pentru procurori a procedat la audierea inspectorului-sef
adjunct al Inspectiei Judiciare procurorul Gheorghe Stan cu
privire la Raportul de control efectuat de inspectorii judiciari la
Directia Nationala Anticoruptie, ministrul Justitiei Tudorel Toader
(foto stanga) a reusit ceea ce de mult alti tot incearca sa
dovedeasca: anume ca membrii procurori din CSM fac tot posi-
bilul pentru a o scoate basma curata pe sefa DNA Laura Kovesi,
in urma controlului Inspectiei Judiciare. Prezent la sedinta Sectiei
de judecatori in care a fost audiat adjunctul Inspectiei Judiciare,
procurorul Gheorghe Stan, alaturi de trei inspectori judiciari, re-
spectiv procuroarele Adriana Pampu Romanescu, Monica Ple-
sea si Mihaela Hitruc (prima fiind directoarea Directiei de
Inspectie judiciara pentru procurori, iar ultimele doua facand
parte din echipa de control de la DNA) ministrul Justitiei Tudorel
Toader le-a cerut procurorilor CSM sa manifeste "echilibru, de
egalitate de arme, de abordare" in audierea invitatilor din CSM.
Tudorel Toader: "Sentimentul meu este ca faceti ancheta cu dan-

sii"
Solicitarea lui Tudorel Toader a venit dupa ce ministrul a con-
cluzionat, la scurt timp de la inceperea sedintei Sectiei de
procurori ca reprezentatii CSM "fac ancheta" cu Gheorghe Stan,
Adriana Pampu Romanescu, Monica Plesea si Mihaela Hitruc,
carora le pun tot felul de intrebari incuietoare, mod total diferit
de audiere fata de cel de saptamana trecuta, cand in fata
procurorilor din CSM au venit Laura Kovesi si adjunctii sai.

ALESUL SISTEMULUI
Deputata si vicepresedinta
ALDE Steluta Cataniciu
(foto) i-a transmis, duminica
15 octombrie 2017, o
scrisoare devastatoare
presedintelui Romaniei Klaus
Iohannis, ca urmare a de-
claratiilor halucinante facute
de acesta in urma cu cateva
zile, cum ca politicienilor nu li
se aplica prezumtia de nevi-
novatie, asa cum se intampla
in cazul oamenilor obisnuiti.

Cataniciu ii explica presedintelui ca declaratia sa reprezinta o
grava incalcare a Constitutiei Romaniei, dar si un atac la adresa
principiilor statului de drept.
In acelasi timp, deputata ALDE Steluta Cataniciu ii aminteste lui
Iohannis ca a fost la fel de “penal” precum “penalii” pe care astazi
ii acuza. De asemenea, Cataniciu ii transmite lui Iohannis ca niciu
alt politician nu a mai beneficiat de atatea privilegii din partea
Justitiei, asa cum s-a intamplat in cazul sau. Iar cei care i-au
netezit drumul spre varful politicii, multi dintre ai oameni ai Sis-
temului construit in regimul Basescu, au fost recompensati de Io-
hannis cu functii inalte.

Decizie INEDITĂ a judecătorilor:
O educatoare, obligată să se

INTERNEZE într-o clinică de psihiatrie
O educatoare din localitatea Vrâncioaia filmată de un părinte în
timp ce lovea mai mulţi copii, suspendată în urma scandalului,
dar apoi reprimită la catedră, trebuie să se interneze într-o clinică
pentru evaluare psihiatrică. Decizia aparţine magistraţilor de la
Judecătoria Focşani şi vine la cererea procurorilor, fiind con si de -
ra tă o măsură de siguranţă pentru copiii de la grădiniţa din Vrîn-
cioaia, potrivit NEWS.RO.
Magistraţii Judecătoriei Focşani au dispus internarea educatoarei
Mihaela Ciornea într-o clinică de psihiatrie, decizia fiind definitivă,
însă nu este executorie. Aceasta înseamnă că internarea este
obligatorie, iar educatoarea trebuie să rămână sub observaţia
specialiştilor până când se însănătoşeşte sau se observă o ame-
liorare, astfel încât să nu mai reprezinte un pericol pentru copii.
O filmare în care educatoarea Mihaela Ciornea de la grădiniţa
din Poieni, comuna Vrâncioaia, agresează fizic şi psihic doi băieţi,
pe care îi bruschează, îi înjură, îi jigneşte şi îi loveşte în mod
repetat în cap şi peste faţă, a fost adusă în 21 octombrie 2016 la
sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, de către un
părinte. Înregistrarea, postată şi pe Youtube, ar fi fost realizată
de mama unui copil care se afla în clasă, cu permisiunea educa-
toarei.
”Nesimţitule, stai dracului într-un loc, dar-ar naiba-n creierii tăi, tu
nu eşti sănătos la cap, ăştia trebuie să-mi dea spor de nebuneală,
de maximă nebuneală”, se aude educatoarea în filmare, ţipând
la unul dintre copii.
Ulterior, femeia loveşte peste faţă un copil, în timp ce pe altul îl
tra ge de urechi şi îl loveşte în cap. ”Împieliţatule, Doamne, ce fac
eu cu ăştia, că nu rezist. Tu mai nebun decât eşti nu ai cum sa te
faci. Mâine nu te primesc, te bat, te dezbrac şi te dau afară, poate
să mă ia Poliţia în secunda doi”, îi spune educatoarea altui copil.
Filmarea continuă cu momentul în care educatoarea loveşte în
cap un băiat, în mod repetat şi cu putere, ulterior trăgându-l de
ureche pe motiv că nu stă în bancă.
Poliţiştii s-au autosesizat şi au întocmit dosar penal pentru purtare
abuzivă şi lovire sau alte violenţe.
În urma scandalului, DGASPC Vrancea a decis ca părinţii şi copiii
să fie consiliaţi psihologic. Ulterior, conducerea DGASPC
Vrancea a făcut plângere penală în cazul educatoarei. Totodată,
părinţii din localitate au dat declaraţii scrise în care au cerut ca
educatoarea să nu le mai predea copiilor.
Scandalul izbucnit atunci a dus la suspendarea din funcţie a
cadrului didactic. Ulterior, ea s-a prezentat la grădiniţă cu acte
care certificau că este aptă din punct de vedere psihologic să fie
în continuare educatoare, aşa că a fost reprimită la grădiniţă.
Părinţii mai multor copii au contestat această decizie, iar unii au
hotărât să-şi mute copiii la o altă grădiniţă. Ei s-au constituit părţi
vătămate în procesul deschis de procurori, care în urma întregului
scandal, înregistrat video, o acuză pe educatoare de purtare
abuzivă.
Procesul se află abia la început, judecătorii de cameră preliminară
hotărând că trimiterea în judecată a Mihaelei Ciornea este
întemeiată. Potrivit procedurilor, după ce va fi suspendată pentru
a putea fi internată ea nu mai poate reveni la catedră decât dacă
experţii psihiatri vor hotărî că educatoarea este aptă să lucreze
cu copii mici şi că nu reprezintă un pericol pentru ei.
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Un primar a pus pe sediul primăriei un mesaj celebru
din filmul despre șeful de gară care oprește trenul

armatei SUA la Pielești:
„Fuck UE! Fuck NATO! Fuck USA și p’ăia de la București”. VEZI scena care l-a inspirat pe
edilul din Giurgiu

Primarul localității Ogrezeni,
județul Giurgiu, a comandat
un banner pe care a pus un
mesaj cel puțin neobișnuit.
Supărat pe legea anti-fumat,
acesta a adaptat o replică
spusă de personajul inter-
pretat de Răzvan Vasilescu
în filmul „California Dreamin’”.
Este vorba despre filmul în
care Răzvan Vasilescu joacă
rolul lui Doiaru, personaj creat
după șeful gării Pielești( Dolj),
Florin Pătrăchioiu.

Acesta a rămas faimos după ce în 1999 a oprit de două ori trenurile armatei americane care se
îndreptau spre Kosovo, pentru că acestea nu aveau documentația în ordine.
În film, personajul „Doiaru” îi spune reprezentantului armatei SUA, interpretat de Armand Assante:
Fuck NATO! Fuck USA și p’ăia de la București, asta-i gara mea!
Mesajul a fost adaptat de primarul Jean Jipa din Ogrezeni: În această instituție, în cabinetul
primarului se fumează oricând, oricât, orice (legale). Fuck UE!Fuck NATO! Fuck USA și p’ăia de
la București”

Ilie Șerbănescu: Instituțiile de putere sunt
la dispoziția „partenerilor noștri occidentali“

Grea alegere pentru premierul Tudose: între Tandea și Mandea! În față, de o parte, Bruxelles-ul
care strâmbă din nas să aibă de-a face cu „miniștri penali“, de altă parte, partidul susținător al
dânsului în parlament, care făcuse scut în jurul respectivilor miniștri, acuzând de abuz procurorii
care le instrumentaseră dosare penale. În spate, aceiași Tandea și Mandea!
De o parte, „republica procurorilor“, pe care Bruxelles-ul o agreează și promovează ca formă de
guvernământ pentru colonia România, de altă parte, partidul zis la guvernare, al cărui eroism nu
depășește laba broaștei, nefolosind la nimic majoritatea parlamentară confortabilă deținută de ani
de zile, nici la zdruncinarea incalificabilei „republici a procurorilor“, nici la punerea măcar în
discuție a rânduielilor coloniale din România. Și atunci, zău, între cine și cine sau între ce și ce să
aleagă premierul Tudose, om pragmatic?! Hai să urmărim mai îndeaproape lucrurile!
Dacă ar fi să caracterizăm comportamentul României în condițiile statutului ei de colonie în
sistemul centru-periferie al UE, acest comportament apare ridicol prin comparație cu cel al unor
țări precum Polonia sau Ungaria, dar, prin raport cu statutul însuși, este chiar minunat! Bucureștiul
se arată nu numai cu totul mulțumit cu ceea ce are și i se consideră îngăduit de către stăpâni să
aibă, deși i s-a luat tot (resurse minerale, bănci, distribuții de energie, industrii, păduri, pământuri
și, bineînțeles, decizia politică), dar e și o înghesuială teribilă de corifei de pe Dâmbovița la coadă
de pupat funduri la Bruxelles și, evident, Berlin, după preceptul „n-au ei atâtea funduri pe cât
suntem noi gata să pupăm“.
Totul se află strict în matricea colonială. Vasalii români sunt toți la post. Mai fură și ei din ce mai
cade de la gura stăpânilor străini proprietari ai țării. Dar sunt alții dintre supraveghetorii români
care fac caz că le dau peste mână! Nu de alta, dar astfel se întreține cu spor ideea că românii fură
și sunt corupți, ceea ce folosește de minune străinilor tocmai pentru desfășurarea lor de forțe întru
devalizarea țării și pe față, și pe dos! Instituțiile de putere sunt la dispoziția „partenerilor noștri
occidentali“. Președintele țării este el însuși neamț, acționează „europenește“, în perfect acord cu
Bruxelles-ul. Până în urmă cu doar câteva luni, România a avut un guvern chiar de la Bruxelles,
iar acum, are unul și mai și: nu pare a fi în grațiile celor care se dau „europeni“ în cuget și simțiri –
respectiv președintele țării, dar și birocrații (pardon, tehnocrații) de pe la Bruxelles – și atunci, cum
mai face vreun gest pentru nevoiașii români, care l-au instalat prin vot, se grăbește să mai dea
câte un cadou capitalului străin, spre a nu pierde cumva rândul la amintita coadă! Din acest punct
de vedere, marii lideri PSD sunt formidabili, acționând dramatic, dar cu dibăcie, în zona reversibil-
ireversibil: mai măresc vreun salariu pentru fraieri (ceea ce este reversibil!), dar mai cedează încă
ceva (active industriale sau pământuri) capitalului străin, ceea ce este ireversibil! Se credea că
paroxismul în domeniu îl atinsese dl Ponta. Se pare însă că dl Dragnea este mult mai tare!
Datorită acestui fapt, guvernele PSD-iste sunt, din punctul de vedere al daunelor pe termen lung,
cele mai nefericite pentru societatea românească. Orice alt guvern – inclusiv cel tehnocrat – n-ar
amăgi oamenii cu diferite așteptări deșarte, căci se laudă că tratează asemenea lucruri drept
populisme. Aceste alte guverne ar sublinia astfel mult mai net ruptura politicienilor români de
poporul român. Ruptură în clar de care poporul român are neapărată nevoie spre a înțelege în
sfârșit cum stau de fapt lucrurile. PSD încurcă treburile din acest punct de vedere: este singurul
partid care colectează masiv voturile populare, dar, amețind oamenii cu spoieli din zona
reversibilului, adâncește și mai mult dezastrul din zona ireversibilului. Pune PSD în discuție
cumva pierderea economiei naționale, preluarea controlului economiei de către capitalul străin,
suprimarea deciziei naționale? Nu! Ne aburește cu creșteri de salarii la stat, cu dezghețări de
pensii, în timp ce nu numai că nu încearcă să schimbe ceva de fond în străfundurile economiei,
dar umple mereu și mereu de cadouri fiscale și ajutoare de stat capitalul străin, doar doar o intra
acestuia în voie!
Realist privind lucrurile, actuala formulă de guvernare din România este probabil cea mai
profitabilă pentru stăpânul străin al țării: procurorii aruncă anatema, negăsind decât corupți
români; pentru ANAF, firma străină, cel mai mare evazionist fiscal din România, este bibelou de
porțelan; Parlamentul își joacă perfect farsa; președintele țării este „european“, iar la Guvern se
află singurul partid care preia castanele, acceptând funcția de vinovat de serviciu și ciuca bătăilor,
dar care, fiind și singura forță politică ce mai culege voturi populare, asigură supraviețuirea
rânduielilor, pe care serviciile secrete au grijă să le perpetueze, veghind ca nimic, de fapt, să nu
se schimbe!
Zău că, în asemenea  condiții, n-are vreo importanță că premierul Tudose l-a ales pe Tandea în loc
de Mandea! Ar fi fost absolut la fel dacă ar fi ales complet invers! Nici dacă domnia sa a rămas
prim-ministru sau ar fi venit altul n-are niciun fel de importanță!

Stop dezbinării poporului român!

Romania se afla la o “rascruce de drumuri”, decizii politice majore, care vor
hotara soarta natiunii si a copiilor si nepotilor nostri, vreme de multe generatii in
viitor.
Este momentul sa ne trezim si sa ne adunam.
Este momentul sa renuntam la antipatiile politice personale si sa privim ansam-
blul.
Nu conteaza ca ne place sau nu Dragnea sau Tariceanu.
Putem sa trecem peste asta? Sa uitam ca ne place sau nu un lider sau altul? Sa
vedem interesul natiunii romane? Sa privim pragmatic ANSAMBLUL?
Pana una alta pe acestia ii avem in tabara care reprezinta majoritatea romanilor
care, fara nici un dubiu doresc o Romanie libera, independenta si suverana.
Nu o Romanie colonie a marilor puteri, nici o Romanie sclava a multinationalelor
si bancherilor , nici o Romanie jefuita de bogatiile si resursele sale naturale si cu
poporul imprastiat in cele 4 zari.
Cred ca la acest punct 19 milioane de romani sunt unanim de acord.
Atunci, spre disperarea Statului Paralel si a presedintelui tarii, care promoveaza,
intretine si incurajeaza dezbinarea romanilor pe motive etnice si/sau regionale
ar trebui sa renuntam la orgolii si sentimente personale si sa NE UNIM.
A mai ramas extrem de putin timp pana la alegerile prezidentiale.
Daca nu vom reusi sa alegem un presedinte roman a carui inima sa bata pentru
romani si nu pentru interesul marilor puteri straine, sansa Romaniei de a mai
exista ca tara si natie va tinde vertiginos spre zero.
M-as bucura ca taberele de pe net, cel putin, pro si anti Dragnea sa-si dea mana
acum si sa construiasca o platforma si o strategie comuna care sa ajute
recuperarea tarii din mainile strainilor, reprezentati in Romania cu mare sarg de
politia politica, o parte a serviciului de informatii si un presedinte care nu a
demonstrat nimic pentru binele romanilor in cei 3 ani de la exercitarea mandatului
sau. Pentru ca acest presedinte executa ordinele puterilor straine, acesta
nedemonstrand prin NIMIC ca a servit interesul romanilor de rand.
DEZBINA SI CONDU! Sa nu mai acceptam asta!
STOP DEZBINARII POPORULUI ROMAN!
FAC APEL LA UNITATE NATIONALA PENTRU SALVAREA ROMANIEI!

Autor: Beatrice Mcartney
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LOVITURĂ de la UE 
pentru TOŢI ROMÂNII

Ultimii ani au demonstrat că, deși agricultura românească s-a
dez voltat, nu și-a atins potențialul. Pe de altă parte, este clar că
unele decizii UE defavorizează agricultura românească. Cel pu -
țin, aceasta este părerea lui Emil Dumitru, președintele Pro Agro.
Pe de o parte, statutul de membru al Uniunii Europene, la
pachet cu subvenţiile primite, fie prin plăţi directe, fie pe Pilonul
II de Dezvoltare Rurală, au contribuit vizibil la dezvoltarea unor
proiecte esenţiale pentru acest domeniu. Pe de altă parte, este
clar că unele decizii UE defavorizează agricultura românească.
Cel puţin, aceasta este părerea lui Emil Dumitru. 
El a declarat, prezent la conferinţa Capital „Cum valorificăm la
maximum producţia agricolă şi alimentară“, că este foarte important,
în primul rând, ce vrea România ca strategie de dezvoltare şi, de
asemenea, trebuie văzut ce se poate face prin viitorul Program
Naţional de Dezvoltare Rurală, care urmează să fie dezbătut la
Bruxelles. În mod cert, a punctat el, România va avea un cuvânt
important de spus dacă vor fi fixate anumite priorităţi. În acelaşi
timp, trebuie trasată o strategie de ţară deoarece în 2019,
România va fi gazda Preşedinţiei Rotative a Consiliului Europei.
Emil Dumitru a atras atenţia asupra unei probleme importante
cu care se confruntă acest sector şi anume lipsa de fiscalizare,
care opreşte micii producători să se dezvolte.
„Ne aflăm într-un paradox tipic românesc: avem circa 850 de
mii de cereri unice de plată pe an, din care doar 70 de mii sunt
înregistrate fiscal. Trebuie să vedem foarte clar cum putem
face anumite politici fiscale să încurajăm asocierea. Este absolut
necesar ca satul românesc să aibă viitor“, a explicat preşedintele
Pro Agro. Mai mult, acesta este de părere că se pune prea
mare accent pe soluţiile de finanţare pentru agricultură şi se
vorbeşte prea puţin despre relaţia cu partenerii pe filiala de
produs. „Eu cred că ceea ce îi lipseşte, în momentul de faţă,
producătorului din industria agroalimentară de la noi este o pre-
dictibilitate a pieţei, relaţia contractuală corectă cu reţelele de
comercializare“, a explicat el.
În ceea ce priveşte competitivitatea la nivel european, acesta
atrage atenţia că sunt ţări europene care nu respectă regulile şi
acordă ajutoare de stat agriculturii, iar Comisia Europeană
închide ochii. „Sunt anumite ţări în Uniunea Europeană care au
devenit cu adevărat competitive, dar care finanţează agricultura
dincolo de mecanismele prevăzute în regulamentele europene“,
a punctat Dumitru. 
Nu în ultimul rând, România este, într-un fel, defavorizată în
cazul unor decizii europene, pornind de la faptul că Europa,
dintr-un exces de zel, face acord de liber schimb cu Ucraina
pentru import de porumb. Și toate acestea în condiţiile în care
România trebuie să respecte regulile de mediu ale legislaţiei
europene, însă Ucraina nu. „E concurenţă neloială. Comisia
Europeană intervine în mod brutal în piaţa unică europeană şi
permite să se aducă materie primă din afara spaţiului comunitar“,
a conchis Dumitru.

Cât câștigă medicii? 
Primele cifre reale după majorări

Majorările salariale acordate medicilor au condus spre inechități
în sistemul sanitar, dar ele pot duce și spre o criză în sistemul
privat.
Datele au fost prezentate prin Hospital Consulting de Ioana
Ciocoiu, expert în management sanitar, Székely Andrea, Senior
Controller și dr. Lorenzovici László, medic, economist.

Iată și salariile medicilor după ultimele măriri. Cifrele sunt
prezentate în RON:

Creșterile salariale au mărit inechitățile salariale din sistem.
Inechitățile în sistemul sanitar au fost generate de creșterile
salariale din ultimele 18 luni când s-a adăugat salariului suma
de 100 ROM, +25% la salariul de bază în 2015, noua grilă de
salarizare din 2016, aplicarea majorării la noua grilă, dar și
creșterea salarială inclusiv la personalul TESA. Astfel, se poate
ajunge chiar și la o diferență de 2.000 de lei între medici.
Potrivit sursei citrate, aceste măriri pot avea și consecințe
întrucțt locurile de munca din sistemul sanitar public au devenit
atractive iar salariile din sistemul sanitar privat au rămas în
urmă (spitale private, policlinici private etc.)
Astfel, ca o consecință ar putea fi migrația din sectorul privat
către sectorul de stat,  inechitate în continuare între cadrele
medicale care muncesc mult și cei care muncesc mai puțin. Ne
putem aștepta la o criza în sistemul privat respectiv inflație.
Totodată, măsura ar putea duce către scăderea migrației
medicilor către alte țări (dar ea nu se oprește!).

Consumul de droguri în creştere

Gigel Lazăr, președintele Centrului Internațional Antidrog și
pentru Drepturile Omului (CIADO), a tras un nou semnal de
alarmă privind consumul de droguri.
Legalizare sau regândirea politicilor antidrog! Alte variante nu
există.
"La cum evoluează lucrurile în materie de antidrog, România
mai are doar două variante - dezincriminarea consumului
propriu, legalizarea creșterii plantelor de canabis la domiciliu
pentru consumul propriu, legalizarea vânzării de marijuana în
scop medical.
Autoritățile responsabile cu prevenirea, reducerea cererii și
ofertei de droguri sunt inexistente și ineficiente, ceea ce a făcut
ca afacerea ilegală cu marijuana să genereaze sute de milioane
euro profit la negru. Mai mult, în România au început să apăra
culturi clandestine de "iarbă" cu valori pe piața neagră de
milioane de euro (Arad, Timiș, Cluj, Olt, Constanța etc).
ZECE ani, autoritățile au mimat prevenirea consumului sau al-
ternativele la consumul de droguri. Fie se legalizează, fie se
regândește totul în materie de antidrog.
Agenția Națională Antidrog a propus doar Strategii și Planuri de
acțiune opționale pentru autoritățile responsabile cu aplicarea
acestora, Consiliile Județene și Primăriile au considerat desuete
responsabilitățile ce le reveneau prin legislație motiv, pentru
care inexistența prevenirii a dus la creșterea consumului de
droguri ilegale, ajungându-se la sute de mii de consumatori și
clar nu-i putem considera infractori ....!!!", a transmis Lazăr
Gigel.

Preţurile apartamentelor 
au EXPLODAT

În luna septembrie, suma medie solicitată pentru apartamentele
scoase la vânzare la nivel naţional – atât noi, cât şi vechi – s-a
majorat cu 1,9%, de la 1.141 de euro pe metru pătrat util la
finele lunii august, până la 1.163 de euro pe metru pătrat util,
arată un studiu realizat de imobiliare.ro.

Apartamentele sunt mai scumpe cu 30% faţă de 2014. În ce
oraş locuinţele s-au scumpit cel mai mult, valoarea actuală fiind
cu aproape 78% mai mare
Preţul actual se situează cu 30,5% peste cea mai mică valoare
consemnată de la declanşarea crizei încoace, respectiv 891 de
euro pe metru pătrat util, în decembrie 2014. Cel mai semnificativ
avans de la pragul de jos al pieţei a avut loc în Cluj-Napoca –
alimentând astfel, o dată în plus, părerea că această piaţă este
în pericol de supraîncălzire.
În Capitală, pretenţiile vânzătorilor de apartamente s-au majorat,

per ansamblu, cu 0,3% în ultima lună, de la 1.250 la 1.254 de
euro pe metru pătrat util; faţă de pragul de jos al pieţei, atins
în februarie 2015, când o astfel de unitate locativă costa 1.034
de euro pe metru pătrat util, diferenţa este de 21%. Pe par-
cursul lui septembrie, locuinţele vechi s-au apreciat cu 1,6%
(de la 1.154 la 1.173 de euro pe metru pătrat util), iar cele noi
cu 0,3% (de la 1.315 la 1.319 euro pe metru pătrat util).

În Braşov, indicele Imobiliare.ro a înregistrat, cumulat, un avans
de 2,8% în septembrie, de la 952 la 979 de euro pe metru
pătrat util; valoarea actuală este cu 21% mai mare decât
nivelul minim atins pe piaţa braşoveană din 2008 încoace, re-
spectiv 806 euro pe metru pătrat util (în iulie 2014). Pe par-
cursul lunii trecute, apartamentele vechi s-au scumpit cu
1,7%, de la 966 la 982 de euro pe metru pătrat util. Unităţile
locative nou-construite au consemnat însă un avans lunar de
5,2%, de la 924 la 972 de euro pe metru pătrat util – cu toate
acestea, ele sunt cu 0,3% mai ieftine decât în urmă cu 12 luni
(când ajungeau la 975 de euro pe metru pătrat util).

În Cluj-Napoca, aşteptările proprietarilor de apartamente, noi şi
vechi deopotrivă, s-au majorat cu 2% în septembrie, de la
1.426 la 1.455 de euro pe metru pătrat util. Clujul este, de de-
parte, oraşul în care locuinţele s-au scumpit cel mai mult faţă
de pragul de jos al pieţei, valoarea actuală fiind cu aproape
78% mai mare decât punctul minim atins în ianuarie 2014, re-
spectiv 818 euro pe metru pătrat util. Luna trecută, locuinţele
din blocurile vechi din acest oraş s-au apreciat cu 3,3% (de
la 1.459 la 1.507 euro pe metru pătrat util), iar cele noi cu
0,8% (de la 1.379 la 1.390 de euro pe metru pătrat util), potrivit
Imobiliare.ro.

În Constanţa, preţul mediu solicitat pentru apartamentele noi şi
vechi disponibile spre vânzare a crescut cu 0,7% luna trecută,
potrivit Indicelui Imobiliare.ro, de la 1.055 la 1.062 de euro pe
metru pătrat util; faţă de pragul de jos al pieţei, respectiv 839
de euro pe metru pătrat util (atins în decembrie 2013), nivelul
actual este cu 27% mai ridicat. Pe parcursul lunii precedente,
locuinţele vechi s-au scumpit cu 0,9% (de la 1.054 la 1.063
de euro pe metru pătrat util), dar cele noi s-au ieftinit uşor, cu
0,1% mai exact (de la 1.059 la 1.058 de euro pe metru pătrat
util).

Timişoara este singurul dintre marile oraşe analizate în care
preţurile apartamentelor au scăzut în septembrie: este vorba
despre un recul de 0,4% per ansamblu, de la 1.134 la 1.129
de euro pe metru pătrat util. Faţă de punctul minim al pieţei,
de 776 de euro pe metru pătrat util (atins în octombrie 2012),
valoarea actuală este cu circa 45% mai mare, conform Imo-
biliare.ro. În prima lună de toamnă a acestui an, aparta-
mentele vechi din oraş s-au depreciat cu 0,2% (de la 1.132 la
1.130 de euro pe metru pătrat util), iar cele noi cu 1,4% (de la
1.143 la 1.127 de euro pe metru pătrat util).
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Profesoara Cristina Tunegaru
nu vrea ca elevii de gimnaziu

să citească Baltagul de
Sadoveanu:

Vitoria Lipan e prea dedicată familiei.
În schimb, propune autoare lesbiene
și personaje promovate de activiștii

LGBT. Ce poate face un minion
cu o banană?

Cristina Tunegaru este o pro fe -
soa ră de limba și literatura română
făcută cunoscută de Hotnews pen-
tru anunțul său de a refuza să
mai predea „autori canonici” pre-
cum Eminescu, Slavici sau
Sadoveanu. Totodată, domnișoara
Tunegaru i-a adresat câteva vorbe
grele și primăriței Gabriela Firea,
fapt care i-a crescut instant calitatea
profesională în ochii unora.
Cristina Tunegaru s-a arătat
„revoltată” pentru că elevilor de
gimnaziu li se recomandă să
citească romanul Baltagul, de Mi-

hail Sadoveanu. De asemenea, pe aceeași listă se află și Mara,
de Ioan Slavici. Motivul? Ambele opere prezintă femei care
acceptă să se dedice integral familiei, chiar dacă sunt bătute de
soții lor. Ea consideră că astfel de femei reprezintă un model
„nociv” pentru societatea de astăzi și nu va recomanda elevilor
să le citească, pentru că în opinia ei, femeia puternică este cea
care nu se validează „doar prin căsătorie sau maternitate”.
„Aceasta este tipul de dragoste prezentat unor copii de 14 ani
care sunt la vârsta învățării comportamentelor sociale și a
rolului lor în raport cu ceilalți. Potrivit canonului literar, romanele
„Baltagul” și „Mara” nu ar avea în centru doar tema iubirii, ci și
imaginea unor femei puternice. Sunt celebrele femei puternice
ale literaturii noastre clasice. Dar felul în care ele se dedică
total familiei, chiar acceptând să fie lovite de bărbați în virtutea
dăruirii totale prin cununie, creează un model cultural nociv
pentru societatea de astăzi. Din literatura română clasică lipsesc
modelele feminine pozitive, femeile puternice, independente,
care să nu fie validate doar prin căsătorie sau maternitate”, a
scris ea pe facebook.
Practic, profesoara care predă la școala din comuna Pătrăchioaia
din județul Ilfov, își confirmă opțiunile „progresiste” pe care le
exprimase anterior. Mai precis, în această vară, Cristina Tunegaru
a realizat o propunere de manual pentru clasa a V-a, pe care a
publicat-o pe internet.
În cartea de 164 de pagini, pe lângă o dezbatere despre minioni
și banane( Vezi mai jos), Tunegaru propune elevilor texte din
Louise Fitzhugh, o scriitoare americană lesbiană, cu al cărui
personaj „Harriet”( din Harriet spionează), profesoara își începe
enumerarea celor cu care elevii vor face cunoștință. Mai mult
decât atât, personajul Harriet este unul cu care comunitatea
lesbienelor din SUA s-a identificat, din cauza faptului că se
comportă precum o neadaptată și se îmbracă precum un băiat.
Cartea a fost interzisă în câteva școli din SUA din cauza faptului
că „ar fi un exemplu nepotrivit pentru copii”: Harriet este sfătuită
să mintă, să spioneze, să înjure, etc. În această propunere de
manual. opera Harriet spionează ocupă un loc central, iar fetița
este unul dintre „eroii preferați” indicați copiilor.
Tot în manual, Tunegaru le-ar recomanda elevilor să citească
opera „Dă mai departe” scrisă de Catherine Ryan Hyde.
Ryan Hide este autoarea nuvelei „Jumpstart the World”, în care
o adolescentă singură și aflată într-o relație proastă cu mama
sa care se îndrăgoștește de un transexual, mai precis de o fe -
me ie care se crede bărbat. Evident, cartea a fost hiperbine pri -
mi tă de comunitatea LGBTQ, care a și premiat-o în acest sens.
Dacă Eminescu lipsește sau Sadoveanu scrie texte incorecte
din punctul de vedere al doctrinei feministe, Cristina Tunegaru
citează în propunerea de manual din articole publicate pe siteul
Adevărul.ro, dar și pe ItsyBitsy.ro.
Unul dintre puținii autori români prezenți în manual, Gellu Naum,
este prezentat ca fiind altceva decât român. Mai precis, Tunegaru
propagă teoria lansată în Grecia cum că aromânii ar fi o altă
etnie decât cea română. De altfel, există și acum grupuri care
cer recunoașterea unei minorități „armâne”.
Bomboana de pe colivă este lista lecturilor recomandate de
către Cristina Tunegaru, loc încare nu se regăsește niciun autor
român!  Roald Dahl, Alexei Tolstoi, E.B.White, Catherine Ryan
Hyde, Louise Fitzhugh, Gary Paulsen, Tom Michell, sunt autorii
recomandați de profesoara de Limba și Literatura Română
pentru copiii de clasa a V-a, dacă Ministerul Educației i-ar
aproba manualul.

Datoria externă totală
a României a crescut 

cu 1,1 miliarde de euro
în primele 8 luni din 2017

Datoria externă totală a crescut cu 1,1 miliarde de euro în
perioada ianuarie-august, iar datoria pe termen lung a însumat
69,5 miliarde de euro la 31 august (73,9% din totalul datoriei
externe), în scădere cu 0,2% faţă de 31 decembrie 2016, a co-
municat luni Banca Naţională a României (BNR).
BNR: Datoria externă totală a României a crescut cu 1,1 miliarde
de euro în primele 8 luni din 2017
Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2017
nivelul de 24,5 miliarde de euro (26,1% din totalul datoriei
externe), în creştere cu 5,5% faţă de 31 decembrie 2016.
„Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,1% în
perioada ianuarie-august 2017, comparativ cu 30% în anul
2016. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la
31 august 2017 a fost de 5,9 luni, faţă de nivelul de 6,3 luni con-
semnat la 31 decembrie 2016”, se arată într-un comunicat al
BNR.
„Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt -
calculată la valoarea reziduală - cu rezervele valutare la BNR la
30 aprilie 2017 a fost de 86,2%, comparativ cu 90,5% la 31 de-
cembrie 2016”, a precizat banca centrală.
Creanţele financiare ale administraţiei publice, exprimate ca
pondere în PIB, au scăzut cu 0,4 puncte procentuale, ajungând
la 24,5%, în timp ce angajamentele - datoriile - aceluiaşi sector
au crescut la 45,5%, a semnalat, într-un raport publicat recent,
BNR.
„Deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului s-au diminuat
cu 1,1 puncte procentuale, ajungând la nivelul de 8,8% din PIB.
Depozitele administraţiei publice au crescut cu 1,6 puncte pro-
centuale, până la 8,7% din PIB, dar alte conturi de primit au
scăzut cu 0,8 puncte procentuale, ajungând la un nivel de 6,1%
ca pondere în PIB”, a consemnat BNR în raportul pe trimestrul
II privind conturile naţionale financiare.
În acelaşi timp, „angajamentele financiare ale sectorului
administraţii publice au crescut ca pondere în PIB, atingând un
nivel de 45,5%, faţă de 44,9%. Titlurile de natura datoriei, în lei
şi valută, au crescut cu 1 punct procentual, ajungând la un nivel
de 29,3% din PIB”.
BNR a mai arătat că, atât în cazul titlurilor de natura datoriei pe
termen scurt, cât şi pentru titlurile pe termen lung, „se constată
creşteri pe seama noilor emisiuni de titluri într-un ritm mai
accelerat decât răscumpărarea de titluri pe fiecare tip de
scandenţă”.

Tupeu de milogi
- Studenți gratuitate CFR. 

UNSR își arată dezamăgirea
"Uniunea Naţională a Studenţilor din România îşi exprimă deza-
cordul faţă de ultimele hotărâri luate de Guvernul României,
prin ministerele de resort, în relaţia cu studenţii. Începând cu
anul universitar 2017 - 2018, studenţii care au vârsta de peste
26 de ani nu mai beneficiază de gratuitate pe liniile feroviare,
după aproximativ un an în care toţi au avut parte de acest
drept. (...) Rugăm Ministerul Educaţiei Naţionale să ne prezinte
un raport în urma căruia s-a luat această decizie, să observăm
ce impact bugetar ar avea, care sunt valenţele care au înclinat
către o astfel de decizie", se arată într-un comunicat de presă al
UNSR. 
În opinia UNSR, "reducerea de cheltuieli" pe acest segment nu
trebuie realizată prin "discriminarea studenţilor" în funcţie de
vârstă. 
"Dacă există un fundament politic, UNSR condamnă aceste
acţiuni şi va face apel la Pactul pentru Educaţie din 2008, pact
ce avea ca scop creionarea unor direcţii şi obiective pentru
viitoarea strategie a sistemului de învăţământ şi semnarea unei
înţelegeri politice, astfel încât reforma în educaţie să fie una
coerentă", susţin studenţii de la UNSR. 
Potrivit UNSR, un alt aspect care "dezechilibrează noţiunea de
egalitate" este dat de luarea deciziilor care "afectează toţi
studenţii fără a se face în prealabil un studiu, o analiză asupra
urmărilor care se răsfrâng asupra acestora", atunci când sunt
repartizaţi în diferite situaţii sau atunci când se alocă finanţarea
către universităţi. 
"Suntem evaluaţi într-un sistem binar, pe rânduri sau pe subiecte,
prin urmare considerăm că nu se respectă principiul echităţii
atunci când suntem evaluaţi la examene, conform LEN 1/2011
actualizat în 2017, Art.11 litera r) şi Art.118 litera e). În acest
sens, solicităm MEN şi conducerilor universităţilor implementarea
unui sistem de evaluare unitar, fără diferenţieri între studenţi",
mai afirmă UNSR, conform Agerpres.

Hilde Brandl, SMS-uri oribile.
Mihai Gâdea a făcut-o praf

Mihai Gâdea a dat-o în vileag pe lib-
erala Hilde Brandl. A spus ce mesaje
a primit chiar în timpul emisiunii "Sin-
teza zilei", de la Antena 3, în care era
invitată marți seară.
"Doamna Brandl, nu știu dacă în
seara aceasta vorbim cu
dumneavoastră sau cu cine vă scrie
în telefon. Pentru că suntem în platou,
putem fi filmați în toate felurile.
Dumneavoastră purtați niște discuții
cu anumite persoane despre invitații
noștri. Sunt niște discuții oribile: 'ce
cretin!', 'e așa scârbos!', 'fără cuvinte'.

Întreba mea este dacă vorbiți dumneavoastră sau vorbește altcineva
prin gura dumneavoastră? Pentru că tot ce scrie aici, în mesaje,
dumneavoastră doar repetați ca un disc", a zis Mihai Gâdea.
"Doamna Brandl avea telefonul în permanență deschis și primea tot
felul de lucruri de la un domn care înțeleg că se ocupă de PR-ul său.
De asemenea, și alte persoane îi scriau", a mai zis Mihai Gâdea.
Replica acesteia a fost: "Nu este PR-ul meu cel care a trimis mesajele"....
Iată câteva replici din cadrul emisiunii:
Oana Zamfir: Voiam să aflu de la dumneavoastră dacă sunteți un disc

care repetă niște mesaje pe care le văd rostogolite într-o parte a
politiciii, la PNL, USR, într-o parte a mașinăriei de pe Internet sau
dacă puteți avea avea un dialog cu vorbele și creierul
dumneavoastră. Se poate?

Hilde Brandl: Dar dumneavoastră aveți un disc pe care îl puneți în
fiecare seară despre George Soros?

Oana Zamfir: Da, dar cu probe, cu finanțările acestui om în România!
Hilde Brandl: George Soros este un donator către ceea ce consideră

un concept corect de democrație. Încearcă să instaleze democrații.
(...)

Oana Zamfir: Sunt acuzații grave la adresa acestui om, acuzații care
nu vin din România, ci din SUA, pentru că ar fi finanțat protestele
legate de Donald Trump. De asemenea, în Catalonia este acuzat că
ar fi finanțat proteste violente. La noi, în ianuarie, dacă a fost un astfel
de experiment, cred că instituțiile statului ar trebui să lămurească ce
s-a întâmplat. Să aibă curaj. Acum le este greu să se lupte cu
haștagul. Vreau să aflu dacă, pe lângă oamenii de bună credință
care au mers la proteste, au fost și lucruri artificiale, așa cum a fost
în Catalonia. (...)

Mugur Ciuvică: Ați derapat, doamna Hilde Brandl, și ați spus că George
Soros este respectat în toată lumea.

Codrin Ștefănescu: Ca să o convingeți pe doamna Brandl de niște lu-
cruri este imposibil. Este ca și cum ați convinge un rechin să
mănânce gogoși. Este un compliment ce am zis acum... Vi-l explic
imediat. Sunteți un fel de rechinaș care mănâncă carne de român.
Ați înțeles? Dacă vă dau să mâncați salată verde, nu veți mânca.
Mâncați doar ce vă spun Soros și Kovesi. Trebuie să scăpăm de oa-
meni ca dumneavoastră prin lege!

CONFLICT între SRI și Comisia
parlamentară de control

Preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI,
senatorul Claudiu Manda, a declarat marţi, după o şedinţă a
comisiei, că există o nemulţumire la adresa Serviciului, pentru
modul în care instituţia răspunde solicitărilor comisiei. Totul a
pornit de la cazul "sufrageria lui Gabriel Oprea", caz în care
comisia a cerut lămururi de la SRI.
"Am discutat cazul sufrageria. Am analizat răspunsul venit de la
SRI săptămâna trecută. Nu înțelegem de ce are caracterul de
informație clasificată. Săptămâna trecută am făcut o adresă către
SRI să ne trimită un răspuns declasificat, pe care să putem să-l
punem la dispoziția Comisie parlamentare de anchetă pentru
alegerile din 2009. Până în acest moment, nu am primit. Motiv
pentru care am hotărât să trimitem către comisie primul răspuns
pe care l-am primit, în care se spune că SRI nu a fost la nuntă, nici
nu a văzut mireasa, nici apă nu a băut, nici achiasmă, nu știe
nimic, nu are de unde să știe ce au făcut cadrele de conducere ale
SRI. În contextul în care persoanele din conducerea SRI nu se
deplasează cu mașini personale. Cred că este anormal ca SRI să
nu știe ce fac ofițerii săi într-o zi sau într-o altă zi. Dacă cei de la
SRI au considerat că acesta este răspunsul pe care vor să ni-l
trimită, am considerat și noi că atât am putut să avem ca răspuns
de la ei. În șapte zile nu au putut să ne trimită acest document
nesecret pe care să-l punem la dispoziția comisiei. Suntem destul
de deranjați de odul cum ne răspunde SRI", a declarat Manda.
Potrivit preşedintelui Comisiei de control a activităţii SRI, declasificarea
răspunsului SRI nu ar aduce atingere siguranței naționale, dacă
persoanele respective nu erau acolo în misiune.
Întrebat dacă răspunsul clasificat al SRI a fost unul revelator, care
să fi contribuit la lămurirea împrejurărilor din 2009, Manda a
răspuns: "Nu vreau să dezvolt. Dacă SRI va accepta să se
declasifice, o să-l vedeți și dumneavostră. Dar dacă o să-l vedeți
să înțelegeți supărarea comisiei pe răspunsurile pe care le
primește."
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Radu Moraru, dat afară de la Nașul TV
Un comunicat de presă a
anunțat că ”Radu Moraru a
fost destituit din toate funcțiile
deținute la Nașul TV și la firma
Nașul, Prietenii de Pretutindeni
și Asociații SA deținătoare a
licenței TV” și că ”Radu Moraru
nu mai reprezintă în niciun fel
televiziunea Nașul TV”.
Radu Moraru a scris un mesaj
după acest comunict:
”Acest grup infractional este
condus de catre Paul Alexandru
Moraru, nicio legatura de rude-
nie cu mine. Un escroc pe care
l-am prins ca atenta pe la
spatele meu sa puna mina pe
Televiziunea Libera. Si l-am

dat afara de pe post”, scrie Radu Moraru.
El acuză: ”Ne hartuieste cu peste 20 de procese.
Dar acum a innebunit pur si simplu fiindca in urma cu citeva zile i-am platit, prin executor
judecatoresc, cei 79.000 de lei, creanta pe care o avea de la Radiocom si cu care dorea
sa puna mina pe Televiziune. Practic l-am lasat fara obiectul muncii de infractor si toate
procesele lui nu isi mai au rostul.
Si atunci, au atacat barbar Televiziunea! Voi lupta pina la capat fiindca adevarul e unul
singur si este de partea mea ! Si toate documentele arata ca eu spun adevarul.
Pe curind ! Tot aici pe site, deocamdata !
Sa fiti iubiti! Radu Moraru”. 

Dezvăluiri despre ASEDIUL asupra NAŞUL TV
Sarlatanul Paul Alexandru Moraru, care a mintit milioane de romani ca este farmacist si NU
este, scrie minciuni in continuare pe NASUL TV, legate de mine, de mama mea si de bani.
In acest articol voi vorbi de banisi de situatia grea de la NASUL TV, Televiziunea Libera
care este sub asediu continuu inca din anul 2013!
In anii 2013 si 2014 NASUL TV a fost cea mai amendata Televiziune din istoria Romaniei!
Laura Georgescu, sefa CNA, la comanda politica, a incercat sa ne bage in Faliment! A
trebuit sa platim amenzi inventate de Georgeasca, de miliarde de lei !!!
Astazi, dupa aproape 3 ani de procese penale, inca nu ne-am recuperat Prejudiciul,
estimat la aproape 500.000 de euro ! Luptam in continuare!
In August 2014, teroristul Buca a incercat inchiderea NASUL TV, din interior ! L-am prins
si l-am dat afara ! Cu scirba si dezamagire!
In 2015, teroristulBuca si-a vindut Actiunile lui SPAM, Sarlatanul Paul Alexandru Moraru.
Daca era de buna credinta, SPAM ar fi trebuit sa contribuie cu foarte multi bani la NASUL
TV ! Adica, SPAM 20% efort, Radu Moraru 80% efort financiar !
SPAM nu a contribuit NICIODATA cu macar 1% pentru NASUL TV !
In August 2016 am fost nevoit sa fac o Reesalonare catre ANAF. Eu si Prietenii mei am pus
Garantii mobile si imobile de peste 150.000 de euro! SPAM nu a contribuit cu NIMIC!
Intre August 2016 si Octombrie 2017, NASUL TV a facut plati de MILIARDE de LEI ! SPAM
nu a contribuit cu NIMIC! Doar la ANAF am platit peste 2 Miliarde de lei! SPAM NIMIC!
Sustine insa ca i-am confiscat 2 Camere de filmat, in valoare de 8.000 de euro, pe care
le-am trimis in USA, cind am infiintat NASUL TV USA ! O mare minciuna ! Aceste camere
de filmat i le-a dat el, personal, lui Andi Laslau, asociatul lui de astazi! Laslau a plecat in
USA cu cele 2 camere, impreuna cu Grigore Cartianu ! Exista documente vamale !

De cind a devenit Actionar, SPAM nu a facut decit sa submineze NASUL TV ! Impreuna
cu Buca, Laslau si avocata Aura Speranta Ungureanu – o individa cu aer de pitipoanca
pe care a bagat-o realizator de emisiuni pe NASUL TV !
Culmea Culmilor, de cind SPAM a devenit Actionar la NASUL TV, valoarea Actiunilor sale
a crescut desi el nu a bagat niciun ban in Dezvoltare ! Noroc cu prostul de mine, care am
muncit ca un sclav sa cresc Televiziunea, sa o dezvolt sisa o extind in toata Lumea sisa
platesc taxe la Stat, Chirii, Datorii, etc !
Insa acest JEG MONDIAL nu s-a multumit doar sa frece menta sisa cistige banisi valoare
pentru Actiunile lui! SPAM a vrut sa puna mina pe Toata Televiziunea NASUL TV ! Ajutat
de un alt JEG MONDIAL, numitul Buca !
Operatiunea terorista a celor 2 a inceput pe 29 si 30 Decembrie 2016 ! De Revelion !
SPAM siBuca au cumparat o Creanta, in nume personal, de la RADIOCOM, o firma de
STAT unde generalulColdea taia sispinzura !
Cumpararea a fost ilegala, penala si profund imorala ! Cei 2 teroristi au incercat si cu
ANAF-ul dar lis-a dat reject !
Toate mizeriile lui SPAM si ale lui BUCA s-au facut in numele acesteiCreante, de 79.000
de lei! Aproape 10 luni, in 2017, ne-au hartuit si ne-au creat Prejudicii imense acesti 2
tilhari!
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Scandal uriaș în Germania: 
Ministrul de interne propune

instituirea unor sărbători publice
musulmane

Ministrul german de interne, Thomas de Maiziere, i-a scandalizat
pe colegii său conservatori cu propunerea sa privind instituirea
de către Germania a unor sărbători publice musulmane.
Luând cuvântul în cadrul campaniei pentru alegerile din landul
Saxonia Inferioară, care vor avea loc azi, De Maiziere, membru
al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela
Merkel, a afirmat că este deschis ideii ca în unele regiuni din Ger-
mania să existe sărbători publice musulmane. „În locurile unde
sunt mulți musulmani, de ce să nu ne gândim să instituim o
sărbătoare publică musulmană?”, a spus el.
În Germania trăiesc circa patru milioane de musulmani, dintre
care majoritatea au origini turcești. Mulți dintre cei peste un milion
de migranți care au venit în Germania din Orientul Mijlociu și din
alte părți ale lumii în ultimii peste doi ani sunt musulmani.
Alexander Dobrindt, reprezentant al Uniunii Creștin-Sociale (CSU),
ramura bavareză a CDU, a declarat pentru Bild că moștenirea
creștină a Germaniei nu este negociabilă. „Noi nu luăm în
considerare instituirea unor sărbători publice musulmane în Ger-
mania”, a afirmat el.

Grupul de la Vișegrad încearcă
să rezolve problema

standardelor duble de calitate
la alimente între Est și Vest. 

Primele confirmări: Pepsi își schimbă produsele, Dr. Oetker aplică
pe pizza o etichetă „ediție specială”
La Bratislava a avut loc Summitul Consumatorului, unde liderii
Grupului de la Vișegrad au obținut promisinea Uniunii Europene
ca se vor rezolva temerile referitoare la standardele duble ale
calității produselor vândute de unele companii în est, față de cele
din vest.
La această reuniune, Vera Jourova, comisarul pentru justiție,
consumatori și egalitate de gen, a propus noi moduri de comparare
a produselor alimentare în UE.
Premierii din Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia, alături de Vera
Jourova și comisarul european pentru sănătate și siguranță
alimentară, Vytenis Andriukaitis, și-au luat angajamentul de a-i
asigura pe consumatorii din UE că nu sunt induși în eroare de
ceea ce cumpără — dar fără a se angaja că produsele ar avea
aceleași ingrediente pe întregul continent.
Reprezentanții Europei Occidentale au sprijinit argumentele
corporațiilor potrivit cărora unificarea obligatorie a produselor în
UE ar încălca principiul pieței libere și al concurenței, au declarat,
pentru Reuters, surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.
Unele companii, cum ar fi Bahlsen și Pepsi, au reacționat la critici
schimbându-și produsele, astfel încât să aibă aceleași ingrediente
în toată Europa. Însă compania germană Dr. Oetker a pus o
etichetă pe care scrie „ediție specială” la pizza pe care o vinde în
Europa de Est, care are cinci bucăți de mozzarella față de șapte
în Austria.
Autoritățile din România, prezente la Summitul Consumatorului
de la Bratislava, s-au implicat în clarificarea standardelor duble
de calitate a alimentelor, stabilind un mod de colaborare pentru a
identifica produsele care ar putea prezenta parametri de calitate
diferiți, conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii. Potrivit
documentului, preluat de Agerpres, experții români vor lucra
împreună cu europarlamentarii pentru reglementarea domeniu-
lui.
Cu ocazia discursului privind starea Uniunii din 13 septembrie,
Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat:
„Nu voi accepta ca în unele părți ale Europei să se vândă
alimente de o calitate mai scăzută decât în alte țări, deși ambalajul
și marca sunt identice. Acum trebuie să conferim autorităților
naționale competențe sporite pentru a elimina orice practici
ilegale, oriunde există acestea”.

Papa cere ca termenul iubire
să fie introdus în limbajul
cooperării internaționale 

Papa Francisc s-a pronunțat luni în favoarea introducerii "iubirii"
în limbajul cooperării internaționale, afirmând că "mila" rimează
numai cu ajutor de urgență, relatează AFP, conform Agerpres.

"Ar fi exagerat să introducem
în limbajul cooperării inter na -
țio nale categoria iubirii, care
se conjugă cu recunoștința,
egalitatea de tratament, soli-
daritatea, cultura donației, fra-
ternitatea și compasiunea?",
a întrebat Suveranul Pontif
audiența formată din diplomați

internaționali la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură (FAO) cu prilejul Zilei mondiale a alimentației.
"Capacitatea de a iubi este calea principală care garantează nu
numai securitatea alimentară, ci și securitatea umană în aspectul
său global", a pledat el.
Papa a apreciat că nu ne putem "limita la a ne fi milă, pentru că
mila se limitează la ajutoare de urgență, în timp ce iubirea inspiră
justiție". "Să iubești înseamnă să contribui ca fiecare țară să-și
crească producția și să ajungă să-și satisfacă singură propriile
nevoi alimentare. Să iubești se traduce în a te gândi la noi
modele de dezvoltare și de consum, adoptând politici care nu
agravează situația popoarelor mai puțin avansate sau dependența
lor externă", a specificat papa Francisc. "Să dăm atenție strigătului
multora dintre frații noștri marginalizați și excluși. 'Mi-e foame,
sunt străin, sunt gol, bolnav, izolat într-o tabără de refugiați'", a
adăugat suveranul pontif pe un ton grav.
Papa a dezvelit luni o sculptură la sediul FAO din Roma care îl
reprezintă pe micul băiat sirian Alan Kurdi, găsit mort pe o plajă în
2015 și devenit de atunci simbolul dramei refugiaților în Mediterana.
Opera artistului italian Luigi Prevedel reprezintă o donație a papei
Francisc.

Ce s-a întâmplat cu averea lui
Trump după ce a devenit

președinte 
Preşedintele Donald Trump a
căzut 92 de poziţii, până pe
locul 248, în clasamentul celor
mai bogaţi 400 de americani.
Averea lui Trump este mai
mică cu 600 de milioane de
dolari comparativ cu anul tre-
cut, fiind estimată la 3,1 mil-
iarde de dolari, potrivit topului
publicat marţi de revista

Forbes, informează AFP.
Dacă în 2016 Donald Trump, primul preşedinte american provenit
în exclusivitate din sectorul privat, ocupa locul 156 în clasamentul
celor mai bogaţi oameni din SUA, în acest an el împarte poziţia
248 cu co-fondatorul şi directorul Snap, Evan Spiegel, care la 27
de ani este şi cel mai tânăr miliardar din topul Forbes. 
Revista Forbes a dat vina pentru scăderea averii lui Donald
Trump pe condiţiile dificile de pe piaţa imobiliară din New York, la
care se adaugă un acord costisitor pentru a pune capăt proceselor
prin care Universitatea Trump este acuzată că i-a înşelat pe
studenţi precum şi campaniei prezidenţiale costisitoare.
La nivel general însă, cea de a 36-a ediţie anuală a clasamentului
celor mai bogaţi americani publicată de Forbes arată că averea
combinată a celor mai bogaţi 400 de americani a atins nivelul
record de 2.700 miliarde de dolari, în creştere faţă de 2.400
miliarde de dolari în 2016, iar averea necesară pentru a intra în
acest club exclusivist a atins nivelul record de două miliarde de
dolari. 
Forbes estimează că sunt 169 de miliardari americani prea
''săraci" pentru a fi incluşi în clasamentul celor mai bogaţi 400 de
americani, care include în acest an 22 de nume noi, inclusiv co-
fondatorul şi directorul Netflix, Reed Hastings. De asemenea,
averea netă a unui membru Forbes 400 a atins nivelul record de
6,7 miliarde de dolari, faţă de şase miliarde de dolari anul trecut. 
Averea miliardarilor a crescut
''Cei mai bogaţi americani sunt mai bogaţi ca niciodată. Averea
minimă necesară pentru a intra pe lista Forbes a celor mai bogaţi
400 de americani este acum una record de două miliarde de
dolari", au apreciat editorii şefi de la Forbes Media, Luisa Kroll şi
Kerry Dolan. 
Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupă prima poziţie a Forbes
400 pentru al 24-lea an consecutiv graţie unei averi de 89 miliarde
de dolari, urmat de fondatorul şi directorul Amazon, Jeff Bezos,
cu o avere de 81,5 miliarde de dolari, şi Warren Buffett cu o avere
de 78 de miliarde de dolari. Pe locurile următoare se situează in-
ventatorul Facebook, Mark Zuckerberg şi fondatorul Oracle, Larry
Ellisson. 

Forbes subliniază că Mark Zuckerberg este miliardarul a cărui
avere a crescut cel mai mult comparativ cu anul trecut, cu un salt
de 15,5 miliarde de dolari, până la 71 de miliarde de dolari, ceea
ce îi oferă locul patru în topul celor mai bogaţi americani. În
schimb, este pentru prima dată după 2007 când Larry Ellisson nu
mai este unul din primii trei cei mai bogaţi americani, chiar dacă
averea sa a crescut cu 1,8 miliarde de dolari, până la 49,3
miliarde de dolari. 
În total, doar 50 de femei se numără printre cei mai bogaţi 400 de
americani dar niciuna nu se situează pe primele zece poziţii.
Alice Walton, fiica fondatorului lanţului de magazine Wal-Mart,
Sam Walton, se situează pe locul 13 cu o avere de 38,2 miliarde
de dolari.

Independență Catalonia. Mii de
catalani, din nou în stradă 

Mii de catalani au ieșit marți în stradă pentru a protesta față de
arestarea a doi importanți responsabili separatiști, inculpați pentru
revoltă împotriva autorităților, în timp ce criza dintre Madrid și
guvernul separatist catalan este din ce în ce mai acută, relatează
AFP, potrivit Agerpres.

La amiază, mii de angajați și-au părăsit locul de muncă în
Barcelona și în alte orașe pentru a se reuni în tăcere în stradă,
timp de câteva minute, pentru a cere ''eliberarea deținuților
politici''. Liderul separatist catalan Carles Puigdemont și primărița
Barcelonei, Ada Colau, au făcut același lucru.
Manifestațiile survin în contextul în care Madridul i-a acordat lui
Puigdemont un termen pentru a renunța oficial la proiectele sale
separatiste, până joi la ora locală 10,00 (8,00 GMT). Dacă el nu
va renunța, guvernul central spaniol, condus de către Mariano
Rajoy, ar putea suspenda total sau parțial autonomia Cataloniei,
cu riscul de a provoca și mai multă agitație în stradă.
Luni seara, o judecătoare de instrucție a decis arestarea preventivă
a lui Jordi Cuixart și Jordi Sancez, care conduc două principale
asociații separatiste din Catalonia: Omnium Cultural și Adunarea
Națională Catalană (ANC).
''Cei doi Jordi'', cum le spune presa spaniolă, aparțin nucleului
dur al responsabililor separatiști, care, alături de Puigdemont, au
planificat referendumul pentru independență.

Soros, sumă colosală
transferată unei fundații 

Miliardarul George Soros a decis să transfere 18 miliarde de
dolari către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care devine
astfel una din cele mai mari organizaţii filantropice din lume,
informează Wall Street Journal care citează oficiali ai fundaţiei
înfiinţată de miliardarul american, potrivit Agerpres.
Potrivit revistei Forbes, averea personală a lui George Soros este
de 23 de miliarde de dolari. 
După ce va prelua cea mai mare parte din averea lui Soros,
Fundaţia pentru o Societate Deschisă va deveni una din cele mai
mari organizaţii filantropice din lume şi a doua din SUA, în funcţie
de active, după Bill and Melinda Gates Foundation. 
Acest transfer de fonduri va transforma atât Fundaţia pentru o
Societate Deschisă cât şi firma de investiţii a lui George Soros,
Soros Fund Management LLC. Potrivit surselor citate de Wall
Street Journal, Soros nu intenţionează să facă tranzacţii cu
miliardele care acum aparţin Fundaţiei pentru o Societate Deschisă
ci va face tranzacţii cu proprii săi bani care sunt păstraţi într-o
firmă separată. 
Soros, în vârstă de 87 de ani, este renumit pentru că în 1992 a
făcut profit de un miliard de lire de pe urma pariurilor pe lira
sterlină. 
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Calendar evenimente 2018
• Simpozion „Eminescu” – Ianuarie 2018 (împreună

cu Filiala americană a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România şi cu Institututl
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New
York)

• Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române (în
colaborare cu aceleaşi instituţii menţionate)

• Confecţionarea unei medalii comemorative
dedicate Marii Uniri

• Confecţionarea unui trofeu „Marea Unire la
100 de ani”

• Masă rotundă dedicată centenarului Marii Unirii
(prezentare referate academice; recepţie)

• Banchetul aniversar „A ruginit frunza din vii” 
în noiembrie, cu ocazia împlinirii a 115 ani
de la înfiinţarea Societăţii

• Participarea unei delegaţii a Societăţii 
în decembrie la evenimentele de la Alba Iulia
dedicate Marii Uniri.

Pentru sponsorizare, contribuţii, donaţii şi alte forme
de sprijin vă rugăm să ne contactaţi 

la aceste telefoane:
646-350-9531   *   718-894-1966
718-626-6013   *   917-892-6013

Vă mulţumim
Ing. Cristian F. Pascu, Preşedinte

şi Comitetul executiv al Societăţii

DORUL
Romanian Christian Society (since 1903, New York)

Societate Română Creştină (fondată în 1903, New York)

P.O. Box 4037, Sunnyside, NY 11104   •   www.Dorul.org

Banchetul anual al Societății Române Creștine DORUL
”A Ruginit Frunza din Vii”

va avea loc Duminică 12 Noiembrie 2017, la ora 7:00 PM
la restaurantul Boon (fost Bucharest)

din Sunnyside, New York (Queens Blvd. cu 40 St.)
Taxa de participare: $15 de persoană

Meniul: Fiecare participant comandă ce doreşte şi plăteşte ce comandă

Program divers cu surprize într-o atmosferă prietenească
şi autentic românească.

Invitaţia este adresată tuturor românilor.
Locurile sunt limitate. De aceea vă rugăm să confirmaţi participarea Dv.

până la data de 8 Noiembrie 2017 la telefoanele
917-892-6013 şi 646-350-9531

Vă aşteptăm cu drag!
Comitetul executiv al Societăţii „Dorul”

Ing. Cristian F. Pascu, Preşedinte
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CULTURĂ

Theodor Damian
”UN ALT JURNAL NEW YORK-EZ”

În seara zilei de 6 octombrie a.c., la Restaurantul Boon din
Sunnyside, Queens, a avut loc Cenaclul Literar ”Mihai Eminescu”,
în cadrul căruia a fost lansată cartea ”Un alt jurnal New York-
ez” avându-l ca autor pe domnul Theodor Damian, președintele
cenaclului. Printre invitați, a fost salutată prezența doamnei
Doina Uricariu, scriitor de prestigiu și analist de excepție al
culturii române. De asemenea, a participat la lansarea cărții
domnul Eugen Radu Sava, preot într-o parohie greco-catolică
din Carei (jud. Satu Mare) care, fiind pentru câteva zile în New
York, a fost încântat să cunoască ceva frumos din activitatea
culturală a compatrioților săi de peste Ocean.

Au vorbit elogios despre cartea lansată: Doina Uricariu,
M.N.Rusu, Valentina Ciaprazi și Mariana Terra.

”Un alt jurnal New York-ez” este a doua carte de confesiuni a
domnului Theodor Damian, după ce prima, intitulată ”Vraja
Emigrației (Însemnări newyorkeze” - din anul 2014) fusese
lansată cu câteva luni înainte. Cele două cărți au marele merit
de a se constitui, prin realismul prezentării, într-un vibrant
document nu numai despre viața autorului, dar și despre comu-
nitatea românească din New York, document de care, fără
îndoială, generațiile viitoare au nevoie pentru a cunoaște
personalitățile de marcă ale vremii noastre precum și pulsul
românismului în marea metropolă americană. Or, din acest
punct de vedere, cele două jurnale ale scriitorului și filosofului
Theodor Damian sunt o oglindă fidelă a preocupărilor sale
multiple în contextul larg al societății române și americane. În
prefața la prima carte, Theodor Damian se dezvăluie oamenilor:
”Citind jurnalul e ca și cum vii în vizită în viața mea și în America.
Fără viză”. Superbă sinteză a unui suflet complex și sensibil! 
În cea de-a doua carte, care transpune gânduri și fapte din anul
2015, autorul însuși răspunde la întrebarea ”De ce un alt jurnal?”:
-  comentariile succinte sau mai dezvoltate la articole din ziarele
și revistele la care este abonat sunt dezvoltate și prezentate la
congrese și simpozioane internaționale și apoi publicate în
revistele și în anuarele acestor instituții; 
-  confesiunile sunt, în același timp,  o invitație indirectă adresată
cititorilor de a se angaja într-un dialog  benefic pe probleme
actuale de interes larg; 
-  posibilitatea ca dialogul să se constituie în studii și articole și,
în acest caz, autorii sunt invitați să-și publice opiniile în revistele
de cultură internațională editate de Theodor Damian: ”Lumină
Lină”, ”Sympozium” și ”Romanian Medievalia”.
Interesul  autorului se manifestă pe multiple planuri, atât în so-
cietatea academică americană, cât și în planurile cele mai
apropiate sufletește: comunitatea românească din New York și
viața de familie. 
În cel de-al doilea jurnal abundă comentariile pertinente la idei
din cărți și reviste. Astfel, despre ”transhumanism” (îmbunătățirea
umană prin adăugarea inteligenței artificiale), articol apărut în
”Le Monde” (suplimentul ”Fabriquer l`humain de demain”),
Theodor Damian notează cu îndreptățită îngrijorare: ”Ceea ce
articolul nu spune, lucru la care trebuie să se gândească serios
protagoniștii acestor dezvoltări, este acela al spargerilor și
spărgătorilor de cont on-line (hacking/hackers)... Nu mai pun
problema etică ce deja se pune în ingineria genetică, dacă
avem sau nu dreptul la astfel de alterări (numite eufemistic
îmbunătățiri – enhancements) ale ființei umane, în ce mod, cât
etc”.  Ideea reapare atunci când autorul numește articolul ”The
New Immortalists” de Davis Bosworth, profesor la Universitatea
din Washington, care comentează previziunile sumbre din cartea
”Fantastic Voyage” a lui Ray Kurzweil. Acesta din urmă crede
că ”în decada 2020 – 2030 vom fi capabili să înlocuim cea mai

mare parte din organele noastre biologice cu altele făcute de
om în laborator și că în jurul anului 2045, singularitatea va avea
loc, adică faza când inteligența umană, prin combinarea cu
computere super-inteligente, va fi sporită la nivel de trilioane și
când nu va mai fi o diferență între om și mașină ori între reali ta -
tea fizică și cea virtuală. Civilizația umană va deveni `non-
biological`. Știința și tehnica vor utiliza progresele nonatehnologiei
pentru a învia morții”. Autorului i se par interesante aceste
viziuni pentru că ”merg în paralel cu doctrina creștină legată de
faptul că va exista o înviere a morților înaintea celei de-a doua
veniri a Domnului, că va exista o reîntrupare, reîncarnare (nu în
sensul budist al cuvântului, ci în sensul creștin, adică sufletul își
va relua trupul, același trup pe care l-a avut în viața terestră) și
că acest trup va fi transfigurat și nemuritor. Singura diferență
dintre viziunea creștină și cea `științifico-fantastică` constă în
aceea că în primul caz Dumnezeu este cel ce împlinește aceste
lucruri, iar în al doilea, omul. Dar dacă Dumnezeu va lucra prin
om?!” Iată o idee care merită studiată în continuare. Din multe
puncte de vedere, aceasta este ”o carte aproape testamentară”,
după sugestiva apreciere a criticului literar M.N.Rusu.
Reproducem mai jos câteva dintre referințele critice care, de-a
lungul anilor, au fost scrise de oameni de cultură despre cărțile
lui Theodor Damian, referințe selectate la sfârșitul jurnalului.
Doina Uricariu: ”Parafrazând un celebru adagio, în care vedem
chiar coloana susținătoare a celor ce sunt și despre care scriem,
am putea spune că biblioteca nu există acolo unde nu este
dragoste pentru cartea celorlalți și că nimic nu e, nici în lumea
textelor, fără pasiunea și iubirea ziditoare a omului și a textului
pentru cărți. Scrie Theodor Damian poetul, teologul preotul,
profesorul și creatorul atâtor punți culturale americano-române:
`În dragoste facem chipul aproapelui nostru și-i înveșnicim
existența în Dumnezeu și așa trecem din moarte în viață.`… 

Biblioteca în care așezăm și cărțile noastre nu ar fi decât un raft
de hârtii tatuate, fără această transcendență a vocației umane,
invocată permanent de scriitorul și teologul Theodor Damian”.

Bartolomeu al Clujului: ”Părintele Theodor Damian este un
neastâmpărat al Duhului Sfânt. Te miri în care universitate nu a
studiat, în care facultate nu are un curs, cărei biblioteci nu i-a
răvășit rafturile și pe care meridian nu i se aude vocea. 
Ți se pare anormal că poate să treacă o lună fără să-i întâlnești
numele pe o nouă carte, pe un nou număr de revistă, pe un
articol sau într-o constelație a universului Gudenberg”.
Lucia Olaru Nenati: ”... Diapazonul temelor la care se conectează
autorul este de asemeni deconcertant prin apertura sa: scriind
despre lucrări teologice, el probează un teritoriu de spiritualitate
imens la care știe să raporteze orice idee nouă, aserțiune, în
contextul ei cel mai adecvat cunoscându-i antecedentele și
ramificațiile conexe între care poate fi încadrată, relevându-i
adică noutatea și originalitatea  în cunoștință de cauză, într-o
zonă în care totul părea a fi spus de două milenii”.
Vasile Andru: ”...Theodor Damian ne-a împărtășit cum se vede
lumea dintr-un altar sau dintr-o agora americană sau de la ca te -
dra universitară sau din misionariatul său pe planetă – și aces -
tea toate erau ipostaze privilegiate. Acum, în momentul de față,
rostirea este ridicată la puterea experienței finale: cum se apropie
ființa de marginea unui personal `mormânt al nestricăciunii` ”.

Preot, profesor universitar, doctor în filosofie, poet, jurnalist,
director de reviste, mesager strălucit al culturii române în patrie
și în multe alte țări de pe acest agitat mapamond, prieten, soț și
tată iubitor, Theodor Damian este o personalitate de maxim
prestigiu pe care noi, comunitatea româno-americană din New
York, o respectăm și o simțim aproape, căci dânsul este, cu
adevărat, ”suflet în sufletul neamului” său, cum spune Poetul...

prof. Mariana Terra
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PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

PAUL STRATICA
”Credința are un rol fundamental în viața omului.”

printre zecile, poate sutele sau miile de români care s-au stabilit în Statele
Unite și care s-au realizat aici prin muncă cinstită și consecventă se află și

domnul inginer paul Stratica, domiciliat în Upstate, New York. Dânsul a acceptat
cu amabilitate să stea  de vorbă cu noi, mai ales că - spune dânsul - apreciază
în mod special publicația ”Romanian Journal”, la care este abonat de mult timp.

Reporter: Domnule Stratica, am dori să începem interviul întrebându-vă despre
locul nașterii dumneavoastră și despre familie.

Paul Stratica: Cu plăcere. M-am născut în 6 noiembrie 1956 în comuna Blăjești
din județul Vaslui. părinții mei, Anica și Vasile, au fost lucrători ai pământului,
țărani harnici și pricepuți. Tatăl meu a fost veteran de război de unde a venit
rănit. El a trăit, ca imensa majorite a oamenilor, cu mare dezamăgire în suflet
pentru schimbările ce aveau loc în țară. Familia mea a fost numeroasă și
foarte unită: am fost 8 copii, șase băieți și două fete. Îmi amintesc cu nostalgie
și cu mare drag de locul nașterii și copilăriei mele. Este o zonă de deal, cu
multe vii, cu oameni harnici și prietenoși. Am avut o copilărie fericită, căci,
vorba lui Ion Creangă, când ești copil, nu te gândești la greutățile vieții, la
munca grea a părinților, ci totul ți se pare frumos și veșnic. 

R.: Minunata inocență a copilăriei. Toți am trecut prin asta.

P.S.: Da, însă la noi, odată cu venirea comunismului și cu colectivizarea forțată,
mulți copii s-au maturizat mai repede, prea repede. părinții mei au făcut tot ce
au putut să-și ajute copiii care aveau înclinație spre carte, spre învățătură, să-
i ajute să urmeze școli mai bune. Copiii cărora le plăcea învățătura erau
ajutați de ceilalți frați. Îmi amintesc că aveam vreo 14 ani când părinților mei li
s-au luat proprietățile. Aveam proprietăți și dincolo de prut, în Basarabia.
Acestea au rămas rușilor. Bineînțeles că nimeni nu a fost despăgubit, că așa
erau vremurile, nedrepte. Eu, după terminarea ciclului gimnazial, am plecat
de acasă și de atunci m-am descurcat singur.

R.: Cum ați reușit să supraviețuiți singur în lume la o vârstă așa de fragedă?

P.S.: A trebuit, căci nu aveam altă șansă. Mi-am dat seama că nu este niciun
viitor pentru mine în țară. Vremurile erau tot mai tulburi, opresiunea comunistă
se înăsprea, proprietățile oamenilor erau luate, totul părea absurd, dar era
adevărat, din păcate. După evenimentele din decembrie 1989, familia mea s-
a destrămat și fiecare a plecat în lume să-și caute norocul, cum se spune. Eu
urmasem cursurile unei școli profesionale în domeniul mecanic, școală pe
care am absolvit-o. 

R.: Când ați emigrat în Statele Unite?

P.S.: E o poveste mai lungă. În anul 1982
am trecut ilegal granița în Iugoslavia. De
acolo am mers în Italia și, după șase luni,
cu acte în regulă, am ajuns în Statele Unite.
La început am stat în Dallas. Eram singur și
nu cunoșteam români în Texas. Și nu știam
limba engleză. Încet-încet, am învățat engleza
străzii și mai târziu, am urmat o școală de
engleză și am învățat să scriu în engleză.
Eram obligat să mă descurc singur. Dar
aveam ambiția și voința să fac ceva bun cu
viața mea. prima mea ”slujbă” a fost la
spălat vase în restaurantul de la Mariott
Hotel. Dar, cu multă răbdare, am progresat
și am urmat cursurile Facultății de Mecanică.

pentru asta am fost ajutat de un ”boss” american.

R.: Ceea ce ați făcut dumneavoastră este absolut lăudabil, cu atât mai mult cu
cât erați singur și fără cunoștințe suficiente de limbă engleză. Sunteți de
admirat. Dar cum ați ajuns în New York?

P.S.: Asta este o altă poveste. În 1986, economia din zona în care mă aflam eu
scăzuse și nu mai era de lucru. Acesta este motivul pentru care am plecat la
New York unde am început să lucrez. Tot aici am deschis primul business, o
companie de mobilă la comandă. Sunt propriul meu șef. Am primit felicitări și
diplome de apreciere de la primarul din Bucanan. Mulțumesc Domnului că
businessul merge bine, am salariați români care sunt harnici și pricepuți. pe
unii dintre ei i-am ajutat cum am putut, inclusiv cu casă și masă. 

R.: Felicitări, domnule Stratica! Nu de multe ori ne-a fost dat să luăm interviu
unor români care au devenit proprietarii unor afaceri și care s-au realizat în
Statele Unite. Sunteți unul dintre ei. Unde locuiți?

P.S.: În statul New York, în localitatea Bucanan, în Upstate. 

R.: Vorbiți-ne, vă rugăm, despre familia dumneavoastră de aici.

P.S.: Da. În anul 1990 m-am căsătorit cu o fată din România, de care, din
nefericire, am divorțat. Avem o fată, Heather care acum este studentă la o
facultate din statul Massachussets și își pregătește masteratul în inginerie
biologică medicală. pentru fetița noastră, eu și fosta soție păstrăm relații
cordiale. Fata vorbește perfect limba română și ne mândrim cu asta. Am fost
cu ea, nu o dată, pe Broadway, la festivalul prilejuit de Ziua României. Cea
mai mare realizare a vieții  mele este faptul că am un copil fenomenal care,
sunt sigur, are un frumos viitor aici, în America.

R.: Sunteți în Statele Unite de atât de mulți ani. Aveți o pasiune? Un hobby?

P.S.: Mă bucur că mă întrebați asta. Da, am două pasiuni: sunt pescar și
vânător. Am pescuit și am vânat și în România. Aici am vânat un urs, în statul
Maine. Merg de multe ori cu prieteni la pescuit și la vânătoare în statele
Maine, în Colorado și în New York. Este foarte plăcut, e foarte relaxant.

R.: Acum aș vrea să vă întreb ce părere aveți de comunitatea româno-americană
din New York? Participați la activități ale comunității? Există personalități
românești din New York pe care le apreciați în mod deosebit?

P.S.: Spre nenorocul meu, nici în Texas, nici în zona în care locuiesc acum nu
sunt mulți români. De aceea relația mea cu prieteni români este mai mult la
telefon sau prin e-mail. Sunt, într-un fel, conectat cu pulsul românilor din New
York prin ziarul domnului Vasile Bădăluță, ziar la care sunt abonat de mult
timp și pe care îl citesc întotdeauna cu plăcere. De acolo aflu mai multe
despre comunitatea noastră, aflu știri diverse, aspecte foarte interesante
despre sănătate, despre viață, despre politică, economie și altele. 
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personal îl consider pe domnul Bădăluță un lider al românilor din New York.
Am aflat că a avut un post de radio în limba română și un post de televiziune.
De asemenea, a avut un restaurant românesc care s-a numit ”Bucharest”.
Este de lăudat un astfel de om. 

R.: Adevărat. Mai mergeți în România? Aveți prieteni acolo?

P.S.: O, da. Merg în fiecare an. Nici nu se poate altfel, doar sunt român. Merg în
Moldova, la Vaslui, în Basarabia, în Ardeal, la Deva. peste tot am frați. Uneori
merg în germania și, de acolo, cu o mașină, vin în România. Am prieteni în
multe zone ale țării. Fetiței mele îi place și ei tot ce e românesc. România este
frumoasă și eu mă bucur mult ori de câte ori sunt acolo. Îmi place motto-ul
ziarului dumneavoastră, acel citat celebru din Abraham Lincoln: ”Un bun
american nu-și uită originea etincă”.

R.: Așa este. Nimeni nu va putea vreodată să ne schimbe etnia. Suntem români
de la începutul lumii până la sfârșitul ei. Ce părere aveți despre situația
politică și economică din țară?

P.S.: O, doamne! Este critică. Toată lumea vede asta. Eu am canalele românești
de televiziune, citesc ziare, ascult opinii, vorbesc cu oamenii. Toți spun la fel:
politicienii sunt corupți și vor legi care să le apere interesele, nu se ocupă de
ridicarea nivelului de viață al oamenilor simpli, deși datorită acestora au ajuns
în vârful piramidei. Speranța mea și a multor prieteni cu care am vorbit,
speranța sunt tinerii. Ei ar putea schimba în bine lucrurile.

R.: Dar aici, în America? Ce părere aveți despre președintele Donald Trump și
despre situația internațională actuală?

P.S.: Cred cu tărie că președintele Trump vrea binele acestei țării. Cred că
încearcă să facă ce și-a propus în campania electorală. Din păcate, nu este
lăsat să facă ce dorește. Nu este lăsat și se spun multe lucruri neadevărate
despre el și familia sa. Iar în ceea ce privește situația internațională, aceasta
este critică, tensiunea între Statele Unite și Coreea de Nord se intensifică. Să
sperăm că lucrurile se vor calma și că va fi din nou liniște în lume.

R.: Sunteți un om credincios, domnule Stratica?

P.S.: Da, Eu consider credința ca având un rol fundamental în viața omului. Sunt
creștin ortodox, așa cum au fost părinții și bunicii mei. Aici, în Upstate, este o
biserică ortodoxă foarte aproape de locuința mea. De paști, merg în New
York, la biserica ”Sfânta Maria” din Woodside. Fata mea a fost botezată în
acea frumoasă biserică ortodoxă română.

R. Da, credința ne susține atât în momente bune, cât și în cele rele. În altă
ordine de idei, care considerați că este cheia succesului în viață? Ce vă doriți
pentru anii care vin?

P.S.: Cheia succesului este înțelegerea. De asemenea, perseverența. Să nu
crezi că le știi pe toate, că le poți face pe toate, ci să fii atent și la ce spun alții.
Cântărește vorbele și apoi acționează. pentru anii care vin îmi doresc sănătate
și să pot să mă îngrijesc de nepoței, dacă vin pe lumea asta. 

R.: Vă muțumim pentru amabilitate și vă dorim la mulți ani cu sănătate, căci în
curând veți sărbători 61 de ani. La mulți ani, domnule Paul Stratica!

prof. Mariana Terra

cu fiica, la graduare pescar pasionatpăstrător de tradiţii, fabricând ţuică
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Ce părere aveau odinioară
străinii despre femeile din

România.
Needucate, înjură grosolan,

uşuratice,cheltuitoare, 
dar nespus de frumoase

Româncele au impresionat călătorii străini prin frumusetea lor,
dar şi prin calităţile sexuale. Totodată, cele din înalta societate
erau privite ca mult prea supuse bărbatului şi prea puţin educate
faţă de cele din Occident.
Româncele sunt dosebit de frumoase. Este unul dintre cele mai
întâlnite clişee când se vorbeşte despre calităţile femeilor din
România. Totodată este şi unul dintre motivele de mândrie
naţională. Pentru călătorii străini care au străbătut Principatele
Române, frumuseţea româncelor este departe de a fi doar un
mit. Nu există o singură referinţă negativă de-a lungul istoriei la
aspectul fizic al femeilor din Moldova, Ţara Românească sau
Transilvania. 
Bogate sau sărace, ţărănci sau boieroice, româncele s-au
bucurat de aprecierea bărbaţilor şi femeilor din Occident, care
au ajuns pe aceste meleaguri. Dincolo de aspectul fizic,
româncele, din punctul de vedere al străinilor, erau prea
preocupate de vestimenţie dar şi prea puţin educate pentru
standardele Occidentale. O parte din aceste mărturii sunt
prezentate în lucrarea ”Despre femei şi istoria lor în România” a
lui Alin Ciupală şi în special în secţiunea ”Imaginea femeii
române în scrierile călătorilor străini din prima jumătate a
secolului al XIX lea”, cu contribuţia Constanţei Pirotici
”Au un simţământ înnăscut de eleganţă”
De-a lungul timpului, sute de călători străini, ambasadori,
intelectuali sau scritori au trecut sau au stat în Principatele
Române şi Transilvania. Printre consemnările lor de călătorie s-
au regăsit şi însemnări privind femeile românce. Toţi au apreciat
în special frumuseţea şi eleganţa acestora. I. L. Carra, un autor
francez din secolul al XVIII lea vizitează Moldova şi Ţara
Românească. Este plăcut impresionat de românce. ”Femeile
moldovene şi române sunt în general destul de frumoase. Ele
au pelea albă însă pieliţa cam palidă. Printre ele se găsesc
prea puţine blonde, dar o mare mulţime de brunete deschise,
cu ochiul negru şi strălucios”, scria acesta. 
Tot în secolul al XVIII lea, o englezoaică, lady Elisabeth
Craven, care a trecut prin Ţara Românească a lăsat
deasemenea însemnări despre românce. În special
despre soţia principelui Mavrogheni, doamna Măriuca.
Ea o consideră deosebit de frumoasă chiar şi în
condiţiile în care era deja la a patra naştere.
”Principesa are treizeci de ani;este o femeie
foarte frumoasă care seamănă destul de bine
cu ducesa de Gordon, trăsăturile şi înfăţişarea
ei au totuşi mai multă blândeţe. Pielea mi-a
părut mai albă şi părul ei mai blond. Cam
grăsulie, este în a şasea lună din a opta ei
sarcină. Mă luă de mână şi mă aşeză
lângă ea.”, preciza lady Craven. Apoi
francezul Edouard Grenier care ajunge
la începutul secolului al XIX lea în Ţara
Românească spune că în Principatele
Române se aflau femei mai frumoase
decât oriunde în Europa. Chiar mai
frumoase decât în Parisul natal. Cel
mai bine le observă la un bal orga-
nizat la curtea domnitorului.  
”Toate femeile erau frumoase, chiar
cele ce erau mame şi bunice, căci
erau şi bunicele la bal. Acestora le
rămânea ceva, un nu ştiu ce măreţ,
în veştejirea trăsăturilor care te silea
să te gândeşti:, , Cât de frumoasă a
trebuit să fie aceasta!. Cel mult trei-
patru chipuri neplăcute:asta nu se
vede la Paris.”, scria acesta. 
Moldovencele totodată impresionau prin
frumuseţe, fiind descrise ca femei superbe
şi sănătose în special bălaie, cu ochi
albaştrii şi pielea albă. Româncele din
Transilvania impresionau la rândul lor
călătorii străini. O scriitoare şi călătoare
franţuzoaică era uimită de eleganţa
naturală şi de frumuseţea ţărăncilor
de origine română din Ardeal. „Su-
perioare bărbaţilor prin hărnicia şi
veselia lor, ele sunt regine în căminul
domestic, în acest Orient unde chiar
creştinii sunt dispuşi a considera
soţia lor ca pe o servitoare. 

Nimic din poziţiunea lor nu este de fire a le umili (...)Româncele,
ca toate femeile latine, au un simţământ înnăscut de eleganţă
şi se îmbracă, în genere, cu o cochetărie ingenioasă. În
Transilvania fetele îşi împletesc părul într-o coadă groasă care
se termină cu o panglică sau cu o monedă. Îşi pun în păr flori,
monede sau pene de păun şi câteodată pe frunte o diademă pe
care strălucesc mărgele şi hurmuzuri. Marama cu care se îm-
podobesc femeile măritate e în formă de turban, prin localităţile
de miazăzi a provinciei şi aiurea are forma unui văl. 
Nimic nu prinde aşa de bine ca frumoasele lor cămăşi ţesute şi
catrinţa, împodobită cu vărgi viu colorate. Româncele din multe
sate poartă opinci în loc de ciubote roşii sau galbene. La Vets,
lângă un teritoriu ce posedă saşii în nordul Transilvaniei, am
fost viu impresionată de contrastul ce prezintă costumul
româncelor şi al săsoaicelor a căror vestă este neagră, fustă
neagră, ciubotele negre, ca şi cum ele ar voi să facă să răsară
şi mai mult veşmintele latinelor prin această îngrămădire de
neguri asupra persoanei lor. Muntencele de la Zlatna par să
sfideze prin bogăţia îmbrăcăminţii lor pe săsoaicele avare şi
melancolice”, scria franţuzoaica în ” Les femmes en Orient”. 
Frumoase ca nişte nimfe
Tot în Transilvania, un călător austriac, scriitorul Johann Friedel,
este deosebit de impresionat de frumuseţea şi ospitalitatea
româncelor din Ardeal. El spune că băieţii de bani gata din
Viena ar fi dat oricât numai să le vadă pe aceste ”nimfe”. ” Aş fi
dorit să se fi găsit alături de mine unul dintre băieţii de bani gata
care, desigur, şi-ar fi golit buzunarele cu plăcere văzând cum
fete în floarea vieţii, îmbrăcate în costume uşoare de nimfe, îi

sar înainte din colibele lor, sărutându-
i mâinile, întrecându-se în a-i

servi fructe, lapte, brânză
şi mălai. Dansul ar fi

crezut că e mutat în
Câmpiile Elisee, com-
parând această situa -
ţie cu cea obiş nu ită
la cucoana sa, care,
vopsită cu alb, căp -

tu şită cu perniţe, şade
ţeapăn, lă sân du-l să
se topească de dorul
ei până îi îngăduie

să-i sărute prea
graţioasele ei

mâini”, scria
Friedel.

”Rău crescute şi puţin învăţate”
Dacă frumuseţea româncelor era impresionantă şi incontestabilă
pentru călătorii străini, educaţia lor dezamăgea cel puţin pe unii
dintre aceştia în special în perioada domniilor fanariote şi la în-
ceputul secolului al XIX  lea.  De exemplu Andrault, conte de
Langeron, ofiţer superior francez angajat în armata rusă în
secolul al XVIII lea. Acesta cu ocazia războaielor ruso-turce are
ocazia să cunoască populaţia românească în special din
Moldova. Despre femei Langeron spune că erau „frumoase, iu-
bitoare, plăcute” dar se arată dezamăgit de educaţia lor. ”Sunt
rău crescute şi puţin învăţate. Cum un mic număr dintre ele
vorbesc franţuzeşte sau italieneşte, nu am putut să judec însumi
duhul şi farmecul conversaţiunei lor”, preciza Langeron. 
Un alt francez Laurencon, perceptor în Ţara Românească,
obişnuit probabil cu manierele pariziene se arată şi el cumva
dezamăgit de comportamentul femeilor românce. ” Este supărător
cum acest amabil sex înzestrat cu un sânge atât de nobil şi cu
o înfăţişare atât de drăgălaşă, nu primeşte nici una din binefacerile
educaţiei”, scria el. Totodată francezul dă vina pe bărbaţii care
le îngrădesc dreptul la educaţie. Cu puţină educaţie, având în
vedere inteligenţa nativă a româncelor şi frumseţea lor, Laurencon
crede că acestea ar fi cele mai distinse cucoane din Europa. 
Acelaşi Laurencon remarcă faptul că româncele înjură la fel de
obscen ca bărbaţii. „Sudălmile lor sunt de o energică obscenitate
şi sunt întrebuinţate tot în aşa hal şi de femei chiar din aşa
numita bună societate”, scria acesta La rândul său Kuch, un
consul german în Moldova, spune că româncele sunt frumoase
şi fermecătoare dar se comportă prea urât cu servitorii şi în
special cu ţiganii robi. Este oripilat de mizeria care le încojoară
uneori, făcându-şi toaleta alături de servitoare mizerabile.

Ţărăncile mai apreciate decât boieroicele
În secolul al XIX lea, lucrurile se schimbă pentru femeile
românce. Dacă în secolul XVIII lea, femeile românce erau
frumoase dar grosolane şi needucate, sclave ale bărbaţilor,
după 1830 mărturiile indică o cizelare a femeii românce. Odată
cu deschiderea către Occident şi îndepărtarea de Orientul
otoman, femeile devin educate şi extrem de elegante. De
exemplu un estest al vremurilor sale şi un aristocrat elegant şi
de mare ţinută, rusul Anatole de Demidov vorbeşte elogios
despre femeile românce din Bucureşti. „Nu mai cunosc nici un
oraş în Europa, unde să se poată aduna o societate mai
plăcută, unde cea mai aleasă bună-cuviinţă să se arate alături
de cea mai mare veselie”, scria acesta după un bal dat de
marele aga Filipescu. Totodată călătorii străini sunt mai impresionaţi
de ţărăncile românce. 
Pentru ei sunt frumoase, cinstite şi cu multă bună-cuvinţă.
„Soţii virtuoase, mame bune, la care se întâlnesc acele principii
de cuminţenie şi acele sentimente afectuoase, care fac gloria
femeilor din occident”, scria Felix Colson. Totodată Francois
Recordon un elveţian deosebit de educat care a ajuns în Ţările
Române la începutul secolului al XIX lea se întrece în laude la
adresa ţărăncilor românce. Spune că acestea aveau trăsături
gingaşe, erau deosebit de frumoase şi mai ales erau deosebit
de harnice. Ceea ce îl impresionează cel mai mult este duioşia
faţă de copii şi creşterea sănătoasă oferită ca şi iubirea deosebită
pentru soţi, lucruri pe cale de dispariţie preciza elveţianul în
Occident sau în societatea înaltă.

Uşuratice şi cheltuitoare
Frumoasele românce din societatea înaltă era însă pentru unii
călători străini cam uşuratice, libertine şi destul de cheltuitoare.
Tot elveţianul Recordon remarcă aceste caracteristici mai ales
la cucoanele românce şi spune că la acestea erau uşor de
întâlnit „principiile libere” şi „uşurinţa”. La rândul său autorul
francez Cara remarcă „ Sexul frumos al acestor părţi are prea
multă plăcere la amor”. Mai mult decât atât a rămas legendară
o poveste din secolul al XIX lea, care arată cum o delegaţie
de ofiţeri ruşi a fost întâmpinată de o cucoană ieşeancă
direct în neglije, stârnind stupoare O altă caracteristică a
româncelor de acum 200 de ani, pe lângă „uşurătate„ era
firea cheltuitoare, mai ales în societatea înaltă. Femeile
erau în stare să ruineze casa, numai pentru a demonstra
în societate că sunt cele mai bine îmbrăcate, spune
Wilhelm von Kotzebue, un scriitor german care a avut
ocazia să locuiască o perioadă în Principatele Române. 
”În genere, spune el, moda este dumnezeirea căreia o
cucoană jertfeşte totul. Fără îndoială toaleta e pretutindeni
un lucru de mare importanţă, dar nicăieri ca la Iaşi.
În celelalte oraşe mari europene rar se va ruina o
familie din pricina rochiilor, a pălăriilor şi a ghetelor
pe care le aduce cucoana de la Paris”, scria
acesta. Cu toate neajunsurile, frumuseţea şi
eleganţa femeilor românce l-a făcut pe germanul
M. A. Ritter von Zerbioni di Spasetti să exclame
în secolul al XIX lea că Moldova şi Ţara
Românească sunt un adevărat  ”eldorado al
femeilor”.Parascheva, 



18 octombrie, 2017 l l 21Romanian Journal • New York

DIVERSE

Cum funcționează 
Matricea – La început

a fost CODUL

„La început a fost Cuvântul”…ce înseamnă, de fapt, acest
citat celebru?! Pur și simplu, el spune că cuvintele și
numerele au creat „O Matrice”!
Mulți Cabaliști și filosofi New Age susțin că un cuvânt
rostit pe o anume frecvență specifică poate materializa
din eter!
Multe texte spirituale afirmă faptul că acesta este modul
în care a fost manifestată Creația…inclusiv pe această
planetă. O ființă a făcut uz de „un vocabular cu un limbaj
special” pentru a crea. Dacă privim această teorie în
sensul ei literar, acest lucru poate fi greu de crezut…
privind însă dintr-o altă perspectivă, totul poate deveni
mai clar.
Dacă am cerceta semnificația cuvintelor (alcătuite frecvențe
specifice) ce au fost folosite pentru a programa modul în
care este percepută această construcție a realității, în
special programarea modului în care mintea ființelor
umane ce trăiesc în această „bulă” (Pământul) percepe
realitatea, atunci ne-am putea apropia de adevăr.
Un program de calculator este scris pentru un scop
anume, la fel cum (și) o anumită realitate virtuală este
experimentată într-un joc video. Asemănător este creată
și o anume realitate cosmică: frecvențe specifice generate
de un transmițător macrocosmic afectează tot ceea ce
înseamnă microcosmos, în cadrul respectivei realități.
În ceea ce ne privește pe noi, Soarele joacă rolul
transmițătorului ce „împrăștie” această realitate în jurul
său, iar noi o percepem sub formă de lumină. (notă: ceea
ce noi vedem drept Soare este un transmițător local,
posibil artificial…nu o stea)
Din nefericire, există câteva corpuri cerești în cadrul
acestui Sistem Local (Luna și, fără îndoială, Saturn, de
ex) din care face parte și Pământul, ce au rolul de a dis-
torsiona lumina/frecvența originară pe care Soarele-Stea
o distribuie, ceea ce face ca noi să confundăm Matricea
cu o realitate „adevărată”.
Acest lucru se face cu ajutorul unei tehnologii mai presus
de înțelegerea noastră…o tehnologie care captează lumina
fotonică transmisă de Soarele-Stea, îi modifică frecvența,
apoi o redirecționează către Pământ. Acest lucru generează
o distorsiune a câmpului terestru originar de frecvențe.
De o bună perioadă de timp, Luna reprezintă cauza unor
dezbateri aprinse…destul de mulți presupun că ar fi de
fapt un satelit gol în interior, cu suprafața acoperită cu
titan (o materie primă folosită în construcția navelor
spațiale).
De asemenea, se presupune că în trecutul îndepărtat al
Sistemului Local Saturn a fost un Soare, ceea ce explică
cum poate funcționa această tehnologie: Saturn este
folosit pe post de generator al unei false realități, prin
emiterea unor frecvențe anume ce sunt trimise spre
Pământ, via Lună. (notă: totul se întâmplă la nivel eteric,
hiperdimensional)
Referitor la această teorie recomand să faceți propriile
cercetări ce vă pot lămuri de ce anume multe ființe de pe
Pământ „își pierd mințile” atunci când este Lună plină,
fenomen ce se manifestă ca urmare a faptului că lumina
sau frecvența falsei realități atinge un potențial și/sau o
intensitate maxime!

Cuvintele sunt Coduri
Toate cuvintele reprezintă, într-un fel sau altul, exprimarea
unui anume gen de magie. Învățând încă de mici ortografia
putem să scriem cuvintele corect și să le folosim apoi pe
post de magii, de-a lungul vieții noastre. Cuvintele ascund
o putere incredibilă, mai ales dacă nu le este deslușit
adevăratul sens, ascuns, pe care multe dintre ele îl conțin.
Desigur, acest sens ascuns reprezintă o formă de a ne
ține prizonierii „unei vrăji” sau, cu alte cuvinte, a ne ține
sub control. Sursa acestor magii o reprezintă Codul înscris
în Matrice!
Un lucru este sigur: realitatea holografică în care trăim
conține un Cod-Program scris de un creator. Prin urmare,
toate ființele încarnate în această realitate se conformează
normelor și constrângerilor, ambele fiind limitative, ale
acestui Cod-Program.
Aceste norme și constrângeri creează Legile materiei, pe
le cunoaștem datorită științei, cea care a decodat parțial
natura fizică, materială, a acestei realități holografice.
Trezirea tot mai multor conștiințe de pe Pământ s-a
realizat mulțumită limbii engleze, deoarece engleza este
limba care conține toate aceste Coduri ce ne țin captivi,
într-o stare de amorțeală mentală!
Credeți sau nu, eliberarea sinelui nostru infinit din această
Matrice a Iluziei poate fi făcută studiind cuvintele ce
alcătuiesc limba engleză, precum și originile acestora
(etimologia).
Cum să folosim cuvintele pentru „a desface” Realitatea
Matricei
Să analizăm cuvântul „intention” (intenție). Analizând
pronunția acest cuvânt putem descoperi și o altă semantică
a sa, cum ar fi expresia „in tension” (în/sub tensiune) –
forța ce exercită o presiune asupra unui lucru/obiect…în
același timp, poate reprezenta și o acțiune de forță verbală,
sau non-verbală, ce incomodează prin exercitarea unei
presiuni psihice. Din punct de vedere gramatical, cuvântului
„intenție”exprimă de fapt concentrarea atenției asupra
unui obiect, a unui scop sau plan anume.
Cum s-ar raporta cuvântul „intention” la Structura codată
a Matricei? Păi această Structură are ca scop menținerea
individului într-o permanentă tensiune…suntem niște
obiecte ce sunt ținute în/sub tensiune. Prin urmare, „in
tension” reprezintă o parolă a Structurii codate a Matricei.
Codurile/cuvintele dețin în ele însele un întreg arsenal de
„magii”, ce este utilizat pentru a induce și a ne menține în
stări permanente de confuzie, stres și amorțeală psihică.
Acest efect generat de Coduri duce în cele din urmă la in-
capacitatea de a ne manifesta potențialul creativ. La
rândul său, această incapacitate va conduce la „a deveni
ceea ce Matricea a programat” sau, mai bine spus, „a
deveni ceea ce Matricea a instalat”! Acest drum este,
adeseori, incontrolabil.
Matricea dorește și cere fiecăruia să-și împlinească destinul
(pre)programat de Ea, un drum ce este (pre)configurat
pentru o absorbție maximă a energiei ființei vii, pe tot
parcusul vieții sale. Motivul pentru care calea către su-
veranitatea și libertatea totale este una foarte dificilă
rezidă în faptul că marea majoritate s-a abătut de la
drumul pe care creatorul l-a stabilit ca fiind programul
standard al evoluției noastre. Această abatere are drept
rezultat o viață/experiență chinuită a minții umane, ca
efect al dorinței de a atinge acel destin nedestinat.
Așa după cum am menționat și în alte articole, pentru a
putea fi ținuți captivi psihic și a ne fi distrasă atenția de la
adevărata noastră realitate, societatea modernă a inventat
o multitudine de lucruri ce conferă senzația unui trai ușor.
Rețineți „întrepătrunderea” sau conexiunea sensuală ce
există între aceste cuvinte: captivate-captivity-captive {(a
fi) captivat – captivitate – (a fi) captiv}; toți cei care sunt
captivați de această realitate trăiesc de fapt în captivitate,
precum păsările în colivie.

Cei care caută să se auto-extragă din această Matrice ce
ține de conștiință sunt cei mai curajoși deoarece au de
făcut față unor mari provocări; cu toate astea, recompensele
vor fi pe măsură.

Vom redeveni noi înșine doar atunci când vom reuși să
întoarcem/inversăm toate magiile, (re)transformându-le
în cele cinci elemente de bază. Aceste cinci elemente
alcătuiesc forța noastră creativă ce ne-a fost furată când-
va…foarte multe suflete au fost păcălite să o dăruiască
de bunăvoie, în schimbul unor banale iluzii.

AMINTIRI DIN IERNI
DE MULT TRECUTE

Iarna, își așternuse peste tot pământul, mantia ei argintie
împodobită cu diamante și cristale strălucitoare. Pârâurile

de munte înghețaseră deja, iar mestecenii, fagii și brazii din
zona muntoasă a Țării Loviștei, neclintiți parcă, primeau ca pe
o binecuvântare omătul pufos de un alb imaculat, ce se
așternea în steluțe jucăușe, încet, pe ramuri.

Natura toată, amorțită, trecea la hibernare. Păsările
călătoare plecaseră de multișor, prin țările calde, dar negreșit
se vor întoarce iară, primăvara viitoare. Până atunci, doar
vrăbiile, coțofenele și ciorile ce croncăneau supărate, pe câte
o creangă despuiată de frunze, sau zburând în stol, dedesuptul
cerului plumburiu, se mai vedeau pe ici – pe colo.

În Găujani, începuse sezonul șezătorilor. Fetele de
măritiș, se adunau într-o casă, ascunsă de coama largă a
pinilor, de sub spinarea dealului „La Spechică”, a bătrânei
văduve, vindecătoarea satului, trecută ușor peste 95 de ani,
înțeleaptă ca sfânta Duminică și blândă ca o poveste.

Pe la cinci jumătate, deja se lăsa seara; așa e iarna, se
întunecă repede. Mergeam și noi băieții, veniți și de prin alte
sate, să furăm câte un sărut, de la vreo codană, ce clipea
sfioasă din genele-i arcuite, stâtând pitulată, după celelalte, în
colțul sobei de teracotă crăpată, torcând din furcă lâna moale,
sau cosându-și zestrea; altele, țeseau cu rândul la războiul
din lemn de stejar, parcă mai bătrân ca zilele, dar încă țeapăn,
moștenit de la bunicii bunicilor. Veselia generală era garantată
la astfel de adunări populare, ce, împreună cu țuica fiartă și
vinul fiert, dezlega inima și sufletul omului, și ne apucam care
pe spus poezii sau doinit, care pe narat povești grozave, ce
ne îngheța șira spinării, sau pline de învățăminte ancestrale.

Așa era omul pe atunci: simplu, bun și blând, veșnic pus
pe glume, fluierând în colțul gurii, chiar dacă viața era destul
de grea, și este și acum pe plaiurile mioritice și pline de
misticism a Țării Loviștei, umblând aproape zilnic pe munții
suri, cu oile la păscut sau îngrijind bruma de agricultură, de pe
dealuri.  Dar „să ne reântoarcem la oile noastre” și să reluăm
firul poveștii, ca să nu o dăm ca babele, dintr-una într-alta, ce
pleacă cu găleata să aducă apă de la puț, însă uită să mai
vină, stând la povești cu suratele, de se arde și mămăliga pe
sobă.  

Nu de puține ori se lăsa cu „scărmăneală” între noi,
băieții, din cauza acelei codane, asemănându-ne cu cocoșii
înfoiați în pene,, arțăgoși, puși pe harță și bătaie, ori de câte
ori vreun pretendent țanțoș și plin de îngânfare, înainta cu
îndrăzneală, spre colțul cu pricina.
Ca să ajung la șezătoarea din Găujani, satul unde m-am
născut și mi-am lăsat o parte din mine, trebuia să străbat cale
de 8 km. fără frică, prin zăpada așternută bogat peste văile
munților, pe un frig de crăpau și pietrile, da* aveam sticla cu
„încălzitor” la subsuoară, din prună curată „întors” de două
ori, din care „trăgeam câte o dușcă” fără să o iau însă pe
calea lui Gargantua, ci doar să nu-mi înghețe oasele.

Urlau lupii.. îi vedeam trecând în haită, la vreo 30 de metri
de mine. Se opreau, urlau, și-și vedeau de drum; urlam și eu
cu ei ..  

Viața continuă și acum la fel de neschimbată pe
meleagurile Țării Loviștei, unde, parcă Moș Timpul s-a îndrăgosti
de acest loc de basm, păstrând totul nealterat de trecerea sa:
ființe și locuri. Mirific Plai Loviștean, loc ancestral învăluit în
legendă, leagăn de poveste ce ne-ai încântat viețile cu
frumusețile tale ireale, binecuvântat să fii de Creatorul tuturor
celor văzute și nevăzute.  
Astfel de amintiri efemere, precum și altele asemenea pline

de nostalgie, cu dulceața și
câteodată cu amărâciunea lor,

sunt baza a ceea ce sun-
tem cu toții astăzi, căci
fără de trecut nu poate
exista prezent, iar de viitor..

nici vorbă.
Așa am fost eu pe atun-
ci, cu bune și cu rele,
ca oricare altul; nici
mai deștept și nici mai
breaz ca toți ceilalți, ci

doar unul din mulțimea
acelora care s-au
născut și au crescut în
Țara Loviștei.  

Autor, Aron Șandru
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SUPERSTIŢII

600 DE SUPERSTIȚII LA ROMÂNI
Continuare din ediţia precedentă

Partea II
Despre Case:
102. aduce ghinion sa iesi dintr’o casa pe alta usa decat pe cea

prin care ai intrat.
103. atunci cand te muti dintr’o casa, nu lua cu tine matura

veche. Cumpara alta noua si arunc’o pe cea veche.
104. sarea presarata pe pragul unei case noi va proteja casa

de rau.
105. cel mai bine este sa dormi cu capul spre nord si picioarele

spre sud.
106. daca maturi in casa si dai gunoiul afara noaptea, vei primi

vizita unui strain.
107. aduce ghinion sa imprumuti matura altcuiva sau de la

altcineva.
108. aduce noroc sa pui o moneda in temelia unei case nou

construite.
109. aduce noroc sa aduci o matura noua, o moneda si un

carbune in casa noua.
110. aduce ghinion sa te muti in casa noua intr’o vineri sau o

sambata, sau intr’o zi ploioasa.
111. e semn rau daca te incui pe din afara.
112. aduce ghinion sa te muti de la un etaj superior la unul

inferior in aceeasi cladire.
113. e semn bun sa aduci sare intr’o casa noua.
114. aduce ghinion sa maturi imediat dupa ce au plecat musafirii

(si acestia sunt inca pe drum).
115. daca sar scantei din soba sau din camin, vin musafiri.
116. daca doua persoane care fac acelasi pat impreuna, se vor

certa.
117. daca ai inceput sa faci patul, nu te opri inainte sa’l termini

ca sa faci altceva, altfel e semn de ghinion.
118 aduce ghinion sa nu’ti faci patul duminica.
119 daca pui asternuturile gresit, inseamna ca te vei muta cu-

rand.
120. nu bate covoarele dupa asfintit.
121. daca versi apa pe podea, nu sterge apa cu piciorul.
122. aduce ghinion sa intinzi rufele spalate dupa asfintit.
123. daca un tablou cade brusc de pe perete, e semn ca in

curand va muri un prieten sau o ruda. Poate fi si semn de
boala grava, de ghinion sau de drum indepartat.

Zilele din săptămână:
124. marțea aduce ghinion. Vezi la pozițiile 13 și 14 tandemul

fatidic MARȚI 13 !               
125. daca primesti bani de luni, vei primi toata saptamana.
126. daca vei cheltui bani de luni, toata saptamana va fi la fel.
127. asa cum incepi saptamana, asa vor fi toate zilele.
128. ca sa ai noroc tot anul, poarta haine noi de Paste.
129. e semn de ghinion sa’ti tai unghiile vinerea sau duminica.
130. asternutul schimbat vinerea anunta visuri urate.
131. nu e bine sa incepi o calatorie vinerea, altfel vei avea parte

de ghinion.
132. nu e bine sa incepi sa-ti confectionezi o haina vinerea,

decat daca o poti termina tot in acea zi.
133. nu e bine sa calci rufe duminica.
134. daca te uiti la ceas la ora fixa (de exemplu la 10:00)

inseamna ca ”cineva” te iubeste, un minut inainte de ora
exacta, ca te’a iubit, iar un minut dupa, ca te înseala.

135. zilele de Luni, Miercuri, Joi, Duminica sunt cu noroc, iar
cele de Marti, Vineri, Sambata cu ghinion. Mai ghinioniste
sunt daca e vorba de o zi de marti 13 sau vineri 13.

136. orele bune in zilele de LUNI sunt intre 7.30-9 si cele rele
intre 13.30-15

137. orele bune in zilele de MARTI sunt intre 15-16.30 si rele
intre 12-13.30

138. orele bune in zilele de MIERCURI sunt intre 13-13.30 si
rele intre 10-12

139. orele bune ale zilei de JOI sunt intre 13.30-15 si rele intre
9-12.30

140. orele bune ale zilei de VINERI sunt intre 10.30-12 si rele
intre 7.30-9

141. orele bune ale zilei de SAMBATA sunt intre 9-10.30 si rele
intre 6-7.30

142. orele bune ale zilei de DUMINICA sunt intre 16.30-18 si
rele intre 15-16.30

Noapte și întuneric:
143. noaptea, prin misterul cu care invaluie totul, a dat nastere

intotdeauna la numeroase temeri si superstitii, dar care nu tin
neaparat de intunericul asociat cu noaptea, ci mai ales cu
timpul de dupa apusul soarelui. Se zice ca nu e bine sa iti tai
unghiile seara, pentru ca iti scurtezi viata.

144. nu e bine sa fluieri noaptea, dupa apusul soarelui, pentru
ca poti chema spiritele rele.

145. daca iti auzi numele strigat noaptea, nu te intoarce, pentru
ca efectele pot fi catastrofale.

146. nu e bine sa sta în fata oglinzii pe intuneric.
147. nu e bine sa arati cu degetul catre luna pentru ca vei

ramâne fara degete.

148. pe timpul noptii poti avea parte si de un semn bun: când
vezi o stea cazatoare noaptea, trei dorinte ti se vor implini

149. daca doua femei vor turna ceaiul din acelasi ceainic, se
zice ca una dintre ele va ramâne insarcinata pe parcursul
anului respectiv.

150. nu e bine sa pui zaharul in ceai inainte de a turna laptele
(in retetele englezesti de ceai) pentru ca vei avea ghinion.

151. nu e bine sa lasi mâncare in farfurie, pentru ca vei avea
parte de un sot urât.

152. daca mananci coltul painii, vei fi pe placul soacrelor.
153. cei care intra intr’o casa si ii gasesc pe cei ai casei la

masa, se spune ca vor avea o soacra a dracului.
154. sarea sau piperul varsat pe masa atrag cearta. Daca scapi

sarea sau piperul pe jos aduna’l si arunca’l peste umar; in
felul acesta nu se va mai intimpla nimic rau.

155. un peste se mananca intotdeauna de la cap la coada.
156. daca mananci o supa foarte sarata indica faptul ca bucatarul

e indragostit.
157. cand gasesti un iades, rupe’l cu cineva. Cel care va

ramane cu partea cea lunga, isi pune o dorinta care i se va
implini.

158. daca mananci direct din oala, se spune ca la nunta ta va
ploua.

159. aduce ghinion daca felia de paine unsa cu ceva cade cu
untul in jos.

160. aduce ghinion sa tai painea la ambele capete odata.
161. aduce noroc sa mananci carne de porc sau linte de Anul

Nou.
162. e semn rau sa inapoiezi cuiva sarea imprumutata.
163. e bine sa ai pe masa de Anul Nou peste si usturoi.
164. e semn rau sa torni apa in paharele in care se mai afla

inca lichid.
165. daca versi vin din greseala e semn bun.
166. daca se imprastie chibriturile din cutie e semn foarte noro-

cos.
167. daca o fata rastoarna chibriturile, e semn ca se va casatori

in curand.
168. daca o furculita cade pe podea, anunta vizita sau telefonul

unei femei.
169. daca un cutit cade pe jos, telefonul sau vizita vor fi de la un

barbat.
170. daca va cadea o lingura, atunci aceleasi lucruri sunt

valabile din partea unui copil sau a unui tanar.
171. o lingura incrucisata cu o furculita e semn de fericire

urmata de necaz.
172. un cutit primit cadou de la iubit anunta ca dragostea lui se

va sfarsi curand.
173. un cutit asezat pe podea sub patul unei femei care naste,

face ca nasterea sa fie mai usoara.
174. nu lasa cutitul cu taisul in sus, altfel vei isca o cearta.
175. aduce ghinion sa gasesti un cutit, sa primesti un cutit, sa

intinzi cuiva cutitul cu lama inainte, sa cada cutitul pe jos.
176. daca cineva iti da cadou un cutit, ofera’i o moneda, altfel

prietenia voastra se va sfasi.
177. cutitele incrucisate sau asezate cu lama in sus pe o masa

anunta cearta.
178. daca nu gasiti ceva dupa ce ati cautat frenetic un lucru prin

casa, intoarceti o cratita/oala cu gura in jos si se spune ca
imediat dupa aceea lucrul pierdut va fi gasit.

179. e semn de ghinion sa spargi farfuria, mai ales daca era o
farfurie noua.

180. daca se rupe bratul unei foarfece, e semn de cearta. Daca
se rup amandoua, e semn de dezastru.

181. daca vreti sa daruiti cuiva un foarfece, acesta trebuie sa
va dea pe ea un banut.

Multe dintre superstiții sunt
legate de interacțiunea cu
pisicile:
182. daca iti intra in casa o
pisica tigrata sau una cenusie,
e semn ca vei intra in posesia
unei mari sume de bani.
183. pisicile pot prezice vre-
mea.
184. Daca o pisica stranuta,
atunci vine ploaia.

185. Daca sta cu spatele la foc, se apropie furtuna.
186. Daca pisica isi ascute ghearele de piciorul mesei, e semn

de imbunatatire a vremii.
187. Daca isi ascute ghearele de covor, anunta vant.
188. Daca isi spala urechea cu laba, anunta ploaie.
189. Daca priveste prelung pe geam, anunta ploaie.
190. Daca pisica doarme cu toate labutele sub ea, anunta

vreme rea.
191. daca pisica isi spala fata cu laba, anunta musafiri.
192. daca dai cu piciorul intr’o pisica, vei suferi de reumatism la

acel picior.
193. daca ineci o pisica, vei muri inecat.
194. aduce noroc sa vezi o pisica alba cand te duci la scoala.
195. aduce ghinion sa vezi o pisica alba noaptea.

196. daca o pisica neagra se indreapta spre tine e semn de
noroc, dar daca iti taie calea, ia norocul cu ea.

197. o pisica nu trebuie sa stea in preajma unui nou nascut
pentru ca ”le suge suflarea”.

198. o pisica pe un vapor aduce noroc.
199. daca o pisica neagra taie calea unui alai de inmormantare,

se zice ca un alt membru al acelei familii va muri curand.
200. aduce noroc sa ai pisica neagra in casa, sa atingi o pisica

neagra, sa iti intre in casa o pisica neagra, sa te intampine o
pisica neagra la usa cuiva, sa vezi trei pisici negre la rand.

201. aduce ghinion sa vezi o pisica neagra dimineata devreme,
sa iti intoarca spatele o pisica neagra, sa fugaresti o pisica
neagra.

202. daca o persoana bolnava vede doua pisici batandu’se, e
semn de moarte.

…cu câinii:
203. si câinii pot prezice schimbarea vremii. Daca vezi un câine

mâncând iarba, tavalindu’se pe podea sau scarpinându’se
exagerat de mult, atunci cu siguranta va ploua.

204. daca vezi un caine alb inainte de amiaza, e semn bun.
205. aduce noroc sa fii urmarit pana acasa de un caine strain.
206. aduce ghinion să vezi un câine lătrând dis de dimineață.
207. daca un câine urla la usa, e semn de moarte.
208. daca un caine scâncește când s’a nascut un copil, acel

copil va avea o viata de rau augur, malefică.
…sau cu alte animale sau insecte,  iar cei care îndrăgesc

aceste vietăți vă pot confirma sau infirma:
209. e bine sa întâlnești turme de vaci pe drum.
210. daca vacile stau asezate in iarba inalta, e semn de vreme

buna.
211. daca vacile stau apropiate, atunci vremea se va inrautati.
212. caii albi sunt intotdeauna considerati aducatori de noroc,

fie ca ii vezi, fie ca ai unul. Un cal cu ”șosete” albe si cel cu
stea in frunte sunt cu atât mai mult considerati norocosi.

213. daca un grup de cai sta cu spatele la un pâlc de arbori sau
tufe, înseamna ca va veni furtuna.

214. iepurii sunt considerati aducatori de noroc, la fel cum un
piciorus de iepure este un talisman de noroc.

215. daca vrei sa ai o luna buna de acum incolo, nu uita sa spui
la in prima zi a lunii respective ”iepure alb” de trei ori când te
trezesti.

216. in timpul Pastelui, iepurasul aduce mici cadouri si oua de
ciocolata.

217. liliecii sunt animale de care oamenilor, de obicei, le este
frica, de aceea sa omori un liliac este semn de ghinion, si cu
atât mai mult este semn de moarte iminenta daca un liliac îți
intra in casa.

218. aduce noroc sa fii lovit de un liliac.
219. un liliac vazut ziua e semn rau.
220. daca un liliac zboara in spatele tau, înseamnă ca cineva

vrea să te dezamagească sau să te insele.
221. un os de liliac le poate aduce noroc, de aceea pot tine unul

mereu in buzunar.
222. nu e bine sa omori un paianjen. Explicatia e simpla: in

epoca medievala era important sa ai paianjeni in casa pentru
ca omorau mustele.

223. e semn bun sa vezi un paianjen tesându’si pânza, pentru
ca ar putea inseamna ca iti vei cumpara haine noi foarte
curând.

224. daca o plasa de paianjen iti cade intâmplator pe fata sau
pe haine, atunci vei primi bani.

225. pânza de paianjen opreste sângerarea daca este pusa
direct pe rana.

226. un paianjen coborat pe firul sau din tavan sau aparut pe
perete indica vesti sau chiar musafiri.

227. o albina intrata in casa este semn bun, dar aduce ghinion
sa omori o albina sau o albina sa moara in casa ta.

228. buburuzele sunt, de asemenea, considerate aducatoare
de noroc daca ti se aseaza in palma.

229. aduce ghinion sa omori o buburuza.
230. aduce noroc sa gasesti o buburuza
231. daca numeri punctele negre de pe aripile buburuzei, vei

afla câte luni norocoase vei avea de acum incolo.
232. exista si un cântec special dedicat buburuzei: “Buburuza,

ruza, Unde vei zbura, Acolo ma voi marita.” Se zice ca bubu-
ruzele inteleg limbajul omenesc, si de aceea isi iau zborul la
indemnul versificat. De fapt, adevarul e ca buburuzelor nu le
place transpiratia de pe mâinile omului.

233. daca primul fluture pe care il vezi intr’un an este alb, vei
avea noroc tot anul.

234. trei fluturi zburand impreuna este un semn bun.
235. un greiere sau o broasca ce intra in casa aduc ghinion.
236. sa omori un greiere, aduce ghinion.
237. când te duci la pescuit, nu numara pestii pe parcurs, ci

doar la sfarsit, altfel nu mai prinzi nici un peste.
238. aduce ghinion sa vezi o bufnita ziua.
239. daca vezi trei pescarusi zburand impreuna direct spre tine,

atunci cineva din familie va muri curand.

Continuare în ediţia următoare
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5 semne că partenerul de viaţă
nu te respectă

Respectul este adesea perceput ca un ingredient cheie al
relaţiilor armonioase, dar rămâne totuşi un concept greu
de definit.
Aşteptările noastre cu privire la respect şi persoanele
care trebuie să ne respecte influenţează foarte mult
percepţia acestui concept. În esenţă, însă, există o serie
de reguli care guvernează ideea de respect reciproc.
Dintre toate acestea, regula de aur defineşte respectul
cel mai clar şi ne învaţă să ne purtăm cu ceilalţi la fel cum
ne dorim să se poarte ei cu noi.
Dacă această regulă este încălcată, iar tu eşti cel nedreptăţit,
trebuie să iei măsuri. De curând, un grup de cercetători
au stabilit o definiţie plenară a conceptului de respect
mutual în relaţiile de viaţă pe baza următoarelor caracteristici
psihologice:
* iubire
* grijă
* înţelegere
* sinceritate
* loialitate
* ascultare activă
* atitudinea abuzivă – non-abuzivă
* măsura în care partenerii se judecă unul pe celălalt
* amabilitatea
Într-un alt studiu referitor la respect, aceiaşi cercetători au
constatat că respectul a fost atât de strâns legat de
satisfacţia relaţiei de cuplu, încât participanţii la studiu
care au fost chestionaţi au considerat cele două concepte
ca fiind unul singur. Iată principalele 5 semne că partenerul
de viaţă nu te respectă îndeajuns:
1. Partenerul îţi reproşează mereu defectele

Nimeni nu e perfect, şi cu siguranţă nu ai nevoie ca
perechea de viaţă să îţi reamintescă mereu acest lucru,
mai ales că ai mari probleme de autoacceptare.
Dacă îţi face mereu astfel de reproşuri, e clar că
partenerul de viaţă nu te respectă. Confruntă-l şi cere-i
să nu-ţi mai repete mereu greşelile.

2. Partenerul nu te ascultă sau nu te lasă să vorbeşti
Ascultarea este o dovadă clară de respect iar ambii
parteneri trebuie să aibă dreptul să fie ascultaţi atunci
când vorbesc. Întreruperile sau lipsa de atenţie erodează
treptat comunicarea în cadrul relaţiei.
Într-o relaţie bazată pe respect, partenerii se ascultă
reciproc şi îşi răspund atunci când li se solicită părerea.
Într-un studiu asupra conflictelor din viaţa de cuplu,
cercetătorii au descoperit că prezenţa activă în conversaţii
face ca partenerii să se simtă mai respectaţi în urma
certurilor şi contradicţiilor.

3. Partenerul controlează mereu situaţia în favoarea lui
Într-o relaţie sănătoasă, partenerii trebuie să fie egali.
Compromisurile inteligente şi cedarea temporară a con-
trolului contribuie la consolidarea relaţiei, în timp ce
acapararea controlului o distruge.
Dacă partenerul monopolizează controlul relaţiei, im-
pune-te şi cere-ţi răspicat drepturile. Dacă nu cedează,
spune-i că nu tolerezi acest comportament şi ia măsuri
concrete.

4. Partenerul nu îţi respectă familia şi prietenii
Evident că partenerul nu e obligat să-i agreeze pe
prietenii tăi sau pe membrii familiei tale la fel de mult ca
tine, dar e obligat să le acorde respect.
Pentru o relaţie de cuplu sănătoasă şi bazată pe respect
reciproc, este important ca fiecare partener în parte să
aibă o relaţie bună cu familia celuilalt. Chiar şi atunci
când nu sunt căsătoriţi, partenerii tot trebuie să respecte
aceste reguli.

5. Partenerul este mereu abuziv
Respectul începe cu angajamentul de a nu
răspunde niciodată prin violenţă,
indiferent că este vorba de
violenţă verbală sau vio le nţă

fizică. Fiecare este 
răs pun ză tor pentru propriile afirmaţii
şi fapte. 
Înjosirea, batjocorirea sau ame nin -
ţa  rea partenerului de viaţă denotă
o lipsă crasă de respect faţă de
acesta.

7 lucruri de care să te ferești,
atunci când te cerți

cu partenerul

Este atât de ușor să rănești pe cineva cu un cuvânt spus la furie și atât de
greu să îndrepți lucrurile… Luând aceste lucruri în calcul, ne-am gândit că
ar prinde bine tuturor un articol despre lucruri pe care să nu le facem,
atunci când ne certăm cu partenerul.
Nu implica un membru al familiei în cearta voastră.

Această ceartă trebuie să vă privească doar pe voi și pe nimeni
altcineva, deci nu te apuca să îi spui mamei ce ți-a făcut partenerul,
deoarece tu îl vei ierta, ea nu!

Evitați violența de orice tip
Atunci când se ceartă, oamenii au prostul obicei de a-și arăta cea
mai urâtă latură, cea violentă. Aici nu mă refer doar la cea fizică, ci
și la cea verbală. Nu o folosi niciodată!

Nu amesteca lucrurile
Dacă principala cauză a cerții este faptul că el nu a spălat vasele,
rezumă-te la asta, nu aduce în discuție alte certuri mai vechi sau
frustrări. Limitează-te la cauza principală a supărării.

Nu aduceți în discuție divorțul
Atunci când vei spune „hai să divorțăm”, gândește-te că este cea mai
puternică insultă adusă la adresa cuiva. Cu cât vei spune asta mai
des, cu atât partenerul se va distanța mai tare.

Nu plecați de acasă certați
Nu interesează pe nimeni problemele voastre, așa că nu plecați la o
întâlnire dacă sunteți certați, dacă nu reușiți să vă împăcați, mai bine
anulați orice ieșire și clarificați lucrurile. Este mult mai important.

Nu mergeți la culcare certați
Dacă veți face asta, a doua zi lucruile se vor desfășura și mai rău.
Doamnelor, așa cum nu trebuie să mergeți la culcare machiate, nici
nu trebuie să adormiți supărate pe partener.

Nu vă certați în public
Acest lucru este complet interzis, nu, nu, nu!!!! Indiferent care ar fi
problema, rezolvați-o acasă!

10 temeri ale bărbaților, despre
care nu vorbesc niciodată

„Este posibil ca bărbații să aibă
temeri? Par așa puternici și siguri
pe ei…” ar spune orice femeie.
Totuși este doar un mit.  Iată
cele 10 temeri ascun se ale
bărbaților, despre care nu
vorbesc niciodată!
Cum arată corpul lor
Încă de la o vârstă fragedă, fe -
me ile sunt învățate să arate bine
mereu. Totuși, nu există ace leași
lecții și pentru bărbați, iar asta

determină apariția complexelor cu privire la modul în care arată.
Banii  *  Cel mai des, bărbații se tem să nu rămână fără bani. Ei sunt

văzuți asemeni capului familiei și consideră că trebuie să se preocupe
în permanență de bunăstarea familiei. S-ar bucura enorm ca și
doamnele să aducă ceva în portofel.

Înălțimea  *  Cum să nu își facă griji? Când toate femeile consideră că
cei mai șarmanți bărbați sunt înalți… domnilor, nu vă mai îngrijorați,
pentru noi contează mărinimia!

Alt bărbat poate fi o amenințare  *  Chiar dacă gelozia bărbaților nu
este la fel de evidentă ca cea a femeilor, cu siguranță există acolo și îi
macină. Le puteți explica oricât că cea mai bună prietenă a voastră
este un bărbat, nu va vedea niciodată lucrurile prea limpezi.

Micile experiențe din relații  *  Cel mai mare coșmar al unui bărbat
este ideeea de a fi macho. Se tem de multe ori să înșele, dar totuși
o fac doar pentru a părea ceva ce nu sunt cu adevărat.

Părul  *  Pentru bărbați părul este o problemă, indiferent că este vorba
despre cel de pe corp sau despre cel de pe scalp. Dacă au chelie
este și mai grav, deoarece vor avea mereu un complex.

Dieta  *  “Sunt la dietă.” Bărbații aud mereu aceste cuvinte, însă dacă
încearcă și ei să o spună, sunt luați în derâdere. Nu este nimic
greșit în a avea grijă de corpul tău! Bravo, bravo, bravo!

Relația cu iubita  *  Câte articole ai citit despre salvarea unei relații?
Dacă ești femeie, probabil că multe însă vei fi surprinsă când vei
afla că și ei trag cu ochiul la astfel de articole.

Câți parteneri a avut iubita  *  Dacă partenera a avut în viața ei mai
mulți bărbați, în trecut, decât iubitul, acesta poate deveni temător
deoarece va crede că nu este suficient de experimentat pentru ea.

Exprimarea emoțiilor  * “Nu plânge, ești bărbat!” asta aud bărbații, încă
din copilărie. Dar ce, ei nu sunt oameni? Și ei au drep tul să își ex pri me
emoțiile. Deci, domnilor, dați frâu liber lacrimilor, dacă asta sim țiți!

Părinţii care cresc copii buni
ţin cont de aceste 5 aspecte!

Într-o lume marcată de schimbare,
copiii noştri adoptă obiceiuri şi
comportamente noi şi diferite de
cele cu care am crescut noi.
Noua generaţie are acces la
tehnologii noi care le permite să
facă lucruri pe care gene ra ţia mai
veche nici nu şi le-ar fi imaginat.
Şi totuşi, aceste tehnologii noi
distrag majoritatea copiilor,

făcându-i să uite efectiv să iasă din casă, să se joace la aer curat şi să so-
cializeze cu alţi copii de vârsta lor.
Părinţii de modă veche întâmpină dificultăţi mari dacă aleg să-şi educe
copiii în spiritul învăţăturilor tradiţionale care le-au fost transmise şi lor
cândva. Această provocare i-a determinat pe psihologii de la Universitatea
Harvard să aprofundeze studiile asupra diferenţelor educaţionale dintre
generaţiile vechi şi noi, evidenţiind intervenţiile cheie pe care orice părinte
modern trebuie să le facă în creşterea şi educaţia copiilor născuţi în era
tehnologiei. Iată sfaturile psihologilor în această privinţă!
Petrece mai mult timp cu copiii:  Nici consolele Xbox şi nici iPhone-

urile, oricât ar fi ele de moderne, nu vor putea înlocui vreodată
legătura emoţională pe care o părinte o stabileşte cu copilul său.
Atunci când co mu  nici deschis cu copilul, ascultând tot ceea ce are de
spus, ţi nând cont de părerile sale şi făcând împreună lucrurile care îl
fac fericit, sunt şanse mai mari ca odrasla să înveţe să fie la rân dul ei
atentă, grijulie şi respectuoasă. Atunci când comunici deschis cu
copilul şi îi asculţi dilemele, este totuşi important să încerci să îţi
menţii imparţialitatea. Nu exagera nici cu interdicţiile şi nici cu
încurajările dacă vrei ca fiul sau fiica ta să înveţe cât mai multe din
propriile expe rien ţe de viaţă.

Fii un bun model de urmat:  La o vârstă fragedă, copiii sunt numai ochi
şi urechi la per so a ne le cu care intră în contact, împrumutând foarte
repede comportamentele acestora. De aceea, părinţii trebuie să fie
lideri ire proşabili, trebuie să fie modele de urmat prin puterea pro priu lui
exemplu. Virtuţile precum corectitudinea, onestitatea, politeţea şi
bunătatea trebuie să fie demonstrate prin propriul comportament, şi nu
doar propovăduite. Copilul te va admira şi va dori să calce pe urmele
tale, dar numai dacă ştii să îi câştigi respectul.

Învaţă-ţi copiii să fie altruişti şi grijulii cu ceilalţi:  Este important ca
un copil să vadă şi să audă mereu că bunătatea şi altruismul sunt o
prioritate în toate situaţiile. Învaţă-ţi copilul să facă bine, chiar dacă e
greu în unele situaţii.  Cu fiecare prilej, reaminteşte-i copilului că
indiferent de vârstă, vor exista întotdeauna oameni în anturajul lor
care vor avea nevoie de ajutorul lor, de sprijinul lor şi de sfatul lor.

Învaţă-ţi copilul să fie recunoscător pentru ceea ce are: 
Încearcă să nu-ţi răsfeţi copilul! Arată-i că toate lucrurile oferite se
obţin prin muncă şi sacrificii, şi învaţă-l să respecte rolurile tuturor
membrilor familiei.  Copiii crescuţi în spiritul recunoştinţei sunt mai
predispuşi să devină adulţi generoşi, iertători, blânzi şi omenoşi.

Construieşte imaginea de ansamblu:  Este binecunoscut faptul că
copiii empatizează strâns cu membrii familiei şi prietenii apropiaţi,
dar adevărata provocare este să-ţi faci copiii să se pună şi în pielea
persoanelor străine pe care le întâlnesc în viaţă.  Copiii trebuie să
conştientizeze că modul în care acţionează se răsfrânge şi se
reflectă asupra tuturor oamenilor din jurul lor, nu numai asupra
prietenilor şi a membrilor familiei.

Iată şi alte comportamente recomandabile pentru postura de părinte:
Sprijină şi încurajează copiii timizi:  Mulţi copiii sunt timizi, iar dacă

nu îi ajuţi să iasă din zona de confort şi să înfrunte provocările de la
o vârstă fragedă, rişti să le adânceşti această timiditate. Ai grijă
totuşi să nu încerci să-i schimbi!

Trăieşte clipa alături de ei:  Ca părinte, este ceva normal să gândeşti
în perspectivă şi să faci planuri pentru viitor, dar copiii nu au această
mentalitate, trăind mereu momentul prezent. Ca să legi o conexiune
profundă cu ei, încearcă să trăieşti şi tu clipa alături de ei din când
în când, chiar dacă nu eşti mereu de acord cu împrejurările.

Ajută-i să înţeleagă şi să-şi exprimă stările prin care trec: Spre de-
osebire de copiii din generaţiile trecute, cei de astăzi par să nu aibă
vocabularul necesar pentru a exprima ceea ce simt. Atrăgându-i
copilului atenţia asupra stărilor prin care trece şi denumind în
cuvinte emoţiile şi sentimentele pe care le manifestă, îl vei ajuta să
înţeleagă mai bine aceste stări.

Păstrează-ţi calmul:  Oricât ţi-ar fi de greu uneori, fă tot posibilul să nu
ţipi la copiii tăi. Poţi să ridici tonul ca să te impui atunci când este
cazul, dar trebuie să-i înveţi să nu ţipe şi să nu îi jignească pe alţii
atunci când se înfurie.
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Bolile grave de piele reflectă
probleme ale comunicării

Pielea este organul care ocupă cea mai mare suprafaţă din
întreg corpul nostru.
Orice problemă pe care o manifestă ea ne arătă că există nişte
disfuncţionalităţi în comportamentul nostru pe care trebuie să le
facem să intre în normal. Nu este foarte simplu să depistăm
care sunt aceste disfuncţionalităţi, dar cum funcţiile pielii sunt
mul tiple, vom încerca să înţelegem pe etape cum «funcţionează»
de fapt, pielea noastră.
În primul rând, trebuie menţionat faptul că ea delimitează
interiorul de exteriorul corpului nostru. Altfel spus, ea ascunde
ceea ce nu se vede. Prin urmare, ceea ce vedem la suprafaţa
pielii este o anumită proiecţie a ceea ce este în interior.
Dacă avem pielea foarte iritată, acest fapt ne «spune» că există
cineva în viaţa noastră care ne deranjează profund. Dacă este
în permanenţă transpirată, umedă, acest fapt indică o emoţie
puternică ce ne străbate corpul şi care se lasă vizibilă spre
exterior, adică spre ceilalţi. Dacă dimpotrivă, pielea este uscată,
atunci avem nevoie de afecţiune, de mai multă atenţie.
Iată cum ştie să ne « vorbească » pielea, chiar dacă o face în
felul ei!
Noi trebuie să ţinem cont de aceste indicii şi să încercam să le
corectăm, să lucrăm cu noi mai mult, să ne iubim mai mult sau
să comunicăm mai bine, în aşa fel emoţiile distructive să nu
rămână prea mult cuibărite în interior.
De exemplu cancerul de piele, ca orice tip de cancer, este
semnul unei energii distructive foarte puternice. Fiind vorba
despre piele, aici ţinta noastră este comunicarea: fie suntem
prea tăcuţi, fie vorbim prea mult, fie nu ştim cum să comunicăm.
În oricare dintre aceste ipostaze ne-am afla, gândurile noastre
trebuie să fie pline de iubire şi recunoştinţa.
Nu trebuie să uităm să mulţumim fiecărei persoane în parte cu
care comunicăm într-o zi. Nu se ştie de unde şi cum vom învăţa
să ne armonizăm, nu ştim cine poate deveni maestrul nostru.
Deci, în tratarea afecţiunilor de piele trebuie să avem grijă la
comunicare, în primul rând, apoi la toate gândurile noastre pe
care le emitem într-o zi.
Să ne debarasăm de energiile negative prin iubire şi iertare,
prin înţelegere şi răbdare. Toate se aranjează într-o zi într-un
mod favorabil, cu condiţia că ne dorim să ne schimbăm.
Acum este momentul să o facem, niciodată nu este târziu!

Ai pietre la rinichi? Iată cum
scapi de acestea în mod natural!

Dupa cum stim cu totii, rinichii sunt o parte vitala a corpului
nostru, care ne ajuta sa eliminam toxinele si excesul de sare
din organism. Cu toate acestea, pentru o buna functionare a lor
trebuie sa avem grija sa-i curatam periodic.
De fapt, rinichii absorbi saruri si toxine iar in timp acestea se
transforma in nisip sau pietre. Asadar, pentru a evita orice
neplacere sau durere serioasa, tu ar trebui sa elimini din cand
in cand aceste depozite daunatoare.
Acest articol va prezinta o reteta naturala de casa, cu ajutorul
careia va veti curata rinichii si astfel veti imbunatati destul de
mult functionarea lor.
Ingrediente:
– o legatura de frunze de patrunjel
– 500 de ml de apa
– 2 lingurite de ulei de masline
Mod de preparare:
– Spalati bine patrunjelul;
– Turnati apa intr-un ibric, apoi adaugati peste aceasta patrunjelul

spalat in prealabil;
– Puneti pe foc ibricul si lasati-l sa fiarba timp de 10 minute;
– Dupa scurgerea timpului opriti focul si acoperiti ibricul pentru

a face infuzie;
– Lasati amestecul sa se raceasca in mod natural, la temperatura

camerei;
– Dupa aproximativ o ora, strecurati continutul si turnati lichidul

rezultat intr-un recipient de sticla;
– Se pastreaza la frigider

Mod de consum:
Consumati jumatate din lichidul rezultat dimineata pe stomacul
gol, nu inainte sa amestecati lichidul cu o lingurita de ulei de
masline. Cea de-a doua jumatate se consuma seara inainte de
culcare(se prepara in acelasi mod ca dimineata).
Repetati procedeul 5 zile la rand, de maxim 2 ori pe luna….o
saptamana da, una nu.
Veti observa singuri ca dupa cele 5 zile de consum, culoarea
urinei se va schimba. Acesta este semnul ca toxinele incep sa
fie eliminate!
Pe langa consumul acestui amestec este necesar sa consumati
pe tot parcursul zilei minim 2 litri de apa, pentru a revitaliza
intreg organismul si pentru a „pune la munca” rinichii.
Un alt beneficiu important al acestui amestec este acela ca
alina durerile menstruale. Beti acest lichid ori de cate ori aveti
dureri menstruale, conditia fiind aceea de a nu adauga uleiul de
masline la amestec.
Chiar daca este un tratament 100% natural, nu este indicat
femeilor gravide!

3 Ierburi care reduc
stresul și anxietatea

Putem face meditatie si respiratie yoga cat ne dorim, dar sa re-
cunoastem, acum sau mai tarziu stresul si anxietatea sunt pe
cale sa detina controlul.
Eu sunt fan al rutei holistice: folosind stresul ca pe profesorul
tau, invata sa ii dai drumul, sa iti imbunatatesti exercitiile,
nutritia si un somn odihnitor pentru a putea porni motorul tau.
Exista anumite momente cand chiar si cel mai luminat dintre
noi are nevoie de un mic ajutor.
Secretul il detin ierburile.
Un sfat: Poti folosi intotdeauna planta uscata sau tinctura peste
un supliment. E bine sa achizitionati plantele de la o ferma
locala sau sau de la unele companii de calitate.

Aici sunt trei plante medicinale pentru stres si anxietate care te-
ar putea surprinde.

1. Verbena (albastru vervain)
Poate nu stiti ce tratament puternic ofera aceasta planta, dar
anticii stiau cu siguranta. A fost o planta preferata de multe
civilizatii, inclusiv Imperiul Roman, Celtic si Americanii Nativi.
Verbena are numeroase actiuni, inclusiv curatarea ficatului,
reducerea dorintei de zahar, relaxeaza muschii, echilibreaza
hormonii feminini si duce la calmarea sistemului nervos.
Aceasta planta trebuie folosita de cei tensionati, tipul
perfectionist care isi cara tensiunea pe umeri si gat. Aceasta
planta va poate ajuta sa scapati de tensiune, stres si dureri
ale gatului, obtinand o revigorarea a capului.

2. Vindecea (betonica officinalis)
O alta planta antica pe care multi nu o mai folosesc este vin-
decea, planta care amelioreaza durerea de cap. Atunci cand
prea multa energie iti circula prin cap, vindecea te ajuta sa te
linistesti si face ca durerea sa dispara. Este buna pentru ner-
vozitate, anxietate, isterie. Aceasta planta te ajuta sa nu te
mai preocupe gandurile si sa poti avea parte de actiune in
loc sa fi preocupat toata ziua de gandurile tale.

3. Ulm (Ulmus fulva)
Coaja interioara a ulmului a fost planta medicinala favorita a
nativilor americani. Bogata in substante nutritive, cum ar fi
calciu, fier, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, seleniu, zinc
si vitaminele B1, B2, B3 si C, ulmul putand da un impuls real
functionarii sistemului nervos. Valoarea sa reala este prezenta
mucilagiului in scoarta, care calmeaza toto muschii, inclusiv
la nivelul tractului digestiv. Daca esti unul dintre cei care tin
stresul in stomac, atunci ulmul te poate invata cum sa il
eliberezi si sa te poti intoarce la activitatea ta.

Spune adio durerilor de spate
și de picioare cu ajutorul
acestui tratament natural

Zilnic, oameni din toată lumea suferă de dureri lombare, articulare
sau musculare. De cele mai multe ori, aceste dureri se datorează
lipsei activității fizice sau anumitor afecțiuni, precum artrită,
osteoporoză sau reumatism. Experții din domeniul medical
susțin faptul că acest tip de durere poate dispărea inclusiv prin
mișcare sau tratamente naturiste.

Problema actuală a oamenilor este aceea că nu mai fac micile
activități de mișcare fizică, din viața de zi cu zi, de teamă să nu
îi doară mai tare. Pacienții care suferă de dureri articulare,
prezintă simptome asemănătoare pacienților cu dureri lombare,
însă din fericire, aceste simptome pot dispărea simplu și rapid.
În cadrul acestui articol te voi învăța cum să trăiești sănătos și
să nu te mai confrunți cu astfel de dureri.
Totul este foarte simplu…
Tot ceea ce trebuie să faci, pentru a scăpa de aceste dureri
este să consumi acest amestec!
Vei avea nevoie de 2 smochine, 2 caise proaspete, 3 prune proas -
pete și de o jumătate de linguriță de turmeric (curcumă) praf.
Spală bine fructele proaspete, elimină sâmburii, apoi pune la
blender toate componentele.
Se va forma un fel de pastă…
Consumă această pastă pe tot parcursul zilei, diluând-o într-un
pahar cu apă.
Acest amestec are în componența lui o cantitate foarte mare de
nutrienți ce pot regenera țesuturile și pot întări vertebrele.
Totodată, curcuminul, substanța ce se regăsește în turmeric,
are capacitatea de a calma rapid durerile.
Folosind amestecul zi de zi timp de 15 zile, vertebrele vor
începe să se așeze într-o poziție determinată de natura lor, fară
a fi nevoie de corecții manuale externe!

Cinci modalităţi naturale 
de a calma palpitaţiile inimii

Palpitaţiile inimii sunt o problemă generatoare de panică, dar
nu toate aritmiile se datorează unor tulburări sau disfuncţii
grave, iar multe dintre ele se retrag de la sine.

De regulă, palpitaţiile sunt cauzate de anxietate şi stres, sau de
folosirea de substanţe stimulente precum alcoolul, cofeina şi
nicotina. Femeile gravide pot manifesta şi ele palpitaţii. Dacă,
în ciuda analizelor medicale bune şi a încurajările medicului
curant, continui să ai palpitaţii uşoare care te fac să te-ngrijorezi,
încearcă aceste remedii naturale testate şi verificate.
1. Inspiră adânc

Exerciţiile de respiraţie profundă sunt o modalitate eficientă
de a reduce palpitaţiile datorate atacurilor de panică şi
anxietăţii. Când inima începe să bată cu putere, aşază-te pe
scaun şi inspiră adânc pe nas. Ține-ţi respiraţie timp de
câteva secunde, după care expiră aerul pe gură. Repetă
acest exerciţiu de respiraţie ritmică până la normalizarea
bătăilor inimii.

2. Echilibrează nivelul electroliţilor din organism
Pentru ca inima să funcţioneze corect, în organism trebuie
să existe un bun echilibru electrolitic. Cei patru electroliţi
esenţiali sunt sodiul, magneziul, calciul şi potasiul. De multe
ori, palpitaţiile inimii se datorează dezechilibrelor acestor
nutrienţi.

Include în alimentaţia zilnică alimente bogate în electroliţi
precum:

Potasiu: cartofi dulci, suc de portocale, mere, banane, stafide
Magneziu: unt de arahide, boabe de soia fierte, nuci, iaurt
Sodiu: caşcaval, cartofi dulci, roşii
Calciu: fulgi de ovăz, tofu, fasole, migdale, hummus
3. Bea multă apă

Deshidratarea accentuată scade tensiunea arterială şi
destabilizează nivelurile de electroliţi din organism. Funcţionarea
inimii este îngreunată astfel, intervenind sincopele. Cantitatea
optimă de apă pe care trebuie să o bei zilnic poate fi
determinată pornind de la greutatea corporală şi gradul de
efort fizic.

4. Spală-te cu apă rece
Șocul termic produs de expunerea pielii la apă rece poate
ajuta la stabilizarea ritmului cardiac. Când ai palpitaţii, fă un
duş scurt cu apă rece ca să calmezi inima. Dacă nu poţi intra
imediat la duş, spală-te pe faţă cu apă foarte rece.

5. Fă periodic mişcare
Mişcarea întăreşte inima şi coboară tensiunea arterială şi
ritmul cardiac. Aşadar, practică o formă de mişcare cât mai
des ca să normalizezi pulsul cardiac.

5 semne că partenerul de viaţă
nu te respectă

Respectul este adesea perceput ca un ingredient cheie al
relaţiilor armonioase, dar rămâne totuşi un concept greu
de definit.
Aşteptările noastre cu privire la respect şi persoanele
care trebuie să ne respecte influenţează foarte mult
percepţia acestui concept. În esenţă, însă, există o serie
de reguli care guvernează ideea de respect reciproc.
Dintre toate acestea, regula de aur defineşte respectul
cel mai clar şi ne învaţă să ne purtăm cu ceilalţi la fel cum
ne dorim să se poarte ei cu noi.
Dacă această regulă este încălcată, iar tu eşti cel nedreptăţit,
trebuie să iei măsuri. De curând, un grup de cercetători
au stabilit o definiţie plenară a conceptului de respect
mutual în relaţiile de viaţă pe baza următoarelor caracteristici
psihologice:
* iubire
* grijă
* înţelegere
* sinceritate
* loialitate
* ascultare activă
* atitudinea abuzivă – non-abuzivă
* măsura în care partenerii se judecă unul pe celălalt
* amabilitatea
Într-un alt studiu referitor la respect, aceiaşi cercetători au
constatat că respectul a fost atât de strâns legat de
satisfacţia relaţiei de cuplu, încât participanţii la studiu
care au fost chestionaţi au considerat cele două concepte
ca fiind unul singur. Iată principalele 5 semne că partenerul
de viaţă nu te respectă îndeajuns:
1. Partenerul îţi reproşează mereu defectele

Nimeni nu e perfect, şi cu siguranţă nu ai nevoie ca
perechea de viaţă să îţi reamintescă mereu acest lucru,
mai ales că ai mari probleme de autoacceptare.
Dacă îţi face mereu astfel de reproşuri, e clar că
partenerul de viaţă nu te respectă. Confruntă-l şi cere-i
să nu-ţi mai repete mereu greşelile.

2. Partenerul nu te ascultă sau nu te lasă să vorbeşti
Ascultarea este o dovadă clară de respect iar ambii
parteneri trebuie să aibă dreptul să fie ascultaţi atunci
când vorbesc. Întreruperile sau lipsa de atenţie erodează
treptat comunicarea în cadrul relaţiei.
Într-o relaţie bazată pe respect, partenerii se ascultă
reciproc şi îşi răspund atunci când li se solicită părerea.
Într-un studiu asupra conflictelor din viaţa de cuplu,
cercetătorii au descoperit că prezenţa activă în conversaţii
face ca partenerii să se simtă mai respectaţi în urma
certurilor şi contradicţiilor.

3. Partenerul controlează mereu situaţia în favoarea lui
Într-o relaţie sănătoasă, partenerii trebuie să fie egali.
Compromisurile inteligente şi cedarea temporară a con-
trolului contribuie la consolidarea relaţiei, în timp ce
acapararea controlului o distruge.
Dacă partenerul monopolizează controlul relaţiei, im-
pune-te şi cere-ţi răspicat drepturile. Dacă nu cedează,
spune-i că nu tolerezi acest comportament şi ia măsuri
concrete.

4. Partenerul nu îţi respectă familia şi prietenii
Evident că partenerul nu e obligat să-i agreeze pe
prietenii tăi sau pe membrii familiei tale la fel de mult ca
tine, dar e obligat să le acorde respect.
Pentru o relaţie de cuplu sănătoasă şi bazată pe respect
reciproc, este important ca fiecare partener în parte să
aibă o relaţie bună cu familia celuilalt. Chiar şi atunci
când nu sunt căsătoriţi, partenerii tot trebuie să respecte
aceste reguli.

5. Partenerul este mereu abuziv
Respectul începe cu angajamentul de a nu
răspunde niciodată prin violenţă,
indiferent că este vorba de
violenţă verbală sau vio le nţă

fizică. Fiecare este 
răs pun ză tor pentru propriile afirmaţii
şi fapte. 
Înjosirea, batjocorirea sau ame nin -
ţa  rea partenerului de viaţă denotă
o lipsă crasă de respect faţă de
acesta.

7 lucruri de care să te ferești,
atunci când te cerți

cu partenerul

Este atât de ușor să rănești pe cineva cu un cuvânt spus la furie și atât de
greu să îndrepți lucrurile… Luând aceste lucruri în calcul, ne-am gândit că
ar prinde bine tuturor un articol despre lucruri pe care să nu le facem,
atunci când ne certăm cu partenerul.
Nu implica un membru al familiei în cearta voastră.

Această ceartă trebuie să vă privească doar pe voi și pe nimeni
altcineva, deci nu te apuca să îi spui mamei ce ți-a făcut partenerul,
deoarece tu îl vei ierta, ea nu!

Evitați violența de orice tip
Atunci când se ceartă, oamenii au prostul obicei de a-și arăta cea
mai urâtă latură, cea violentă. Aici nu mă refer doar la cea fizică, ci
și la cea verbală. Nu o folosi niciodată!

Nu amesteca lucrurile
Dacă principala cauză a cerții este faptul că el nu a spălat vasele,
rezumă-te la asta, nu aduce în discuție alte certuri mai vechi sau
frustrări. Limitează-te la cauza principală a supărării.

Nu aduceți în discuție divorțul
Atunci când vei spune „hai să divorțăm”, gândește-te că este cea mai
puternică insultă adusă la adresa cuiva. Cu cât vei spune asta mai
des, cu atât partenerul se va distanța mai tare.

Nu plecați de acasă certați
Nu interesează pe nimeni problemele voastre, așa că nu plecați la o
întâlnire dacă sunteți certați, dacă nu reușiți să vă împăcați, mai bine
anulați orice ieșire și clarificați lucrurile. Este mult mai important.

Nu mergeți la culcare certați
Dacă veți face asta, a doua zi lucruile se vor desfășura și mai rău.
Doamnelor, așa cum nu trebuie să mergeți la culcare machiate, nici
nu trebuie să adormiți supărate pe partener.

Nu vă certați în public
Acest lucru este complet interzis, nu, nu, nu!!!! Indiferent care ar fi
problema, rezolvați-o acasă!

10 temeri ale bărbaților, despre
care nu vorbesc niciodată

„Este posibil ca bărbații să aibă
temeri? Par așa puternici și siguri
pe ei…” ar spune orice femeie.
Totuși este doar un mit.  Iată
cele 10 temeri ascun se ale
bărbaților, despre care nu
vorbesc niciodată!
Cum arată corpul lor
Încă de la o vârstă fragedă, fe -
me ile sunt învățate să arate bine
mereu. Totuși, nu există ace leași
lecții și pentru bărbați, iar asta

determină apariția complexelor cu privire la modul în care arată.
Banii  *  Cel mai des, bărbații se tem să nu rămână fără bani. Ei sunt

văzuți asemeni capului familiei și consideră că trebuie să se preocupe
în permanență de bunăstarea familiei. S-ar bucura enorm ca și
doamnele să aducă ceva în portofel.

Înălțimea  *  Cum să nu își facă griji? Când toate femeile consideră că
cei mai șarmanți bărbați sunt înalți… domnilor, nu vă mai îngrijorați,
pentru noi contează mărinimia!

Alt bărbat poate fi o amenințare  *  Chiar dacă gelozia bărbaților nu
este la fel de evidentă ca cea a femeilor, cu siguranță există acolo și îi
macină. Le puteți explica oricât că cea mai bună prietenă a voastră
este un bărbat, nu va vedea niciodată lucrurile prea limpezi.

Micile experiențe din relații  *  Cel mai mare coșmar al unui bărbat
este ideeea de a fi macho. Se tem de multe ori să înșele, dar totuși
o fac doar pentru a părea ceva ce nu sunt cu adevărat.

Părul  *  Pentru bărbați părul este o problemă, indiferent că este vorba
despre cel de pe corp sau despre cel de pe scalp. Dacă au chelie
este și mai grav, deoarece vor avea mereu un complex.

Dieta  *  “Sunt la dietă.” Bărbații aud mereu aceste cuvinte, însă dacă
încearcă și ei să o spună, sunt luați în derâdere. Nu este nimic
greșit în a avea grijă de corpul tău! Bravo, bravo, bravo!

Relația cu iubita  *  Câte articole ai citit despre salvarea unei relații?
Dacă ești femeie, probabil că multe însă vei fi surprinsă când vei
afla că și ei trag cu ochiul la astfel de articole.

Câți parteneri a avut iubita  *  Dacă partenera a avut în viața ei mai
mulți bărbați, în trecut, decât iubitul, acesta poate deveni temător
deoarece va crede că nu este suficient de experimentat pentru ea.

Exprimarea emoțiilor  * “Nu plânge, ești bărbat!” asta aud bărbații, încă
din copilărie. Dar ce, ei nu sunt oameni? Și ei au drep tul să își ex pri me
emoțiile. Deci, domnilor, dați frâu liber lacrimilor, dacă asta sim țiți!

Părinţii care cresc copii buni
ţin cont de aceste 5 aspecte!

Într-o lume marcată de schimbare,
copiii noştri adoptă obiceiuri şi
comportamente noi şi diferite de
cele cu care am crescut noi.
Noua generaţie are acces la
tehnologii noi care le permite să
facă lucruri pe care gene ra ţia mai
veche nici nu şi le-ar fi imaginat.
Şi totuşi, aceste tehnologii noi
distrag majoritatea copiilor,

făcându-i să uite efectiv să iasă din casă, să se joace la aer curat şi să so-
cializeze cu alţi copii de vârsta lor.
Părinţii de modă veche întâmpină dificultăţi mari dacă aleg să-şi educe
copiii în spiritul învăţăturilor tradiţionale care le-au fost transmise şi lor
cândva. Această provocare i-a determinat pe psihologii de la Universitatea
Harvard să aprofundeze studiile asupra diferenţelor educaţionale dintre
generaţiile vechi şi noi, evidenţiind intervenţiile cheie pe care orice părinte
modern trebuie să le facă în creşterea şi educaţia copiilor născuţi în era
tehnologiei. Iată sfaturile psihologilor în această privinţă!
Petrece mai mult timp cu copiii:  Nici consolele Xbox şi nici iPhone-

urile, oricât ar fi ele de moderne, nu vor putea înlocui vreodată
legătura emoţională pe care o părinte o stabileşte cu copilul său.
Atunci când co mu  nici deschis cu copilul, ascultând tot ceea ce are de
spus, ţi nând cont de părerile sale şi făcând împreună lucrurile care îl
fac fericit, sunt şanse mai mari ca odrasla să înveţe să fie la rân dul ei
atentă, grijulie şi respectuoasă. Atunci când comunici deschis cu
copilul şi îi asculţi dilemele, este totuşi important să încerci să îţi
menţii imparţialitatea. Nu exagera nici cu interdicţiile şi nici cu
încurajările dacă vrei ca fiul sau fiica ta să înveţe cât mai multe din
propriile expe rien ţe de viaţă.

Fii un bun model de urmat:  La o vârstă fragedă, copiii sunt numai ochi
şi urechi la per so a ne le cu care intră în contact, împrumutând foarte
repede comportamentele acestora. De aceea, părinţii trebuie să fie
lideri ire proşabili, trebuie să fie modele de urmat prin puterea pro priu lui
exemplu. Virtuţile precum corectitudinea, onestitatea, politeţea şi
bunătatea trebuie să fie demonstrate prin propriul comportament, şi nu
doar propovăduite. Copilul te va admira şi va dori să calce pe urmele
tale, dar numai dacă ştii să îi câştigi respectul.

Învaţă-ţi copiii să fie altruişti şi grijulii cu ceilalţi:  Este important ca
un copil să vadă şi să audă mereu că bunătatea şi altruismul sunt o
prioritate în toate situaţiile. Învaţă-ţi copilul să facă bine, chiar dacă e
greu în unele situaţii.  Cu fiecare prilej, reaminteşte-i copilului că
indiferent de vârstă, vor exista întotdeauna oameni în anturajul lor
care vor avea nevoie de ajutorul lor, de sprijinul lor şi de sfatul lor.

Învaţă-ţi copilul să fie recunoscător pentru ceea ce are: 
Încearcă să nu-ţi răsfeţi copilul! Arată-i că toate lucrurile oferite se
obţin prin muncă şi sacrificii, şi învaţă-l să respecte rolurile tuturor
membrilor familiei.  Copiii crescuţi în spiritul recunoştinţei sunt mai
predispuşi să devină adulţi generoşi, iertători, blânzi şi omenoşi.

Construieşte imaginea de ansamblu:  Este binecunoscut faptul că
copiii empatizează strâns cu membrii familiei şi prietenii apropiaţi,
dar adevărata provocare este să-ţi faci copiii să se pună şi în pielea
persoanelor străine pe care le întâlnesc în viaţă.  Copiii trebuie să
conştientizeze că modul în care acţionează se răsfrânge şi se
reflectă asupra tuturor oamenilor din jurul lor, nu numai asupra
prietenilor şi a membrilor familiei.

Iată şi alte comportamente recomandabile pentru postura de părinte:
Sprijină şi încurajează copiii timizi:  Mulţi copiii sunt timizi, iar dacă

nu îi ajuţi să iasă din zona de confort şi să înfrunte provocările de la
o vârstă fragedă, rişti să le adânceşti această timiditate. Ai grijă
totuşi să nu încerci să-i schimbi!

Trăieşte clipa alături de ei:  Ca părinte, este ceva normal să gândeşti
în perspectivă şi să faci planuri pentru viitor, dar copiii nu au această
mentalitate, trăind mereu momentul prezent. Ca să legi o conexiune
profundă cu ei, încearcă să trăieşti şi tu clipa alături de ei din când
în când, chiar dacă nu eşti mereu de acord cu împrejurările.

Ajută-i să înţeleagă şi să-şi exprimă stările prin care trec: Spre de-
osebire de copiii din generaţiile trecute, cei de astăzi par să nu aibă
vocabularul necesar pentru a exprima ceea ce simt. Atrăgându-i
copilului atenţia asupra stărilor prin care trece şi denumind în
cuvinte emoţiile şi sentimentele pe care le manifestă, îl vei ajuta să
înţeleagă mai bine aceste stări.

Păstrează-ţi calmul:  Oricât ţi-ar fi de greu uneori, fă tot posibilul să nu
ţipi la copiii tăi. Poţi să ridici tonul ca să te impui atunci când este
cazul, dar trebuie să-i înveţi să nu ţipe şi să nu îi jignească pe alţii
atunci când se înfurie.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

WESTERN de:    Adi Botea

ORIZONTAL:
1) Rătăcirea unor indivizi cu multă

experienţă.
2) Calificare în lipsa unor şanse palpa-

bile – Apărut pe un post urm ărit de
multă lume.

3) Termenul impus la succesiune –
Schimb de experienţă.

4) Ieşirea din ritm! – O urmă de discon-
fort (pl.) – Mancat pe dinăuntru!

5) A executa un stagiu practic –
Refăcut uşor după efort.

6) Formă de asociere.
7) Fac un scor strâns (sg.) – Angajate

la serviciul de ofertare.
8) Termenii unei diferenţe nule –

Domeniul comunicatelor wireless. 
9) Dări la mânăstiri! – Un semn specific

oriental – A se descoperi puţin.
10) A călca pragul din casă – Simulator

perfect de muncă.

VERTICAL:

1) Însuşiri cu care nu ne putem lăuda. 

2) O vorbă de început. 

3) Itinerant pe un drum fără pulbere –

Bătută la drumul mare.

4) Chipeş în sinea lui! – Pregătit pentru

campanie – Articole de fond.

5) Subţirele din fire – Sfârşitul lumii.

6) Absolvirea teologiei – Succinte în...

televiziune! 

7) Soluţie pentru răceală.

8) Titlu de mare maestru (pl.) – Căzut

la examenul de capacitate.

9) Caracter şters dintr-un context dat –

Ei vor să ia tot acolo unde-i pui (sg.).

10) Pus în faţa faptului împlinit – Văzut

cu ochi frumoşi.

Povestea adevărată a lupilor
care au salvat natura

Suntem invatati inca de mici ca lupii sunt rai. Povestea
„Capra cu trei iezi,” cea a celor „Trei purcelusi,” si multe
altele ne raman intiparite in minte si ne infioara la limita
dintre constient si subconstient atunci cand aflam povestile
adevarate despre atrocitatea lupilor. Astazi am sa va is-
torisesc un alt fel de poveste adevarata, despre felul cum
lupii pot salva natura, o poveste ce a reprezentat una din
cele mai incitante descoperiri stiintifice din ultimii 50 de
ani legate de ceea ce este numit „efectul trofic in cascada.”
Efectul trofic in cascada incepe de la varful lantului hranei
animalelor si se incheie la baza sa. Sa lasam deoparte
insa plictisitoarele terminologii stiintifice si sa vedem ce
s-a intamplat…
Totul a inceput la parcul national Yellowstone din SUA, in
1955, atunci cand lupii au capatat o noua sansa, si au
fost din nou introdusi in rezervatie. Desigur, acest lucru a
fost facut de oameni pentru a indrepta o greseala ce le-a
apartinut tot lor, dupa ce, in urma cu 70 de ani exterminasera
totii lupii de la Yellowstone National Park. Drept urmare a
acestui masacru, caprioarele s-au inmultit peste masura
si, pentru ca trebuiau sa se hraneasca cumva, au produs
importante pagube in padurile din rezervatie.
Oamenii s-au gandit ca pot pune stavila acestei explozii
demografice, si au incercat sa tina sub control numarul
de caprioare. In pofida acestui lucru, caprioarele si cerbii
nu si-au putut infrana dragostea tumultoasa a unora fata
de ceilalti, iar numarul lor a continuat sa creasca si tot sa

creasca pana cand oamenii au zis: „Gata! Ne-am saturat!
Pana aici! Trebuie sa aducem din nou lupi in Yellowstone.”
Zis si facut. In 1955, nici au au ajuns bine aici, si au si
inceput sa se dedea naravurilor lor binecunoscute, sarind
de indata la gatul caprioarelor.
Asta nu a fost tot! Lupii au reusit sa schimbe in timp si
comportamentul caprioarelor! Ele au pornit sa evite
anumite zone din parc, locurile unde puteau deveni cel
mai usor victime ale lupilor. In consecinta, acele zone au
inceput sa se regenereze! Copacii au crescut acolo de
cinci ori mai inalti decat pana atunci! Partile golase de
pamant au devenit paduri luxuriante pline de noi si variate
animale.
Pasarile cantatoare si-au facut cuiburi in copacii rasariti
acolo. Castorilor le plac arborii, asa ca s-au mutat si ei in
acele locuri. Ei au construit baraje si, in acest fel, s-au
creat balti ce au fost imediat luate in stapanire de rate
salbatice, bizami, vidre si o sumedenie de pesti.
Lupii au dat iama in coioti, iar acest fapt a permis sosirea
soarecilor si a iepurilor, urmati indeaproape de vulpi, nev-
astuici si bufnite. Vulturii plesuvi si ulii au descoperit ca
acea regiune era nemaipomenita pentru vanatoare, si nu
au intarziat nici ei sa-si faca aparitia. Intrucat noii copaci
au inceput sa dea roade, ursii grizzly nu au rezistata
tentatiei de a se infrupta din puzderia de fructe delicioase
de acolo!
Lupii au transformat chiar si raurile. Din cauza scaderii
coroziunii si a baltilor formate de-a lungul lor, raurile au
incetat sa se mai desparta in meandre, si au inceput sa-
si urmeze un curs ferm, bine fixat.
Lupii nu au schimbat asadar numai ecosistemul, ci si
topografia!
Aceasta poveste despre rolul benefic al lupilor ne invata
ca toate vietuitoarele din natura sunt interconectate. Daca
schimbam in rau cursul naturii, acest lucru va sfarsi prin a
ne afecta pe noi in rau. Ei, dar voi stiti foarte bine lucrul
asta, insa ce ne facem cu afaceristii si politicienii de la
noi care nu inceteaza sa ne inrautateasca viata punand
la pamant hectare peste hectare de padure?

Nu mai am puterea de a face
faţă. Ce ar trebui să fac?

Într-o zi, o tanara si-a vizi -
tat tatal care fusese profe -
sor de psihologie. Cu o
privire trista pe fata ei,
femeia a spus:
„Tata, sunt atat de obosi-
ta… totul merge pe dos
la locul de munca si in
via ta mea personala. Nu
mai am puterea de a face
fata. Ce ar trebui sa fac?”
Tatal ei a sarutat-o pe

frunte, i-a luat mana si i-a spus: „Lasa-ma sa-ti arat!”
El a mers in bucatarie si a pus apa in trei oale pe care le-
a pus apoi pe focul aragazului. A adus un ou, un cartof si
o mana de cafea. Apoi a pus fiecare ingredient intr-o
oala.
Dupa cateva minute el a oprit caldura si si-a intrebat fiica:
„Ei bine… ce vezi?”
Cartoful si oul au fiert… cafeaua s-a dizolvat.” – a spus
tanara.
„Desigur…Dar, uite… Cartoful, care era dur si greu a
devenit moale si putin usor. Oul era fragil si lichid… insa
a devenit greu si dur. La exterior cartoful si oul arata la
fel, insa in interior sunt complet diferite… Acelasi lucru se
intampla si cu oamenii. Oamenii care par puternici la
exterior se pot pierde si pot deveni slabi cand apar
probleme in viata lor, iar cei care par sensibili vor deveni
mai puternici.”
„Si cum ramane cu cafeaua?” – a intrebat tanara cu-
rioasa.
„Ah, cafeaua este cea mai interesanta. Ea a fiert in noul
mediu agresiv si a schimbat si mediul, transformand apa
intr-o bautura calda gustoasa. Cafeaua este ca acei
oameni care nu pot fi modificati de situatia lor, ci s-a
folosit de ce avea pentru a face ceva nou. Acesti oameni
gasesc o modalitate de a trece mai departe peste orice
problema in viata. 
Acum… alegerea iti apartine: tu ce vrei sa fii?”

Psiholog Alina Blagoi
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Gigi Becali a păstrat secretul
o viaţă întreagă. 

Cine este, de fapt, soţia lui
Gigi Becali este cunoscut la fiind un bun creştin, dar
şi un familist convins care merge săptămânal la
biserică. Omul de afaceri o are alături de el pe soţia
lui, Luminiţa care este cu 12 ani mai tânără ca el. 

Ceea ce puţini ştiu este faptul că Luminiţa este
verişoara de gradul trei a lui Gigi Becali. În cadrul
unei emisiuni televizate, Gigi Becali a făcut ceea ce
a rămas singura referire la această legătură: ,,Bunicii
noștri au stat în aceeași casă, suntem rude de gradul
trei, dar asta contează mai puțin.”
În urmă cu ceva vreme, după ce Becali a fost întrebat
de problemele de sănătate, acesta a făcut o declarație
emoționantă despre femeia care a fost alături de el
în tot acest timp: ,,Așa a vrut Dumnezeu, să îmi cadă
dintele, și mi-a căzut! Mie nu mi-e rușine, de ce să
îmi fie? Mai ales că eu sunt însurat, nu mai am
nevoie să mă însor, am o soție pe care o iubesc
foarte mult și Dumnezeu mi-e martor! Mi-ar fi fost
rușine dacă furam sau păcătuiam!”, a mărturisit
patronul echipei Steaua.

Harvey Weinstein, 
multiple acuzații de viol

Producătorul Harvey Wein-
stein, acuzat de agresiune
sexuală de către mai multe
vedete de la Hollywood, se
confruntă cu încă două
acuzații de viol. Abuzurile s-
ar fi petrecut la sfârşitul anilor
1980, respectiv în 1992, re-
lateaza Bbc.com, citat de
News.ro.

Una dintre noile acuzaţii este adusă de actriţa Lysette
Anthony, pe care Harvey Weinstein ar fi atacat-o la
locuinţa ei din Londra, la sfârşitul anilor 1980. Cealaltă
femeie, neidentificată, a spus că a fost violată de
producător în 1992, când era angajată la compania
lui, în Londra.
Vorbind pentru The Sunday Times, Lysette Anthony
a spus că a anunţat Metropolitan Police din Londra
că a fost atacată de Weinstein.
Actriţa, cunoscută pentru apariţia sa în serialul de
telviziune „Hollyoaks”, a spus că l-a întâlnit pe pro -
ducător în 1982, când a filmat pentru pelicula „Krull”,
iar Weinstein ar fi atacat-o câţiva ani mai târziu.
Lysette Anthony a mai spus că a fost un atac „jalnic
şi revoltător”, care a dezgustat-o.
Metropolitan Police din Londra a confirmat că a primit
o plângere cu privire la o agresiune sexuală, fără să
ofere alte detalii. Cealaltă femeie care îl acuză pe
Weinstein de viol a vorbit pentru Mail On Sunday,
care nu i-a publicat numele.
Scandalul Weinstein a început pe 5 octombrie, după ce
The New York Times şi The New Yorker au publicat
articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător
de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth
Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele
şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte fe mei,
între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.

Producătorul a fost concediat din The Weinstein Co.,
după ce anunţase că se retrage pentru o perioadă
nedeterminată de la cârma firmei pe care a înfiinţat-
o împreună cu fratele lui, Ben.
Meryl Streep, Judi Dench, Bob Iger, George Clooney,
Jennifer Lawrence, James Gunn, Leonardo DiCaprio,
Brie Larson, Megan Ellison, Julianne Moore, Seth
Rogen, Kevin Smith, Lena Dunham, Judd Apatow,
John Oliver, Patricia Arquette şi Mark Ruffalo, între
alţii, au condamnat comportamentul lui Weinstein
faţă de femei.
Mai mulţi laburişti, membri ai Parlamentului, îi cer
prim-ministrului Theresa May să retragă titlul de Co-
mandor al Imperiului Britanic pe care producătorul
Harvey Weinstein l-a primit în 2004.
BAFTA (British Film Academy of Film and Television
Arts) i-a retras producătorului statutul de membru.
Soţia lui Harvey Weinstein, Georgina Chapman, co-
fondatoare a brandului de lux Marchesa, a anunţat,
pe 10 octombrie, că se desparte de producător,
pentru „actele sale de neiertat”.
Academia de Film Americană, care acordă premiile
Oscar, i-a retras, sâmbătă, titlul de membru
producătorului hollywoodian.
New York Police Department (NYPD) şi Metropolitan
Police din Londra au anunţat că au început o
investigaţie privind acuzaţii de agresiune sexuală
aduse producătorului Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein, în vârstă de 65 de ani, este o
persoană importantă în industria cinematografică,
producţiile sale însumând peste 300 de nominalizări
la Oscar şi 81 de premii oferite de Academia de Film
Americană.

Starul Robert Downey Jr.
dezvăluie un cerc de pedofilie

al Elitei de la Hollywood
Starul dezvăluie numele unor
elite puternice asociate rețelei
de pedofilie la nivel mondial!
Celebrul actor Robert Downey
Jr. a dezvăluit infor ma ții înfri -
co  șătoare și a descoperit ca-
pacul pe un Hollywood colos-
al.
Cercul pedofilic, care constă
din elite puternice "pe tot glob-
ul".
Starul filmului "Iron Man" a ex-
pus în public o mare amploare
a pedofiliei, a pros ti tu ției, pre-
cum și a traficului de ființe
umane implică un număr, așa
cum spune el, “sick fucks”.
Nu numai că a dat numele

unor dintre cele mai renu mi te vedete ale Hollywood-ului,
dar și el dăramat si cateva dintre numele de oameni
puternici din SUA, numindu-i o "Rosetta Stone a oricărei
perversiuni de la Hollywood pe tot globul" și o acuză că
oferă servicii depravate pentru "elitele arabi, Wall Street,
DC, Royals și Hollywood".
Domnul Downey Jr. este doar unul dintr-o linie lungă de
vedete de film care au decis să expună actul pedofiliei din
politică și de divertisment. Cu toate acestea, până acum,
a fost cel mai dispus să împărtășească nume și detalii.
El a afirmat că motivul pentru care face acest lucru este
"a face unele greșeli", adăugând:
"Nu am nici o problemă cu oameni care actioneaza prin
liber consimtamant în viața lor privată atâta timp cât este
de acord - (copii și animalele nu pot să consimtă!) și NU
suferă mental sau fizic. "
El spune că era un "prieten" personal al unei femei pe
nume Diana Jenkins. Este Rosetta, menționată mai sus
Piatră oricarui scandal și perversiune de la Hollywood pe
tot globul.

Actorul o descrie ca pe un "divorț Super-bogat", al sotului
sef la banca britanică Barclay - avand grija de banii in-
vestitorilor arabi! "Acest mare filantrop, donator politic,
sprijinitor de arte și gazda de evenimente sociale in lumea
a condus o retea de fete de înaltă clasă pentru arabii de
pe Wall Street, Washington DC, Regalitati și de la magnati
de Hollywood.
Cei mai buni prieteni ai săi sunt:   Sean Penn, Ari Emanuel,
George Clooney, Clive Davies, mentorul lui Whitney
Houston, Cindy Crawford și "micul său animal" Hayden
"Leslie P" Panettiere. Diana este de fapt legătura dintre
arabi bogați, Asiatici, actrițe / modele de atleți și Holly-
wood.
Apoi a acuzat-o pe Leslie P de a încuraja și de a participa
la viața rătăcită a soțului ei, luând-o pe Diana
locul mamei în viața ei. Acțiunile lui Leslie au trecut linia în
depravare și boală inumană.
Iată ce a spus el despre ea: "Nu a avut șanse doar să o
oprească sau să plece cu copiii, dar ea a ales să nu-i pro-
tejeze copiii și să renunțe la boala hedonistă din dormitorul
ei (toate pentru lăcomia ei). "
"Nu doar violența fizică și psihică pe care o bucură, ci
apetitul ei insatisabil pentru cel mai bizar rahat pe care îl
poate răsfățați-vă singuri. I sa oferit ajutor de către unii
care i-au îngrijit cu adevărat și îngrijorați de ea. Ea le-a
batjocorit si a ruinat-o pe ea. Acum? Ea o dorește și nu ia
în considerare nimic tabu. NIMIC! Doar intreaba Mario
Lopez. "
Potrivit lui Jezebel, Robert Downey Jr. a vorbit, de
asemenea, despre perversiunile sexuale ale actorului /
producatorului de Nickelodeon Dan Schneider, ceea ce
înseamnă că camera 23 de cameră de masă Diana
Jenkins este, în realitate, un catalog de clienți și fete de
apel.
Cu toate acestea, el și-a încheiat afirmația pe o notă
pozitivă, asigurându-se că există încă oameni buni în
Hollywood și chiar a dat o listă cu numele celor care sunt
cu siguranță "fără sfinți", dar nu sunt și pedofili.
"Deci da, câțiva minunați oameni din Hollywood pe care-i
cunosc personal:
(Ei au defecte și nu sunt perfecți, dar sunt MULȚUMI care
sunt opusul celorlalți bolnavi):
David Kelley John Hughes (a fost cel mai bun),
Natasha Gregson Wagner, Bryan Lourd,
Neil Patrick Harris,    Jon Hamm, Guy Ritchie,
Tommy Lee Jones,    Susanna Hoffs, 
Kevin Kline & Phoebe Cates,    Drew Barrymore,
Steve Martin,    Rachel McAdams,   Bob Kosberg,
Sofia Coppola,   Zoe Cassavetes,   Moon Zappa,
Brad Pitt,    John Favreau,  Amber Heard,
Jerry Bruckheimer,    Molly Ringwald,   Tom Hanks,
Rob Reiner,   Susan Downey,   Will Staeger,
Miranda Cosgrove,    Seth Macfarlane,
Richard Lovett,   Johnny Depp,   Akiva Goldsman,
Alan Horn, Elton John, Kate Beckinsale,
Ron Meyer și da ... Chiar și Mel Gibson

Și aproximativ 2.000 de alți oameni ale căror nume nu le-
ați recunoaște niciodată. Nu sunt îngeri și nu perfecți - nici
eu nu sunt. Dar ei sunt oameni adevărați care știu ce
înseamnă să fii un adevărat prieten ".
Chiar dacă este frumos să auzi că există încă niște
oameni buni la Hollywood, este deranjant să te gândești
chiar și la asta atât de mizerabil încât să meargă după cei
mai nevinovați și neajutorați.
Robert Downey Jr. susține că unul dintre conducătorii din
spatele acestei rețele de pedofilie este o femeie pe nume
Diana Jenkins. Dar cine este ea?
Diana este o refugiata bosniaca care a fost căsătorita cu
șeful băncii Barclays din Marea Britanie, Roger Allan
Jenkins.
După ce a divorțat cel mai bine plătit bancher din Londra,
sa stabilit ca fiind una dintre cele mai influente persoane
din America, care operează din umbre. De asemenea, a
adus mai mult de 1 milion de dolari pentru organiyatiile de
catitate ale lui Bill si Hillary Clinton.
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• Scrisoarea unei blonde către fiul ei
Iti scriu aceste randuri ca sa stii ca iti scriu. Daca primesti
aceasta scrisoare inseamna ca a ajuns cu bine. Daca nu o
primesti, atunci sa ma anunti pentru a ti-o mai timite o data. 
Iti scriu incet pentru ca stiu ca tu nu citesti prea repede.
Acum cateva zile tatal tau a citit ca marea majoritate a acci-
dentelor se petrec la o distanta de un kilometru de casa. De
aceea ne-am hotarat sa ne mutam mai departe. Noua casa
este minunata; are si masina de spalat, dar nu stiu sigur daca
merge. Ieri, am bagat lenjeria in ea, am tras de maneta, si de-
atunci n-am mai vazut-o.
Vremea pe aici nu e foarte rea. Saptamana trecuta n-a plouat
decat de doua ori. Prima data, ploaia a tinut 3 zile, a doua
oara 4 zile.
A propos de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus ca
daca o trimitem cu nasturi, cum sunt ei grei, o sa coste mai
mult; atunci am taiat nasturii si i-am pus in buzunar.
In sfarsit, l-am ingropat pe bunicu’; l-am gasit cand ne-am
mutat. Era in dulap din ziua in care a castigat la ‘De-a v-ati
ascunselea’.
Sa-ti mai zic ca alaltaieri, a explodat bucataria si tatal tau si
cu mine am ‘zburat’ din casa. Ce emotie! a fost pentru prima
data dupa multi ani cand tatal tau si cu mine iesim impreuna
undeva.
A venit doctorul sa vada daca suntem in regula, si mi-a pus
un tub din sticla in gura. Mi-a zis sa nu vorbesc 10 minute.
Tatal tau s-a oferit sa cumpere tubul acela.
Si daca tot vorbim de taica’tu, te anunt ca si-a gasit de lucru,
e foarte mandru de asta. Lucreaza peste aproape 500 de oa-
meni. L-au angajat sa tunda iarba in cimitir.
Sora ta Julia, cea care s-a casatorit cu sotul ei, a nascut in
sfarsit, da’ nu stim inca sexul copilului. N-as putea inca sa-ti
spun daca esti unchi sau matusa. 
Taica’tu a intrebat-o pe sora-ta Lucia daca mai este insarci-
nata. Lucia i-a zis ca da, in cinci luni de-acum; atunci taica’tu
a intrebat-o daca era sigura ca era al ei. Ea i-a spus sigura
ca da. Ce fata sigura, cata mandrie! Asa fata, asa tata!
Varul tau Paul s-a casatorit si se roaga in fiecare zi in fata
sotiei lui. E fecioara!
Dimpotriva, nu l-am mai vazut pe unchiul Vasile, ala care a
murit anul trecut…
Cel mai rau e frate-tu’ ala’ mic, Ionut. A incuiat masina si a
lasat cheile inauntru. A trebuit sa se duca pana acasa sa
aduca dublura ca sa ne scoata pe toti de acolo.
Bine, fiule. Nu pot sa-ti trec adresa pe plic pentru ca n-o stiu.
De fapt, ultima familie care a locuit aici, a plecat cu numerele
pentru a le pune la noua adresa.
Daca o vezi pe Margareta, transmite-i salutarile noastre. Daca
n-o vezi nu-i spune nimic.
Mama ta care te adora,

• Mămico, vaca zice muuu sau nuuu?
- Eh, depinde de bou.

• De băut la toată lumea. Fac cinste. Mi s-a născut un fiu.
- Ce greutate şi lungime?
- 4 kg. 53 cm.
- Bravo. Cum se simte soţia?
- Ah, ea încă nu ştie.

• Sunt supărată, soţul m-a ofensat grav.
- Cum aşa?
- L-am rugat să-mi dea 200 de euro să merg la cabinetul de
înfrumuseţare şi el mi-a dat 500.

• O soţie vine acasă seara târziu, cu o zi mai devreme după ce
fusese plecată  într-o călătorie de  afaceri și deschide încet
uşa de la dormitor.
De sub pătură vede ieşind patru  picioare în loc de două.   Se
întinde după bâta de baseball și începe să lovească cu sete
pătura. După ce termină se duce în bucătărie să se
răcorească cu un pahar de vin. Când intră in bucătărie, îl vede
pe soţul său citind revistă.

“Bună, dragă!”, spune el…  “Părinţii tai au venit în vizită și i-am
lăsat să  stea în dormitorul nostru. I-ai salutat și tu?”

• Ea: Iubitule, sunt gravidă. Ce ai  vrea să fie?
El: Banc

• Femeile se împart în trei  categorii:
1. Frumoase.
2. Credincioase.
3. Frumoase şi credincioase, dar din plastic

• - Dragă, de 2 ore soţul tău flirtează cu blonda aia și tu nu zici
nimic?!
- Ssst, taci din gură, că vreau sa vad cât poate să mai stea

cu burta suptă.

• INTR-O  FIRMA , 4 FEMEI  IN   BIROU:
SEFA (nu se specifica ce culoare de par) Si  3   CONTABILE,
UNA  BRUNETA, UNA  ROSCATA, SI CEALALTA  BLONDA
De la o vreme, Sefa pleca totdeauna mai devreme de la ser-
viciu, sub diverse pretexte
Intr-o zi, se gandesc fetele ca daca sefa pleaca, pleaca si
ele....
Zis si facut, si cum a iesit sefa pe usa, hop si ele, sa profite

de 2 ore libere.
- Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitand de faptul
ca are timp mai mult sa fie în forma.........
- Roscata merge la cumparaturi.........
Blonda, ca o sotie cuminte si iubitoare, merge acasa, sa prof-
ite de 2 ore în plus langa sotul ei iubit
Acasa, insa, dupa ce intra, aude zgomote din dormitor, si când
se uita pe furis pe usa, ii vede pe barbatu-sau si pe Sefa ei.
Tiptil, se strecoara afara din casa fara sa zica nimic si se duce
in parc, asteptand sa treaca timpul
A doua zi, Sefa iar dispare cu doua ore inainte de terminarea
programului.Celelalte vor si ele sa plece, numai blonda statea
la birou.
– Haide, tu nu pleci ?
– Nu, nu plec, ca ieri era cat pe ce sa ma prinda sefa!..

• Regulile gratarului !
Sa ne aducem aminte cateva puncte cu privire la regulile gat-
itului, pentru ca acesta este singurul gatit pe care il intreprind
barbatii adevarati, deoarece de asta este legat intotdeauna o
anumita doza de pericol. Cand un barbat se declara pregatit
sa preia prepararea gratarului, se declanseaza urmatoarea
serie de evenimente:

1) Femeia cumpara mancarea.
2) Femeia face salata, pregateste legumele si desertul.
3) Femeia pregateste carnea pentru gratar, o aseaza pe o tava,

impreuna cu toate celelalte ustensile necesare si o duce afara,
unde barbatul sta deja asezat cu o bere in mana in fata
gratarului. Si aici vine punctul cel mai important al intregii des-
fasurari:

4) BARBATUL ASEAZA CARNEA PE GRATAR!
5) Apoi mai multe activitati de rutina, femeia aduce farfuriile si

tacamurile afara
6) Femeia informeaza barbatul ca carnea mai are putin si se

arde
7) EL ii multumeste pentru aceasta informatie importanta si mai

comanda totodata inca o bere la ea, in timp ce EL se ocupa
de situatia de urgenta.
Si apoi inca un punct foarte important!

8) BARBATUL IA CARNEA DE PE GRATAR SI O DA FEMEII!
9) Apoi urmeaza din nou rutina. Femeia aranjeaza farfuriile,

salata, painea, tacamurile, servetelele si sosurile si aduce totul
afara pe masa.

10) Dupa masa femeia elibereaza masa, o curata, spala vasele 
Si din nou, foarte important!!!:

11) TOTI  IL LAUDA PE BARBAT PENTRU CALITATILE LUI IN
ARTA GATITULUI SI II MULTUMESC PENTRU MANCAREA
SUPER BUNA!

12) Barbatul o intreaba pe femeie cum i-a placut faptul ca nu a
fost nevoita sa gateasca si cand observa ca ea e cam
botoasa, ajunge la concluzia, ca pe femei nu le poti satisface
oricum niciodata.
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Se prefigurează o nouă generaţie: 
copiii modificaţi genetic

O stire interesanta a ajuns pana la noi: o tehnologie de „editare”,
de modificare a genomului in embrioni umani, a fost realizata in
premiera in SUA. Termenul de editare, in mediile in care este folo -
sit, inseamna modificare a documentelor, scrise sau de imagine
foto sau video. In genetica, „editare” vrea sa insemne modificarea
genelor, asa cum se intampla in cazul organismelor modificate
genetic (GMO), interzise in Europa, dar permise in SUA. Recent,
potrivit Universitatii de Stiinta si Sanatate Oregon din Portland, a
fost realizata in premiera in SUA tehnologia de modificare a
genomului in embrioni umani.

Cercetarea este considerata
una revolutionara, atat in ceea
ce priveste numarul embrionilor
pe care s-au efectuat experi-
mente, cat si prin de mon stra -
rea faptului ca este po sibila
corectarea, in conditii de sigu -
ran ta si in mod eficient, a ge -
ne lor „defecte”, a acelora ras -

pun zatoare de provocarea bolilor ereditare. Mai multe state ame -
ri cane au semnat o conventie care interzice aceasta practica pe
fondul ingrijorarii ca ar putea fi utilizata pentru a fi con ce puti asa-
numiti „designer babies”, in limba romana „copii modificati genetic”.
Cercetarea, condusa de Shoukhrat Mitalipov, directorul Centrului
pentru Celule Embrionare si Terapie Genetica din cadrul universitatii,
a explicat ca tehnica implica o teh no logie cunoscuta drept CRISPR,
„care a deschis noi orizonturi in medicina genetica datorita capacitatii
sale de a modifica genele in mod rapid si eficient”.
CRISPR functioneaza asemenea unor „foarfece” moleculare care
permit decuparea selectiva a zonelor nedorite din cadrul genomului
si inlocuirea acestora cu noi fragmente de ADN. Fata de acest gen
de „croitorie genetica”, in de cem brie 2015, mai multi cercetatori,
intre care s-a numarat si David Baltimore, laureat al premiului
Nobel pentru Medi ci na, au sustinut, in cadrul unei intalniri la nivel
international la Washington, ca utilizarea tehnologiei care per mi te
modificarea genetica in embrioni umani in scopuri terapeutice,
cum ar fi corectarea bolilor genetice, este „iresponsabila” pa na
cand nu va fi rezolvata, printre altele, „o intelegere adec vata a ris -
cu rilor si a potentialelor beneficii si alternative”.
Pe buna dreptate s-a subliniat faptul ca aceasta „joaca de-a Dum-
nezeu” nu poate prezice efectele adverse ale unei schimbari in
ADN-ul celulelor embrionului, sau pericolul ca aceste modificari sa
poata deveni permanente si transmise apoi generatiilor vii toa re,
alterand evolutia umana. Daca porumbul poate fi modi fi cat genetic
si poate fi mancat fara pericole prea mari, alterarea ge no mului
uman poate avea efecte apocaliptice. In plus, aceasta teh ni ca
capabila sa corecteze genele defectuoase res ponsabile de boli
ereditare ar putea deschide calea spre crearea de popu la tii „su -
perioare”, a unei noi eugenii, cu exacerbarea inegalitatilor sociale.
Inorand avertismentele stiintifice si morale Academia Nationala
de Stiinta si Academia Nationala de Medicina din Statele Unite
au anuntat ca progresele stiintifice fac ca modificarea genetica
in cadrul celulelor reproductive umane sa fie„o posibilitate
realista care merita luata serios in seama”. Ca o incununare,
tehnica de „editare” a genomului uman, inceputa din 2012, a
fost onorata de revista Science cu titlul de inventia anului 2015.
Eugenizare de consum
Cand e vorba sa promoveze descoperiri tehnologice sau realizari
medicale in premiera, agentiile de stiri introduc in fata beneficiile
pentru sanatatea si binele omului. Cu aceasta speranta in suflet
sunt consumate astfel de stiri de marele public. Numai ca
exista si voci care scot la iveala pericolele ascunse ale unor
asemenea realizari. Acesta este si cazul specialistului in biologie
moleculara, dr. David King, care trage un semnal de alarma:

modificarea ge no mului uman ne aduce cu un pas mai aproape
de eugenia de consum!
Iata cateva idei din articolul sau: Deturnata de piata libera, „ed-
itarea” genei umane va duce la o mai mare inegalitate sociala,
dictata de bani: copiii programati genetic.
„Speranta pentru familiile cu probleme genetice” si „Descoperire
stiintifica epocala”, acestea sunt titlurile de pe prima pagina a
ziarelor din toata lumea care anunta folosirea unei tehnologii
care a modificat embrionii umani pentru a elimina mutatiile care
provoaca insuficienta cardiaca. Dar, daca dam la o parte en-
tuziasmul, adevarul este ca avem deja modalitati de a evita
nasterea copiilor cu astfel de probleme, acolo unde este cazul,
prin testarea genetica a embrionilor.

In cazul in care ingineria ge-
netica poate intr-adevar sa
faca ceva pe care selectia
embrionului nu il poate face,
este in imbunatatirea genetica
– mai bine cunoscuta sub
numele de designer babies.
Din pacate, aceasta va fi o
piata reala. Exista aceasta
dinamica in cazul tehnicii „IVF

cu trei parinti” folosita in cazuri foarte rare de maladii genetice
mitocondriale. Deja, un om de stiinta a creat copii folosind
aceasta tehnica in Mexic (in special pentru a evita reglementarile
americane) si o companie a fost deja infiintata cu scopul de a
dezvolta stiinta copiilor modificati genetic. Avem deja o eugenie
(ameliorare genetica a individului) de consum pe piata americana
de donatori de ovule, unde femeile obisnuite din clasa muncitoare
primesc 5.000 de dolari pentru ovulele lor. Insa, odata ce incepe
crearea unei societati in care copiii bogati au avantaje biologice
fata de ceilalti copii, notiunile de baza ale egalitatii umane
zboara pe fereastra. In schimb, ceea ce se obtine este o
inegalitate sociala scrisa in ADN! Consecintele sociale ale con-
trolului felului in care oamenii pot sa se nasca sunt oribile!
Treaba parintilor este aceea de a iubi copiii in mod neconditionat,
oricat de inteligenti / atletici / superficiali sunt ei; si nu sa scrie
capriciile si prejudecatile lor in genele copiilor modificati.
Culturile modificate genetic constituie o buna comparatie. Con-
fruntati cu un absolutism la fel de iresponsabil din partea
comunitatii stiintifice – precum si cu concurenta evidenta pentru
faima si profit – miscarea verde a simtit ca trebuia sa ia in
mainile ei problema alimentelor modificate genetic. Acum se
pare ca este timpul sa militeze pentru o interdictie globala a in-
gineriei genetice a oamenilor. Trebuie sa oprim aceasta cursa
pentru primul copil modificat genetic!
Dr. David King este fost biolog molecular si fondator al Human

Genetics Alert, un grup civic independent de supraveghere
care sustine drepturile de avort.

Miliardarii care își injectează
sânge de adolescenți 

pentru a deveni „nemuritori”
O nouă modă se conturează în rândul persoanele foarte bogate.
În încercarea de a rămâne tineri, ei recurg la o procedură care,
conform studiilor, îi poate feri de ceea ce până acum numeam
„inevitabil”: îmbătrânirea și toate problemele de sănătate care
vin odată cu ea.
Peste 100 de oameni bogați au primit transfuzii de sânge de la
per soane mai tinere la o clinică din San Francisco. Fiecare
procedură a costat 8.000 de dolari. În ce constă? Pacientul este
injectat cu doi litri și jumătate de plasmă – elementul lichid din
sânge care rămâne după ce alte celule au fost eliminate – luată
de la persoane tinere, potrivit BBC. 

Procedura este pre zen tată sub forma unei oferte experimentale
care promite înti ne rirea celor bătrâni. Vârsta medie a pacienților
este de 60 de ani.
Jesse Karmazin, un om de știință în vârstă de 32 de ani, care a
fondat clinica din SUA, a declarat că rezultatele inițiale ale
pacienților săi au fost încurajatoare. „Ar putea îmbunătăți lucruri
precum aspectul fizic, diabetul, funcționarea inimii sau memoria.
Acestea sunt toate aspecte care au o cauză comună: îmbătrânirea.
Nu pot încă să spun că va oferi nemurirea, dar cred că se
apropie foarte mult”, a declarat Jesse Karmazin.

Acest tratament nou vine în contextul în care mai multe studii au
demonstrat, în ultimii 17 ani, că unirea sistemelor circulatorii (de -
nu mită parabiosis) între șoarecii bătrâni și cei tineri întinerește or-
agnele, mușcii și celulele stem. Pe lângă acestea, o cercetare
efectuată anul trecut a evidențiat că plasma oamenilor tineri are
un efect de întinerire atunci când este injectată în șoarecii bătrâni.

O femeie i-a trimis un mesaj 
amantului. Nu se aștepta 

la răspunsul pe care l-a primit
Un schimb de mesaje sms a fost publicat pe internet și a atras
atenția utilizatorilor. O femeie a vrut să trimită un mesaj amantului,
dar mesajul nu a ajuns unde trebuia.
Femeia încerca să-l cheme acasă la ea pe amant pentru o
întâlnire romantică, pentru că soțul ei este plecat. A primit un
răspuns sec, un refuz. Supărată, l-a întrebat de ce nu dorește
să vină.

Șocul a venit o dată
cu răspunsul celui
care a primit mesajul.
I se cerea să verifice
cui a trimis mesajul.
Femeia îi trimisese
mesajul unei alte per-
soane. Îi trimisese
mesajul chiar fiului
ei!

Acesta a preferat să-
i trimită nota de plată
pentru tăcerea sa:
bani, un telefon și un
laptop. 
Totul pentru a păstra
secretul în fața tatălui.
O dată cu banii, fe-
meia și-a pierdut și
respectul fiului ei.
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Se prefigurează o nouă generaţie: 
copiii modificaţi genetic

O stire interesanta a ajuns pana la noi: o tehnologie de „editare”,
de modificare a genomului in embrioni umani, a fost realizata in
premiera in SUA. Termenul de editare, in mediile in care este folo -
sit, inseamna modificare a documentelor, scrise sau de imagine
foto sau video. In genetica, „editare” vrea sa insemne modificarea
genelor, asa cum se intampla in cazul organismelor modificate
genetic (GMO), interzise in Europa, dar permise in SUA. Recent,
potrivit Universitatii de Stiinta si Sanatate Oregon din Portland, a
fost realizata in premiera in SUA tehnologia de modificare a
genomului in embrioni umani.

Cercetarea este considerata
una revolutionara, atat in ceea
ce priveste numarul embrionilor
pe care s-au efectuat experi-
mente, cat si prin de mon stra -
rea faptului ca este po sibila
corectarea, in conditii de sigu -
ran ta si in mod eficient, a ge -
ne lor „defecte”, a acelora ras -

pun zatoare de provocarea bolilor ereditare. Mai multe state ame -
ri cane au semnat o conventie care interzice aceasta practica pe
fondul ingrijorarii ca ar putea fi utilizata pentru a fi con ce puti asa-
numiti „designer babies”, in limba romana „copii modificati genetic”.
Cercetarea, condusa de Shoukhrat Mitalipov, directorul Centrului
pentru Celule Embrionare si Terapie Genetica din cadrul universitatii,
a explicat ca tehnica implica o teh no logie cunoscuta drept CRISPR,
„care a deschis noi orizonturi in medicina genetica datorita capacitatii
sale de a modifica genele in mod rapid si eficient”.
CRISPR functioneaza asemenea unor „foarfece” moleculare care
permit decuparea selectiva a zonelor nedorite din cadrul genomului
si inlocuirea acestora cu noi fragmente de ADN. Fata de acest gen
de „croitorie genetica”, in de cem brie 2015, mai multi cercetatori,
intre care s-a numarat si David Baltimore, laureat al premiului
Nobel pentru Medi ci na, au sustinut, in cadrul unei intalniri la nivel
international la Washington, ca utilizarea tehnologiei care per mi te
modificarea genetica in embrioni umani in scopuri terapeutice,
cum ar fi corectarea bolilor genetice, este „iresponsabila” pa na
cand nu va fi rezolvata, printre altele, „o intelegere adec vata a ris -
cu rilor si a potentialelor beneficii si alternative”.
Pe buna dreptate s-a subliniat faptul ca aceasta „joaca de-a Dum-
nezeu” nu poate prezice efectele adverse ale unei schimbari in
ADN-ul celulelor embrionului, sau pericolul ca aceste modificari sa
poata deveni permanente si transmise apoi generatiilor vii toa re,
alterand evolutia umana. Daca porumbul poate fi modi fi cat genetic
si poate fi mancat fara pericole prea mari, alterarea ge no mului
uman poate avea efecte apocaliptice. In plus, aceasta teh ni ca
capabila sa corecteze genele defectuoase res ponsabile de boli
ereditare ar putea deschide calea spre crearea de popu la tii „su -
perioare”, a unei noi eugenii, cu exacerbarea inegalitatilor sociale.
Inorand avertismentele stiintifice si morale Academia Nationala
de Stiinta si Academia Nationala de Medicina din Statele Unite
au anuntat ca progresele stiintifice fac ca modificarea genetica
in cadrul celulelor reproductive umane sa fie„o posibilitate
realista care merita luata serios in seama”. Ca o incununare,
tehnica de „editare” a genomului uman, inceputa din 2012, a
fost onorata de revista Science cu titlul de inventia anului 2015.
Eugenizare de consum
Cand e vorba sa promoveze descoperiri tehnologice sau realizari
medicale in premiera, agentiile de stiri introduc in fata beneficiile
pentru sanatatea si binele omului. Cu aceasta speranta in suflet
sunt consumate astfel de stiri de marele public. Numai ca
exista si voci care scot la iveala pericolele ascunse ale unor
asemenea realizari. Acesta este si cazul specialistului in biologie
moleculara, dr. David King, care trage un semnal de alarma:

modificarea ge no mului uman ne aduce cu un pas mai aproape
de eugenia de consum!
Iata cateva idei din articolul sau: Deturnata de piata libera, „ed-
itarea” genei umane va duce la o mai mare inegalitate sociala,
dictata de bani: copiii programati genetic.
„Speranta pentru familiile cu probleme genetice” si „Descoperire
stiintifica epocala”, acestea sunt titlurile de pe prima pagina a
ziarelor din toata lumea care anunta folosirea unei tehnologii
care a modificat embrionii umani pentru a elimina mutatiile care
provoaca insuficienta cardiaca. Dar, daca dam la o parte en-
tuziasmul, adevarul este ca avem deja modalitati de a evita
nasterea copiilor cu astfel de probleme, acolo unde este cazul,
prin testarea genetica a embrionilor.

In cazul in care ingineria ge-
netica poate intr-adevar sa
faca ceva pe care selectia
embrionului nu il poate face,
este in imbunatatirea genetica
– mai bine cunoscuta sub
numele de designer babies.
Din pacate, aceasta va fi o
piata reala. Exista aceasta
dinamica in cazul tehnicii „IVF

cu trei parinti” folosita in cazuri foarte rare de maladii genetice
mitocondriale. Deja, un om de stiinta a creat copii folosind
aceasta tehnica in Mexic (in special pentru a evita reglementarile
americane) si o companie a fost deja infiintata cu scopul de a
dezvolta stiinta copiilor modificati genetic. Avem deja o eugenie
(ameliorare genetica a individului) de consum pe piata americana
de donatori de ovule, unde femeile obisnuite din clasa muncitoare
primesc 5.000 de dolari pentru ovulele lor. Insa, odata ce incepe
crearea unei societati in care copiii bogati au avantaje biologice
fata de ceilalti copii, notiunile de baza ale egalitatii umane
zboara pe fereastra. In schimb, ceea ce se obtine este o
inegalitate sociala scrisa in ADN! Consecintele sociale ale con-
trolului felului in care oamenii pot sa se nasca sunt oribile!
Treaba parintilor este aceea de a iubi copiii in mod neconditionat,
oricat de inteligenti / atletici / superficiali sunt ei; si nu sa scrie
capriciile si prejudecatile lor in genele copiilor modificati.
Culturile modificate genetic constituie o buna comparatie. Con-
fruntati cu un absolutism la fel de iresponsabil din partea
comunitatii stiintifice – precum si cu concurenta evidenta pentru
faima si profit – miscarea verde a simtit ca trebuia sa ia in
mainile ei problema alimentelor modificate genetic. Acum se
pare ca este timpul sa militeze pentru o interdictie globala a in-
gineriei genetice a oamenilor. Trebuie sa oprim aceasta cursa
pentru primul copil modificat genetic!
Dr. David King este fost biolog molecular si fondator al Human

Genetics Alert, un grup civic independent de supraveghere
care sustine drepturile de avort.

Miliardarii care își injectează
sânge de adolescenți 

pentru a deveni „nemuritori”
O nouă modă se conturează în rândul persoanele foarte bogate.
În încercarea de a rămâne tineri, ei recurg la o procedură care,
conform studiilor, îi poate feri de ceea ce până acum numeam
„inevitabil”: îmbătrânirea și toate problemele de sănătate care
vin odată cu ea.
Peste 100 de oameni bogați au primit transfuzii de sânge de la
per soane mai tinere la o clinică din San Francisco. Fiecare
procedură a costat 8.000 de dolari. În ce constă? Pacientul este
injectat cu doi litri și jumătate de plasmă – elementul lichid din
sânge care rămâne după ce alte celule au fost eliminate – luată
de la persoane tinere, potrivit BBC. 

Procedura este pre zen tată sub forma unei oferte experimentale
care promite înti ne rirea celor bătrâni. Vârsta medie a pacienților
este de 60 de ani.
Jesse Karmazin, un om de știință în vârstă de 32 de ani, care a
fondat clinica din SUA, a declarat că rezultatele inițiale ale
pacienților săi au fost încurajatoare. „Ar putea îmbunătăți lucruri
precum aspectul fizic, diabetul, funcționarea inimii sau memoria.
Acestea sunt toate aspecte care au o cauză comună: îmbătrânirea.
Nu pot încă să spun că va oferi nemurirea, dar cred că se
apropie foarte mult”, a declarat Jesse Karmazin.

Acest tratament nou vine în contextul în care mai multe studii au
demonstrat, în ultimii 17 ani, că unirea sistemelor circulatorii (de -
nu mită parabiosis) între șoarecii bătrâni și cei tineri întinerește or-
agnele, mușcii și celulele stem. Pe lângă acestea, o cercetare
efectuată anul trecut a evidențiat că plasma oamenilor tineri are
un efect de întinerire atunci când este injectată în șoarecii bătrâni.

O femeie i-a trimis un mesaj 
amantului. Nu se aștepta 

la răspunsul pe care l-a primit
Un schimb de mesaje sms a fost publicat pe internet și a atras
atenția utilizatorilor. O femeie a vrut să trimită un mesaj amantului,
dar mesajul nu a ajuns unde trebuia.
Femeia încerca să-l cheme acasă la ea pe amant pentru o
întâlnire romantică, pentru că soțul ei este plecat. A primit un
răspuns sec, un refuz. Supărată, l-a întrebat de ce nu dorește
să vină.

Șocul a venit o dată
cu răspunsul celui
care a primit mesajul.
I se cerea să verifice
cui a trimis mesajul.
Femeia îi trimisese
mesajul unei alte per-
soane. Îi trimisese
mesajul chiar fiului
ei!

Acesta a preferat să-
i trimită nota de plată
pentru tăcerea sa:
bani, un telefon și un
laptop. 
Totul pentru a păstra
secretul în fața tatălui.
O dată cu banii, fe-
meia și-a pierdut și
respectul fiului ei.
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DIVERSE

Pe repede înainte 
spre ferma animalelor

E inutil de așteptat efectul imigranților asupra Europei. Se vede
deja cu ochiul liber din discuțiile și polemicile stârnite pe marginea
subiectului, deși acesta e doar începutul. Zâzania și certurile au
împărțit rapid lumea între poziții cvasirasiste și moraliștii cu tele-
scopul, de regulă comuniști dornici să împartă cadouri pe
spinarea altora și să provoace revoluție prin orice mijloace.
Diverse grupuri extremiste se pregătesc de războiul cu musulmanii
în Europa, în timp ce fete și băieți ino cen ți așteaptă refugiații cu
mintea larg deschisă, re pe tând la indigo scenariul lui Jean
Raspail din romanul «Le camp des saints» (despre care nu
există nici măcar o referință, după cunoștința mea, în română).
În aceste condiții, poate că totuși nu e complet inutil de reluat
discuția despre rolul imigranților, într-o cheie mai largă, pe
urmele sugerate de prietenul meu C.
Potrivit unor gânditori precum Wittgenstein, Weaver sau Macintyre,
există o legătură indisolubilă între un limbaj al raționalității
practice și un mod de viață. Economiștii Școlii Austriece de
Economie (Mises, Rothbard, Hoppe) au sesizat, de pildă, că
distrugerea culturii prin invazia imigranților, chiar dacă ar putea
aduce beneficii pe termen scurt, în final este similară cu
socialismul pe scară largă și cu prăbușirea economică.
Dar este meritul lui Wittgenstein si al celorlalți autori amintiți că
au pus în evidență implicațiile mult mai devastatoare ale dis pa -
riției presupozițiilor culturale. Pentru că imigrația de tipul celei la
care asistăm astăzi nu este altceva decât un pas pre mer gător
sem nificativ al distrugerii complete a oricărei forme de tradiție
și, pe cale de consecință, a oricărui tip de raționalitate socială
sau individuală.
În opinia lui Wittgenstein, comportamentul uman comun este
sistemul de referință prin care noi interpretăm un limbaj
necunoscut. Deoarece avem forme de viață identice, putem
avea un limbaj prin care să ne înțelegm. De aici, afirmația lui
Wittgenstein, devenită celebră în lumea filozofică, conform
căreia dacă un leu ar vorbi, noi nu l-am înțelege. Pentru că nu
împărtășim aceeași tradiție și istorie, nu putem pricepe nimic
din afirmațiile leului. Cu alte cuvinte, „limbajul relevant pentru
raționalitatea și înțelepciunea practică este, la rândul lui,
coordonat și subordonat contextului narativ tridimensional
ambiant, tradiției, istoriei, retoricii în sens larg”.
Într-un alt exemplu celebru, oarecum asemănător, Macintyre își
imagina situația în care un necunoscut l-ar aborda în stația de
autobuz și i-ar spune „histrionicus histrionicus histrionicus”. 
Propoziția, deși inteligibilă, ar fi complet absurdă în absența
unui cadru narativ, care să-i dea sens. Doar un anumit context
o poate face rațională. Din acest punct de vedere, Macintyre se
situează pe o poziție în mod explicit radicală, întrucât neagă
po si bilitatea de comunicare și inteligibilitate interumană în
absența unui context narativ comun. Viețile și acțiunile noastre
au sens doar când împărtășim aceeași tradiție.
Aceste exemple și teoriile implicite dau, cred, destul de convingător
și rapid o idee despre legătura necesară care există între rațio -
na litatea practică și formele de viață. Fără o cultură comună,
oamenii vor fi aruncați rapid în starea de natură hobbeseiană.
Odiseea imigranților nu este decât ultimul act, poate cel mai
tran sparent, al unui efort concertat spre anihilarea tradiției,
adică a oricărei posibilității de raționalitate socială, echivalent
transformării aproape literale a indivizilor în animale. Îndobitocirea
prin școală publică, publicitate și entertainment, distrugerea
deliberată a familiei, asaltul asupra religiei, stimularea conflictelor,
a „multiculturalismului”, etc, etc, sunt celelalte piese de rezistență
din arsenalul totalitarismului globalist.
Din acest punct de vedere, imigranții vor juca, în mod necesar, un
rol dialectic, iar războaiele, cu toate consecințele implicite, vor
prisosi. Pulverizarea Europei va continua de acum încolo în pași
foarte rapizi, până când nu va mai rămâne piatră pe piatră și nici
vreun loc de refugiu. Nu va avea loc nicio islamizare a continentului,
ci doar o bestializare generalizată, în care lumea va fi tranformată
într-o imensă fermă a animalelor, condusă fără milă.
Vinovații nu trebuie nicidecum căutați în trenurile cu refugiați
sau în nisipul Orientului, ci în lumea occidentală. Mai ales că ul-
timele evenimente ar trebui să spulbere iluziile celui care ar
putea crede că invazia este întâmplătoare. Aruncarea Orientului

(Iraq, Afganistan, Siria, Yemen, Libia, Egipt) într-un haos sinistru
a fost o politică deliberată a elitelor anglo-saxone, la fel cum a
fost și găselnița ISIS, la fel cum este și desantul de refugiați.
Nu există niciun rasism la mijloc, după cum nu există niciun
conflict cultural inerent și nici vreo solidaritate națională. Există
doar proiectul unei lumi ordonate piramidal, cu o masă amorfă
de animale și o elită așezată confortabil la etajele superioare.

Autor: Ninel Ganea

Propaganda de ieri și de azi

Paradoxal, jurnalismul în România a devenit mai suspect după
1990 decât înainte, când a funcționat sub specia specializării
culturale, științifice și a propagandei engros. 
Libertatea de expresie, înainte de-a aparține jurnaliștilor, a intrat
pe mâna trusturilor și a celor preocupați nu neapărat să câștige
bani de pe urma afacerilor, ci să contribuie la stabilitatea sau
ascensiunea unor grupuri de putere. Jurnaliștii au devenit o
parte neglijabilă a ceea ce este astăzi presa și din motive care-
i privesc direct. Ceea ce se întâmplă în presă face parte din
tabloul tot mai simplificat și mizer al României. Implicarea
serviciilor în acest teritoriu subminat și expus tuturor jocurilor
posibile pare să nu aibă un punct sigur. Chiar dacă totul a fost
pus la cale cu foarte multe decenii în urmă, pe vremea când
presa și cultura intrau sub controlul partidului unic, nimic nu a
reușit să diminueze raportul de forțe exercitat asupra libertății
cuvântului.
Decizia CSAT-ului, avându-l președinte pe Traian Băsescu,
prin care presa a fost declarată vulnerabilitate la adresa siguranței
naționale, a rămas în vigoare și astăzi. În aceste condiții, presa
din România se află în colaps, în mijlocul unei spirale care se
poate declanșa în orice moment. Dubla apartenență a unor
jurnaliști la serviciile secrete și redacțiile jurnalelor sau instituțiile
media publice n-ar fi un capăt de țară dacă serviciile ar fi în
slujba unor interese strict democratice. Situația instituțională
din România, și nu numai a serviciilor, a coborât mult sub stan-
dardele minime, încât presa chiar este o vulnerabilitate. În
acești ani am asistat la câteva intimidări majore asupra presei
efectuate sub tot felul de acoperiri rămase fără consecințe.
Cu toate reușitele acestea, politicienii, serviciile, adversitățile
curente care se exercită asupra libertății presei nu pot avea
succesul pe care și-l propun. Autoritate nu au avut în mod
redutabil nici cenzura, nici serviciile, respectiv Securitatea.
Faptul că fostul președinte al României constituțional democratice
a venit cu argumentația că presa ar destabiliza societatea este
un motiv sigur de anulare a tuturor beneficiilor pe care un fost
președinte le-a dobândit în prezent. Invocarea motivelor care
au adus presa la nivelul unor inadmisibile grupuri de interese
constituie însuși rechizitoriul asupra situației țării. Colaborarea
cu ser viciile secrete a oricărui cetățean ar trebui să aibă un
cadru legal, a cărui încălcare să fie pedepsită de alte instituții
publice sau organizații de apărare a drep turilor constituționale.
Constrângerea, încălcarea drepturilor celorlalți prin această co-
laborare și racolare ar trebui aspru pedepsite. Democrația pe
care a înțe les-o Traian Băsescu este una de maidan, unde
lucrurile sunt controlate prin vectori ai forței nelegitime.
Presa constituită din jurnaliști acoperiți nu este diferită de
grupurile care dau lovituri de stat în lumea a treia. Supremația
acestor purtători de cuvânt ai unor personaje care s-au imaginat
a fi serviciile în integralitatea lor a produs pagube democrației,
cât regimurile politice care au generat-o. Amestecul presei cu
serviciile secrete arată o prăbușire a presei, nimic altceva. În ce
privește serviciile, acestea ar trebui sa facă parte dintr-o altă
discuție. Statul de drept și democratizarea au obligația să
dizolve principial presa de partid și de stat, reprezentată de
fenomenul colaboraționismului actual.

Autor: Ioan Vieru

Comuniştii erau mai INTELIGENŢI!
Pe vremea lui Ceauşescu, 

România avea mai mulţi inventatori 
decât în ultimii 25 de ani!

Erau mai multe facultăţi, şcoli
şi industrie … 

Coeficientul de inteligenţă 
a scăzut cu 14 puncte în România.

Comunistii au avut rezultate mai bune in privinta inovatiei decat
capitalistii de dupa Revolutie, numarul brevetelor acordate in 2014 in
Romania fiind mai mic chiar decat cel din 1920, arata un studiu realizat
de KeysFin pe baza datelor privind inventica si protectia proprietatii in-
telectuale, scrie Mediafax.
„In mod paradoxal, comunistii pare ca se pricepeau mai bine la un
capitol esential de business, inovarea, fata de mostenitorii «Epocii de
Aur», capitalistii de dupa Revolutie. (…) Interesant este ca, desi avem
senzatia ca traim intr-o epoca a inovatiei si cercetarii, suntem cu mult
in urma tovarasilor de pe vremea lui Ceausescu”, se arata in studiu. In
ultimii 25 de ani de comunism (1965-1989), la Oficiul de Stat pentru
Marci si Inventii (OSIM) s-au inregistrat 94.481 de cereri de brevete de
inventie si 59.443 de brevete acordate. In cei 25 de ani de dupa
Revolutie, numarul cererilor a fost de numai 39.558, iar OSIM a
acordat doar 26.425 de brevete de inventie. Romania a ajuns chiar ca
in 2014 sa aiba mai putine brevete de inventie acordate decat in 1920,
situatie care trebuie sa creeeze ingrijorare.
„La capitolul inovatie, am ajuns sa punctam comercial mai prost decat
acum 95 de ani, la doi ani distanta de Marea Unire. Mai mult chiar,
datele OSIM arata ca blamatii comunisti au stiut sa ex ploateze mai
bine creierile romanilor in interes de business decat au facut-o
capitalistii, in ultimii 25 de ani”, afirma expertii KeysFin.
Dupa Revolutie, odata cu libertatea economica, romanii au inovat tot
mai putin, importul de tehnologie si marci din Occident luand locul
cercetarii traditionale.
Astfel, Romania a ajuns sa importe mai mult decat produce, sa depinda
de ce ofera strainii si sa exploateze prea putin proverbiala inteligenta
romaneasca, brevetele de inventie si marcile fiind considerate un
indicator relevant al inteligentei economice.
Daca in 1990 erau inregistrate 3.081 cereri de brevete de inventie si
erau aprobate 1.428, un deceniu mai tarziu, numarul acestora scadea
la o treime, iar in 2014 abia daca depasea 1.000 de cereri si putin
peste 300 de brevete acordate.
Una dintre cauze este migrarea activitatii creative in afara Romaniei,
afirma Laura Leonte, avocat specializat in dreptul proprietatii intelectuale
si consilier in proprietate industriala la firma Postu Leonte & Asociatii.
„Rezultatele inovative ale romanilor sunt transferate companiilor straine,
care in mod evident aleg sa isi protejeze inventiile in teritorii straine, in
care urmeaza sa le exploateze efectiv. De altfel, majoritatea companiilor
internationale cu activitate pe piata comunitara aleg sa isi protejeze in-
ventiile pe calea cererilor de brevet european, cereri examinate de
catre Oficiul European pentru Brevete si nu de OSIM”, afirma Leonte.
Astfel in 2014, din totalul de 2.981 de brevete aplicabile in Romania,
2.661 au fost inregistrate la nivelul UE si numai 320 prin OSIM. In
2002, raportul era invers – 755 inregistrate la OSIM si numai 497 la
Oficiul European. Situatia este similara si in cazul marcilor. In timp ce
in 2006 erau inregistrate 22.570 de marci la OSIM, in 2014 numarul lor
a scazut la 10.763.
Statistica denota faptul ca cei 25 de ani de capitalism au reusit sa
ingroape un sector, cel al cercetarii, care in trecut producea solutii
pentru economia romaneasca, arata studiul KeysFin.
„Ne bazam, in prezent, mai mult pe realizarile personale decat pe cele
ale unor structuri organizate, cum erau pe vremuri institutele de
cercetare. (…) Cultura de business la romani este in continuare
deficitara. N-am inteles inca faptul ca, pentru o afacere de succes,
este nevoie sa oferi tot timpul ceva nou, ceva tentant pentru clienti, si
sa stii sa iti protejezi inovatia. Asa se explica si faptul ca in Romania
exista cele mai multe firme in insolventa si faliment din regiune si ca
business-ul cu pedigree romanesc intarzie sa isi asume un rol relevant
in exporturi. Oferim in continuare mai multa materie prima si prea
putine produse finite, capabile sa asigure o dezvoltare pe diagonala a
economiei”, afirma expertii agentíei.
O solutie pentru aceasta situatie ar putea veni prin sustinerea institutelor
de cercetare-dezvoltare, laboratoarelor private, institutiilor de invatamant
superior si statiunilor didactice, care nu dispun de dotari la standarde
competitive si de fonduri cu care sa sustina efortul creativ, potrivit
studiului.
Studiile recente arata ca in principiu 80% din valoarea unei afaceri
este data de bunurile intangibile, fata de 20%, cat era apreciata in
trecut. Asa se explica practic diferenta dintre valoarea unei companii
asa cum rezulta din documentele contabile si valoarea de piata a
acesteia, brandul avand un impact economic asupra mai multor factori,
dintre care cel mai important este fidelizarea clientelei.
In perioada 2014-2020, Uniunea Europeana intentioneaza sa aloce 80
de miliarde de euro pentru finantare in domeniul cercetarii prin programul
HORIZON2020 operat direct din Bruxelles, in cadrul caruia sunt
sprijinite in special inovarea sociala, stimularea noilor evolutii tehnologice
si a brevetelor, inclusiv protejarea proprietatii intelectuale rezultate,
obiectivul principal fiind dezvoltarea unei societăți și a unei economii
bazate pe cunoaștere și inovare în Uniune.
Taxele pentru o inregistrare de marca in UE pornesc de la 900 de
euro. O suma destul de mare, care descurajeaza pe multi, avand in
vedere ca la OSIM, taxele pleaca de la 200 de euro. Important este ca,
spre deosebire de marca inregistrata in Romania, la OSIM, o marca
comunitara, odata inregistrata, ofera protectie nu doar in Romania, ci
in toate statele membre UE.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Optimism
Te asteapta oportunitatea de a strange o suma im-
portanta de bani, cu care poti incepe un proiect nou
pe plan profesional. Ar fi cateva lucruri de rezolvat si
prin casa, insa preferi sa mai amani putin totul. Chiar
daca nu ai fost foarte optimista in ultima vreme,
incerci sa schimbi ceva in acest sens, ceea ce este
foarte bine. Vei prinde mai mult curaj in momentul in
care ti se va demonstra ca merita sa crezi in tine si in
planurile tale.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Prejudecati
Incearca sa iti limitezi prejudecatile, deoarece reusesti
sa tii la distanta oameni care ar putea insemna ceva
pentru tine, daca le-ai oferi o sansa. Priveste dincolo
de ceea ce crezi tu ca iti impune societatea si per-
mite-ti sa fii mai creativa. Nu vei fi prea entuziasmata
de propunerile prietenilor, asa ca vei prefera sa iti
petreci cea mai mare parte din timpul liber, singura.
In aceasta saptamana alegi sa iti dictezi singura
pasii pe care ii ai de urmat, iar sfaturi celorlalti ti se
par de prisos.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Coordonare
In aceasta saptamana poti intampina unele dificultati
la locul de munca. Te poti afla in situatia de a
coordona intreaga echipa, iar problemele nu se vor
feri sa apara. Nu reusesti sa echilibrezi totul, astfel
incat sarcinile sa fie distribuite in mod uniform, iar
consecintele sunt vizibile. Daca nu remediezi lucrurile
pana la finalul saptamanii, poti avea parte de necazuri
si mai mari. Cel mai bine ar fi sa admiti atunci cand
te simti depasita de situatie si sa accepti ajutorul
altcuiva.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Corectitudine
Oamenii cu care vei interactiona in aceasta saptamana
te vor face sa intelegi anumite lucruri care pana
acum iti erau cat se poate de neclare. Asigura-te ca
iti joci cartile cat mai bine atunci cand simti ca miza
este mare, dar tine cont si de riscurile la care te
expui. Trebuie sa dai dovada de corectitudine in tot
ceea ce faci, chiar daca poate parea mai simplu sa o
iei pe scurtatura. Tine minte ca reusitele obtinute pe
cai indoilnice nu iti vor aduce satisfactia dorita.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
Distantare
Poti fi destul de distrasa in aceasta sapta-

mana, asa ca iti va fi imposibil sa te concentrezi la
ceea ce ti se cere, chiar si atunci cand totul depinde
de tine. Partenerul tau s-ar putea distanta din varii
motive, insa iti va fi greu sa descoperi ce se intampla
cu adevarat. Comunicarea ar putea ajuta, insa
conteaza  foarte mult si  interesul celuilalt. Prin
urmare, nu forta lucrurile atunci cand nu este cazul,
pentru ca ai putea sa incepi o cearta neplacuta.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Agitatie
In aceasta saptamana trebuie sa te concentrezi mai
mult asupra prioritatilor tale, chiar daca vor fi multi
oameni care vor incerca sa te convinga ca este mai
important sa iti dedici timpul lor. Asigura-te ca faci tot
ceea ce iti propui, inainte de a-ti distrage atentia cu
alte probleme. Nu te vei intelege foarte bine cu
oamenii repeziti si mereu pe fuga, deoarece iti vor da
o stare neplacuta, de care vei scapa cu greu. Ar
trebui sa eviti agitatia de orice fel, deoarece in aceasta
saptamana poti functiona numai intr-o atmosfera lin-
istita.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Investitii
Poti avea parte in aceasta saptamana de niste
cheltuieli neasteptate, asa ca iti va fi putin teama sa
bagi mana in buzunar din prima. Cu toate acestea,
pentru a te mai relaxa putin, trebuie sa stii ca, pe
termen lung, investitia iti va prinde foarte bine si se
va amortiza fara prea mari eforturi. Sfarsitul de sap-
tamana nu va insemna neaparat un moment de
relaxare pentru tine. Vei face din timpul tau liber
ocazia ideala de a confrunta anumite probleme, dis-
tractia nefiind una dintre prioritatile tale.
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Complicatii
O intamplare banala poate constitui o adevarata rev-
elatie pentru tine in aceasta saptamana, asa ca nu iti
ramane decat sa fii cat poti tu de receptiva la tot
ceea ce ti se intampla. Incearca sa fii sincera cu tine
insati si nu te complica singura cu lucruri la care stii
ca nu te pricepi prea bine, pentru ca rabdarea nu te
va ajuta prea mult. Mai bine lasi pe altcineva sa se
ocupe de aceste treburi, iar intre timp poate iti gasesti
de facut ceva pe placul tau.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Framantari
Schimbarile bruste te pot surprinde in aceasta sapta-
mana si nu vor fi tocmai pe placul tau. Inainte de
toate, trebuie sa intelegi ca unele dintre acestea sunt
necesare, iar pe altele vei fi nevoita sa le accepti ca
atare. Lucrurile ar trebui sa devina mai simple cu
timpul, insa nu este cazul sa te blochezi si sa astepti
ca totul sa treaca de la sine. Incearca sa iti distragi
atentia de la ceea ce te framanta si concentreaza-te
asupra unor aspecte total diferite din viata ta.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Strategii
In aceasta saptamana stii exact ce trebuie sa faci
pentru a obtine ceea ce iti doresti. Ai un plan bine
pus la punct, iar strategiile tale par sa functioneze de
minune. La locul de munca nu exista problema pe
care sa nu stii sa o rezolvi, iar legatura cu colegii de
serviciu este mai stransa ca niciodata. Mizezi pe
ideeea de colaborare, asa ca sa iti respingi pertenerii
de lucru ar fi ultimul lucru pe care ti l-ai putea dori.
Cand vine voba de bani, negocierile sunt foarte im-
portante.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Nemultumire
In aceasta saptamana poti primi o vizita neastepta
de la un membru al familiei, poate chiar de la unul
dintre parinti. Puteti purta o discutie importanta, insa
totul se va desfasura intr-o atmosfera calma, in care
fiecare isi va spune opinia. La locul de munca lucrezi
din greu pentru a-ti crea o imagine puternica si im-
punatoare, insa nu esti luata intotdeauna in serios,
iar acest lucru te nemultumeste. Nu incerca sa te
impui cu forta, deoarece iti vei atrage antipatia multora,
dar nici nu renunta la punctul tau de vedere.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Responsabilitati
In ultima vreme ti-ai cam pasat responsabilitatile si ai
evitat sa te comporti ca un adult, in adevaratul sens
al cuvantului. Totusi, in aceasta saptamana nu mai
merg treburile asa cum vrei tu, iar realitatea ti se
poate parea destul de nedreapta. Prin urmare, asigu-
ra-te ca primesti toate sarcinile care ti se adreseaza,
cu mult curaj si optimism. Trebui sa o scoti la capat
intr-un fel, chiar daca pentru o vreme ti se va parea
imposibil.Daca te feresti sa iei decizii, altcineva o va
face in locul tau, iar acest lucru nu iti va fi pe plac.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine
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Simona Halep
Regina Tenisului Mondial

1 [ROU] Simona Halep 26         6175
2 [ESP] Garbiñe Muguruza 24     6135
3 [CZE] Karolina Pliskova 25      5605
4 [UKR] Elina Svitolina 23      5465
5 [USA] Venus Williams 37      4642
6 [DEN] Caroline Wozniacki 27     4540
7 [LAT] Jelena Ostapenko 20     4510
8 [RUS] Svetlana Kuznetsova 32     3950
9 [FRA] Caroline Garcia 23     3860
10 [GBR] Johanna Konta 26     3795

Simona Halep a fost numită
Ambasador al Sportului Românesc,

după ce a devenit lider WTA
Devenită lider mondial al tenisului feminin, Simona Halep
a fsot numită Ambasador al Sportului Românesc, după
ce, luni, a avut o întâlnire cu premierul țării, Mihai Tudose,
anunță ziare.com.
Conform sursei citate, toate detaliile privind acest titlu
onorific acordat sportivei vor fi rezolvate în curând de
Ministerul Afacerilor Externe.
Simona Halep mai primise în, 2014, după finala de la
Roland Garros (pierdută în fața Mariei Sharapova),
pașaportul diplomatic și funcția onorifică de Ambasador al
Turismului Românesc.
Simona Halep a devenit lider mondial al clasamentului
WTA începând de luni, după ce, săptămâna trecută a
ajuns până în finala turneului de la Beijing, ultimul din cat-
egoria Premier Mandatory din acest an. Ea a ratat
câștigarea primului titlu în capitala Chinei, după ce a
pierdut ultimul act, în fața lui Caroline Garcia.
Românca de 26 de ani are, în prezent, 6175 de puncte în
ierarhia mondială, cu 40 mai multe decât Garbine Muguruza,
a doua clasată și fostul lider mondial.
După finala de la Beijing, Halep va juca la Turneul Cam-
pioanelor de la Singapore, competiție care va avea loc în
perioada 22-29 octombrie

Cadoul lui Ţiriac pentru Simona
Ion Ţiriac i-a făcut un frumos cadou Simonei Halep. Unul
dintre terenurile de la Stejarii Country Club va purta
numele marii noastre campioane.
Actualul lider mondial și-a pus ieri patinele în picioare și s-
a alăturat inițiativei Fundației Țiriac: va susține o echipă
de juniori. Tot la Stejarii Country Club a avut loc sâmbătă
şi o selecție și pentru școala de tenis Simona Halep,
dedicată copiilor cu vârste între 5 și 7 ani. ”Știu că 40 de
copii vor fi selectați din toți cei care vin astăzi. Și vor avea
asigurată pregătirea pe durata unui an”, a spus Simona.
Tot în onoarea sportivei din Constanţa, Ţiriac a decis ca
unul dintre terenurile din complex să se numească "Simona
Halep". Numărul unu WTA s-a bucurat de surpriză şi a
ţinut să imortalizeze momentul cu o fotografie.

De notat că acum
aproximativ o lună
Simona a fost im -
pre sionată de con -
diţiile oferite de
Ţiriac la Stejarii
Country Club şi a
postat şi un mesaj
pe Facebook. "Sin-
gurul teren din Bu -
cu reşti cu su pra faţă
de la US Open", a
scris Simona pe

pagina de socializare, impresionată de calitatea terenului.

Turneul Campioanelor 2017: 
Câţi bani şi-a asigurat deja Simona

Halep şi cât mai poate încasa
Asociatia de Tenis Feminin a anuntat premiile acordate
jucatoarelor ce participa la editia din acest an a Turneului
Campioanelor din Singapore.
Pentru simpla prezenta la Turneul Campioanelor, fiecare
jucatoare ce participa la simplu are asigurat un cec in
valoare de 151 de mii de dolari. Fiecare victorie in faza
grupelor, unde jucatoarele disputa cate trei meciuri, este
recompensata cu 153 de mii de dolari. Apoi, prezenta in
semifinale va fi recompensata cu inca 40 de mii de dolari.
Jucatoarea care va pierde finala va mai primi 590 de mii
de dolari pe langa banii acumulati in faza grupelor, iar
castigatoarea un cec in valoare de 1.75 de milioane de
dolari, pe langa banii din faza grupelor.
Simona Halep este principala favorita la castigarea
Turneului Campioanelor din Singapore.

* * *
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



18 octombrie, 2017 l l 33Romanian Journal • New York

SPORT

Iata rezultatele complete inregistrate in
etapa cu numarul 14 a Ligii 1:

VINERI
FC Voluntari - FCSB 0-0

SAMBATA

Gaz Metan Medias - FC Viitorul 0-1
CSM Poli Iasi - CSU Craiova 1-2

DUMINICA
Sepsi OSK - Astra Giurgiu 0-0
CFR Cluj - FC Botosani 0-0

LUNI
Poli Timisoara - Concordia Chiajna

0-3
Dinamo - Juventus Bucuresti 3-0

In urma acestei etape, clasamentul se
prezinta astfel:

1. CFR 1907 Cluj 33p
2. FCSB 29p
3. Clubul Sportiv U Craiova 29p
4. FC Astra Giurgiu 24p
5. FC Botosani 24p
6. FC Dinamo Bucuresti 20p
7. FC Viitorul 20p
----------------------------------
8. ACS Poli Timisoara 18p
9. CS Concordia Chiajna 17p
10. FC Voluntari 16p
11. CSM Politehnica Iasi 15p
----------------------------------
12. Sepsi Sfantu Gheorghe 11p
13. CS Gaz Metan Medias 9p
14. CS Juventus Bucuresti 4p

Etapa  a-12-a
Chindia Târgovişte 3 - 0 Metaloglobus
Argeş 1 - 1 Academica Clinceni
Dacia Unirea Brăila 2 - 2 Mioveni
Ripensia Timişoara 1 - 2 Baloteşti
Luceafărul Oradea 1 - 2 Afumaţi
Foresta Suceava 0 - 2 Dunărea Călăraşi
Ştiinţa Miroslava 2 - 1 Olimpia Satu Mare
Sportul Snagov 0 - 0 Pandurii Târgu Jiu
ASU Poli Timişoara 2 - 1 UTA Arad
Târgu Mureş - Hermannstadt

Clasamentul
1 DUNĂREA CĂLĂRAŞI 28
2 Hermannstadt 28
3 Chindia Târgovişte 24
4 Academica Clinceni 22
5 Mioveni 21
6 ASU Poli Timişoara 19
7 Târgu Mureş 18
8 Ripensia Timişoara 17
9 Argeş 17
10 Sportul Snagov 16
11 Afumaţi 16
12 Dacia Unirea Brăila 15
13 Pandurii Târgu Jiu 14
14 Olimpia Satu Mare 13
15 Metaloglobus 12
16 UTA Arad 11
17 Ştiinţa Miroslava 11
18 Baloteşti 10
19 Foresta Suceava 8
20 Luceafărul Oradea 7

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in etapa a 14-a si clasamentul

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Cât de profesionist e Alibec? 
Explicaţie pentru nervii şi forma slabă: 

se joacă "non-stop" un joc violent, pe net
Exclus din lotul FCSB, Denis Alibec îşi petrece timpul jucând
Counter-Strike, un cunoscut "shooter" online. Vârful vicecampioanei
este la ora scrierii acestei ştiri (ora 23:00) online, iar în ultimele
două săptămâni a jucat timp de 87 de ore! Violenţa jocului şi
faptul că de multe ori îşi pierde nopţile îl pot afecta, fără
îndoială. În ultima săptămână, s-a discutat intens despre pro-
fesionalismul lui Alibec, care a fost exclus din lot după ce a
aruncat cu banderola FCSB pe jos, pentru ca apoi să lovească
puternic o uşă, în drum spre vestiare. Comportamentul lui
Alibec a fost comentat de specialişti, dar nimeni nu a înţeles de
unde provine frustrarea sa. O posibilă explicaţie stă în faptul că
atacantul îşi petrece ore întregi zilnic în faţa monitorului, jucân-

du-se Counter Strike şi având drept scop să îşi elimine adversarii prin împuşcare. Jocul e unul
extrem de violent şi solicitant pentru creier, astfel că mai mult ca sigur ar putea să îi afecteze atât
prestaţiile din teren, dar şi temperamentul. 

Colegii de la Fotbal Club au verificat şi reverificat informaţia, iar
profilul de mai jos îi aparţine lui Alibec. Acesta a adunat 87 de
ore în două săptămâni jucându-se CS, o medie de 6 ore/zi.
"TakeWithBread" este aliasul lui Alibec, care are ca poză de
profil stema FCSB. "Mă relaxez, dar recunosc că sunt destul
de bun", recunoştea acum câteva luni Alibec, pentru Gazetă,
când a fost întrebat de pasiunea pentru CS.
Despre modul în care acest joc îi pot afecta evoluţia şi compor-
tamentul au discutat, în direct la Fotbal Club, Ion Crăciunescu,
Gheorghe Mulţescu şi Florin Bratu.
Crăciunescu: "Eu cred că el nu a învăţat nimic din toate criticile
care i-au fost aduse. Atitudinea lui nu e una de fotbalist,
gesturile lui nu au ce căuta pe teren. Dacă ar juca fotbal,
probabil că nu ne-ar interesa faptul că se joacă online. Dar e
vorba de concentrarea care poate fi afectată. Eu îmi aduc
aminte că la Steaua pe vremuri se juca şah. Asta îi ajuta să se
concentreze, acest joc online nu cred. Alibec e un caz în

fotbalul românesc, din păcate el nu dă nici 10% din cât e mediatizat"
Mulţescu: "Acest joc are o influenţă mare asupra jocului de fotbal. Se adună oboseală şi nu te mai

poţi concentra. Sper să fie acest joc cauza problemelor lui, pentru că înseamnă că dacă ar
renunţa la joc, şi-ar reveni. El nu înţelege că e vorba de sănătatea lui mentală, să stai atâtea
ore cu ochii în monitor..."

Bratu:  "Dacă el stă atât de mult pe acest joc, îl afectează fără îndoială. Când stai aşa mult pe un
joc, nu mai eşti atent pe teren. Stai închis în casă şi eşti concentrat la ce trebuie să faci pe
monitor, gândul e în altă parte. El trebuie să înţeleagă faptul că e un exemplu pentru copii. Ca
atare, trebuie să se cenzureze când face anumite lucruri"

După ce informaţia a fost dezvăluită la Fotbal Club, profilul lui Alibec a devenit privat, un alt semn
clar că el este în spatele contului.

Hagi îşi vinde echipa
Intentia lui Gica Hagi de a renunta la clubul pe care l-a infiintat, FC Viitorul, este cat se poate de
serioasa, negocierile fiind avansate. Directorul general al campioanei Romaniei, Cristi Bivolaru, a
fost cel care a dezvaluit stadiul discutiilor. Potrivit acestuia, exista investitori interesati sa preia
pachetul majoritar, negocierile de principiu avand deja loc.
In momentul de fata dobrogenii efectueaza un audit intern pentru a putea prezenta situatia reala
a clubului, urmand ca apoi sa se treaca la discutiile aplicate. "Suntem in continuare intr-un proces
de evaluare a clubului, un audit. Dupa care, doritorii, potentialii parteneri, vazand concluziile
raportului, isi vor exprima interesul. Am fost in negocieri, suntem in faza in care oamenii asteapta
sa vada rezulatele concrete ale evaluarii.
Cu siguranta exista posibilitatea ca Hagi sa vanda mai mult de 50% din pachetul de actiuni. Insa
nu cred ca nu va dori sa isi opreasca o parte din actiuni, macar dintr-o chestiune sentimentala.
El cauta o solutie pentru o consolidare serioasa a bugetului, pentru a nu mai fi intr-o situatia
precum cea din ultimii ani, cand am fost nevoiti sa vindem jucatori pentru a crea un buget
competitiv cel putin pentru accederea in Play Off. E nevoie de bani si pentru alte lucruri la club,
cum ar fi construirea unor facilitati. Avem un hotel in constructie in incinta bazei, de 4.000 metri
patrati, si pentru care e nevoie de cateva milioane", a spus Cristian Bivolaru la ProX.
Auditul ar trebui finalizat pana la finalul acestui an, iar negocierile finala pana la sfarsitul sezonului
de Liga 1. Asta inseamna ca urmatorul campionat ar trebui ca Viitorul sa-l inceapa cu patroni noi,
insa si cu un nou antrenor. Dupa ce va renunta la controlul clubului, Hagi va parasi functia de
antrenor, el dorind sa incerce o noua experienta in strainatate

S-au stabilit meciurile de baraj 
pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2018

UEFA a tras la sorti, marti, meciurile din barajul pentru Cupa
Mondiala din 2018, in urma carora vom afla ultimele echipe din
Europa ce vor ajunge in Rusia.
Meciurile sunt urmatoarele:
Suedia - Italia Danemarca - Irlanda
Croatia - Grecia Irlanda de Nord - Elvetia
Meciurile tur sunt programate pe 9 noiembrie, iar returul pe 14
noiembrie. Echipele care se vor impune vor ajunge la Cupa
Mondiala din 2018.
S-au calificat deja urmatoarele tari:

Rusia (echipa gazda, calificata din oficiu), Nigeria, Egipt (ambele din Africa),
Brazilia, Uruguay, Argentina, Columbia (toate din America de Sud),
Iran, Japonia, Coreea de Sud, Arabia Saudita (toate din Asia),
Mexic, Costa Rica, Panama (din CONCACAF - America de Nord, Centrala si Caraibe),
Germania, Anglia, Belgia, Spania, Polonia, Islanda, Serbia, Franta, Portugalia (toate din Europa).
Vom mai avea meciuri de baraj inter-continentale intre Peru si Noua Zeelanda si Australia si Honduras.
Tragerea la sorti a grupelor va avea loc pe 1 decembrie.
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Teritoriul INTERZIS din România.
Nimeni nu are voie să viziteze acest loc,
deși este de o frumusețe copleșitoare

Deşi este de o frumuseţe incredibilă, acest loc din România nu
poate să fie vizitat sau populat.
Este vorba de cel mai nou pâmânt românesc care s-a format în
urmă cu aproximativ 150 de ani şi a primit numele de insula
Sacalin. Insula Sacalin se află în Marea Neagră, la mică distanţă
de coasta românească, în dreptul braţului Sfântu Gheorghe al
Deltei Dunării, şi are un teritoriu de 21.410 hectare, dimensiune
apropiată de cea a Bucureştiului.
Guvernul României a interzis popularea insulei încă din 1938,
măsura luată pentru protejarea păsărilor rare care îşi au cuibul
pe acest teritoriu. Aici se regăsesc cele mai mari colonii de
chire de mare şi pelicani creţi. În apele din proximitate se
găsesc peşti rari, sturioni, dar şi plante rare, cum ar fi varza de
mare şi canarul bălţii.
Intersant este că insula are o mişcare de rotaţie în jurul punctului
de legătură cu ţărmul, de la est la vest, potrivit  inginerul
Octavian Buzatu. Fenomenul are o explicaţie ştiinţifică: peninsula
este erodată de curenţii marini şi de vântul foarte puternic de pe
mare.

„Triunghiul Bermudelor“ 
din Marea Neagră

În Marea Neagră se întâlnesc
anomalii similare cu cele care se
petrec doar în Triunghiul Bermude-
lor. O forţă necunos cută atrage
vapoarele spre stânci, iar în zona
Insulei Şerpilor marea ia foc.
Comandantul de navă Valentin
Stan (81 de ani) a colindat aproape

tot globul. A fost comandant secund pe bricul Mircea, comandant pe nava
de pasageri Transilvania, pe tancul petrolier Argeş, pe cargourile Albeşti,
Cluj şi Timişoara şi pe feribotul Eforie. „Lupul de mare“ îşi aminteşte că,
atunci când trecea cu vaporul prin zona Tuzla-Caliacra, acul busolei se
mişca necontrolat. „Aici aşa se întâmplă de când e lumea şi pământul. Ti-
monierul folosea girocompasul, care nu era influenţat de perturbaţiile
magnetice“, spune el. Datorită noilor dispozitive de navigaţie, comandanţii
ştiu să treacă de această zonă fără să se producă tragedii navale, însă la
începutul anilor 1900, atunci când tehnica nu era avansată, în zonă s-au
produs multe accidente navale. Vapoarele nu se mai puteau orienta din
cauza faptului că busola nu mai funcţiona şi, nu de puţine ori, vasele
eşuau sau se loveau de stânci. Victime ale anomaliilor magnetice Nava
de pasageri „Împăratul Traian“, construită în 1906 în şantierele din Franţa,
a căzut victimă unei astfel de deviaţii magnetice şi a naufragiat pe stânci,
la 12 mile de Capul Tuzla, în dreptul satului Tatlageac, în anul 1927.
Presa anilor 1930 a scris despre fenomenele din Marea Neagră. „Din
Constanţa ne parvine o ştire care, fără îndoială, va provoca o enormă
senzaţie în toate cercurile de ştiinţă din lume. Este vorba de un fenomen
curios, constatat de navigatori, care explică întrucâtva cauza ultimelor
eşuări de vase. Numeroşi căpitani de vapoare au depus rapoarte la
Căpitănia Portului, prin care semnalează că pe Marea Neagră, în drum
spre Constanţa, pe litoralul românesc, între Şabla şi Tuzla, busola nu mai
funcţionează normal. Pe această distanţă intervine o forţă necunoscută,
care face ca acul magnetic al busolei să devieze spre Vest, cu aproximativ
15 grade. Dacă şeful vasului scapă din vedere acest fenomen, foarte des
constatat de un an de zile încoace, vasul riscă să eşueze, întrucât se
orientează pe un drum greşit, într-o regiune stâncoasă şi foarte periculoasă
pentru navigatori. Rapoarte asemănătoare au fost depuse şi de către
comandanţii români. Cercurile marinăreşti afirmă că, dacă fenomenul
semnalat este un fapt real, nu mai încape îndoială că vaporul «Împăratul

Traian» i-a căzut victimă. Actualmente, vasul a deviat foarte mult, în-
clinându-se din ce în ce. Din cauza greutăţii, vaporul a săpat un şanţ de
90 de centimetri. Apa a înaintat şi a trecut în etajul superior. Lucrările de
salvare sunt aproape de prisos“, scria ziarul „Curierul“ vineri, 4 martie
1927, text preluat în volumul „Voiaje neterminate“, semnat de Corina
Apostoleanu şi Constantin Cumpănă. Pe 16 iunie, în timpul acţiunilor de
dezeşuare a navei, au murit trei marinari. Acesta nu este singurul caz
semnalat la Căpitănia Portului Constanţa. Comandantul vaporului englez
„Skotisch Bart“, al agenţiei Watson&Yowell, sosind cu vasul la Constanţa,
a depus la Căpitănia Portului un raport citat de jurnaliştii de la „Dacia“ pe
6 ianuarie 1928. În raport se arată că „începând din dreptul punctului
Şabla şi până la Sud de Constanţa, o forţă necunoscută intervine şi face
ca acul busolei să devieze spre vest cu 15 grade, fapt care, de nu s-ar
observa, poate cauza o eşuare a vasului, la ţărm, în special când marea
nu-i senină“. Cum se explică fenomenul Glicherie Caraivan, cercetător
principal la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie
Marină, spune că este vorba de un câmp magnetic produs de o falie (o
ruptură apărută în scoarţa Pământului, ca urmare a mişcărilor tectonice
verticale, care desparte două grupuri de straturi) în zona Şabla. „La Şabla
avem o falie inframoesică în structura adâncă a globului, ce trece prin
partea mediană a Câmpiei Române, iar câmpul electric şi cel magnetic
sunt perturbate. Navigatorii percep astfel mişcări dezordonate ale acului
magnetic“, arată cercetătorul. Insula Şerpilor, învăluită în legende Despre
un alt Triunghi al Bermudelor se vorbeşte că s-ar afla în imediata
vecinătate a Insulei Şerpilor. În 5 decembrie 1945, cinci bombardiere
americane au dispărut acolo. O altă dispariţie misterioasă s-a petrecut
mult mai recent, în 1990, când un mic aparat de zbor grecesc a dispărut
la numai 30-40 km de ţărmul românesc. De asemenea, de-a lungul
timpului, mai mulţi pescari au povestit cum „marea arde“. Glicherie
Caraivan spune că în nord–estul Mării Negre se află mai multe falii
tectonice. Una dintre ele este falia Sulina – Tarhankut (Ucraina). „Drept
dovadă a activităţii seismice, Insula Şerpilor a apărut brusc. Zona este
foarte tectonizată, iar toate elementele componente ale unui câmp
terestru, printre care şi cel magnetic, se manifestă cu putere“, precizează
el. În partea sudică a Crimeei, povârnişul e delimitat de fracturi adânci.
Zona este ca un lighean. „Când aluviunile submarine se prăvălesc, se
produce o avalanşă şi atunci se produc turbulenţe majore, care duc la in-
vadarea fundului mării. Hidrogenul sulfurat care există pe fundul mării
ajunge la suprafaţă şi, în concentraţie mare, se autoaprinde. Aceasta
este explicaţia fenomenului că marea arde“, explică cercetătorul.

MICA PUBLICITATE
• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc

să cunosc un pensionar în vârstă de 65 - 75 de ani pentru a petrece
o bătrânețe frumoasă împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646)
371 - 9985.

• Caut loc de muncă sâmbăta și duminica la menaj, îngrijire copii și
bătrâni. Tel.: (347) 819 - 1924

• Acum e momentul!  Cumpărați o casă!
pentru reședință, vacanță sau ca o investiție, înainte ca prețurile să
crească. La aprox. 70 mile de New York, aproape de orășelul istoric
Mildford, într-un peisaj natural, mirific.Vă pot găsi proprietăți la toate
nivelele în comunități selecte. În orice anotimp puteți petrece timpul
liber la piscine exterioare sau interioare, la plajă, pe terenul de tenis
sau pe pârtii de schi.
Acum e timpul să cumpărați. Prețurile vor crește. Agent:
Ovidiu Tușeneanu Tel.: (516) 375 - 6681

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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.

• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon:
(631) 320-6965



18 octombrie, 2017 l l 35Romanian Journal • New York

SFATURI UTILE

Teritoriul INTERZIS din România.
Nimeni nu are voie să viziteze acest loc,
deși este de o frumusețe copleșitoare

Deşi este de o frumuseţe incredibilă, acest loc din România nu
poate să fie vizitat sau populat.
Este vorba de cel mai nou pâmânt românesc care s-a format în
urmă cu aproximativ 150 de ani şi a primit numele de insula
Sacalin. Insula Sacalin se află în Marea Neagră, la mică distanţă
de coasta românească, în dreptul braţului Sfântu Gheorghe al
Deltei Dunării, şi are un teritoriu de 21.410 hectare, dimensiune
apropiată de cea a Bucureştiului.
Guvernul României a interzis popularea insulei încă din 1938,
măsura luată pentru protejarea păsărilor rare care îşi au cuibul
pe acest teritoriu. Aici se regăsesc cele mai mari colonii de
chire de mare şi pelicani creţi. În apele din proximitate se
găsesc peşti rari, sturioni, dar şi plante rare, cum ar fi varza de
mare şi canarul bălţii.
Intersant este că insula are o mişcare de rotaţie în jurul punctului
de legătură cu ţărmul, de la est la vest, potrivit  inginerul
Octavian Buzatu. Fenomenul are o explicaţie ştiinţifică: peninsula
este erodată de curenţii marini şi de vântul foarte puternic de pe
mare.

„Triunghiul Bermudelor“ 
din Marea Neagră

În Marea Neagră se întâlnesc
anomalii similare cu cele care se
petrec doar în Triunghiul Bermude-
lor. O forţă necunos cută atrage
vapoarele spre stânci, iar în zona
Insulei Şerpilor marea ia foc.
Comandantul de navă Valentin
Stan (81 de ani) a colindat aproape

tot globul. A fost comandant secund pe bricul Mircea, comandant pe nava
de pasageri Transilvania, pe tancul petrolier Argeş, pe cargourile Albeşti,
Cluj şi Timişoara şi pe feribotul Eforie. „Lupul de mare“ îşi aminteşte că,
atunci când trecea cu vaporul prin zona Tuzla-Caliacra, acul busolei se
mişca necontrolat. „Aici aşa se întâmplă de când e lumea şi pământul. Ti-
monierul folosea girocompasul, care nu era influenţat de perturbaţiile
magnetice“, spune el. Datorită noilor dispozitive de navigaţie, comandanţii
ştiu să treacă de această zonă fără să se producă tragedii navale, însă la
începutul anilor 1900, atunci când tehnica nu era avansată, în zonă s-au
produs multe accidente navale. Vapoarele nu se mai puteau orienta din
cauza faptului că busola nu mai funcţiona şi, nu de puţine ori, vasele
eşuau sau se loveau de stânci. Victime ale anomaliilor magnetice Nava
de pasageri „Împăratul Traian“, construită în 1906 în şantierele din Franţa,
a căzut victimă unei astfel de deviaţii magnetice şi a naufragiat pe stânci,
la 12 mile de Capul Tuzla, în dreptul satului Tatlageac, în anul 1927.
Presa anilor 1930 a scris despre fenomenele din Marea Neagră. „Din
Constanţa ne parvine o ştire care, fără îndoială, va provoca o enormă
senzaţie în toate cercurile de ştiinţă din lume. Este vorba de un fenomen
curios, constatat de navigatori, care explică întrucâtva cauza ultimelor
eşuări de vase. Numeroşi căpitani de vapoare au depus rapoarte la
Căpitănia Portului, prin care semnalează că pe Marea Neagră, în drum
spre Constanţa, pe litoralul românesc, între Şabla şi Tuzla, busola nu mai
funcţionează normal. Pe această distanţă intervine o forţă necunoscută,
care face ca acul magnetic al busolei să devieze spre Vest, cu aproximativ
15 grade. Dacă şeful vasului scapă din vedere acest fenomen, foarte des
constatat de un an de zile încoace, vasul riscă să eşueze, întrucât se
orientează pe un drum greşit, într-o regiune stâncoasă şi foarte periculoasă
pentru navigatori. Rapoarte asemănătoare au fost depuse şi de către
comandanţii români. Cercurile marinăreşti afirmă că, dacă fenomenul
semnalat este un fapt real, nu mai încape îndoială că vaporul «Împăratul

Traian» i-a căzut victimă. Actualmente, vasul a deviat foarte mult, în-
clinându-se din ce în ce. Din cauza greutăţii, vaporul a săpat un şanţ de
90 de centimetri. Apa a înaintat şi a trecut în etajul superior. Lucrările de
salvare sunt aproape de prisos“, scria ziarul „Curierul“ vineri, 4 martie
1927, text preluat în volumul „Voiaje neterminate“, semnat de Corina
Apostoleanu şi Constantin Cumpănă. Pe 16 iunie, în timpul acţiunilor de
dezeşuare a navei, au murit trei marinari. Acesta nu este singurul caz
semnalat la Căpitănia Portului Constanţa. Comandantul vaporului englez
„Skotisch Bart“, al agenţiei Watson&Yowell, sosind cu vasul la Constanţa,
a depus la Căpitănia Portului un raport citat de jurnaliştii de la „Dacia“ pe
6 ianuarie 1928. În raport se arată că „începând din dreptul punctului
Şabla şi până la Sud de Constanţa, o forţă necunoscută intervine şi face
ca acul busolei să devieze spre vest cu 15 grade, fapt care, de nu s-ar
observa, poate cauza o eşuare a vasului, la ţărm, în special când marea
nu-i senină“. Cum se explică fenomenul Glicherie Caraivan, cercetător
principal la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie
Marină, spune că este vorba de un câmp magnetic produs de o falie (o
ruptură apărută în scoarţa Pământului, ca urmare a mişcărilor tectonice
verticale, care desparte două grupuri de straturi) în zona Şabla. „La Şabla
avem o falie inframoesică în structura adâncă a globului, ce trece prin
partea mediană a Câmpiei Române, iar câmpul electric şi cel magnetic
sunt perturbate. Navigatorii percep astfel mişcări dezordonate ale acului
magnetic“, arată cercetătorul. Insula Şerpilor, învăluită în legende Despre
un alt Triunghi al Bermudelor se vorbeşte că s-ar afla în imediata
vecinătate a Insulei Şerpilor. În 5 decembrie 1945, cinci bombardiere
americane au dispărut acolo. O altă dispariţie misterioasă s-a petrecut
mult mai recent, în 1990, când un mic aparat de zbor grecesc a dispărut
la numai 30-40 km de ţărmul românesc. De asemenea, de-a lungul
timpului, mai mulţi pescari au povestit cum „marea arde“. Glicherie
Caraivan spune că în nord–estul Mării Negre se află mai multe falii
tectonice. Una dintre ele este falia Sulina – Tarhankut (Ucraina). „Drept
dovadă a activităţii seismice, Insula Şerpilor a apărut brusc. Zona este
foarte tectonizată, iar toate elementele componente ale unui câmp
terestru, printre care şi cel magnetic, se manifestă cu putere“, precizează
el. În partea sudică a Crimeei, povârnişul e delimitat de fracturi adânci.
Zona este ca un lighean. „Când aluviunile submarine se prăvălesc, se
produce o avalanşă şi atunci se produc turbulenţe majore, care duc la in-
vadarea fundului mării. Hidrogenul sulfurat care există pe fundul mării
ajunge la suprafaţă şi, în concentraţie mare, se autoaprinde. Aceasta
este explicaţia fenomenului că marea arde“, explică cercetătorul.

Bunele maniere la masă
Îmi amintesc încă de când eram copil faptul că masa se
desfășura după un anumit ritual. Influențele din alte țări, au
cuprins repede manierele poporului român, iar astăzi constituie
criterii importante pentru aprecierea unei persoane bine cres-
cute.
Masa pregătită pentru prieteni sau la care suntem invitați este
cu siguranță un prilej pentru socializare, iar dacă privim în urmă
putem spune că s-a renunțat la opulență și lux. Oamenii nu mai
beau vin din pocale de aur, cum o făceau pe timpu lui Bachus,
însă vesela din porțelan și paharele din cristal sunt la mare
căutare.
Cum ne aflăm în perioada vitezei și a agitației, tindem spre sim-
plitate și comoditate, optând astfel să renunțăm la orice ne-ar
încărca în mod inutil existența. Totuși, indiferent de vesela pe
care optăm să o așezăm pe masă, respectarea unor reguli de
bază este esențială, atunci când hotărâm să fim gazde. Totul
începe cu pregătirea casei, continuând cu aranjarea mesei și
terminând cu modul în care consumăm desertul.

După ce reguli aranjăm masa?
Eu cred că este foarte important ca masa de toate zilele, cea
familială să fie și ea apetisantă și îngrijită, asemeni celei festive.
Optez întotdeauna pentru o farfurie simplă și curată, nu neapărat
din material scump, în detrimentul uneia costisitoare și cioblită.
Dacă ne referim strict la o masă în familie, fără invitați, putem
opta pentru următoarea metodă de aranjare a veselei:
Acesta este modul cel mai simplu de aranjare a unei mese
și se poate modifica în funcție de preparate.

Dacă avem musafiri și vrem să aranjăm masa ca la carte vă
propun următorul aranjament:

Deci, masa pentru invitați trebuie să conțină:
1.Furculiță pentru antreuri
2.Furculiță normală
3.Cuțit normal
4.Cuțit pentru pește
5.Lingură
6.Pahar pentru apă
7.Pahar pentru vin alb
8.Pahar pentru vin roșu

După cum puteți observa, ambele variante sunt asemănătoare,
singurul lucru care diferă este numărul elementelor prezente pe
masă. În ceea ce privește numărul de farfurii, el poate varia, iar
acestea vor fi așezate una sub alta, de exemplu: farfuria pentru
primul fel este așezată deasupra farfuriei de serviciu, pe ea se
pune un șervețel frumos aranjat. Pâinea o așezăm în coșulețe
speciale și așa mai departe.
Deci, nu este deloc greu să respectăm câteva norme ale
bunelor maniere, vi le recomand cu drag, deoarece au fost date
uitării…

Cum așezăm corect tacâmurile
în farfurie, după ce am terminat

de mâncat!
Felul în care ne așezăm la masă și felul cum mâncăm ține de
educație. Dacă scaunul este prea departe de masă, riscăm să
ne pătăm, oricât de atenți am fi. Poziția noastră trebuie să fie
una potrivită, astfel încât doar capul să fie aplecat puțin deasupra
marginii mesei, nu și umerii.

Ar fi foarte bine dacă am reuși să nu mișcăm prea mult partea
de sus a corpului, în timp ce mâncăm, așa cum spuneam, vom
folosi doar mișcările capului. Bine, acum nici nu trebuie să
exagerăm și să rămânem înțepeniți la masă sau să facem
vreun torticolis.

Acum, să vorbim puțin despre tacâmuri!
Lingura și cuțitul se țin în mâna dreaptă și nu există nicio
excepție de la această regulă. Îi excludem pe stângaci, ei
reprezintă o categorie specială și nu ne putem supăra pe ei,
nu?  În momentul în care utilizăm cuțitul, furculița va sta în
mâna stângă. Atunci când terminăm de tăiat, o vom trece în
mâna dreaptă. Atunci când terminăm un fel de mâncare, în
farfuria care urmează să fie ridicată de la masă, vom așeza
cuțitul și furculița paralel, cu dinții în jos.  În timp ce mâncăm,
ținem tacâmul deasupra farfuriei, fără să gesticulăm cu el, nu
cred că am vrea să împroșcăm persoana de lângă cu vreun fel
de mâncare. Credeți-mă nu îl vrea la pachet!  Dacă ni se
întâmplă să scăpăm un tacâm pe jos, cerem altul, nu îl ștergem
sau suflăm pe el, după care să îl refolosim. Poate fi dezgustător
pentru cei din jurul nostru.

Iată câteva moduri în care așezăm tacâmurile în farfurie, în
funcție de etapele mesei:

1.Tacâmurile stau astfel atunci când bem sau ne ridicăm să
dansăm, însă ne dorim să continuăm să mâncăm apoi.

2.Atunci când farfuria este goală și mai dorim să consumăm din
felul respectiv, punem tacâmurile în formă de „X„

3.Dacă am terminat de mâncat, așezăm tacâmurile paralel.
Dacă ni se recomandă să le păstrăm, le punem pe farfuria de
sub sau pe șervețel.

Dacă în timpul mesei se petrec mici accidente, de exemplu un
pahar spart, o lingură scăpată pe jos sau o pată pe haină, le
vom rezolva fără prea multă agitație.
Îți recomand ca, în cazul în care ai spart un pahar din vesela
gazdei să te oferi să i-l cumperi. Poate că nu va accepta, însă
așa este politicos!

Cea mai dulce dietă: Ciocolata!
Vă plac dulciurile dar ați hotărât să renunțați la gustul lor incon-
fundabil întrucât ați acumulat câteva kilograme în plus? Nu
trebuie să faceți un asemenea sacrificiu, pentru că există o
dietă care vă poate satisface din toate punctele de vedere: cea
cu ciocolată!

Combate frustrarea!
De ce este dieta cu ciocolată atât de în vogă în ultima perioadă?
În primul rând pentru că are rolul de a combate frustrarea care
apare inevitabil în orice alte cure de slăbire, crescând astfel
motivației persoanei în cauză să o ducă până la sfârșit.
Mai mult de atât, dacă veți opta pentru consumul de ciocolată
neagră, veți aduce organismului și un plus de oxidanți.
Dar, atenție! În toată perioada cât sunteți la dietă trebuie să
consumați 1000 de calorii pe zi în prima săptămână și doar
1200 de calorii începând din a doua săptămână.
Se recomandă legume cu conținut scăzut de calorii, cât vă
poftește inima, respectiv broccoli, ciuperci, ardei, spanac, roșii,
sparanghel,morcovi, etc.
De asemenea în fiecare zi trebuie să consumați lactate degresate,
iar cafeaua o veți înlocui cu ceai de plante, în special ceai verde.
Nu în ultimul rând, dieta se asociază cu exerciții fizice peste
care nu aveți voie să săriți, cel puțin 20 de minute. Este acceptat
și mersul pe jos, insă acesta să fie în ritm alert și să dureze
circa 30 de minute.
Iată mai jos un exemplu al dietei cu ciocolată. Este doar o
combinație de alimente, insă trebuie să rețineți că vă puteți face
dieta după bunul plac, cel mai important lucru fiind să păstrați
nivelul de calorii consumate!
Ziua 1
Mic dejun: O cană de ceai verde, puține cereale integrale cu

lapte degresat și bineînțeles o tabletă  de ciocolată neagră (
aproximativ 10 grame).

Prânz: 100 g carne de vită la grătar cu legume la alegere.
Cină: Paste cu legume la alegere.
Ziua a 2-a
Mic dejun: o cană de ceai verde și o banană
Prânz: 100 g de piept de pui la grătar, o salată de legume și

două tablete de ciocolată neagră (20 de grame).
Cină: O salată de roșii cu puțină brânză.
Ziua a 3-a
Mic dejun: Un castron de fulgi de porumb cu lapte degresat.
Prânz: O salată de fructe și două tablete de ciocolată neagră

(20 de grame).
Cină: 100 g de peşte la alegere cu conopidă și morcovi,

înăbuşite.
Ziua a 4-a
Mic dejun: Un iaurt degresat amestecat cu 2 lingurițe de semințe

de cânepă decortificate.
Prânz: 100 g de carne de vită la grătar cu o salată verde, iar ca

desert bineînțeles o tabletă de ciocolată neagră (10 grame).
Cină: Ciuperci la grătar cu cașcaval ras , roşii, cimbru şi piper.
Ziua a 5-a
Mic dejun: un ceai verde îndulcit cu o linguriță de miere și două

tablete de ciocolată neagră (20 de grame).
Prânz: 100 g peşte la grătar cu broccoli, conopidă, morcovi.
Cină: Salată de patrunjel verde cu ceapă și rodie.
Ziua a 6-a
Mic dejun: Un castron de cereale integrale la alegere cu lapte

degresat.
Prânz: 100 g de piept de pui la grătar cu legume la alegere iar
ca desert două tablete de ciocolată neagră (20 de grame).
Cină: Ciuperci la grătar cu usturoi și roşii.
Ziua a 7-a
Mic dejun: O cană de ceai verde și o tabletă de ciocolată

neagră (10 grame).
Prânz: 100 g de pește la grîtar pe pat de legume la alegere.
Cină: Salată de fructe la alegere.




