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ULTIMELE ŞTIRI

ATAC DEVASTATOR la Principesa Mar-
gareta: „Şi-a PĂRĂSIT TATĂL şi STĂ CU
MÂNA ÎNTINSĂ în faţa Parlamentului!

Împlineşte VISUL lui Stalin!”

Cunoscuta jurnalistă şi monarhistă Marilena Rotaru
declanşează, pe Facebook, un atac devastator la adresa
Principesei Margareta pe care o acuză că şi-a părăsit
tatăl aflat pe patul de moarte, abdicând astfel de la toate
dezideratele istorice şi morale ale Casei Regale a României,
doar pentru a sta cu mâna întinsă în faţa Parlamentului,
de dragul banilor şi a absurdei legi a instituţionalizării
Casei Regale.
Concluzia jurnalistei este cu atât mai usturătoare cu cât
vine din partea unei apropiate a Familiei Regale: „Urmaşii
Regelui Mihai reactualizează şi îndeplinesc visul lui Stalin!”.
Nu în ultimul rând, Rotaru acuză PNL că întregeşte PCR,
cot la cot cu PSD, fiindcă promovează aşa-zisa lege a
instituţionalizării Casei Regale.

Părăsirea Regelui pentru a sta cu mâna întinsă la Parla-
ment
„O cortină grea se lasă peste acest Rege Lear al românilor.
O cortină ca o ghilotină. Regele moare, nu numai copleșit
de boală și de ani, ci mai ales, de durere. Durerea cu care
a văzut cum valorile pe care și-a întemeiat viața și Regatul,
au fost, sunt, încălcate, de cea căreia i-a predat, în mod
simbolic, sceptrul, și în mod real, averea. Pentru această
instanță morală, această culme a modestiei și a sacrificiului,
care n-a avut pentru el însuși nevoie decât de foarte
puține lucruri - palton, sacou, ceas de acum mai bine de
70 de ani – se putea găsi suma necesară pentru a angaja
o comisie de eminențe medicale care să ofere garanția
celei mai competente îngrijiri și, periodic, opiniei publice,
comunicate de specialitate privind starea de sănătate a
Regelui. Părăsirea Regelui în aceste momente de grea
suferință, pentru a aștepta cu mâna întinsă la ușa Parla-
mentului votul mult așteptatelor încasări, într-o țară sleită
de corupția politicienilor, este o uriașă sfidare a valorilor și
a identității acestui neam. (...)
Margareta îndeplineşte visul lui Stalin!
Senatul României a votat Legea Instituționalizării Casei
Regale. Instituționalizare a ceva ce nu există. A unei
butaforii care reactualizează cu ajutorul urmașilor Regelui
Mihai, visul lui Stalin. Bună observația celui care a zis că
”marii Regi nu au urmași pe măsură”. Cum spuneam și
anul trecut, de 10 mai, participanții la Garden Party-ul de
la Palatul Elisabeta și probabil și Palatul din Teleorman,
vor scanda: ”Stalin și poporul rus pe Rege ni l-au adus!”
PNL îşi bate joc de istoria naţională şi întregeşte PCR
Chiar nu mai am nimic de zis de PSD. Autorul moral al
acestui act care jignește profund istoria noastră, pe
M.S.Regele Mihai și memoria martirilor acestui neam,
este PNL-ul, partidul care întinează de neiertat memoria
lui Brătianu. PNL-ul a întregit formula PCR-ului care
conduce și astăzi România și votează în 2017 abdicarea
Regelui Mihai!”, scrie Marilena Rotaru.

Vești bune! Telemeaua românească
protejată pentru a fi exportată în UE!

Ministrul Agriculturii Petre
Daea s-a întâlnit sâmbătă
cu mai mulți fermieri, care
au venit să-l întâlnească
la Sibiu, unde acesta și-a
petrecut întreaga zi. El a
dat asigurări că va sprijini
un produs autentic româ-
nesc pentru a putea fi ex-

portat în statele membre ale Uniunii Europene, notează
Agerpres.ro.
Este vorba despre telemeaua de Sibiu.
„Vă salut, dragi sibieni. În instituția statului, luați azi
semnalul de botez al unei rețete pe care ați pus-o în
mișcare cu zeci de ani în urmă. Dacă în 1908 ați făcut
telemeaua de Sibiu, în 2017 semnați actul de naștere al
acesteia, pentru a vă face cunoscuți și de a scoate de pe
piața țării pe cei care se ascund în spatele unei asemenea
rețete, denaturând valoarea și uneori înșelând consumatorul”,
a declarat sâmbătă, la Sibiu, ministrul Daea.
Ministrul Agriculturii a primit, la sediul Prefecturii Sibiu,
documentele pentru obținerea denumirii „Telemea de Sibiu
— Indicație Geografică Protejată” de la reprezentanții
Asociației Producătorilor de Telemea de Sibiu.
Petre Daea a precizat că va înregistra luni dosarul la Min-
isterul Agriculturii. Mai apoi, documentele vor fi trimise la
Comisia Europeană. Daea speră ca în 2018 telemeaua
de Sibiu să fie un produs protejat la nivel european.
Întrebat dacă acest demers va duce la scumpirea produsului,
Daea a menționat: „Mă aștept să fim corecți pe piață toți.
(…) Producătorii să dea consumatorilor un produs autentic,
iar prețul îl stabilesc cererea și oferta și atunci vom
vedea”.
Telemeaua de Sibiu va putea fi exportată în Uniunea
Europeană, după ce produsul va fi protejat, însă „acesta
este un drum mai lung”, a explicat Daea.
Producătorii din Sibiu vând telemeaua cu prețuri cuprinse
între 12 și 17 lei kilogramul.
„Acum, la producător, prețul este de 16 — 17 lei kilogramul
și în piață 20 — 22 de lei. Noi sperăm să nu crească
prețul. Ideea noastră este să putem vinde și în străinătate”,
a explicat președintele Asociației Producătorilor de Telemea
de Sibiu, Florin Dragomir.
Potrivit sursei citate, telemeaua de Sibiu este o brânză
produsă integral din lapte de oaie crud proaspăt muls,
fără smântânire sau normalizare, maturată și păstrată în
saramură. Două tipuri — proaspătă și maturată. La
degustare se remarcă un gust discret acrișor, fără nuanțe
amare, potrivit de sărat, acest gust devenind mai pronunțat
în cazul brânzei foarte maturate. După degustare lasă o
senzație untoasă. E făcută manual, numai în județul Sibiu.
Brânza telemea a început să se facă în 1908, la Sibiel, pe
urmă în Tilișca, după Primul Război Mondial.
După ce Ministerul Agriculturii va trimite cererea la Comisia
Europeană pentru telemeaua de Sibiu, aceasta va avea o
protecție națională tranzitorie. Produsul sibian va fi protejat
european, după ce va fi publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.

Nou câmp tactic în Justiție? 
Conexiuni suspecte cu SRI

Este război total în Justiție și se atacă de pe toate fronturile.
Cazul Mihaelei Iorga Moraru a fost îndelung dezbătut la toate
televiziunile, iar speța este departe de a fi rezolvată. În momentul
de față procurorul DNA este anchetat, culmea, tot de DNA
(Ploiești), fiind suspectă de favorizarea făptuitorului și fals într-
un dosar de corupție
Aceasta fusese revocată din funcție de Laura Codruța Kovesi
în data de 5 iulie, pentru că nu ar fi înregistrat un denunț,
conform procedurilor legale.
Partea interesantă însă abia acum începe pentru că pare să se
contureze un nou câmp tactic în Justiție… încă unul că deja în
fiecare zi aflăm de tot felul de combinații care par desprinse din
filmele cu James Bond.
Cine sunt avocații Mihaelei Iorga Moraru în acest caz și cine o
consiliază „pe ascuns”
Avocata Mihaelei Iorga Moraru este celebra Angela Ciurea, fost
procuror adjunct DIICOT care a coordonat anchetele în dosarele
Fuga lui Hayssam, Dosarul traficului de armament și cel al pri-
vatizarilor strategice.
În perioada în care Laura Codruța Kovesi era procuror general,
Ciurea a fost exclusă din magistratură pentru incompatibilitate
și pentru exercitarea funcției cu rea-credință. În urma unor
verificari realizate de inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii
s-a descoperit că Angela Ciurea s-a întâlnit la Nice-Franta cu
SPIONUL bulgar Stamen Stancev.
Prin avocatul său, Stancev i-a plătit fostului procuror deplasarea
si cazarea la un hotel de 4 stele. Potrivit investigatiilor CSM,
Angela Ciurea si Stamen Stancev au baut o sticlă de vin și au
discutat despre contractele de energie din Romania, deși fostul
procuror nu avea în lucru un astfel de dosar.
Ciurea din dosarul TELEPATIA
Ciurea este și cea care l-a reprezentat pe fostul procuror DNA,
Emilian Eva, cel care a instrumentat dosarul Telepatia al lui
Dan Voiculescu. Într-un mod absolut surprinzător, Ciurea a
reușit să obțină pentru Eva o pe deapsă rezultantă de 2 ani şi 11
luni de închisoare cu suspendare, după ce acesta a fost găsit
VINOVAT  pentru trei infracţiuni: luare de mită, efectuare de
acte de comerţ incompatibile cu funcţia şi fals.
Ce caută avocatul Mihaelei Iorga Moraru la SRI?
Alături de Angela Ciurea, care iese în prim plan în cazul Mihaelei
Iorga Moraru, mai este însă un avocat, care evită lumina reflec-
toarelor. Este vorba despre George Pop, colaborator și coleg
de birou cu Ciurea.
Sursele noastre spun că acesta este fost ofițer SRI, care a fost
activ în direcția Apărarea Constituției și a lucrat chiar pe Justiție.
Interesant este că, susțin aceleași surse, Pop le-ar ascunde
acest detaliu colaboratorilor și clienților săi și că doar Angela
Ciurea cunoaște situația.
Mai mult, Pop (foto stânga) ar lucra cu ofițeri încă activi ai SRI,
una dintre persoanele apropiate lui din cadrul serviciului fiind o
anume Mihaela, cu care ar avea întâlniri regulate, spun aceleași
surse.
Așadar ce caută SRI în această ecuație și de ce George Pop
nu dorește să se afle că a activat ca ofițer SRI? De ce este
secret acest detaliu? Sunt mulți ofițeri retrași din funcție, care
aleg să lucreze în alte domenii și care nu ascund acest lucru.
Se conturează cumva noi câmpuri tactice în Justiție? Să fie o
reuniune a celor care o detestă pe Kovesi și în spate un plan
împotriva ei?
Cetățenii români mai pot spera la aplicarea legii în mod egal
sau Justiția este prea ocupată cu jocuri de culise? Noi sperăm
ca magistrații să nu fie atât de absorbiți de bătălia pentru
supremație și să-și arunce ochii și pe dosarele muritorilor de
rând, care așteaptă să li se facă dreptate.



4 ll 22 noiembrie, 2017 Romanian Journal • New York

ACTUALITATE

  
  

  

  

       
       

         
     

       
       

      
      

      
    

          
      

       
      

       
     

        
     

           
        

        
  

         
        
      

     
       

       
        

        

          
        

         

            
         

       
           

  

        
        

         
     

      
       
        

          
         
      

       
        
   

      
       
      

  

         
       

          
    

            
         

       

       
      

      

          
         

   

      
       

 

         
      

         
   

        
    
       

     

        
     

       
      

         
      

       
        

  

      
         

       

        
         

  

       
          

       

         
       
        

    

       
       

        
   

        
         

          
        
      

       
          

        
        

   

         
        

    

          
        

   
      

      
    

   
     

   
      

 
          

          
        

           
 

          
         

Director şi Fondator
Vasile Bădăluţă

Redacţia USA:
Mariana Terra,
Alex Marmara,
Georgeta Gropineanu

Grafică şi Layout:
A Plus Turnkey Systems, Inc.
www.romanianmall.com

ROMÂNIA:
ŞTIRI de ultima oră din massmedia
românească. Mulţumim colegilor ziarişti.

Notă:
Redacţia nu-şi asumă răspunderea celor

afirmate de semnatarii articolelor,
scrisorilor, anunţurilor publicitare sau
drepturilor la replică.

Sunt plătiţi numai colaboratorii care au
contract încheiat cu redacţia noastră.
Manuscrisele nu se înapoiază.

Nimic nu poate fi reprodus în întregime sau
parţial fără permisiunea prealabilă a editorului.
Nothing may be reproduced in whole or in part
without written permission from the publisher.

All artwork, layout, design and original slogans
remain the sole property of the publisher.

Pentru reclame sau anunţuri contactaţi-ne
la:

Tel: 718 482-9588
Tel: 646 322-3677

www.romanianjournal.us
E-mail:

editor@romanianjournal.us
romanianjournal@yahoo.com

Sau scrieţi-ne pe adresa:
Romanian Journal
PO Box 4009
Sunnyside NY 11104

Colectivul de Redacţie
Romanian Journal

'Patriot' este o afacere
politică / ANALIZĂ

Șeful de Cabinet al lui Erdogan a declarat că, pentru
Turcia, NATO nu este o necesitate. Ceea ce înseamnă,
nici mai mult nici mai puțin, că a doua mare putere NATO
s-ar putea retrage din organizație. Pentru România,
consecințele ar fi uriașe. Dar ce legătură există între
pozițiile acestui important jucător geopolitic și achiziția
Ministerului Apărării de rachete Patriot? Aparent, niciuna.
Dar numai aparent.

Donald Trump l-a bătut amical pe umăr pe președintele
Klaus Iohannis la intrarea în Casa Albă iar prețul imediat
și cât se poate de palpabil este un contract de patru
miliarde de dolari. Prin care achi zi țio năm baterii de rachete
Patriot din Statele Unite. Zilele trecute Rex Tillerson, șeful
De par ta men tul de Stat a făcut o spectaculoasă descindere
la București. Extrem de scurtă și foarte eficientă. Imediat
după plecarea sa, majoritatea parlamentară s-a mobilizat
și a urnit procedura de aprobare pentru prima tranșă în
valoare de aproape un miliard de euro. Mai mult, în culisele
puterii se vorbește despre o solicitare făcută de înaltul
demnitar american ca, începând din 2018, România să
mărească procentul destinat Apărării de la 2 la 2,5 %.
Aceste informații sunt pur și simplu spectaculoase.
În mediile experților militari nu a avut loc nicio dez ba te re
la capătul căreia să se stabilească în mod clar, în funcție
de provocările prezente și viitoare, prio ri tă ți le României în
materie de Apărare. În aceste condiții, se încheie totuși fel
de fel de contracte prin care achiziționăm coverte, blindate,
avioane multirol și, iată, rachete Patriot. Prima întrebarea
care se pune este dacă asemenea achiziții extrem de
costisitoare sunt făcute pe o logică militară sau comercială
sau ele reprezintă doar un deal politic. Iar a doua întrebare
se referă la efectele unei eventuale retrageri a Turciei din
NATO și dacă aceasta va fi sau nu benefică pentru
România. Să încercăm să răspundem.
Achiziția de rachete Patriot nu are aproape nicio logică din
punct de vedere militar. Oricât ar părea de curios. Acest
sistem a fost creat în urma cu circa 35 de ani și, oricât de
mult a fost upgradat între timp, este depășit. Experții afirmă
că numai una din trei rachete își atinge ținta. Bateriile nu
acoperă o rază de 360 de grade. Ele trebuiesc de fiecare
dată poziționate, ceea ce le reduce eficiența. Există un
sistem mult mai performant, creat tot de americani și
importat de armata israeliană dar decidenții au considerat
că România nu trebuie să aibă încă acces la o ase me nea
tehnologie. Ca și în cazul aeronavelor multirol F16, ne
înzestrăm pe bani grei cu armament de recuzită. Și fără a
urma o regulă a priorităților stabilită după dezbateri
responsabile în interiorul Statului Major. Din această
perspectivă, decizia este mai puțin militară și mai mult
politică.
Rațiunea care ne-a condus la asemenea achiziții, ultima
fiind cea de rachete Patriot, nu este nici de natură
comercială. Dacă am fi luat în calcul raportul preț-calitate,
altele ar fi fost aeronavele multirol de care avea nevoie
Armata Română și altele rachetele destinate apărării
antiaeriene. Și cu totul altele condițiile financiare. Ca să
dau doar un singur exem plu, Polonia cumpără și ea
același tip de rachete Patriot și încă într-un număr mai
mare, mai mult decât dublul achizițiilor României, dar a
obținut aplicarea procedurii offset. Ceea ce înseamnă că
sumele de bani cheltuite se întorc sub formă de investiții
americane în industria de Apărare a Poloniei. Noi nu ne-
am bătut pentru acestă înlesnire și nu am obținut-o. Mai e
necesar să precizez și faptul că aceste rachete Patriot sunt
mai scumpe cu circa 20% decât ultima generație de
rachete cu tehnologie mult superioară, fabricate tot de
americani. În fine, bomboana pe colivă este dată de o
informație scăpată de sub control chiar de către înaltul
demnitar american. 

Acesta ne-a cerut ca, pe parcursul acestui an, să luăm
legătura cu societatea de consultanță de la Washington și
să achităm contravaloarea primului lot de rachete. Așadar
avem parte și de un intermediar.
Faptul că noi achiziționăm rachete Patriot și alte tipuri de
tehnică, militară fără a exista în spatele deciziilor rațiuni
de ordin militar sau măcar de natură comercială, nu este
neapărat un lucru rău. Dacă și numai dacă deal-ul făcut,
indiferent cât de costisitor ar fi, se dovedește a fi pozitiv
sub aspect politic și geostrategic. Este o ipoteză ce merită
nu numai avută în vedere ci și dezvoltată.
Din ce în ce mai multe voci afirmă că, pentru parteneriatul
strategic cu Statele Unite, care, teoretic cel puțin, dar
probabil și practic, ne garantează secu ri tatea, trebuie să
plătim un preț. Asemenea achiziții ar reprezenta o parte a
respectivului preț. La fel cum prezența noastră cu militari
pe toate teatrele de război, alături de trupele americane,
reprezintă un alt preț. Dar cât de mare poate fi câștigul?
Câștigul poate fi foarte mare, în măsura în care situația din
interiorul NATO evoluează în direcția sugerată de șeful de
Cabinet al lui Erdogan și de Erdogan însuși iar România
va ști să își joace în mod inteligent rolul în cadrul
parteneriatului militar și politic. Cel mai rău lucru care se
poate întâmpla și care poate afecta grav echilibrul militar
în întreaga Euroasie, schimbând pur și simplu raporturile
de forțe, este ieșirea Turciei din NATO. Una dintre
consecințele imediate ar fi necesitatea dizlocării urgente
și relocării  uriașei baze militare de la Incirlik, care constă
în principal într-un depozit operațional de bombe
termonucleare. Dacă Turcia părăsește NATO, baza trebuie
relocată undeva și, din punct de vedere geostrategic,
România ar putea fi candidatul ideal.
Dar la acestă situație se poate ajunge chiar și în condițile
în care Turcia nu iese din NATO. Raporturile în prezent
sunt extrem de tensionate între Ankara și Washington și
nu există nici cel mai mic semn de ameliorare. În aceste
condiții, oricând poate fi repetat gravul incident când, ne
amintim, la scurt timp după ce lovitura de stat anti-Erdogan
a eșuat, Turcia a interzis orice trafic aerian în baza de la
Incirlik. Incirlik a devenit astfe neoperațional. Istoria se
poate repeta iar consecintele pot fi dramatice pentru
Statele Unite și NATO. În consecință, ipotetic cel puțin,
relocarea rămâne în picioare, chiar și fără ieșirea Turciei
din NATO.
Amplasarea acestei baze termonucleare pe teritoriul
României ar crea evident o serie întreagă de complicații.
De exemplu, cea mai importantă pro vo ca re este, dacă
procedând astfel, România se transformă într-o țintă a unui
eventual prim atac atomic anti-NATO sau, dimpotrivă, în
absența unei conflagrații nucleare, România devine un stat
de neatacat. Punctul meu de vedere, pe care nu doresc
să-l bag pe gâtul niciunui cititor dar pe care totuși îmi
permit să-l afirm, este că, într-un asemenea scenariu, nu
numai parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite ar fi
pe deplin garantat pentru o lungă perioadă de timp dar și
poziția geostrategică a României se va întări considerabil.
Dar chiar dacă această bază va fi relocată în altă parte
decât în România și chiar dacă Turcia nu iese din NATO,
importanța și rolul jucat de România printr-o politică
inteligentă elaborată la București poate crește exponențial.
În oricare variantă, România poate deveni cel mai
important actor politic al flancului sud-estic al NATO.
Și iată cum o decizie care, pentru mulți, poate fi
scandaloasă, cea legată de achiziționarea rachetelor
Patriot, se poate transforma până la urmă, dacă o
analizăm strict din perspectivă politică, chiar dacă calculul
este cinic, într-o opțiune pozitivă.

Sorin Roşca Stănescu
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a propus ”re-
definirea” abuzului în serviciu, abuz care trebuie să
aibă ”un prag rezonabil”. Cu alte cuvinte, poți să faci
abuz, dar până la un punct…

* Deși președintele Igor Dodon a propus organizarea
unui referendum despre cum să se numească limba
oficială din R. Moldova, Curtea Constituțională de
la Chișinău a avizat pozitiv înlocuirea sintagmei
”limba moldovenească”  din Constituția R. Moldova,
cu sintagma ”limba română”. Bravo!

* Cu ocazia posturilor care au început și care țin până
la Crăciun, preotul Constantin Necula din Mitropolia
Ardealului, i-a sfătuit pe credincioși: ”Dacă nu puteți
posti de mâncare, refuzați să vă mâncați
aproapele”. Bine zis… Bine zis… mai ales pentru
noi, românii care trăim în străinătate.

* De la 1 decembrie a.c., Canada intenționează să
elimine obligativitatea vizelor pentru românii care
vor să vină în țară și să stea maximum 6 luni. Mare
bucurie... Așteptăm ca și SUA să ia exemplu, de
data asta, de la Canada. După toată istoria, românii
merită această facilitate.

* Peste 180 de școli, grădinițe și primării din România
sunt expuse la valori ridicate ale gazului radon care
este foarte periculos pentru sănătate, putând duce
la cancer pulmonar și la leucemie.

* La Librăria Humanitas din București, actorul Victor
Rebengiuc s-a întâlnit cu cei care îl apreciază.
Marele nostru actor a spus, printre altele: ”Am trăit
în comunism și tot în comunism o să mor”.

* Judecătorii din Tulcea au condamnat la 6 luni de în-
chisoare cu executare un bărbat care a omorât un
câine, deși animalul era legat și nu era deloc agresiv.

* Pe o stradă, în Cluj, un bărbat (47 ani) a fost bătut
crunt de 4 secui pentru că omul nu știa limba
maghiară. Cineva, care a văzut bătaia, a chemat
poliția și cei 4 au fost duși la secție, dar au refuzat
să vorbească românește.

* Actorul Kevin Spacey (58 ani) este îngropat în
acuzații de hărțuire sexuală. Teatrul Old Vic din Lon-
dra, unde Spacey fusese director timp de 11 ani, a
primit până acum 20 de plângeri.

* Vicepreședintele PNL din Marea Britanie, românul
Dan Tiberiu Sbârcea, a fost găsit spânzurat. Avea
doar 28 de ani și tocmai își luase doctoratul.

* Un bebeluș de doar 10 luni cântărește 28 de kilo-
grame, cât un copil de 9 ani. Medicii nu-și dau
seama care este cauza acestei creșteri anormale.
Se speculează că ar fi intervenit o greșeală
genetică majoră care a dus la un mare dezechilibru
hormonal în corpul copilului.

* Recent, Parlamentul European a cerut suspendarea
dreptului de vot pentru Polonia din cauza reformelor
judiciare din această țară, reforme care încalcă
statul de drept.

* Premierul Mihai Tudose se află la al doilea malpraxis
academic. În cartea scoasă de Academia SRI în
2009, din cele 368 de pagini ale cărții, Tudose a pla-
giat 220 de pagini. 

* Un tablou vechi de peste 500 de ani și care se crede
că aparține lui Leonardo da Vinci, a fost vândut la
licitație pentru suma record de 450 de milioane
dolari.

* Veste în premieră mondială: Suedia pune micro-
foane pe străzi pentru ascultarea cetățenilor. Iar
Polonia se vrea ”Țară albă, pur albă”.

* După ce acum trei ani vroia să studieze actoria, Kira
(28 ani), fiica lui Gh. Hagi, s-a angajat la compania
Ownzones Media din Florida.

* DNA a declanșat urmărirea penală împotriva
președintelui PSD, Liviu Dragnea, în cel de-al 3-lea
dosar, Teldrum.

* Dosarul de securitatea al regelui Mihai a fost predat
la CNSAS. Părerile oamenilor sunt împărțite: unii
susțin că regele a fost un odios trădător, alții îl
consideră un mare patriot.

* Răzvan Voiculescu este unul dintre marii artiști ai
fotografiei contemporane. El cutreieră satele
românești pentru a reînvia tradițiile. Până acum a
făcut peste 18 mii de fotografii.

* Senatul a respins proiectul de lege care interzicea
condamnaților să candideze la funcția de
președinte (60 contra, 30 pentru). Deci, s-ar putea
să candideze chiar și foștii (actualii) pușcăriași?!!!

* Călin Popescu Tăriceanu a declarat că nu va onora
invitația privind participarea la parada de Ziua
Națională a României, precizând că nu are motive
să stea alături de cel pe care-l cataloghează ”pa-
tronul statului paralel”…

* Renumitul criminal diabolic Charles Manson, asas-
inul a  4 persoane, inclusiv al actriței Sharon Tate,
a decedat în pușcărie la 83 de ani.

* Donald Trump a anunțat recent noi sancțiuni îm-
potriva Coreei de Nord despre care a spus că este
”sponsor al terorismului”.

* Priscilla Presley, fosta soție a legendarului Elvis
Presley, a împlinit 72 de ani și continua să facă mulți
bani de pe urma celebrului său fost soț.

* Plenul Senatului a adoptat proiectul de lege al Gu-
vernului pentru înzestrarea Armatei cu 7 sisteme de
rachete sol-aer Patriot.  Mulți se întreabă, însă, la
ce ajută astfel de rachete.

* Ludovic Orban, președintele PNL, susține că pre-
mierul Mihai Tudose este ”marioneta lui Liviu Drag-
nea” și a anunțat organizarea de noi și ample
proteste în toată țara.

* Adrian Năstase, fost premier pușcăriaș, îi critică dur
pe liderii și strategii PSD și pe premierul Mihai Tu-
dose.

* Nepotul regelui Mihai e supărat pentru că nu i se
spune sau scrie corect numele care, zice el, este
acesta: Nicholas de Roumanie Medforth-Mills. El a
mai spus că acceptul retragerii titlurilor sale, în
2015, nu e scris de el și nici semnat până în
prezent.

* Într-o pădure de lângă orașul Târgu Cărbunești (jud.
Gorj) a fost descoperită o matriță folosită de geto-
daci pentru turnarea monedelor.

* Cel mai nou tramvai românesc (fabricat de la zero
la fabrica Astra Vagoane Călători Arad) se află în
probă pe șinele orașului Timișoara.

* Numai în România dacă ai cazier, nu poți fi paznic,
dar poți fi la cârma țării. Absurd, dar adevărat…

LA ORA DE UMOR
O domnișoară întreabă pe stradă un domn:
- Fiți amabil, cum pot ajunge la maternitate?
- Făcând sex, domnișoară, mult sex.

***
- Unde lucrează soțul dumneavoastră?
- La serviciul de pază și protecție.
- Aha, e gardian acolo.
- Nu, e muncitor la fabrica de prezervative.

VORBE ÎNȚELEPTE
Nu numărați puii înainte de a ieși din ou. (proverb ti-

betan)
***

Cel ce cade azi se poate ridica mâine. Nimic nu este
pierdut dacă ești perseverent și dacă nu-ți pierzi în-
crederea.

***
Onoarea o ai sau nu o ai; ea nu poate fi cumpărată

cu bani.
***

A-ți lăuda copilul e a te lăuda pe tine; a-ți certa
părintele e a te veșteji pe tine însuți. (W. Sempton)
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Principele Nicolae rupe TĂCEREA! 
Adevărul despre excluderea lui de

la susccesiune și jocurile de putere
din Casa Regală

Fostul principe Nicolae susţine că declaraţia sa din august
2015 referitoare la acceptul retragerii titlului nu a fost scrisă de
el, a fost obligat să o accepte şi a refuzat să o semneze şi că nu
există niciun acord semnat privind plecarea sa definitivă din
România. Mai mult, el susţine că sprijinul financiar oferit de
Casa Regală nu era de fapt un ajutor, ci preţul pentru exilul,
tăcerea şi îndepărtarea sa, lucruri de care Regele Mihai, „el
însuşi un exilat”, ar fi străin.
„Urmăresc de două săptămâni cu uimire, dar şi cu tristeţe,
declaraţiile şi informaţiile date presei de către persoane care
au mai multă sau mai puţină legătură cu ceea ce înseamnă, în
prezent, Casa Regală a României. Cele scrise mai jos sunt
detalii încă neştiute, pe care am ales să le păstrez cu mine din
respect pentru bunicul meu şi pentru condiţia precară de
sănătate în care s-a aflat şi se află în ultima vreme. Acum, tot
din respect pentru bunicul meu, Regele Mihai, trebuie să le fac
cunoscute. Majoritatea informaţiilor lansate către presă, în
ultima vreme, de aceste persoane, au ajuns să lezeze nedrept
şi crud imaginea bunicului meu şi ceea ce reprezintă el pentru
istoria acestui popor. Oamenii au dreptul să fie informaţi şi să
tragă propriile concluzii despre ceea ce se întâmplă, pornind de
la starea de sănătate a regelui”, îşi începe fostul principe
Nicolae comunicatul de presă.

El susţine că în august 2015 a fost obligat să accepte retragerea
titlului şi că a refuzat să semneze declaraţia.
„Declaraţia mea din august 2015, referitoare la acceptul retragerii
titlului, nu a fost scrisă de mine. Am fost obligat să o accept, am
refuzat să o semnez şi până la acest moment este nesemnată.
Nu a existat vreodată nici vreo înţelegere şi nici vreun acord
semnat referitor la plecarea mea definitivă din România şi
condiţia de a nu mă mai întoarce. Nu aş fi acceptat să mi se
impună un exil de acest fel”, continuă fostul principe.
El spune că a revenit în România în noiembrie 2015 pentru a
rezolva situaţia referitoare la presupusul său copil, situaţie
rămasă încă nerezolvată, neexistând nicio dovadă medicală
care să susţină acuzaţiile mamei sale.
„Modestul sprijin oferit de Casa Regală din care tocmai fusesem
exclus mi-a fost oferit pentru a mă descurca câteva luni în
situaţia în care eram nevoit să îmi readun viaţa într-o altă ţară.
Din păcate, realizez acum că mi se oferiseră acei bani din cu
totul alt motiv. Nu erau un ajutor, ci preţul oferit pentru exilul,
tăcerea şi îndepărtarea mea”, continuă fostul principe Nicolae.
El mai afirmă că după îndepărtarea sa din Casa Regală şi-a
mai văzut bunicul o singură dată, la Aubonne, în 2015, la ziua
de naştere a bunicii lui, iar atunci a vorbit cu regele Mihai
despre pasiunile loc comune, iar acesta l-a întrebat cum îi este
în România şi ce proiecte mai are acolo. „În acel moment am
înţeles că regele nici măcar nu ştia că am fost nevoit să
părăsesc ţara. A fost o discuţie privată, între mine şi bunicul
meu. S-a avut grijă să fie ultima”, spune el.
Fostul principe mai susţine că după ce a informat-o pe mătuşa
sa Margareta că a ajuns la Bucureşti pentru a rezolva mai
multe probleme personale, inclusiv cea a presupusului copil, in-
vitând-o să se întâlnească, a primit un e-mal în care era acuzat
că nesocoteşte „o aşa-zisă dorinţă a regelui”, iar drept urmare
Casa Regală i-a sistat ajutorul financiar.
„Ulterior, am primit o scrisoare de la rege, redactată la calculator,
în rândurile căreia nu l-am regăsit deloc pe bunicul meu. Mi se
comunica rece că îmi este interzis ca de la acel moment să
trăiesc sau să munesc în România. Cunoscându-l bine, am
convingerea că bunicul meu, Regele Mihai, el însuşi un exilat,
nu mi-ar fi cerut să părăsesc definitiv România”, mai spune
Nicolae Medforth-Mills.
De asemenea, el acuză Casa Regală pentru faptul că nu
furnizează informaţii despre starea de sănătate a regelui Mihai.
„În Elveţia, medicilor nu li se permite să dezvăluie în mod public
dosarul medical, familia pacientului însă poate. 

Cu atât mai mult dacă ar dori să clarifice speculaţiile despre
starea de sănătate a bunicului meu şi dacă el a avut sau nu o
implicare în îndepărtarea mea de lângă familie şi Casa Regală.
Dar probabil că tocmai din această cauză sunt preferate, în
locul unei informări corecte cu dovezi palpabile, doar incertitudinea,
ambiguitatea şi agresivitatea”, încheie fostul principe Nicolae.
Scandalul între Casa Regală şi Nicolae Medforth-Mills a izbucnit
în urmă cu aproape două săptămâni, când fostul principe a fost
acuzat de tentativă de violare a domiciliului regelui Mihai, la
reşedinţa acestuia din Elveţia, unde a forţat uşa casei, implicând
în incident şase persoane. Fostul principe Nicolae a transmis
atunci că nu înţelege „agresivitatea”
Casei Regale de a face tot posibilul să îl împiedice să îşi vadă
bunicul.
O zi mai târziu, mama fostului principe, Principesa Elena, s-a
declarat dezamăgită şi îngrijorată de faptele fiului său şi a
apreciat că, prin comportamentul său acesta „a nesocotit
intimitatea, suferinţa şi demnitatea” fostului suveran. Ea susţinea
că Regele Mihai i-a reproşat într-o scrisoare lui Nicolae că nu a
făcut nimic pentru a clarifica paternitate „presuspusului său
copil, o fetiţă de doi ani”, ceea ce este „o lipsă de responsabilitate
inacceptabilă”. Fostul principe Nicolae s-a declarat la rândul
său dezamăgit şi profund îndurerat de încrâncenarea membrilor
Casei Regale, precum şi a mamei sale, apreciind că ar fi nobil
ca într-un astfel de moment să toţi să dea dovadă de respect şi
să treacă „peste cine ştie ce ambiţii personale”.
Casa Regală a anunţat în 6 noiembrie că starea generală a
Regelui Mihai s-a agravat şi că acesta prezintă o slăbiciune
accentuată, cu o scădere semnificativă a rezistenţei, principesa
Margareta aflându-se deja la reşedinţa privată din Elveţia. Un
alt comunicat, din 8 noiembrie, preciza că sărbătoarea Sfinţilor
Mihail şi Gavril îl găseşte pe Majestatea Sa Regele Mihai în
stare de suferinţă şi că nu va exista niciun eveniment organizat
la reşedinţa acestuia. De asemenea, consemna că regele Mihai
a fost împărtăşit de un trimis al ÎPS Mitropolitului Iosif al Europei
Occidentale şi Meridionale.
Miercuri, şeful Casei Regale, Andrew Popper, a declarat la TVR
că starea regelui Mihai este foarte precară, dar pentru moment
s-a stabilizat, iar medicii îşi concentrează eforturile pentru a-l
menţine fără dureri. El a precizat că regele „are momente în
care este conştient, are şi momente în care este mai puţin
conştient”.
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Pe cine sună americanii 
la București

În toată nebunia războiului româno-român, cum credeți că se
informează partenerul strategic american în legătură cu ce se
întâmplă la București?

În primul rând, pe canalele oficiale, prin intermediul Ambasadei
condusă de Excelenta Sa Hans Klemm. Apoi, prin intermediul
șefilor de birouri ale numeroaselor agenții americane aflate în
România. Nu în ultimul rând, un rol important îl au șefii companiilor
americane din țara noastră, care își trimit propriile rapoarte la
companiile-mamă. Statul american este un partener loial companiilor
care îi plătesc impozitele. De aceea, Guvernul american nu este
perceput ca un dușman al investitorilor, ci ca un aliat de nădejde.
Întrebarea este dacă în ecuația informării Washington-ului despre
realitățile din România există și români. Răspunsul este da.
Partenerul oficial de comunicare al Administrației Trump este,
după iunie 2017 și întâlnirea din Rose Garden, președintele
României Klaus Iohannis. În legătură cu ceea ce se întâmplă în
România președintele are ultimul cuvânt în fața americanilor.
Dacă el nu există, dintr-un motiv sau altul, atunci americanii își
avizează propriile percepții. 
Săptămâna trecută, miercuri, a avut loc un eveniment excepțional
pe care De Ce News vi l-a comunicat în exclusivitate: șeful De-
partamentului de Stat, Rex Tillerson, a aterizat la București venind
din Asia în drum spre Statele Unite. Nu a fost o oprire tehnică,
Excelența Sa dl. Tillerson a înnoptat la București, ceea ce, din
punct de vedere diplomatic, reprezintă enorm. Singurul său
partener de discuție a fost ministrul român de Externe, Theodor
Meleşcanu. Nimeni altcineva nu a fost acceptat să-i spună nici
bună seara, nici bună dimineața. Întâlnirea Tillerson-Melescanu
nu a deschis, ci a consfințit, un al doilea canal oficial de comunicare
în afară de cel dintre Cotroceni și Casa Albă.
Tot săptămâna trecută s-a mai întâmplat un fenomen, Comisiile
de Apărare din Parlamentul României nu au putut aviza achiziția
sistemul de rachete Patriot, în valoare de 4 miliarde de dolari,
fiindcă exact parlamentarii majorității PSD și ALDE au lipsit fără
explicații. Mi-am adus atunci aminte de o declarație pe care
președintele PSD Liviu Dragnea a făcut-o la Interviurile DE Ce
News. S-a referit şi la faptul că președintele Klaus Iohannis face
promisiuni în America pe care Guvernul și majoritatea parlamentară
trebuie să le țină, uneori fără a fi consultate. Săptămâna aceasta,
momentul Patriot a trecut fără probleme prin comisie. Liviu
Dragnea, invitat la ceremonia de inaugurare a mandatului
președintelui Trump, înțelege la rândul său sa fie luat în seamă
de Washington. Deși, în cercurile avizate de la București, se
spune că Liviu Dragnea are toate ușile închise la Washington, în
curând s-ar putea să existe o supriza majoră care să contrazică
zvonurile...
Poziția geopolitică a României și complexitatea intereselor
americane în regiune merită mai mult decât o privire superficială
sau inegal dezvoltată în relațiile bilaterale. Astfel, dacă dimensiunea
militară și de securitate se află la un nivel înalt, comparabil cu cel
pe care SUA îl au cu unele state occidentale cu democrații con-
solidate, viziunea asupra societății românești pare adesea
părtinitoare dinspre partea americană. Faptul este regretabil,
fiindcă la capătul a patru ani de război româno-român țara noastră
este în continuare preponderent pro-americană. Tensiunile de
astăzi pot însă să aibă efecte în anii care urmează. Pe scurt,
audierea mai multor puncte de vedere nu poate fi decât benefică
pentru conturarea exactă a realităților românești. De exemplu:
vizita organizată în SUA de către senatorul liberal Ben Oni
Ardelean pentru președintele PNL Ludovic Orbán a fost un
moment politic important. Pur și simplu s-au exprimat la Washington,
în fața unei comunități importante din America, inclusiv la nivelul
Legislativului american, puncte de vedere care au contat cu
siguranță. 

Înregistrare explozivă cu
procurorul Negulescu

Cea mai dură înregistrare cu procurorul DNA, Mircea Negulescu,
arată cum voia procurorul "Portocală" să-i aresteze pe jurnalistul
România TV Victor Ciutacu şi pe fostul deputat Sebastian Ghiţă.
Cea mai dură înregistrare cu procurorul vedetă al DNA dezvăluie
metodele prin care magistratul executa pe oricine prin metode
care depăşesc cu mult limitele oricărui cod penal.

Discuție între un interlocutor și Mircea Negulescu
"Negulescu: Ce, Sebi ce să zică?
Interlocutor: Păi am auzit ceva, că iar te-a dat la televizor la

Ciutacu, cu denunțătoarea de gât, cu alea, cu Claudia.
Negulescu: Nu știu frate ce zice, îl f* în gură și pe el, și pe mă-să

și pă tot neamul lui.
Intelocutor: Păi da, îi f* în gură, îi f* în gură, da'...le-ai mai făcut un

dosar, l-ai făcut pe denunțul ăla al lui Patraru, cu funcțiile, cu
polițiștii, cu...n-am înțeles exact.

Negulesc: Da, da, da. Erau oamenii puși de Pătrățel, la recomandarea
lui Pătrățel.

Interlocutor: Da' care mă Patraru? Pătrarul ăla, ziaristul?
Negulescu: Avea nebunu' oamenii lui, punea oameni pe funcție,

bagă-mi-aș * în mă-să de urât.
Interlocutor: Da, dar și în dosarul asta nou, l-ai băgat iar pe

Tănase omul tău martor sub acoperire.
Negulesc: Da, frate, băiat de băiat.
Interlocutor: Da' cum dracu îi păcălești mă, mânca-ți-aș gura ta?

Că Tănase ăla în orice dosar îl chemi, ăla scrie orice vrei tu.
Negulescu: Da' mi-e scârbă rău de tot, crede-mă.
Interlocutor: Păi de ce mă ți-e scârbă, zici că nu-i pui tu?
Negulesc: Se prăduie între ei că dobitocii.
Interlocutor: Hai, lasă vrăjeala, că l-ai prostit și pe Tănase asta să

fie martor acoperit. L-ai prostit frumos, că la Bădescu în dosar.
Negulescu: Frumos, așa, frumos, elegant cât de cât.
Interlocutor: Și ai citit ce au scris de față cu Claudia? Că

denunțătoarea Claudia are relație amoroasă cu Negulescu?
Negulescu: Deci eu până...n-am vrut să citesc asta, știi.
Interlocutor: N-ai citit, n-ai citit, dar le-ai mai tras un dosar. Și iar l-

ai pus pe Tănase martor sub acoperire, să scrie după dictare.
Negulescu: Da, frumos rău de tot.
Interlocutor: Da' la ăștia la percheziție ai găsit ceva, că vorbea tot

orașul că are Ispas poze cu ține, cu Claudia pe la munte când
va iubeați...

Negulescu: N-avea niciun plic, da-l dracu de papagal.
Interlocutor: Păi nu așa ziceai, că cică avea nu știu ce plic, poze

cu ține?
Negulescu: Nu, da m-a deranjat pe partea... Bine, nu zic că... Ba,

în primul rând n-am citit tot că mă lua capul...
Interlocutor: Da mă, mânca-ți-aș, dar pe ține de fiecare data, cum

te ia capu', cum le mai f* câte un dosar.
Negulescu: Adică nu vreau să le-o dau la temelie.
Interlocutor: Da mă, știu că nu vrei, de data asta le-ai cerut direct

mandat de arestare și i-ai băgat la Câmpina...ți-ai bătut joc de
ei...polițiști, procurori... Cică nu le-ai dat la temelie...

Negulescu: Frumos, ca un profesionist ce mă aflu.
Interlocutor: E clar că te-ai ofticat după ce te-a dat Ghiță la

Ciutacu, iară.
Negulescu: Dar m-a deranjat foarte tare. Deci urât mă, bagă-mi-

aș * mă-să și în neamul lor de l***gii. O să aibe și o viață
frumoasă în pușcarie.  

Interlocutor: Îi bagi la violatori în cameră că să faci treabă treabă
până la capăt. 

Negulescu: De care or putea și ei, na...le fac să le fie bine. F*-i în
gură să-i f* de jegoși imputiti. Dar s-au dus frumos... 

Interlocutor: Nu credeam că te mai ține, iar cu martor sub
acoperire, iar cu Tănase sub acoperire, nu-mi vine să cred că
le-au dat ăștia iară mandat de arestare... 

Negulescu: Da... Păi nu, că aia (n.r.-judecătoarea) a dat lu' asta
pentru că e ea o țipă mai emotivă așa. Da asta de la recurs
(n.r.-judecătorul) e baiatu' plecat și le-a dat-o la m*. 

Interlocutor: Păi, i-ai băgat frumos la recurs la omu' tău, n-ai mai
ratat a două oară"

Amenzi majorate pentru
cerşetorie, vandalism şi refuzul

de a te legitima. Vezi ce alte
fapte vor fi pedepsite mai aspru

Cerşetoria, aruncarea unor gunoaie în mijloacele de transport în
comun, vandalizarea unor clădiri, refuzul de a te legitima vor fi pedepsite
mai aspru. Comisia juridică din Senat a adoptat, marți, un raport
favorabil pentru o propunere legislativă inițiată de parlamentari liberali
care vizează majorarea amenzilor pentru încălcarea unor norme de
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Decizia finală va fi luată
în plen.
Senatorul PNL Alina Gorghiu a precizat că inițiativa a fost elaborată în
conformitate cu solicitările Asociației Comunelor din România. Totodată,
reprezentantul MAI a anunțat susținerea pentru propunere, care vizează
modificarea art.3 din Legea nr.61/1991.
Astfel, amenzile urmează să fie de 300-800 de lei (față de 100-500 de
lei în prezent) pentru:
—apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană
aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea
unor astfel de fapte;
—aruncarea asupra unei persoane, construcții sau asupra unui mijloc
de transport cu obiecte de orice fel;
—alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în
caz de pericol ori a organelor de menținere a ordinii publice, fără motiv
întemeiat;
—scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri
sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, deteriorarea
prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără
drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume
destinate;
—lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot
prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
—refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă
băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptățită a
unui salariat al localului;
—servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor
aflați în vădită stare de ebrietate, precum și a minorilor;
—refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale,
de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul
poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire
penală sau de menținere a ordinii publice;
Amenzi de 400-1.200 de lei (față de 200-1.000 de lei în prezent) pen-
tru:
—săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea
de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență
împotriva persoanelor sau bunurilor acestora;
—deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indi-
catoarelor de orientare turistică și rutieră ori a celor care semnalează
existența unui pericol pentru viața persoanelor;
—provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri
publice;
—alungarea din locuința comună a soțului sau soției, a copiilor, precum
și a oricărei alte persoane aflate în întreținere;
Amenzi de 700-1.800 de lei (față de 500-1.500 de lei în prezent) pen-
tru:
—organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc — altele
decât cele autorizate potrivit legii — de natură să lezeze bunele
moravuri;
—atragerea de persoane, sub orice formă, săvârșită în localuri, parcuri,
pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi
sexuale cu acestea spre a obține foloase materiale;
—comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate,
a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri
decât în magazinele autorizate să efectueze operațiuni cu arme de foc
și muniții;
—nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru
buna desfășurare a manifestărilor cultural-sportive;
—tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00-8,00 si 13,00-14,00 de
către orice persoană prin producerea de zgomote în localurile sau în
sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în
oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata
vecinătate a acestora;
Amenzi de 4.000-7.500 de lei (față de 3.000-6.000 de lei în prezent)
pentru:
—neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu
ori specializat, a ordinii publice în localuri publice, hoteluri, moteluri,
campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci și în alte locuri de distracție
sau de agrement pe care le conduc.
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ACTUALITATE

Lege ONG. Cioloș s-a enervat. 
Badea, reacție EXPLOZIVĂ

Senatul va dezbate iniţiativa legislativă prin care se propune
modificarea OG 26/2000 privind organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor în sensul transparentizării finanţărilor obţinute de
acestea, precum şi pentru restricţionarea şi clarificarea recunoaşterii
utilităţii publice a ONG-urilor care au obţinut acest statut.
Propunerea legislativă, iniţiată de social-democraţi, prin senatorul
Şerban Nicolae şi deputatul Liviu Ploşoianu, se află înscrisă pe
ordinea de zi a plenului de luni a Senatului. În expunerea de
motive se apreciază ca necesară creşterea gradului de
transparenţă şi se propune obligaţia ca ONG-urile să publice
semestrial o declaraţie detaliată de venituri şi cheltuieli.
"Platforma România 100 trage un semnal de alarmă cu privire
la efectele grave pe care adoptarea unui astfel de act normativ
le-ar avea asupra mediului asociativ, o încercare de destabilizare
a societății civile organizate și reducere la tăcere", a transmis
organizația lui Dacian Cioloș.
Mircea Badea a comentat acest subiect în cadrul emisiunii "În
gura presei". "S-a enervat Dacian Cioloș pe bază de Liviu
Pleșoianu și pe bază de Șerban Nicolae. S-a enervat pentru că
acești doi domni nu mai vor să dea bani la ONG-urile care sug
sângele societății. E nasol să se transparentizeze finanțările
ONG-urilor din România? Aveți ceva de ascuns? Înțeleg că da...
este nenorocire. Cum să spui de la cine ai luat banii?!... E daună
totală. S-a enervat Cioloș. Care este problema? Nu este niciuna,
evident. Cei care sunt finanțați de Soros, ce să zică? Să raporteze,
o dată la șase luni, că primesc bani de la Soros? Da, să zică. Ce?
Este rușine asta? Sau să declare: 'luăm bani de la stat'. Este
nasol să se afle că luați bani de la stat? Este rău? Asta e", a spus
realizatorul TV. Inițiativa propune introducerea unor raportări se-
mestriale privind veniturile și cheltuielile organizațiilor neguverna-
mentale care vor fi publicate în Monitorul Oficial. Inițiativa instituie
obligația menționării pentru fiecare venit în parte a persoanei sau
a activității care a generat venitul respectiv.
"Acest lucru nu numai că încalcă legislația din domeniul protecției
datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată a oricărui
donator, dar reprezintă un atac direct la mediul asociativ și la ac-
tivitatea acestuia", a transmis organizația fostului premier tehnocrat.
Platforma lui Dacian Cioloș a mai semnalat faptul că "aceste
raportări sunt excesive și birocratice, în condițiile în care în
prezent, toate organizațiile neguvernamentale au deja obligația,
conform legislației fiscale, să depună situațiile financiare anuale
în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar,
adică la finalul lunii aprilie pentru anul precedent. Bilanțurile
contabile sunt ulterior făcute publice în forma prescurtată de
către ANAF, prin urmare orice persoană interesată le poate
consulta. Sancțiunea suspendării și „încetării de îndată" a activității
este una excesivă și va produce prejudicii importante unor
asociații sau fundații cu proiecte în curs de derulare care vor fi
împiedicate chiar din rațiuni administrative să depună respectivele
raportări la timp (cazul proiectelor aflate în curs de derulare)".
Mircea Badea a sesizat că, atunci când vorbim despre ONG-
uri, este folosită o dublă măsură. "Când vine vorba de ONG-
uri... raportările sunt excesive și birocratice. Cât tupeu au ăștia?!
Știți ce mă deranjează cel mai mult? Că noi, oamenii care dăm
cu subsemnatul, facem raportări, plătim taxe și impozite, nu le
punem masa în cap ăstora, metaforic vorbind. Stăm ca niște
mămăligi. Această societate este confiscată și îmbolnăvită de
tupeul și agresivitatea unor profitori. (...) Cioloș vrea să ia
morman de bani de la stat; la fel vor și cei cu haștag pentru că
ei sunt tari în gură și agresivi", a mai zis Mircea Badea.

DNA: Sechestru în dosarul Tel Drum
DNA vrea să se asigure
că prejudiciul din dosarul
Tel Drum, în care este
urmărit penal şi Liviu
Dragnea, poate fi recu-
perat în cazul în care
acuzaţiile vor fi confir-
mate şi pedepsite de
judecători.
Procurorii vor impune
sechestru în acest do -
sar, în care prejudiciul
estimat până în acest

moment este de 20 de milioane de euro şi 30 de milioane de lei.
Procurorii anticorupție au programat marți mai multe audieri la
sediul DNA în Dosarul Tel Drum, pentru a li se aduce la cunoștință
inculpaților faptul că s-a pus sechestru pe mai multe bunuri, pe
mai multe conturi. Evident și în ceea ce îl privește pe Liviu
Dragnea. Procedura spune că aceste persoane trebuie să vină
în fața anchetatorilor doar pentru a li se aduce la cunoștință și
verbal acest lucru.
Dosarul Tel Drum este vehiculat în Justiţie încă din 2001, fiind
respins în instanţe pentru lipsă de cauză, lipsă de motivaţie sau
prejudiciu. Cu toate că este notoriu ca fiind un dosar fals, Tel
Drum reapare din când în când cu motivaţie clar politică.

INCREDIBIL! Cu cine se întâlnea
Laura Codruța Kovesi în timp ce
Liviu Dragnea era la sediul DNA

În timp ce Liviu Dragnea era la sediul DNA, unde urma să ia la
cunoștință instituirea sechestrului pe avere în cel de-al treilea dosar
de corupție, șefa Direcției, Laura Codruța Kovesi se întâlnea cu
liderul PNL, Ludovic Orban. Cei doi participă la o dezbatere organizată
de Grupul pentru Dialog Social şi Revista 22, cu tema ”Legile
justiției. Statul de drept în pericol”.

Moderatoarea discuției este Andreea Pora, dar va lua cuvântul și
celebrul scriitor Gabriel Liiceanu. Andreea Chiș, membră a CSM, a
vorbit și ea despre modificările legilor justiției.
Culmea, deși prezent la dezbatere, Orban (care așteaptă sentința
definitivă din partea ICCJ la un dosar instrumentat de DNA) nu poate
fi încadrat în categoriile de invitați de pe site-ul GDS. Conform orga-
nizatorilor, la această întâlnire ar trebui să participe reprezentanți ai
Ministerului Justiției, reprezentanți CSM, procurori, judecători, re pre -
zentanţi ai societăţii civile, membri GDS, reprezentanţi mass-media.
GDS şi Revista 22 sunt notorii bastioane SOROŞ încă din 1990.

”Duși într-un hotel, anchetați,
torturați fizic și psihic”. 

Acuzații fără precedent la adresa DNA
Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasiles-
cu, a făcut acuzații grave la adresa
DNA, în cadrul emisiunii România
9, de la TVR 1.
”Pentru abuzurile la care eu am
fost supusă și foarte mulți prieteni
de ai mei, angajați, au fost luați de
pe stradă, puse cătușele, duși
într-un hotel și anchetați și
torturați și fizic și psihic. Lucrurile
acestea le-am spus si CSM-ului.”,
a spus Olguța Vasilescu. Între ba -
tă când și unde au avut loc aceste
abuzuri, ministrul a răspuns: ”7
martie, hotel Casablanca, în
Craiova, în anul 2016, înainte de
campania electorală, când eu tre-

buia să candidez la funcția de primar și au încercat să mă
împiedice să candidez la acestă funcție.”.
Fostul edil al Craiovei spune că DNA a comis aceste acte.
”DNA-ul, și în instanță nu au fost în stare să explice unde s-au
anchetat acele persoane și unde li s-a luat declarații.”, a explicat
Lia Olguța Vasilescu. ”Am făcut mai departe plângere la CSM.
S-a întâmplat ceva cu procurorul de caz care a făcut toate aceste
abuzuri? Vă spun eu că nu s-a întâmplat absolut nimic. Și aceste
abuzuri vor continua dacă nu se schimbă ceva în România.”, a
mai spus ministrul.

Refuzat la București, 
singurul producător 

de autobuze din România vinde
cele mai noi mașini în Chișinău

BMC Trucks, fabrica de au-
tobuze de lângă București a
câștigat un contract de
aproape 2 milioane de euro
pentru livrarea a 13 unități la
Chișinău, Republica
Moldova.
Producătorul român nu a

putut să participe la licitația de 100 de milioane de la București
pentru că nu a îndeplinit condițiile cerute în caietul de sarcini.
Este o premieră postrevoluționară ca autobuzele românești să
fie exportate peste graniță, pentru a fi folosite într-o rețea
municipală de transport din Europa.
Contractul are o valoare de 1,9 milioane de euro și va fi finalizat
în februarie 2018.

Anterior derulării licitației, autobuzul românesc a fost trimis în
teste la Chișinău, pe costurile producătorului, pentru a circula
pe străzile din Capitala Moldovei timp de câteva luni. 1,9
milioane de euro și va fi finalizat în februarie 2018.

Peste 1.000 de permise reţinute
şi peste 15.000 de amenzi

aplicate în trei zile, în toată ţara

Peste 1.000 de permise de conducere şi 304 certificate de în-
matriculare au fost reţinute şi peste 15.000 de amenzi au fost
aplicate în trei zile de poliţiştii rutieri într-o acţiune desfăşurată
în toată ţara pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic.
Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), în
perioada 17 – 19 noiembrie, poliţiştii rutieri au desfăşurat o
acţiune la nivel naţional pentru creşterea gradului de siguranţă
în trafic şi pentru sancţionarea celor care depăşesc limitele
legale de viteză.
În urma acestor activităţi, poliţiştii au aplicat 15.687 de sancţiuni
contravenţionale, dintre care 9.482 pentru depăşirea limitelor
legale de viteză. De asemenea, au reţinut 1.042 de permise de
conducere, dintre acestea 494 fiind pentru depăşirea vitezei
maxime legale admise cu mai multe de 50 de kilometri pe oră.
Poliţiştii au retras şi 304 certificate de înmatriculare şi au constat
153 de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile pub-
lice.

Adrian Năstase, despre
Victor Ponta: 'Are probleme

de caracter, nu-l mai recunosc'
Supranumit ”micul Titulescu”
la debutul în politică de către
Adrian Năstase, Victor Ponta
e umilit de mentorul său.
Năstase crede că Ponta are
mari probleme de caracter,
după ce, în ultima perioada,
a dezvăluit, în pubic, mai
multe detalii de la întâlniri cu

politicieni, magistrați și oameni din serviciile secrete.
”Ponta are calități de om politic. Nu știu dacă are calitățile nece-
sare de loialitate. Ăsta e marele lui defect. Avea calități foarte
bune, nu știu dacă va reuși să treacă peste problemele de car-
acter. Nu-l mai recunosc în ultima vreme. Poate l-am cunoscut
într-o vreme, dar m-am înșelat. Ponta era unul dintre participanții
la întâlnirile cu cei pe care îi numește statul paralel. El nu are
dreptate nici când are dreptate. Nu cred că are abilitatea morală
de a-l critica pe Dragnea, care e o țintă pentru un grup de oameni
care-l sprijină pe Iohannis pentru al doilea mandat.
”Grup organizat” și ”prejudicii foarte mari”, sintagme folosite de
Ponta, referitoare la Dragnea și Tel Drum, sunt folosite pe ideea
unei manipulări.
Ponta putea să tacă, să lase deoparte sentimentul său de frus-
trare și să nu iasă cu rufele murdare în piața publică. Rufele sunt
murdare și din cauza lui.
În 2013, ei erau la chermeze, iar eu eram la Jilava, așteptând a
doua sentință. Oare nu discutau, atunci, și despre ce mi se în-
tâmpla? Eram un fost președinte al partidului, fusesem con-
damnat pentru o campanie electorală, nu au fost afișe doar
pentru mine, ci pentru partid. Eu nu le-am cerut bani. Abia acum
descopăr niște lucruri pe care nu mi le putea imagina.”, a spus
Năstase.



22 noiembrie, 2017 l l 9Romanian Journal • New York

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

    

   

Ziua națională a României

Intrarea Regimentului 16 Dorobanți "Fălticeni" la Cluj, 1918

Ziua națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între
1948-1989 ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată

de președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990,
ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în Româ-
nia. Această prevedere a fost reluată de Constituția României din 1991, articolul
12, alineatul 2. Opoziția anticomunistă din România a pledat în 1990 pentru
adoptarea zilei de 22 decembrie drept sărbătoare națională, fapt consemnat în
steno gra mele dezbaterilor parlamentare.

Istoric
Carol I al României

Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a
depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în
fața adunării reprezentative a Principatelor
Române Unite. În amintirea acestui eveni-
ment, la 10 mai 1877, tot el a proclamat în
fața parlamentului independența de stat a
României. În data de 14 martie/26 martie
1881 camerele reunite ale parlamentului au
votat transformarea țării din principat în Re-
gatul României. Pentru a marca evenimentul,
ziua națională sărbătorită pe 10 mai 1881 a
fost una din cele mai spectaculoase serbări
din istoria României.

Emisiune poştală
"15 ani de la Eliberare"

Sărbătoare câpenească de ziua națională a României comuniste (23 august 1965, CAP Ungra)

După abdicarea forțată a regelui Mihai I în data de 30 decembrie 1947, Camera
Deputaților a adoptat legea nr. 363 din 1947, prin care a proclamat Republica
Populară Română. Ziua de 23 august a fost adoptată drept sărbătoare de stat,
sub numele de ziua insurecției armate antifasciste, începutul revoluției populare
în România, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și
arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944.

În anul 1990, după revoluția anticomunistă din 1989, parlamentul dominat de FSN
a refuzat propunerea venită din partea opoziției, de a adopta ziua de 22 decembrie
drept sărbătoare națională a României. Pe fondul confruntărilor interetnice de la
Târgu Mureș din martie 1990 și a mineriadei din 13-15 iunie 1990, Parlamentul
României a adoptat la 31 iulie 1990 legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogată
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei
de 23 august ca sărbătoare națională și a proclamat în locul ei ziua de 1 decembrie
drept sărbătoare națională. Legea 10 din 1990 nu precizează semnificația sau mo-
tivul alegerii zilei de 1 decembrie drept zi națională a României.

Legea adoptată în 1990 de Parlamentul dominat de FSN și promulgată de Ion Ili-
escu a avut în vedere pe de o parte combaterea simpatiilor legate de tradiția
monarhică a României, cu sărbătoarea națională istorică pe 10 mai, dar și con-
tracararea solicitării opoziției anticomuniste, de adoptare a zilei de 22 decembrie
drept sărbătoare națională.

Alegerea zilei de 1 decembrie, deși neexplicit, a făcut trimitere la unirea Transil-
vaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în 1918, respectiv la
Proclamația de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918.

Prima zi națională de 1 decembrie, ale cărei festivități centrale s-au desfășurat în
1990 la Alba Iulia, a fost marcată de polarizare politică, discursul lui Corneliu Co-
posu, liderul de atunci al opoziției anticomuniste, fiind întrerupt în mai multe rânduri
de huiduieli. Petre Roman, primul ministru de atunci, s-a arătat încântat de între-
ruperea repetată a discursului liderului opoziției, ceea ce l-a făcut pe președintele
Iliescu să-i dea un semn cu mâna pentru ca să înceteze, gest filmat și difuzat pe
larg de mass media.
Dezbaterea publică

Istoricul Neagu Djuvara a arătat într-un interviu acordat TVR în anul 2011 că
alegerea zilei de 1 decembrie de către regimul Iliescu a fost una conjuncturală,
explicând că la 1 decembrie 1918 a avut loc doar unirea Transilvaniei și a Banatului
cu România, pe când celelalte provincii istorice, respectiv Basarabia și Bucovina,
au fost unite la date diferite si au avut isorii convulsionate.

“…Marea Unire din 1918 a fost si ramane pagina cea mai sublima a istoriei
românesti. Maretia ei sta in faptul ca desavarsirea unitatii nationale nu este opera
nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorica a intregii
natiuni romane, realizata intr-un elan tasnit cu putere din strafundurile constiintei
unitatii neamului, un elan controlat de fruntasii politici, pentru a-l calauzi cu in-
teligenta politica remarcabila spre telul dorit. 
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ROMÂNIA PROSTITĂ
Consiliul Europei falsifica realitatea pentru a ne baga
pe gat abuzurile DNA. Raportul de tara al APCE a fost
mistificat de un grup de interese, care nu a dorit sa
se afle ca DNA nu respecta Drepturile Omului. Fraza
raportorului Bernd Fabritius in care a solicitat ca DNA
"sa respecte drepturile fundamentale in cursul inves-
tigatiilor penale" a fost eliminata si inlocuita cu in-
vitarea autoritatilor romane de a sustine "activitatea
remarcabila a DNA"

Kovesi a intrat în cărţile revocării

Ministrul Justitiei Tudorel Toader este somat sa ia ma-
suri urgente fata de procurorul sef al Directiei Na-
tionale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi dupa ce
aceasta a refuzat de patru ori sa se prezinte in fata
Parlamentului pentru a fi audiata, fiind acuzata ca in
acest fel a incalcat juramantul depus la investirea in
functie, prevazut si in Constitutie, decizia CCR si
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si
procurorilor. Intr-o scrisoare deschisa remisa ministru-
lui Justitiei, deputata Oana Florea (foto) presedinte al
Comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei
Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de or-
ganizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutin-
ului prezidential ii pune in vedere lui Tudorel Toader
ca sefa DNA, desi avea obligatia de a se prezenta in
fata membrilor Comisiei speciale de ancheta in vir-
tutea principiului colaborarii loiale intre institutiile/au-
toritatile statului, a refuzat sistematic sa dea curs
invitatiilor Parlamentului.
Pentru exemplificare, presedinta Comisiei speciale de
ancheta parlamentara, deputata Oana Florea, a invo-
cat Decizia nr. 611/2017 a Curtii Constitutionale a Ro-
maniei care a stabilit "obligativitatea personei care
ocupa o functie de conducere intr-o autoritate a stat-
ului roman de a se prezena in fata unei comisii parla-
mentare". Nerespectarea prevederilor Deciziei CCR
de catre Kovesi atrage nu doar incalcarea Legii nr.
303/2004, care la art. 99 lit. s) prevede ca "nere-
spectarea deciziilor Curtii Constitutionale (...) consti-
tuie abatere disciplinara", ci si incalcarea art. 61 alin.
(1) si art. 132 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
In scrisoarea transmisa, presedinta Comisiei speciale
de ancheta parlamentara, Oana Florea, ii reaminteste
ministrului Justitiei ca domnia sa este cel care exercita
control asupra procurorilor si cel care face propunerea
in functia de procuror-sef al DNA, fiind si cel care, in
opinia noastra, poate dispune revocarea din functie a
Laurei Kovesi pentru incalcarea Constitutie, a Decizi-
ilor CCR si a Legii nr. 303/2004. 

Sebastian Ghiţă, achitat.
Motivarea magistraților ÎCCJ

Magistraţii ICCJ motivează
că au dispus achitarea fostu-
lui deputat acuzat de dare de
mită, instigare la abuz în ser-
viciu şi spălare de bani şi a
fostului primar al Ploieştiului
Iulian Bădescu, pentru că
probele şi declaraţiile nu
sunt suficiente pentru o
soluţie de condamnare.
„Instanţa poate pronunţa
condamnarea în situaţia în
care constată, dincolo de
orice îndoială rezonabilă, din
toate probatoriile adminis-
trate în cauză, că fapta
există, constituie infracţiune

şi a fost săvârşită de inculpat.
În consecinţă, dacă în urma procesului de interpretare şi
apreciere a probelor administrate, subzistă o îndoială cu privire
la vreunul din elementele necesare pentru tragerea la
răspundere penală a persoanei cercetate, prezumţia de
nevinovăţie nu este înlăturată, iar dubiul existent va profita
acuzatului, urmând a fi valorificat ca o probă în favoarea
nevinovăţiei sale. (...)
Chiar dacă s-au administrat probe în sprijinul învinuirii, iar alte
probe nu se întrevăd ori, pur şi simplu, nu mai există şi totuşi în-
doiala persistă în ce priveşte vinovăţia, atunci îndoiala este
echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăţie şi deci inculpatul
trebuie achitat.
Hotărârile de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei
sau de amânare a aplicării pedepsei nu se pot întemeia în
măsură determinantă pe declaraţiile investigatorului, ale colab-
oratorilor ori ale martorilor protejaţi", motivează magistraţii,
potrivit Mediafax.

VÂNĂTOARE DE JUDECĂTORI
Veste buna pentru victimele abuzivului procuror DNA
Ciprian Man, zis “manelistul DNA”. Autor a nenu-
marate inscenari si facaturi in urma carora vieti si
cariere au fost distruse, Ciprian Man a ajuns sa fie el
insusi vizat intr-un dosar penal. Caci la PICCJ se afla
in lucru un dosar in care se fac cercetari in ceea ce-l
priveste pe Man, pentru cercetare abuziva. Dosarul
nu este foarte avansat, impotriva lui Man nu a fost dis-
pusa nicio masura, desi in opinia noastra ar trebui
luate cele mai severe masuri, dar speranta este ca
avem de-a face cu o ancheta serioasa in urma careia
procurorul DNA sa fie trimis in judecata, nu doar de
un simulacru.

RĂSCOALĂ ÎMPOTRIVA BINOMULUI
A fost adoptata Rezolutia contra Statului Paralel: "Actiunile Stat-
ului Paralel si Ilegitim, disimulate sub asa-numita lupta anticorup-
tie, au drept scop evident hartuirea si decapitarea puterii politice
legitim alese pentru ca aceasta sa nu isi poata indeplini Progra-
mul de guvernare... Lipsa de reactie complice a Presedintelui
Romaniei in ceea ce priveste numeroase incalcari ale Constitu-
tiei comise de exponentii Statutului Paralel"

Membrii Comitetului Executiv National al PSD au adoptat in sed-
inta din 17 noiembrie 2017, in care au fost analizate rezultele
obtinute in cele 10 luni de guvernare precum si situatia politica
actuala, o Rezolutie contra "Statutului paralel si ilegitim". Docu-
mentul releva actiunile "Statului paralel si ilegitim" care a ajuns
sa foloseasca resursele financiare publice pentru a-i intimida,
santaja sau inlatura pe decidentii politici si pentru a bloca mod-
ificarile legislative asumate de Guvern prin programul de gu-
vernare, inclusiv cele menite sa asigure reformarea sistemului
de Justitie din Romania si de punere in acord a legilor cu deciziile
CCR si Directivele europene.

Numai Presedintele Romaniei nu vede Statul paralel
Conform Rezolutiei pe care Lumeajustitiei.ro o prezinta in inte-
gralitate, actiunile "Statului paralel si ilegitim" din Romania din
ultima perioada, despre care presedintele Klaus Iohannis sustine
ca nu exista, disimulate in asa-numita lupta anticoruptie, au ca
scop "hartuirea si, in ultima instanta, decapitarea puterii politice
legitim alese", si controlarea puterii politice si puterii judeca-
toresti. Lipsa de reactie a presedintelui Iohannis releva, potrivit
celor retinute in Rezolutia PSD faptul ca acesta este complice
al exponentilor "Statului paralel", pe care ii acuza de incalcarea
Constitutiei Romaniei si a deciziilor CCR, de exercitarea presiu-
nilor asupra puterii judecatoresti si de sfidare a Parlamentului.

ARESTAT PE STENOGRAME FALSIFICATE
Interceptarile din dosarul pe care DNA i l-a facut omului de afac-
eri Sorin Strutinsky au fost mistificate grosolan: “deci sunt” a de-
venit “cinci sute de mii”, “pana mai facem si socoteli” s-a
transformat in “pana mai facem si un hotel”, “ce lucrezi?” a fost
transcris “la cine te-ai dus?”, “s-ar putea sa nu poata” a ajuns
“s-ar putea sa-ti para rau”, iar “Da, am” a fost modificat in “Da,
am luat”
Va mai aduceti aminte de stenogramele falsificate de catre SRI
in dosarul de la DNA al Printului Paltin Sturdza? Acesta a fost
retinut si apoi arestat preventiv, in baza unor stenograme care
nu aveau nicio legatura cu adevarul, aspect care a fost confirmat
chiar de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Nu este insa
singurul caz de acest gen. O situatie similara o regasim si in
dosarul omului de afaceri Sorin Strutinsky (foto), in care acesta
este acuzat de pretinse infractiuni de trafic de influenta, fals si
spalare de bani, cauza aflata pe rolul Tribunalului Constanta.

Sorin Strutinsky a fost retinut
de DNA, defilat in catuse si
apoi arestat preventiv in
baza unor stenograme fal-
sificate grosolan. Iar acest
lucru este stabilit de raportul
expertului tehnic Laurentiu
Scopelitis, ale carui con-

statari au fost publicate in premiera de ziarul “Evenimentul Zilei”.
In editia de astazi, Lumeajustitiei.ro prezinta falsurile din
stenogramele DNA descoperite de expertul tehnic Laurentiu
Scopelitis, fiind vorba despre transcrierea alor expresii decat
cele rostite, de cuvinte adaugate sau de cuvinte lipsa, urmand
ca in urmatoarele zile sa dezvaluim alte nereguli retinute in ra-
portul de expertiza. Iata cum au fost mistificate inregistrarile am-
bientale:
-in loc de expresia transcrisa in stenograme “pana mai facem si

un hotel ca sa...”, Sorin Strutinsky a rostit “pana mai facem si
socoteli, ca sa...”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Dar...imi pierde
creditarea, ce fac?”, Sorin Strutinsky a rostit “Dar daca imi
cere cere creditarea, ce fac?”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “La cine te-ai dus?”,
Sorin Strutinsky a rostit “Ce lucrezi?”

-este adaugat in plus cuvantul “luat” in replica lui Sorin Strutinsky,
replica reala fiind “Da, am”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Cine mai da acum?
Astept sa se bucure si si dup-aia, nu?”, Sorin Strutinsky a ros-
tit “Cine mai merge acum? Astepti sa se publice si dup-aia,
nu?”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Si nu-i stiu?”, Sorin
Strutinsky a rostit “Si ii stiu?”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Eu nu pot sa”, Sorin
Strutinsky a rostit “E posibil”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “A, despre ce in-
cepem”, Sorin Strutinsky a rostit “A, cu ce incepem?”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Sa negociem”,
Sorin Strutinsky a rostit “Sa recuperezi banii bagati in MLC”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Ramanem cu …
(neinteligibil)... si facem cu ea atat”, Sorin Strutinsky a rostit
“Ramanem cu fabrica de BCA, si ce-om face cu ea nu stiu”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Cu cate lucrari de
persoane si pe astea”, Sorin Strutinsky a rostit “Decat lucrari
de betoane si pe astea, ca sa-i livrez tre' sa-i spun”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “S-ar putea sa-ti
para rau. Nu stiu”, Sorin Strutinsky a rostit “S-ar putea sa nu
poata. Nu stiu”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “...cinci sute de
mii...”, Sorin Strutinsky a rostit “deci sunt... (neinteligibil)...”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Si le-am facut-o
frumos”, Sorin Strutinsky a rostit “Si-am facut-o frumos”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “A adus, a dat o
suta de mii”, Sorin Strutinsky a rostit “ARGOS-ul a dat o suta
de mii”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Pai... (neinteligi-
bil)... le luati! Deci, acolo... (neinteligibil)”, Sorin Strutinsky a
rostit “Pai oamenii trebuie preluati. Deci, acolo... (neinteligi-
bil)... mai incolo”

-in loc de expresia transcrisa in stenograme “Nu, ca sa avansam
noi in gandire”, Sorin Strutinsky a rostit “Da, ca sa avansam
noi in gandire”.
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Dan Puric: „Țara trebuie să se ridice
împotriva nepăsării”

Actorul și regizorul Dan
Puric a fost invitatul lui
Mihai Gâdea în emisi-
unea Sinteza Zilei. În-
trebat cum vede Româ-
nia de astăzi, Dan Puric
recunoaște că românii
primesc mereu lovituri
și că ar trebui să ne
ridicăm pentru a ne sal-
va.

„Ca artist trăiesc în
teatru, dar viața mi-o

trăiesc în țară. Îmi trăiesc țara. Am avut sentimentul
clar, că noi ca români am fost loviți pe obraz. Era
obrazul țării. Și creștinește am întors și obrazul
celălalt. Obrazul lui Cristos. Țara trebuie să se ridice,
nu pentru a da. Ca să-l apere pe Dumnezeu. Trebuie
să se ridice împotriva nepăsării, nu a cuiva. (...) Sunt
suferințe și suferințe. Crucea acestui popor este cea
a tâlharului din dreapta. Execuția lui Brâncoveanu a
durat un sfert de oră. Apoi, cei prezenți au mâncat.
Tu să nu renunți la credință este cea mai mare
mărturisire a credinței. Nu cred că un popor poate să
clacheze în fața acestor bătăuși”, a declarat Dan
Puric.

„Statul este primul berbece care dărămă din interior
unitatea națională, statul dărâmă legal redutele alea
sufletești. Un popor se bazează pe libertate. (...)Noi
nu mai trebuie să solidarizăm cu anumiți indivizi”, a
mai spus regizorul.

„Rostul educației este să-l integreze pe om în societate.
Ce ați făcut voi în ultimii 25 de ani? În educație, în
teatru, dacă nu cobori nivelul nu ești adaptat. Dar
răspunzi cu o sănătate sufletească”, a mai spus Dan
Puric.

„Cultura nu mântuie, ci credința. Mergi pe ușa aia.
Noi avem intelectuali trădători de țară (...) Am produs
noi antiromâni. La cancer, nu e celulă nouă. Dacă
mă duc în Piața Victoriei să le vorbesc de Iustin
Pârvu e un vid. Ne vom trezi, dar depinde de noi (...)
Eu solidarizez cu intelectualul român care se jertfește,
cu artistul”.

„Teatrul este scena unde îi bucur pe oameni ...pe
mine mă doare țara”, a mai spus artistul.
„Cui folosește această culpabilizare a României, noi
nu avem dreptul să ridicăm capul. Țara este minunată,
controlul economic asupra țării a fost luat, mai trebuie
controlul gândirii și al simțământului”.

„Umorul te trezește, umorul este artistrocratic. Când
râzi de lucruri sfinte treci la bășcălie. Bășcălia este
copilul comunismului, este antrenamentul pentru blas-
femie”, a mai spus Dan Puric.

„Lumea e ca o hrană, pe mine nu mă interesează
discursul politic, țara nu se face bine prin politică, ci
prin suflul sufletesc. Omul când nu mai are o poveste
nu mai există”, a declarat actorul.

Adevăr post-decembrist: 
PSD preferă bătălia la Urne, 

Dreapta preferă bătălia în Stradă
Ion Cristoiu

Joi, 16 noiembrie 2017,
seara, înainte ca Elena
Udrea să mă deconspire
drept persoană care-și
sărbătorea Ziua de naștere
(zic, deconspire, deoarece
țin secretă ziua asta, de
spaima vorbelor goale vîn-
dute de unii, iar Elena
Udrea, deși apreciez ges-

tul, n-avea mandat de la mine să mă demaște în direct),
la emisiunea România 9 a lui Ionuț Cristache, de la TVR,
a avut loc o transmisie în direct de la Herculane, unde se
refugiaseră liderii PSD pentru întrunirea CExN, transmisi
menită a oferi telespectatorilor amănunte despre întîmplarea
de vineri, 17 noiembrie 2017.
Întreaga corespondență a reporteriței s-a concentrat pe
ceea ce întreaga presă aborda ca fiind decizia de răsunet
a organismului colectiv de conducere al PSD:
Organizarea unui miting uriaș în București în sprijinul lui
Liviu Dragnea sub acoperirea de miting în sprijinul
Guvernării PSD.
Reducerea unei reuniuni atît de importante la o singură
decizie nu era opera unei prese care căuta cu orice preț
senzaționalul într-o reuniune programată a se desfășura
într-unul dintre cele mai semnificative locuri din țară pentru
dezastrul postdecembrist, făurit cu grijă de guvernările
succesive, între care cele ale PSD se situau în prim plan;
era efectul unei luări în seamă a întregii prestații a PSD în
pregătirea reuniunii.
Luni, 13 noiembrie 2017, Liviu Dragnea a fost convocat la
DNA pentru a fi pus sub învinuire în Dosarul poreclit de
presă Belina. În fața sediului DNA, președintele PSD a
beneficiat de prezența unor lideri PSD, veniți să-și exprime
solidaritatea cu șeful lor. Manifestarea, greu de explicat
altfel decît prin strădania respectivilor de a dovedi că ei îl
iubesc pe Liviu Dragnea și nu pe Mihai Tudose, a fost
prost primită de presă.
Indiferent de motivele atacului, toate intervențiile au ținut
să sublinieze ridicolul dat de numărul mic de susținători.
Drept reacție, lideri ai PSD au avansat de îndată posibilitatea
organizării de către PSD a unui miting uriaș în București.
Deși n-au spus-o explicit, unii dintre ei – Liviu Pleșoianu,
de exemplu, avansînd semnificația unui protest față de
abuzurile DNA –, totuși în opinia publică s-a ivit și s-a
adîncit ipoteza unei coborîri în stradă a PSD-iștilor pentru
a-l apăra pe Liviu Dragnea, o mișcare menită a șterge im-
presia proastă lăsată de numărul mic al susținătorilor lui
Liviu Dragnea în fața DNA. Din clipa în care a încolțit pe
terenul mediatic teza mitingului, nici un lider PSD n-a
încercat s-o nege. Mitingul era ca și programat. Singurul
lucru în discuție rămînea întrebarea De ce se organizează
mitingul? După unii pentru a protesta împotriva abuzurilor
DNA. După alții pentru a dovedi că și PSD poate scoate
oameni în stradă.
Chiar joi seara, ajuns la Herculane, Liviu Dragnea s-a
referit exclusiv la mitingul de proporții:
„Dacă vor fi colegi care la CExN vor cere un astfel de
miting vom discuta. De data asta n-o să mai resping
această idee, dar, dacă hotărîm să facem un miting,
trebuie să stabilim exact pentru ce îl facem. Sînt mai
multe motive pe care le-am auzit pentru care colegi de-ai
mei doresc să facă un astfel de miting, eu nu resping
ideea, dar trebuie să facem un miting care să aibă sens.
Eu nu am venit să cer susţinere, eu am venit să dau
susţinere partidului pentru a continua ceea ce am început.
Putem discuta de un miting, dar nu de susţinere.”
Oricum, organizarea unui miting monstruos la București
de către ședința CExN a devenit în pregătirea întîlnirii de
la Herculane o axiomă a titlurilor din presă, gen:
Planul incendiar de la Herculane: PSD pregăteşte un
„miting al dreptatii” pentru Liviu Dragnea.

După încheierea transmisiei, dominată de teza mitingului,
distinșii invitați din platou – Mircea Dinescu, Doru Buşcu,
Cristian Teodorescu – au luat drept axiomă decizia despre
miting și evident au arătat riscurile uriașe ale unui astfel
de moment.
Eu însă, contrazicîndu-i pe ceilalți invitați, am trîntit, cînd
mi-a venit rîndul la intervenție:
Nu va fi nici un miting!
Și pentru că părerea mea trecea drept o simplă încercare
de a însufleți o atmosferă, am pus pariu cu Ionuț Cristache
că la Herculane va fi evitată decizia privind mitingul.
Viața m-a confirmat.
La Herculane nu s-a hotărît nimic în privința unui miting
de proporții la București.
S-a decis în schimb că filialele PSD din țară pot organiza
dacă doresc astfel de mitinguri, toate consacrate sprijinirii
PSD, aflat la putere, în bătălia acestuia cu cei care vor să
i-o ia.
Era atît de greu de prevăzut că PSD nu va organiza nici
un miting de amploare în București?
Firește că nu.
E drept, lideri PSD au întreținut ipoteza unei decizii în
acest sens la Herculane nu numai prin intervenții fățișe în
spațiul public, dar și prin dezinformări lansate în presă
folosind deja tradiționalul mijloc caracudist, „surse din
interiorul partidului de guvernămînt”.
A fost însă o manevră abilă, pusă la cale de Gruparea
Liviu Dragnea din PSD pentru a contracara diversiunea
potrivit căreia președintele PSD nu se mai bucură de
sprijinul partidului. Diversiunea e abil întreținută și de
Statul Paralel, fie prin deconspirări de genul celei cu Sorin
Moisă, un obscur cărător de servietă al lui Dacian Cioloș,
pus pe listele PSD pentru europarlamentare de Victor
Ponta, la ordinul știm noi cui, fie prin intoxicări gen, din
surse. În realitate, cîtă vreme Liviu Dragnea nu e arestat
și cîtă vreme PSD e la putere, e greu de crezut
că s-ar putea organiza un puci împotriva sa în partid.
Liviu Dragnea și liderii PSD știu că o coborîre în stradă
trebuie evitată cu orice preț.
De la tărăboiul cu Ordonanţa 13, PSD ameninţă cu un
miting de dimensiuni planetare în Bucureşti, pentru a
dovedi că stăpîneşte şi el strada, dar, deşi au trecut de
atunci 11 luni, excepţie făcînd un soi de ședință de bloc
mînioasă pe costul prea mare al întreținerii, în faţa Palatului
Cotroceni, o mişcare de stradă a PSD n-a avut loc.
Explicabil.
În timp ce antipatia faţă de PSD ia forma TeFeLismului
din stradă, simpatia faţă de PSD se regăseşte doar la vot.
Din 1990 încoace a protesta împotriva PSD, în stradă,
alături de copilul din cărucior şi de cîinele din lesă e cool.
Pentru electoratul PSD, ocupat cu alte lucruri decît plimbatul
cîinelui seara, în Piaţa Victoriei, demonstraţiile nu sînt o
obişnuinţă. Liderii PSD ştiu asta. Şi mai ştiu liderii PSD că
din 1990 încoace e o tradiţie a presei noastre de fătuce şi
guguştiuci, conduşi de escroci, şantajiștişti şi analfabeţi,
de a ironiza electoratul PSD şi a cobzări electoratul anti-
PSD.
De aceea, mişcările de stradă pro PSD au fost totdeauna
un eşec, chiar şi cele din primele luni ale lui 2012, cînd
electoratul PSD a primit din sîngele albastru al electoratului
PNL, în cadrul concubinajului numit USL.
Dar chiar dacă ar fi cît de cît sincere, orice lider PSD
realizează că mișcările de stradă sînt nu numai inutile,
dar și dăunătoare pentru partid, mai ales cînd acesta se
află la putere. Admițînd că organizațiile județene ar avea
forța de a trimite la București sute de mii de oameni, ar fi
mai mult decît limpede că imaginea despre acest protest,
creată de presă, ar fi catastrofală. Și nu pentru că toată
presa e în mîinile Sistemului, ci pentru că PSD-ului nu-i
stă bine în stradă. Coborîrea în stradă a fost un instrument
al electoratului anti-PSD și ca un semn al neputinței de a
birui PSD la vot. Cîtă vreme în partea Dreaptă nu se va
contura un partid puternic, de forța PSD, un partid care să
guverneze la un moment dat cu autoritatea PSD, Strada
va aparține anti-PSD-ului. Ca o expresie a neputinței de
birui prin vot, și nu ca expresie a forței întruchipate de
Dreapta.
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THANKSGIVING

Americanii celebrează
ZIUA RECUNOŞTINŢEI.

Sărbătoarea s-a răspândit
pe tot globul

Ziua Recunoştinţei este o sărbătoare de mulţumire pen-
tru recoltele bogate din anul respectiv. Este o

sărbătoare de familie, în care membriii acesteia se reunesc
în jurul tradiţionalei mese de la care nu trebuie să lipsească
friptura de curcan şi plăcinta de dovleac. Ziua
Recunoștinței, cunoscută ca fiind, în limba engleză,
"Thanksgiving Day", iar în franceză "Jour de l'Action de
grâces" se sărbătorește în cea mai mare parte a Americii
de Nord - Statele Unite și Canada - dar şi în Regatul Unit
al Marii Britanii, unde i se spune, simplu, "Thanksgiving".
Este o săr bătoare a familiei, care pică în ultima zi de joi din
luna noiembrie.
Pentru această sărbătoare, toată lumea se pregăteşte,
pentru că, în primul rând, este o reuniune de familie. Este,
probabil singura zi de peste an în care familiile se reunesc
la aceeaşi masă festivă de pe care, prin tradiţie, nu pot
lipsi curcanul fript sau la cuptor, plăcinta cu dovleac sau
delicioasa tartă de lămâie cu nuci pecan.
Această sărbătoare a fost preluată, în SUA, de primii
coloniști sosiți în "Lumea Nouă", aşa cum a fost supranumită
America şi sărbătorită  pentru prima dată în anul 1621, ca
semn de recunoștință față de recolta miraculoasă obținută.
Abia după câteva secole, în decembrie 1941, Congresul
SUA a adoptat o rezoluție prin care a 4-a zi de joi din
noiembrie devine oficial sărbătoare națională a SUA, după
ce, în 1863 fusese declarată pentru prima oară sărbătoare
naţională în America.

În Statele Unite se organizează parade de Ziua
Recunoștinței, cu ocazia cărora defilează de obicei fanfare
școlare și care alegorice. A doua zi după Ziua Recunoștinței,
îi vine rândul, prin tradiţie, zilei  "Black Friday" ("Vinerea
Neagră"). Aceasta este o zi în care comercianții americani
oferă reduceri mari de prețuri. Ca şi Ziua Recunoştinţei, şi
Vinerea Neagră începe este tot mai răspândită pe glob.
În acelaşi timp, Thanksgiving înseamnă şi o mică vacanţă
- joi şi vineri - pentru angajaţi, cu excepţia celor care
lucrează în magazine sau în sectoare cu activitate
permanentă, pentru a le da posibilitatea de a se reuni cu
familiile lor.

Sărbătoare de duminică, în Marea Britanie
În Regatul Unit, sărbătoarea "Thanksgiving" este o altă
denumire pentru Ziua Recoltei, și se sărbătorește în
biserici și în sate într-o zi de duminică, după strângerea
recoltei, fără a fi o sărbătoare deosebit de importantă
pentru britanici.

În ultimul timp însă, modelul american împrumutat de
către britanici capătă tot mai mult teren, mai ales în rândul
tinerilor. Astfel, tradiţionalul curcan este prezent pe mesele
celor care celebrează ziua roadelor pământului, iar
petrecerile se ţin lanţ, mai ales că pică la sfârşit de
săptămână, când cluburile sunt pline de petrecăreţi.
Ceea ce este particular în modul în care britanicii celebrează
Thanksgiving Day este mediul universitar, care sărbătoreşte
această ocazie cu o reuniune a Ceaiului de Thanksgiving.
Ziua Recunoştinţei în Canada se sărbătoreşte lunea, în
octombrie.
În Canada, Ziua Recunoştinţei se sărbătorește în a doua
zi de luni, din octombrie, ca mulțumire pentru o recoltă
bogată. Rădăcinile sărbătorii din Canada diferă de cele
ale sărbătorii americane şi se referă la  exploratorul
britanic Martin Frobisher care a încercat să ajungă în
Orient, dar după ce a eşuat, a rămas în Canada, în 1578. 
Conştient de faptul că scăpase cu viaţă din aventura sa,
el s-a gândit să îi mulţumească Domnului şi astfel a
apărut această tradiţie în Canada, iar ceilalţi colonişti au
preluat-o şi au dus-o mai departe până în ziua de astăzi.     
Frobisher a fost înnobilat, iar un golf din nordul Canadei a
fost denumit după numele exploratorului, spunându-i-se
"Frobisher Bay".
Thanksgiving în jurul lumii
Sub o formă sau alta, Thanksgiving Day a ajuns să facă
înconjurul lumii, fiind sărbătorită în zile şi după obiceiurile
locului respectiv.

Astfel, în Germania, Ziua Recunoştinţei se sărbătoreşte
în cadrul unui festival din luna octombrie, Emtedankfest
sau Festivalul Recunoştinţei. Festivalul are şi o componentă
religioasă, dar şi obiceiuri pământene care includ o mare
masă de sărbătoarea recoltei şi câteva parade. 

În Olanda există oraşul Leiden, unde sunt înregistrate
toate naşterile, căsătoriile şi decesele pelerinilor care au
migrat în Plymouth Plantation, în America. În memoria lor,
de Ziua Recunoştinţei se face o pomenire a lor, la o
biserică din Leiden, în dimineaţa în care americanii
sărbătoresc Ziua Recunoştinţei.

În Norfolk Island, în largul Australiei, Ziua Recunoştinţei
este sărbătorită în ultima zi de miercuri din noiembrie.
Obiceiurile de aici legate de această sărbătoare sunt
foarte asemănătoare cu cele din Statele Unite: sărbătoare
în familie, dar şi parade şi petreceri.

Ziua recunoştinţei a ajuns şi în Japonia, unde este numită
Labor Thanksgiving Day (Ziua Recunoştinţei Muncii) şi
are loc în fiecare an, în data de 23 noiembrie. În această
zi, japonezii îşi mulţumesc reciproc unii altora şi slăvesc
munca şi producţia.

Şi România are o Zi a Recunoştinţei, dar aceasta se
numeşte Ziua Recoltei. Aceasta nu se sărbătoreşte la o
anumită dată, ci fiecare zonă sau localitate din ţară
organizează o petrecere populară la sfîrşitul uneia dintre
săptămânile din luna octombrie. Românii sărbătoresc Ziua
Recoltei în pieţe sau, dacă vremea permite,  în aer liber,
cu muzică românească, berbecuţ, mititei, must şi bere.
Încet-încet, Ziua Recunoştinţei se globalizează şi, în fond,
nu contează din ce ţară eşti sau ce limbă vorbeşti , pentru
că această sărbătoare a recoltelor este, de fapt, aceeaşi
pentru toţi. Cu toţii suntem recunoscători pentru ceea ce
avem, pentru ceea ce putem să facem şi ne punem
speranţe pentru un viitor bun şi darnic.
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continuare

ȘTEFAN STOENESCU 
”Nihil sine Deo”

În ediția din 4 octombrie a.c. a
ziarului nostru, am publicat prima
parte a interviului pe care profesorul
Ștefan Stoenescu ni l-a acordat
cu amabilitate. În această ediție
publicăm continuarea interviului,
cu mențiunea că ideile exprimate
sunt doar o selecție din bogata și
foarte interesanta experiență de
viață a distinsului profesor uni-
versitar. Ne vom axa pe
întâmplările de dinaintea imigrării
și pe aspectele legate de aceste
momente.

Reporter: Vă rugăm să ne vorbiți despre activitatea dum nea -
voas tră în România anilor `80, când limba engleză nu era
deloc agreată de conducerea de partid și de stat și când
studenții de la Filologie erau sfătuiți să studieze orice altă
limbă, în afară de engleză. 

Ștefan Stoenescu: Așa este. Menționasem că nici mie nu mi-a
fost ușor să mă înscriu la cursurile de studiere a limbii en-
gleze. În primăvara lui `80 sau `81, la Muzeul Galeriei
Naționale, găzduită într-o aripă a fostului Palat Regal, fus-
esem convocat să însoțesc un domn în vizita lui  la Galeria
Națională. Mai erau și alți colegi convocați pentru aceeași mi-
siune, dar mie nu-mi specificase nimeni rolul meu acolo.
Poate din graba organizării s-a pierdut din vedere un anume
lucru. Cu o zi înainte, acel domn, însoțit de cineva de la Pro-
tocolul Facultății de Limbi Străine, a pășit în amfiteatrul unde
îmi țineam cursul despre poeții generației prerafaelice și s-a
așezat într-una din băncile din fundul sălii. La capătul
prelegerii mele s-a scuzat de deranj, mi-a mulțumit ceremo-
nios și și-a văzut de periplul prin alte locuri de interes pentru
domnia sa. Acum eram doar noi doi în fața unui tablou de
Luchian, când brusc în șoaptă mi s-a adresat astfel: „De ce
n-ați participat la recepția de aseară, doar v-am trimis o
invitație personală”?  „Îmi pare rău, i-am răspuns, dar acea
invitație nu mi-a parvenit”!  „Cum e posibil așa ceva, doar
recepția vă era personal destinată! Am specificat clar acest
lucru oficialilor, că vreau să discut cu dumneavoastră mai
multe chestiuni pe care le-ați ridicat în acea interesantă
prelegere. Sunt Derek Brewer, specialist în Chaucer și autor
al unui Dicționar de întâmplări și fapte istorice care au intrat
cu trecerea vremii în folclor. Mai sunt și Master al Colegiului
Emmanuel în cadrul Universității Cambridge din Anglia și vă
voi trimite o invitație să țineți câteva prelegeri membrilor
Colegiului nostru”. Atât am avut puterea și siguranța să-i spun:
„Vă mulțumesc, dar vă rog să-mi trimiteți acea invitație la Uni-
unea Scriitorilor unde formalitățile plecărilor sunt mai simple.”
Cred că numai Luchian a auzit acest schimb rapid de șoapte.

R.: Aveți un umor fin, domnule profesor! Da, acele vremuri erau
bolnave și românii se fereau cât puteau să facă vreo
”greșeală” care le-ar fi adus mari necazuri. Ce s-a întâmplat
după vizita la muzeu?

Ș.S.: Într-adevăr peste o lună am primit invitația rectorului (The
Master of Emmanuel College) să le vorbesc despre poezia
română scrisă în aceeași perioadă cu activitatea poetică a lui
Dante Gabriel Rossetti, Christina Rossetti, William Morris și
Algernon Charles Swinburne, dar și G.M. Hopkins sau
Thomas Hardy, cu alte cuvinte despre Eminescu și unii dintre
urmașii săi: Ștefan Petică, Șt.O.Iosif sau chiar rivalul său,
Macedonski sau emulul său tardiv, Vasile Voiculescu. Com-
paratistica nu se corelează fest cu ierarhiile și dinamica
internă a istoriilor literare. Mai urma într-o a doua prelegere
să prezint Modernismul unor poeți români precum Arghezi,
Blaga, Bacovia și Barbu. Dar acestea erau planuri de cuțite
și păhară, pe când Realitatea se impunea cu Frig, Foame și
Frică. 

R.: Ați pus punctul pe i, cum se mai spune. Acei ani au rămas
ca o negură în istoria traumatizată a societății românești. Ac-
tivitatea dumneavoastră a fost remarcată și apreciată, mai
ales pe plan extern. Dar bănuiesc că drumul nu a fost ușor.

Ș.S.: Nu, n-a fost deloc ușor. La 14 august 1987, am primit un
telefon de la Secția de Pașapoarte de pe Strada Nicolae Iorga,
în zona Pieții Romane, prin care mi se aducea la cunoștință
că mi s-a aprobat pașaportul pentru plecarea la Cambridge.
Să vin să-l ridic peste două zile între orele și orele... M-am
dus. Acolo m-am lămurit că nu cazul meu fusese aprobat, ci
o plecare în massă a multor persoane din intelighenția mo-
mentului, de la scriitori, actori, istorici sau universitari până la
fețe bisericești sau de plasticieni, soliști instrumentiști și de
operă - și mulți alții. Unde mi-aruncam privirile recunoșteam
pe cutare sau pe cutare. A trebuit însă să mă ocup singur de
luarea vizelor de tranzit, căci la Uniunea Scriitorilor nu mai era
nici țipenie de reprezentant al Serviciului de protocol. Am
obținut vize pentru Austria, Germania și Belgia, dar nu și pen-
tru Olanda, unde lipsea consulul și era foarte puțin probabil
că va reveni la post în timp util. 

R.: Dar în timpul acela, plecarea în străinătate era, pe lângă di-
ficultatea obținerii aprobării, și costisitoare. Cum v-ați descur-
cat din punct de vedere financiar?

Ș.S.: A trebuit să mă împrumut cu o sumă considerabilă pentru
a putea procura un bilet de avion București – Londra și retur.
Am plecat cu convingerea că o rămânere în Vest părea ex-
trem de problematică.  Dar iată, zarurile au căzut cu totul
neașteptat. Au trecut treizeci de ani de la acea plecare care
s-a dovedit a fi ireversibilă. Odată ajuns la Londra, am fost
găzduit de Ruxandra Obreja pentru acea noapte și a doua zi
am luat metroul cu destinația gării pentru Cambridge și de
acolo cu un tren am ajuns pe lumină la Cambridge și la Em-
manuel College.

R.: Aveați intenția de a rămâne în Anglia? Sau doreați să plecați
și să vă stabiliți în America?

Ș.S.: Am început să mă interesez ce perspective erau să rămân
în Anglia. Cei din comunitatea românească din Londra mi-au
spus că în afară de bibliotecar sau de funcționar la ghișeul
unei bănci sunt foarte slabe șanse. Englezii sunt șovini, mi s-
a spus, când vine vorba de citadela universitară. La întrebarea
privitor la similare șanse în America mi s-a răspuns că totul
depinde de rețeaua de relații pe care o ai. Totul se realizează
prin traficul de influență, prin recomandări și printr-un test de
acceptabilitate ca persoană. Curios, agresivitatea pro po vă du -
i tă în gândire este handicapantă în relațiile interpersonale în
cadrul unei instituții. Colegialitatea este o calitate esențială.
„În America, mi s-a spus răspicat, fiecare este direct răs pun -
ză tor pentru dobândirea unei slujbe”.  Mai mult, în urma unor
investigații mi s-a comunicat că odată ajuns pe aeroportul de
aterizare, românul trebuie să se adreseze unui ofițer din or-
ganizarea aeroportului pentru a spune din ce țară provine și
că solicită acordarea azilului politic. Devenise imperios acest
lucru. Daca vii, ceri azil! Fiindca altă șansă de a intra altă dată
e aproape exclusă. Sursa era un sfat al Părintelui Gheorghe
Calciu-Dumitreasa.  În ceea ce privește America, trebuie să
vă spun că am făcut imprudența să mărturisesc cuiva din an-
turajul englez despre proiectele mele încă indecis conturate;
acesta s-a făcut ”util” cui nu trebuia și consecința a fost că a
doua tranșă a diurnei în lire sterline mi-a fost anulată! Exem-
plara prudență parcimonioasă  britanică! Programarea plecării
în 24 septembrie spre America nu mai putea fi nici pusă la
îndoială și nici cât de cât regretată.

R.: Cum ați fost primit în Statele Unite?

Ș.S.: În primul rând menționez că zborul de la Heathrow la
O’Hare a durat aproximativ șase ore, așa încât  am ajuns cam
la aceeași oră cu ora de plecare! Pe aeroport am făcut ce am
fost sfătuit  și am cerut azil. Pașaportul a primit o ștampilă în
acest sens. Am fost convocat a doua zi la Serviciul de imigrare
din centrul metropolei Chicago, într-o clădire impunătoare.
Ofițerul  m-a primit afabil. Deasupra capului, pe perete, avea
o lozincă care spunea: I can read your mind! Singurul meu
atu era că nu fusesem membru de partid în România. Alt-
minteri, ca americanist sau anglist, nu puteam fi decât un ins
la aproape 52 de ani, în paporniță cu niște castraveți căutând
să-i plasez la o grădină de zarzavat.

R.: E incitant umorul dumneavoastră. Și acest lucru vă
favorizează fiindcă știți cum și când să folosiți cuvinte și ex-
presii populare îndrăgite de oameni.

Ș.S.: Mă bucur să aud asta. În America, nu după mult timp am
primit o scrisoare prin care eram înștiințat că azilul a fost apro-
bat. Primisem si o legitimație provizorie în așteptarea împlinirii
vechimii pentru un green card rezidențial. Căutasem și ceva
de lucru în direcția studiilor mele și într-un post didactic similar.
Nimic însă în zonă și niciunde altundeva. 

R.: Am convingerea că nu ați renunțat  nici în America la profesia
dumneavoastră universitară.

Ș.S.: Așa este. Mai aveam șansa să mă înscriu la un doctorat.
Grație unui imens ajutor colegial, am primit diploma de licență
într-un timp record și am putut, în baza ei, să obțin o
echivalare a celor 5 ani de studii (nouă, în cazul meu) cu un
MA (master’s degree) în specialitățile engleză și română. De
asemenea, am cerut și dobândit , iar așa într-un timp record,
un număr mare de referințe de la foști lectori Fulbright la
București și alți corespondenți ai mei din mediile academice
americane și am depus 12 dosare la diferite universități far
and wide. Toată această activitate febrilă a costat energie și
bani. În prima săptămână a lui ianuarie 1988 am început să
primesc scrisori de încurajare.  Condițiile oferite variau de la
loc la loc și de la stat la stat. Din universitățile rămase cele
mai generoase oferte mi-au venit de la Cornell University
(situată în Ithaca, NY) și de la Vanderbilt University (situată
în Nashville, TN)  Pe un parcurs în circuit Greyhound am viz-
itat mai întâi orașul Memphis Am continuat drumul spre Miami,
apoi  spre Ithaca, situată  în West-Central New York State
unde se află Cornell University. Mi-a plăcut mult peisajul. Îmi
tot repetam în gând: „Eu de-aicea nu mai  plec!” Era 8 sau 9
Martie 1988. Zarurile fuseseră aruncate! 

R.: Și sunteți și acum în Ithaca…

Ș.S.: Da, și îmi pare foarte bine. În aprilie 1995 am obținut
cetățenia americană. De asemenea, după parcurgerea
etapelor didactice necesare, am devenit Doctor în Literatură.

R.: Vă felicităm pentru succesele dumneavoastră. Ne cerem
scuze că spațiul nu ne permite să publicăm toate întâmplările
prin care ați trecut în America. În altă ordine de idei, vă rugăm
să ne spuneți ce opinie aveți despre religie.

Ș.S.: Religia pentru mine a fost și a rămas o constantă
existențială. În primele clase primare am manifestat o
rezistență față de necesitatea de a reține atât rugăciunile im-
provizate în Abecedar de tipul „Înger, îngerașul meu ... etc,
etc.” cât și de cele canonice precum   „Tatăl Nostru” (The
Lord’s Prayer) pe care un Conciliu teologic postmodern cu
zeci de participanți a analizat-o cuvânt cu cuvânt acum câțiva
ani, aici în America și a ajuns prin vot democratic, la concluzia
că numai sintagma Our Father ar fi cea mai veche și autentică
porțiune  a acestei rugăciuni, restul versetelor fiind rezultatul
unor adiționări în primele secole creștine.

R.: A existat vreo diferență între studii și profesie în America?

Ș.S.: Da. Venirea mea în America a avut drept consecință nece-
sitatea de a-mi continua studiile într-o altă disciplină decât cea
profesată în țară. În loc de anglistică a trebuit să optez pentru
literatura comparată. Nu pot încheia lista acestor însemnări
fără să evoc câteva momente ce țin cumva de faptul divers
din care suntem bucuroși că l-am depăsit cu toate iremedia-
bilele consecințe. Obstacolele din perioada comunistă țineau
în cazul meu de constante ce nu puteau fi înlăturate, cum ar
fi condiția handicapantă a dosarului de cadre care se traducea
prin absența descalificantă a statutului de membru al partidului
unic care se traducea în primul rând printr-o stare de mai mare
nesiguranță privitoare la profesie și familie. Într-adevăr, mi-
aduc aminte că profesorul conducător al disertației m-a între-
bat când i-am comunicat că am primit o invitație de a merge
un semestru ca Visiting Professor la fosta mea Alma Mater.
„Dar chiar vrei să dai curs acestei oferte?” Iar eu candid, fără
să-mi treacă prin minte vreun subtext, i-am răspuns: „Cum
credeți c-aș putea refuza  o atât de mult-râvnită oportunitate?”;
„Bine” a zis dânsul, atunci. Și din delicatețe nu m-a avertizat
că timpul irosit acolo va conta ca parte a programului destinat
titlului pentru care am fost admis anterior. Și aș putea continua
relatarea cu multe alte povestiri. Poate altă dată.

R.: Ne-ar face o deosebită plăcere să aflăm și alte aspecte in-
teresante din viața și activitatea dumneavoastră ca profesor
universitar, traducător, critic literar și om de mare omenie.
Domnule profesor, vă mulțumim pentru interviu și vă dorim
din toată inima sănătate și La Mulți Ani!

prof. Mariana Terra
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ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com

Patriarhul Rusiei trage un semnal
de alarmă: 'Trebuie să fii orb ca să

nu vezi apropierea APOCALIPSEI'
Patriarhul Kirill a lansat un
avertisment dur, în contextul
tensiunilor din ce în ce mai
mari din întreaga lume. "Mo-
mentele oribile ale istoriei se
apropie, iar oamenii care își
iubesc patria trebuie să se
unească în această perioadă
critică a dezvoltării civilizației
umane", a declarat Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Ruse.
Kiril, patriarhul Moscovei și al
întregii Rusii, Kirill, a declarat
că omenirea s-a adâncit în
păcate, iar sfâr și tul lumii se
apropie. "Toți oamenii care își
iubesc patria trebuie să se
unească, deoa  rece pășim
într-o pe rioa dă critică a
dezvoltării civilizației umane.

Toate aceste lucruri se văd cu ochiul liber… Trebuie să fii orb ca
să nu vezi apropierea momentelor oribile ale istoriei, despre care
vorbește în cartea "Apocalipsa" apostolul și evanghelistul Ioan Teo-
logul", a spus Patriarhul Kiril, într-o predică, potrivit Romaniatv.net.
Patriarhul a subliniat că potrivit învățăturii creștine, apropierea și
îndepărtarea sfârșitului lumii depinde de oameni. "Astăzi păcatul
nu este, pur și simplu, unul evident, chiar dacă în decursul întregii
istorii oamenii au încercat să-și ascundă păcatul personal și inter-
personal. Astăzi păcatul se prezintă drept cel mai atrăgător mijloc
— prin cinematografie, teatru și prin alte manifestări artistice. Și
arta, care are menirea de a cultiva personalitatea umană, a o
îmbogăți, a o înălța spre cer, devine o povară, ce nu-i permite
omenirii să se ridice»", a mai spus Patriarhul Kiril.
El a precizat că nu are în vedere toată arta, ci acea parte a ei,
care, în ultimii ani, își arogă drepturi deosebite, vrând să-i transmită
poporului ispite și păcate, să ducă oamenii în eroare.

Un britanic care de câţiva ani
locuieşte în China,

compară stilul vieţii de acolo
cu cel din UK (vest)!

* Politia activeaza ca „servanti in slujba populatiei” si au putina
vizibilitate in locurile frecventate de turisti. Ajuta la intretinerea
circulatiei si a vegetatiei din oras. Nu se amesteca in treburile
cetatenilor, observand mai mult fara sa interfere…

* Chinezii sunt mult mai fericiti ca britanicii!Nu sunt fizic si mental
abuzati de  propaganda de negativism si frica indusa din pro -
gra mele de stiri . Populatia e tinuta sub contril nu prin frica, ci
prin pozitivitate. Opiniile sunt diverse fara a fi oprimate in vreun
fel, in privinta N Koreii multi spun ca americanii sunt cei care au
inceput cu amenintarile, Kim doar vrea sa-si apere tara! Este
mult optimism randul populatiei in ce priveste viitorul Chinei …

*  Varstnicii sunt respectati si toti duc o viata sanatoasa practicand
QiGong, petrecand timp in mijlocul comunitatii, etc

* Medicii acorda multa atentie pacientilor, cautand adevaratele
cauze ale bolilor, prescriind mai mult tratamente naturiste pe
baza de ierburi si numai in cazuri speciale antibiotice, toate la
un cost foarte redus

* Exista si nedreptati ca persecutia membrilor  Falun Dafa, etc dar
nicaieri nimic nu e perfect.

Referendum Chirtoacă. 
Dodon a cerut buletin de vot în limba
moldovenească. Răspuns memorabil

Președintele Igor Dodon s-a deplasat să își exercite votul în
ceea ce privește referendumul pentru revocarea primarului
Dorin Chirtoacă. A urmat un dialog savuros în secția de votare.
În secția de votare, când reprezentanta secției, o domnișoară
cu tricolorul românesc la mână, l-a întrebat pe Dodon în ce
limbă dorește buletinul de vot, în română sau rusă, Dodon i-a
răspuns că în moldovenește. Reprezentanta secției i-a răspuns
imediat că nu există decât în română.
Iată dialogul:
Reprezentanta secției: În ce limbă să fie buletinul de vot? în
română sau în rusă?"
Igor Dodon: În moldovenească
Reprezentanta secției:  Avem doar în limba română
Igor Dodon: Dați-mi de care aveți
Igor Dodon este un adversar declarat al ”românismului”,
promovând ”moldovenismul” și o istorie a Republicii Moldova
ruptă de România.

SCANDAL SEXUAL la 'Beciul Domnesc':
Șeful Arestului întreține relații sexuale

cu o condamnată pentru...VIOL
Scene cu adevărat șocante ar avea loc la Arestul Central din
București, cel supranumit și Beciul Domnesc. Conform unor
informații prezentate de Antena 3,
Șeful Biroului de Drepturi și Evidență de este bănuit că are o
relație sexuală cu o arestată. Femeia este condamnată pe fond
la nouă ani și șase luni de închisoare pentru viol în formă
continuată.
Șeful Poliției Române a cerut să se facă un control la Arestul
Central, dar aflăm de o relație amoroasă între un șef de birou și
o deținută și condamnată pe fond.
În buzunarul femeii ar fi fost găsit un bilețel unde era povestită
această întâmplare. Femeia ar fi primit, în arest, în pachet, un
test de sarcină, dar ar fi avut parte și de vizite lungi și dese din
partea familiei și ar fi avut parte de mai multe favoruri.

BOMBĂ! 
PSD anunță că e gata să-l

SUSPENDE  pe Klaus Iohannis

PSD aruncă în aer toate calculele politice și anunță, prin vocea
unui deputat de-al său, membru în comisia parlamentară ce
anchetează prezidențialele din 2009, că ia în calcul suspendarea
președintelui Klaus Iohannis. Liviu Pleșoianu a declarat că se
ia în calcul suspendarea lui Iohannis, dacă ministrul Justiției,
Tudorel Toader, propune revocarea din funcție a șefei DNA,
Laura Codruța Kovesi, scrie stiripesurse.ro
”Tudorel Toader poate propune revocarea din funcție a șefei
DNA, Laura Codruța Kovesi. Dacă Iohannis înțelege să rupă în
mai multe bucățele cererea de revocare, înseamnă că încalcă
deciziile CCR și Constituția, eu voi propune suspendarea. A
avut multe momente în care a încălcat Constituția, inclusiv în
iarnă, când s-a plimbat în geacă roșie. Acum ar fi o altă
încălcarea clară a Constituție, nu mai poți să continui să fii
președintele acestei țări.”, a declarat, la Antena 3, deputatul
PSD.
Decizia vine după ce Comisia parlamentară de anchetă privind
alegerile din 2009 i-a trimis o scrisoare ministrului Tudorel
Toader, în care şefa DNA este denunţată pentru că şi-ar fi
încălcat jurământul prin refuzul de a se prezenta la audieri.
Membrii comisiei îi cer ministrului să ia măsurile care se impun
în urma acestei abateri disciplinare.

Klaus Iohannis, gest
NEAŞTEPTAT. Pe cine invită

Administraţia Prezidenţială
la parada de 1 Decembrie

Dacă deunăzi îi cerea demisia din funcţia de preşedinte al
Camerei Deputaţilor, acum, preşedintele Klaus Iohannis pare
că a luat o decizie cu totul neaşteptată. Potrivit Ministrului
Apărării, Mihai Fifor, anul acesta nu ne vom confrunta cu
scandaluri în jurul paradei de 1 decembrie. Fifor susţine că
Administraţia Prezidenţială ar fi decis să-i invite la eveniment şi
pe Liviu Dragnea, şi pe Călin Popescu Tăriceanu.
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Consiliul UE a adoptat 
regulamentul de modificare a
Codului frontierelor Schengen

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, luni, regulamentul privind
un sistem de intrare/ieşire în statele membre şi regulamentul
de modificare a Codului frontierelor Schengen în legătură cu
sistemul de intrare/ieşire, potrivit unui comunicat al instituţiei
europene.
Acest sistem va înregistra informaţii privind intrarea, ieşirea,
precum şi refuzul intrării, pentru cetăţenii din ţările terţe care
traversează frontierele externe ale spaţiului Schengen.
Sistemul de intrare/ieşire va contribui la: reducerea timpului
necesar pentru verificările la frontieră şi îmbunătăţirea calităţii
acestor verificări, prin calcularea automată a şederii autorizate
pentru fiecare călător; asigurarea identificării sistematice şi
fiabile a persoanelor care depăşesc termenul legal de şedere;
consolidarea securităţii interne şi a luptei împotriva terorismului,
permiţând autorităţilor de aplicare a legii accesul la istoricul
călătoriilor.
"Un control strict al frontierelor noastre externe este esenţial
pentru buna funcţionare a spaţiului Schengen. Sistemul de
intrare/ieşire va contribui la îmbunătăţirea controalelor la
frontierele externe, la o mai bună identificare a persoanelor
care depăşesc termenul legal de şedere şi la consolidarea
luptei împotriva terorismului", a declarat Andres Anvelt, ministrul
de Interne al Estoniei.
Consiliul UE şi Parlamentul European trebuie acum să semneze
regulamentul adoptat. După semnare, textul va fi publicat în
Jurnalul Oficial al UE şi va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.
Noul sistem ar trebui să fie operaţional până în anul 2020.

Decizie NEOBIȘNUITĂ în State 
Department: Rex Tillerson, 

acuzat că încalcă o lege federală
privind copiii soldați 

Un grup de 12 oficiali ai De-
partamentului de Stat al SUA
a luat decizia neobişnuită de
a-l acuza oficial pe secretarul
de stat Rex Tillerson că
încalcă o lege federală care
urmăreşte să oprească ar-
matele străine să înroleze
soldaţi copii, conform unor
documente interne consultate
de agenţia Reuters.
Conform unui memoriu 'de
dezacord' nemenţionat până
acum în cadrul Departamen-

tului de Stat, Tillerson a încălcat legea de prevenire a înrolării
de copii, atunci când a decis în iunie să excludă Irakul,
Myanmarul şi Afganistanul din lista SUA cu statele care folosesc
soldaţi minori. Decizia secretarului de stat a fost luată în ciuda
faptului că departamentul pe care îl conduce a recunoscut că în
respectivele ţări sunt recrutaţi copii. 
Scoaterea ţărilor de pe această listă actualizată anual facilitează
posibilitatea ca ele să primească asistenţă militară din partea
SUA. Irakul şi Afganistanul sunt aliaţi apropiaţi ai SUA în lupta
împotriva militanţilor islamişti, iar Myanmarul este un aliat tot
mai important în încercarea de a limita influenţa Chinei în Asia
de Sud-Est.
Documentele analizate de Reuters arată de asemenea că
decizia lui Tillerson contravine unei recomandări unanime a
şefilor birourilor regionale ale Departamentului de Stat care
supervizează ambasadele din Orientul Mijlociu şi Asia, trimisului
american în Afganistan şi Pakistan, biroului pentru drepturile
omului al departamentului şi propriilor avocaţi din interior.

"Pe lângă faptul că este în contradicţie cu legislaţia americană,
această decizie riscă să afecteze credibilitatea unei ample serii
de rapoarte şi analize ale Departamentului de Stat şi a slăbit
unul din instrumentele diplomatice principale ale administraţiei
americane de a descuraja forţele armate guvernamentale şi
grupările armate sprijinite de guverne de a recruta şi folosi copii
în lupte şi în alte acţiuni de sprijin în întreaga lume", se arată în
memoriul datat din 28 iulie. 
Reuters a relatat în iunie că Tillerson nu a ţinut cont de
recomandările interne privind Irakul, Myanmarul şi Afganistanul.
Noile documente relevă însă un grad ridicat de opoziţie în
cadrul Departamentului de Stat, inclusiv prin folosirea puţin
obişnuită a ceea ce se numeşte 'un canal de exprimare a deza-
cordului', care le permite oficialilor să se opună unor politici,
fără teama de represalii. 
Aceste opinii exprimate de oficiali americani ilustrează tensiunile
în derulare între diplomaţii de carieră şi Rex Tillerson, fost şef al
companiei ExxonMobil, numit de preşedintele Donald Trump să
urmeze în diplomaţie politica 'America pe primul loc'.

Dictatura lui Robert Mugabe a luat
sfârșit: Și-a dat demisia din funcția

de președinte al Zimbabwe
Preşedintele statului Zimbab-
we, Robert Mugabe, şi-a dat
marţi demisia, formalizată
într-o scrisoare transmisă
parlamentului de la Harare,
informează agenţiile
internaţionale de presă.
'Eu, Robert Mugabe (...) trans-
mit formal demisia din funcţia
de preşedinte al Republicii
Zimbabwe, cu efect imediat',
a citit din documentul primit
preşedintele Adunării
Naţionale, Jacob Mudenda,

în aplauzele parlamentarilor care dezbăteau cererea de im-
peachment pentru Mugabe. 
'Am luat în mod voluntar decizia de a demisiona (...) Această
decizie a fost motivată de dorinţa mea de a asigura un transfer
fără probleme al puterii, paşnic şi fără violenţă', explică în
demisie Mugabe, în vârstă de 93 de ani, scrie agerpres.ro.
Erou al independenţei statului Zimbabwe, el a instituit ulterior o
dictatură personală, reuşind să rămână preşedinte timp de 37
de ani. Nici grava criză economică prin care ţara sa trece de
mulţi ani nu l-a înlăturat de la putere, iar anunţul demisiei sale a
fost primit marţi cu o explozie de bucurie pe străzile capitalei
Harare.
După ce armata a preluat pe 15 noiembrie puterea de facto la
Harare, Mugabe a fost pentru un timp reţinut la domiciliu, iar
duminică el şi soţia sa, Grace, au fost excluşi din partidul Zanu-
PF, primind din partea acestei formaţiuni şi un ultimatum să
demisioneze până luni din funcţia de preşedinte, cu avertismentul
că în caz contrar va fi pus sub acuzare.
Funcţia de preşedinte al Zanu-PF a fost preluată duminică de
fostul vicepreşedinte Emmerson Mnangagwa (75 de ani), care
fusese destituit anterior în cursul lunii noiembrie şi a fugit din
ţară, după un conflict cu Grace Mugabe, măsură care a
determinat acţiunea armatei de preluare a puterii.
În discursul prin care a anunţat demisia lui Mugabe, preşedintele
parlamentului a promis că va fi instalat rapid un preşedinte in-
terimar.

Scandal diplomatic de amploare
Yalcin Topcu, șeful
de cabinet al
președintelui Erdo-
gan, susține că Tur-
cia ar putea să-și
reconsidere apa r te -
nen ța la NATO.
"Această organizaţie
(nr. - NATO), care
are tot felul de atitu-

dini ostile faţă de un membru al său, nu este obligatorie pentru
noi. Prezenţa Turciei în NATO trebuie discutată în Parlament”,
a declarat înaltul oficial turc, potrivit New York Times.
Declarația vine la doar câteva zile după ce Turcia și-a retras 40
de soldați dintr-un exercițiu NATO din Norvegia ca urmare a fap-
tului că  Mustafa Kemal Ataturk și președintele Recep Erdogan
au fost declarați inamici. 
Secretarul general al NATO și guvernul norvegian și-au cerut
scuze Turciei în legătură cu incidentul pe care oficialii turci l-au
descris drept unul dintre "cele mai mari scandaluri" din istoria
Alianței, mai precizează sursa citată. 

Putem VOTA de pe mobil pentru
o alegere VITALĂ la Casa Albă

Statele Unite ale
Americii vor sărbători
Ziua Recunoştinţei.
Așa cum cere tradiția
tradiția, fiecare fami-
lie de americani va
sacrifica un curcan.
Iar la Casa Albă deja
au început pregătirile
pentru Ziua

Recunoștinței, dar și pentru Crăciun.
Președintele Doanld Trump va ”grația” marți un curcan. Casa
Albă organizează un demers inedit în ceea ce privește sacrifi-
carea curcanului. Astfel, fiecare poate vota pe site-ul Casei Albe
care dintre cei doi curcani va fi ”grațiat” de președintele SUA.
Voturile vor fi împărțite între curcanul Wishbone și curcanul
Drumstick.

Ungaria: George Soros, 
atac frontal asupra țării

Ungaria se confruntă
cu un 'atac frontal'
din partea miliardaru-
lui american George
Soros, care atacă
țara prin intermediul
organizațiilor sale
neguvernamentale și
al birocraților Uniunii
Europene, a declarat

vicepreședintele partidului de guvernământ Fidesz, Gergely
Gulyas.
Gergely Gulyas a afirmat că acuzațiile lansate de George Soros
potrivit cărora ar exista o campanie guvernamentală ungară îm-
potriva sa 'sunt lipsite de substanță' și a adăugat că miliardarul
american și Uniunea Europeană promovează aceeași agendă
pro-migranți.
Oficialul ungar a respins totodată acuzațiile formulate de Soros
și anume că Budapesta 'alimentează sentimentul antimusulman
și folosește măsuri antisemite care amintesc de anii '30'.
Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima dată,
luni, despre o campanie guvernamentală ungară împotriva sa,
afirmând într-o declarație că atacurile conțin 'minciuni și distor-
siuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern.
Totodată, el a respins cele șapte întrebări puse în cadrul unei
'consultări naționale' organizate de guvernul Orban, potrivit
căruia Soros dorește să aducă un milion de migranți pe an în
Europa, să-i forțeze să se stabilească în țările UE și ca pentru
fiecare migrant să fie plătite mii de euro.
'Este o tragedie pentru Ungaria că guvernul său încearcă să
rămână la putere prin inducerea în eroare a populației', a de-
clarat Soros într-un interviu publicat luni de Financial Times,
relatează MTI.
Soros, care s-a născut în Ungaria, a declarat pentru acest ziar
că până acum s-a abținut să răspundă public 'atacurilor' pre-
mierului ungar Viktor Orban, însă a simțit că este momentul să
vorbească pentru că se teme pentru siguranța grupurilor civile
pe care le finanțează.

Statul Islamic a fost alungat 
din Irak

Statul Islamic a fost alungat din Irak din punct de vedere militar,
însă înfrângerea defintivă a mişcării jihadiste va fi anunţată
atunci când operaţiunile de ”curăţare” aflate în curs în zone
deşertice vor fi finalizate, a anunţat marţi premierul Haidar al
Abadi, relatează AFP. Statul Islamic ar putea însă să profite de
disensiunile politice pentru a se regrupa şi a relansa ofensiva, a
avertizat şeful Guvernului de la Bagdad.
Al Abadi a evocat astfel tensiunile cu regiunea autonomă Kur-
distan, care şi-a proclamat independenţa după refrendumul de
autodeterminare la 25 septembrie. Premierul irakian şi-a expri-
mat satisfacţia, în conferinţa sa de presă săptămânală, faţă de
hotărârea Curţii Supreme care a declarat consultarea ilegală.
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Trofeu de lider în Queens pentru Theodor Damian
”2017 Queens AMBASSADOR  Awards”

”Times Ledger newspapers” este un trust de presă  bine cunoscut în zona
Queens. În fiecare an, acest gigant publicitar premiază personalități de marcă din
diverse comunități etnice ale cartierului, personalități care au contribuit și contribuie
major la mai buna înțelegere între oameni și la desfășurarea de activități multidis-
ciplinare spre folosul tuturor. Sunt onorați imigranți care s-au remarcat în efortul
lor nobil de a face minunat cartierul Queens (”make Queens great”).

În mesajul editorilor se spune: ”Queens-ul se mândrește cu bogata ei
diversitate etnică. Vin aici oameni din toată lumea  ca să pună  rădăcini...
Președintelui cartierului îi place să spună că aici sunt locuitori din peste 120 de
țări și care vorbesc peste 135 de limbi... Ce altă cale mai bună de a
recunoaște contribuția neprețuită a acestor imigranți decât să-i onorăm pe
25 dintre ei pentru viziunea lor, pentru perseverență și pentru dorința de
a împărți cultura lor unică cu noi... Premiații noștri sunt din Asia,
America, America Latină și Europa... Este un dar să-i avem locuind
și muncind printre noi în cel mai divers cartier din Statele Unite -
și probabil din lume”.

În acest an, pentru români, trofeul ”2017 Queens Ambasador
award” a  fost acordat domnului Rev. Prof. Dr. Theodor
Damian, liderul îndrăgit al comunității româno-americane.
Gala decernării trofeelor a avut loc în seara zilei de 9
noiembrie a.c. și a fost găzduită de La Guardia Plaza Hotel
din Queens. A fost salutată prezența în sală a domnului
Cătălin Radu Dancu, Consulul General al României la New
York. Din partea Facultății Metropolitan College of New York,
unde Theodor Damian este profesor, a participat domnul
Vinton Thompson, președintele facultății. De asemenea,  mai
mulți compatrioți și-au exprimat bucuria și mândria de a fi
martori la această festivitate care premiază un lider de mare
valoare din comunitatea noastră.

În articolul din publicația americană ”TimesLedger News-
papers”, ziaristul Tequila Minsky conturează portretul teologului Theodor Damian
care ”ajută românii să găsească Queens-ul”. Acest articol sintetizează activitatea
complexă a părintelui
Theodor Damian. ”El era
deja un intelectual teolog
când a venit în Statele Unite
din România, în 1988. Prim-
ise bursă de la Biserica
Presbiteriană pentru un mas-
terat la Seminarul Teologic
de la Princeton pe care l-a
terminat în 1990 și a obținut
un doctorat, PhD, la Univer-
sitatea Fordham în 1993. 

Timp de o viață, Damian
a fost un teolog, an aca-
demic, un educator și un
constructor al comunității. 

El a fondat Institutul
Român de Teologie și Spiri-
tualitate Ortodoxă, cu biserica
ortodoxă  <St. Peter and
Paul> din Astoria.

Încă de la înființare, bis-
erica din Astoria a devenit
un centru al vieții comunității
române.  Serviciul a fost și
este ținut în limba română…
Au loc programe sociale și
culturale. 

Damian a spus că evenimentele din fiecare Duminică au devenit un fel de
<mica Românie> în care oamenii practică valorile românești și moștenirea din
țara natală, consolidând identitatea etnică, fapt ce duce la stabilitate interioară, la
pace și bucurie.

<Când ai asta, devii un cetățean mai productiv în societatea în care ai ales
să trăiești >, a spus preotul… Timp de aproape 25 de ani, Damian a fost mijlocitor
în ajutorarea imigranților români de a face din Queens propria lor casă pentru
aceia care sunt deja aici și pentru cei care continuă să vină din România. 

De asemenea, el a inițiat, anual,  conferințe teologice, ecumenice, interdisciplinare
la care invită preoți și profesori din toate sferele culturii și care, împreună, își
împărtășesc ideile și experiența. 

În 1993, Damian a fondat și continuă să prezideze Societatea Literară
<Cenaclul M. Eminescu > unde au loc lansări de cărți, discuții la masă rotundă

despre viața literară contemporană din România și din diaspora.
Publicația  <Lumină Lină, Gracious Light>, apărută, inițial, săptămânal,
devenită din 1996 trimestrială, este o prezentare a spiritualității și culturii,

cu studii academice, articole despre literatură, prezentări de evenimente
comunitare și multe altele. 

Damian, de asemenea, a fondat și este director al altor două
publicații academice: <Symposium > and <Romanian Medievalia

>, cu articole de la Congresele de Studii Medievale. Prin aceste
publicații, intelectualii sunt stimulați să prezinte ceea ce au

descoperit, să împărtășească valori și să facă legături acad-
emice.

În 1992, el a început să predea filosofie și etică la Metro-
politan College of New York (atunci College for Human
Services - Colegiul pentru Servicii Umane). Un an mai târziu,

a fost instituit ca profesor cu normă întreagă (full time) și el
continuă  să-i învețe pe studenți și să instruiască profesori
adjuncți în folosirea sistemului unic de predare dezvoltat de
fondatorul colegiului, Audrey Cohen”. Aceste informații, chiar
succinte cum sunt,  schițează  imensa muncă intelectuală a
preotului profesor Theodor Damian, muncă pusă în serviciul
comunității române și americane.

Pe lângă realizările de anvergură punctate în articolul redactorului Minsky,
este necesar să amintim fap-
tul că Theodor Damian este
un scriitor de valoare, cu
cărți de beletristică  și de
filosofie publicate atât în lim-
ba română, cât și în limba
engleză. Aportul dânsului la
promovarea culturii române
în patrie și în străinătate,
este recunoscut și apreciat.
Dar mai mult decât orice,
Theodor Damian este un pri-
eten și un sfătuitor de
nădejde al nostru, al
românilor din New York.

Redacția ”Romanian
Journal” din New York  îl
felicită cu căldură pe domnul
Theodor Damian pentru tro-
feul  ”2017 Queens AMBAS-
SADOR Award”, trofeu care
îl onorează și care ne
onorează și pe noi toți, cei
care îl avem pe laureat în
inimile noastre cu prețuire
deplină.

prof. Mariana Terra
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CĂTĂLIN  RADU DANCU
”Nu întreba ce poate țara să facă pentru tine, 
ci ceea ce poți tu să faci pentru țară.”        (JF Kennedy)

Despre rolul și importanța unui consulat, în cazul de față despre Consulatul general
al României în New York, vom detalia într-o altă ediție.

Acum, respectând tradiția revistei noastre de a face cunoscute cât mai multe ”profiluri
româno-americane”, avem onoarea prezentării noului consul general al României la
New York, domnul Cătălin Radu Dancu.

până în 1990, noi, românii de aici călcam în Consulatul general doar când nu
aveam încotro pentru a obține un act necesar în țară. Altfel, era bine să treci pe partea
cealaltă a străzii. Dacă nu, riscai să-ți iasă vorbe că ești securist de-al comuniștilor.

După Revoluția din decembrie `89, încet-încet, chiar dacă unele suspiciuni s-au
menținut, (de fapt, justificat), relația dintre consulat și comunitatea românească s-a
îmbunătățit.

prin prezența mea în mass-media, am avut ocazia să cunosc, într-o oarecare
măsură, personalitatea și activitățile unor consuli români la New York. Nu aș vrea ca din
cei 7 – 8 consuli generali care au fost aici, la New York,  să nominalizez acum pe 2 – 3
consuli generali care și-au văzut, în principal, de afacerile și învârtelile lor personale,
persiflând fără rușine și fără responsabilitate comunitatea noastră.  Și subalternii
acestora, cum au fost unii consuli economic, au avut principala ”osteneală” de a vâna
investitori sau oameni de afaceri de la care să aibă și ei partea leului. Contra doamnei
consul de la departamentul juridic (pașapoarte, procuri, etc), am primit multe telefoane
de la românii noștri care mă rugau să public nemulțumirea lor referitoare la atitudinea
arogantă a acesteia, atitudine tipică funcționarului de pe vremea lui Ceașcă, din
România. Impostorii ar trebui să se întoarcă la ”pila” lor care i-a propus și care i-a
susținut. precedentul consul general, doamna Costache, a fost prea îngăduitoare cu
cei din jur.

De mulți ani era necesară ”o vizită profundă” a DNA-ului Codruței Kovesi și la
acest consulat.

Din câte știm, noul consul general a aflat de toată halandala existentă și are
gânduri mari... Dacă în România a fost un avocat cu mare faimă, de ce n-ar avea
dorința de a ajunge și aici faimos, pentru noi și pentru țara noastră. Deocamdată să
vedem ce profil ne oferă prin vorbe.

Vasile Bădăluță
***

Reporter VB: A fi numit consul general al României la New York, respectiv pe coasta de
răsărit a Statelor Unite, reprezintă nu numai o deosebită onoare, dar și o enormă re-
sponsabilitate ce vă revine. Dați-mi voie să vă felicit și să vă doresc mult succes!
Domnule Cătălin Dancu, ne puteți spune, succint, care sunt drepturile și obligațiile
unui consul general aici, în America acestor ani?

cătăliN DaNcU: Consulul general al României în principal este persoana apolitic
numită de către guvernul României la propunerea MAE pentru a asigura asistența
consulară pentru toți cetățenii români, atât cei rezidenți, cât și cei aflați în tranzit pe
aria de responsabilitate a statelor americane arondate Consulatului general din New
York. Ca atare, toate activitățile ce țin de emiterea pașapoartelor, titluri de călătorie,
acte de stare civilă, dobândiri de cetățenie română, asistență judiciară pentru cei
arestați, asistență umanitară pentru cetățenii români aflați în situații de criză, orice alt
tip de asistență de urgență, sunt activități ce se circumscriu obligațiilor consulului
general.Ca drepturi, acestea sunt cele prevăzute în fișa de post ca orice angajat MAE.
Sunt drepturi ce țin de imunitate diplomatică, de familia lui și de cele contractuale.

R.: Cum ați găsit Consulatul General de la New York? 
cD:  Consulatul general al României la New York este unul din cele mai bine dotate

tehnic din cadrul MAE,  fiind cuprins într-un amplu program de amenajare pe fonduri
Schengen, este foarte modern și corespunde oricărui standard internațional.  Există
acum o echipă consulară foarte închegată și foarte atentă la problemele comunității
românești.

R.: Ați aflat de nemulțumirile noastre în raport cu Consulatul? 
cD: Da, am aflat și am citit comentariile multor români nemultumiți de calitatea

serviciilor consulare din trecut. Am aflat despre aceste nemulțumiri în cele două luni
de când sunt în funcție, direct de la oamenii cu care am stat de vorbă aici, în mijlocul
comunității românești.

R.: Ce doriți să schimbați în activitatea Consulatului și cu ce noutăți veniți? 
cD: Schimbările deja s-au realizat prin existența unei echipe noi de lucru ce s-a alăturat

unora dintre colegii noștri mai vechi; am schimbat programul de lucru, acum e mult
mai flexibil și mai larg pentru români și nu numai, am introdus toate activitățile
consulare pe fiecare zi fără a mai face o selectare a acestoa, cum era în trecut, am
îmbunătățit foarte mult comunicarea cu Consulatul, sens în care am inaugurat pagina
de facebook  unde invit toți cititorii dumneavoastră să-și spună punctele de vedere,
comentarii, să se programeze, să ne ceară ajutorul. Noutățile vin și din faptul că am
reamenajat interioarele Consulatului general care sunt acum mult mai primitoare;
avem dotări noi și sperăm ca, în timp, să creștem calitatea tuturor serviciilor noastre.

R.: După cum vedeți, nu am avut multă răbdare și am trecut la ceea ce ne doare pe noi,
românii ajunși în America și trăind aici. Totuși, suntem curioși să aflăm cine e
persoana, omul Cătălin Dancu. Când și unde v-ați născut? 

cD: Cătălin Dancu este născut la 28 noiembrie 1965 în Constanța. Îmi place muzica, arta,
am studiat pian, vioară, canto timp de 12 ani, citesc multă literatură, sunt o persoană
deschisă, comunicativă și în general o persoană optimistă. Nu am prejudecăți, accept
și caut să înțeleg oamenii așa cum sunt ei și vreau să ajut cât pot de mult, iubesc
animalele (am trei câini acasă) și iubesc foarte mult copiii (indiferent ai cui sunt).

R.: Ce studii ați urmat? 
cD:  Am urmat cursurile Facultății de Drept din București pe care am absolvit-o în 1994,

la zi, apoi cursurile Institutului Diplomatic la București, apoi Colegiul Național de
Apărare pentru Secția de Diplomație și Securitate Națională, cursurile de doctorat la
Academia Alexandru Ioan Cuza din București, tot pe specialitatea de Diplomație și
Securitate, urmând a finaliza pregătirea doctoratului în anul 2018.

R.: Sunteți de profesie jurist și ați practicat avocatura. Se vorbește că ați avut cazuri
celebre. Ne puteți exemplifica?

cD: Ca avocat am avut într-adevăr procese celebre recunoscute atât în țară, cât și în
străinătate. Am apărat diverși politicieni marcanți de-a lungul anilor, vedete din
lumea muzicii, show - bizului românesc , fapt ce mi-a adus titulatura de “avocat al
vedetelor din România”; am asigurat consultanța unor companii mari naționale și
multinaționale, bănci, societăți de asigurare. Nu în ultimul rând, am apărat în foarte
multe procese mulți ziariști, reporteri de televiziune care erau chemați în instanțe de
mulți politicieni pentru că aceștia aveau curajul de a scrie despre faptele de corupție
comise. Vreau să vă precizez că nu neapărat numele clienților mei sunt importante,
ci faptul că am fost întotdeauna hotărât să apăr principii și aici mă refer la regula
privind dreptul și libertatea presei de a scrie, de a informa; am fost întotdeauna
împotriva cenzurii și sunt o persoană foarte atașată respectării drepturilor și libertăților
omului. Din acest punct de vedere am fost întotdeauna un adversar declarat al
oricăror forme de anchete penale abuzive pe care uneori, din păcate, procurorii
români le-au realizat.

R.: Ce v-a determinat să renunțați la avocatură și să acceptați postul de consul
general? Aici aveți doar salariu. 

cD: În cei 25 de ani de carieră profesională, sunt conștient că am încercat să ajung la cel
mai înalt nivel de pregătire profesională și să-mi impun amprenta muncii mele în cadrul
breslei de avocați. Am reușit acest lucru pentru că am lăsat acasă o firmă de avocatură
care-mi poartă numele și care rămâne o firmă de top. De asemenea, am acceptat
această onorantă poziție de diplomat pentru că vreau ca prin valoarea cunoștințelor
mele de Drept, prin  maniera mea de comunicare să contribui la îmbunătățirea relației cu
comunitățile românești de aici și să pot să ajut cât mai mulți oameni și să fac cât mai mult
bine. Văd că insistați și pe aspectele financiare, eu nu m-am gândit nici o secundă la
“alternative și beneficii financiare” pentru că nu este cazul, însă un motto la care țin foarte
mult și pe care J.F. Kennedy l-a spus m-a determinat să fac acest pas, respectiv “nu
întreba ce poate țara să facă pentru tine, ci ceea ce poți tu să faci pentru țară”. Cred că
acest lucru va răspunde la determinarea mea pentru a veni în acest post.
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R.: Sunteți căsătorit? 
cD: Am fost, actualmente divorțat. Am un fiu, Vlad Andrei, 18 ani și nouă luni, un mare

jucător de tenis și care va veni curând lângă mine, în SUA.
R.: Sunteți ortodox? 
cD: Da, sunt creștin ortodox și în egală măsură respect pe toți ceilalți ce au o altă

credință și cred deopotrivă în toate valorile care guvernează ortodoxia.
R.: Ce ar fi putut face Consulatul general al României pentru comunitatea românească,

dar nu a făcut? 
cD: .La această întrebare nu am să vă răspund pentru că trecutul nu-l pot schimba, eu

vreau să văd înainte și vreau să-mi pun amprenta muncii mele ca diplomat în
interesul românilor de aici, așa cum mi-am pus amprenta ca avocat în profesia din
România, nu critic trecutul, învăț din greșelile din trecut și vă asigur că nu se vor
repeta.

R.: Când erați în România, ce știați despre noi, românii din America? Ajuns aici, ce ați
descoperit în comunitate?

cD: .Cunosc comunitatea românească din SUA foarte bine și mai ales din New York.
Am fost în ultimul deceniu de 22 de ori în vizită aici. Am fost și în biserici românești,
m-am văzut cu ziariști, cu personalități ale mediului de afaceri, știu despre problemele
curente și de lucruri bune și de lucruri rele, întotdeauna pentru că v-am spus mai
înainte că sunt o persoană optimistă și care gândește pozitiv, am să mă gândesc
numai la lucruruile bune ale comunității românești, am să le susțin și să le promovez
cu toată priceperea mea. pe cele rele voi căuta să le rezolv în liniște, tot împreună cu
comunitatea românească de aici, în perioada mandatului meu.

R.: Până a  ajunge diplomat, care a fost statutul politic al dumneavoastră? Sunteți
membru într-un partid? 

cD: Vă precizez de la bun început că nu sunt membru de partid. Nu am venit în acest
post din partea nici unui partid politic, am venit ca tehnocrat direct din funcția mea de
avocat. Am avut într-adevăr susținerea politică a guvernului României, a primului
ministru și, nu în ultimul rând, a ministrului Afacerilor Externe, domnul Teodor
Meleșcanu.

R.: Ce proiect de viitor aveți atât personal, cât și în activitatea Consulatului General?
cD: Ca persoană, în viitor nu-mi dorec decât să fiu sănătos, să am putere de muncă și

să știu că familia mea, ca și mine, este o familie mulțumită și fericită. Ca și Consul
general, îmi doresc sincer să pot rezolva cât mai bine problemele comunității
românești și doresc ca în apropierea anului 2018, an în care România serbează 100
de ani de independent, să reușesc să realizăm proiecte culturale care să ne identifice
ca o mare comunitate din cele 135 câte sunt acum oficial recunoscute. În acest sens
vreau, așa cum am spus și la plecarea mea din țară, să inaugurăm, la anul, piața
România în New York, să identific cu autoritățile americane locale o zonă care să
poarte acest nume, pe care s-o restaurăm și în care să asamblăm statuile lui 

Brâncuși, Enescu și Titulescu, ca simboluri de identitate națională sau poate, la
propunerea comunității românești de aici și a altor personalități, să creăm împreună
cu un arhitect  român un loc de mică Românie în care cu toții să venim cu bucurie și
mândrie și în care să înălțăm steagul românesc pe catarg, alături de cel al SUA. De
asemenea, sper ca 2018 să ducă la realizarea celei mai reușite ediții a festivalului
românilor de pe Broadway, în luna mai. Nu în ultimul rând, printre proiectele mele se
numără intensificarea eforturilor diplomatice pentru accelerarea procedurilor de
ridicare a vizelor de către SUA pentru cetățenii români care doresc să circule aici,
așa cum România este un stat prieten și aliat al SUA în politici de securitate, de
economie, de promovare a valorilor democrației în lume, așa cum soldații români
luptă cot la cot cu cei americani în Irac, în  Afganistan și în alte misiuni de menținere
a a păcii în lume, sunt deplin convins că românii au acest drept ca și alți cetățeni ai
Uniunii Europene de a circula liber în această țară prietenă. De aceea, nu voi înceta
pe perioada mandatului meu să militez pentru acest deziderat care este de fapt și o
prioritate a agendei ministerului roman al Afacerilor Externe, a ambasadei României
la Washington.  În final, doresc să contribui la creșterea investițiilor românești și a ex-
porturilor pe piața americană. România are multe produse agricole de bună calitate
ce pot fi exportate în SUA. Trebuie să lupt ca aceste produse să cucerească piața
americană, fie că vorbim de vinuri, cereale, produse din carne, miere sau alte
produse. Folosesc acest prilej de a transmite prin intermediul dumneavoastră tuturor
companiilor românești din țară să vină cu încredere, să se promoveze pe piața
americană, eu dorind prin toată experiența mea să pot să-i ajut în aceste demersuri.

R.: Aveți un mesaj pentru comunitatea noastră? 
cD: Mesajul meu este unul de unitate a tuturor pentru ca împreună, ca o adevărată

familie, să ne înțelegem, să ne ajutăm, să creăm împreună proiecte care să ne facă
mândri că suntem români. Vă rog să mă ajutați în acest deziderat, sa fiți aproape de
echipa consulară, să ne primiți cu drag, pentru că vă primim cu drag și să vă
mulțumesc atât personal, cât și în numele tuturor colegilor mei pentru primirea
călduroasă de care am avut parte, pentru gândurile bune transmise nouă. Va
mulțumim și doresc tuturor membrilor comunităților românești, tuturor cititorilor
dumneavoastră atat personal, cat si în numele guvernului României, al Ministerului
Afacerilor Externe, să aibă parte de multe împliniri frumoase și de mult bine și de
prosperitate.

R: O ultimă întrebare, mai multe cu altă ocazie. Credeţi în Dumnezeu?

cD: Da! principiul care m-a călăuzit în viaţă este cel al Casei Regale a României, adică
Nihil Sine Deo! Doamne ajută!

R: Atunci, Dumnezeu să vă ajute D-le Consul General Cătălin Radu Dancu.
Toate acestea spre interesul curat al românilor din America, care iubind această nouă
patrie nu au uitat şi nu vor uita de patria mamă - România. 
Succes!

Reporter Vasile Bădăluță

Fiul tenisman de viitor
Semnificativ ...

Atenţie, vă ia poliţia!
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Blestemul Cloştii cu puii de Aur

Valoarea tezaurului, inestimabilă
Povestea Cloştii cu Puii de Aur rămâne şi astăzi una dintre paginile
enigmatice ale istoriei noastre. "În luna lui martie sau aprilie a anului
1837, câtva timp înainte de Paşti, doi locuitori din satul Pietroasa, Ion
Lemnaru şi Stan Avram, socrul lui, lucrând a scoate din muntele Istriţa
piatră pentru clădirea seminarului episcopiei din Buzău, deteră fără
veste peste o bogată colecţiune de vase şi podoabe de aur. Atât prin
greu tatea lor, cât şi prin valoarea lor artistică, aceste obiecte formau
un ade vărat tezaur", scria savantul Alexandru Odobescu în lucrarea sa
"Tezaurul de la Pietroasa". Însă, dincolo de valoarea acestor unicate,
rămâne istoria ulterioară a Cloştii şi a Puilor săi, demnă de un scenariu
cinematografic.
Un jaf inexplicabil şi piese sparte din senin
Chiar şi copiii de grădiniţă au auzit de Cloşca cu Puii de Aur, astfel că
această colecţie unică a devenit un simbol naţional. Povestea sa a fost
zbuciumată, iar dincolo de faţa "văzută" a lucrurilor s-au consumat
întâmplări pline de mister, în urma cărora persistă semne de întrebare. 
Cloşca cu Puii de Aur este numele tezaurului de la Pietroasele. 
O mare parte dintre piesele componente s-au pierdut, o altă parte se
află în continuare la Moscova, însă, în prezent, Cloşca este expusă la
Muzeul Naţional de Istorie. 
Nici astăzi nu se cunosc toate datele exacte, caci toţi, absolut toţi, de la
ţăranii care l-au găsit scoţând calcar, la copiii din sat care au găsit
pietrele preţioase aruncate la gunoi şi s-au jucat cu ele, la Verussi care
a înşelat pe ţărani la prima vânzare, a distrus o parte dintre piese, a
vândut altele fără să le declare şi a minţit autorităţile când a fost cer ce -
tat, până la ministrul Ghica care a fost însărcinat să facă cercetările,
care a "păstrat" tezaurul în biroul său, până la moarte, la cei care, evi -
dent din interior!, l-au furat  din subsolul Academiei  au fost interesaţi să
fure, să vândă, să aibă piese din aur, cu pietre preţioase şi semi pre ţioa -
se, din fabulosul tezaur, care, până la găsirea mormântului lui Tu tan ka -
mon di 1922, a fost considerat cel mai mare şi mai important din lume!
Datarea tezaurului şi atribuirea sa au pornit atât de la aspectul pieselor,
dar mai ales de la inscripţiile de pe colan, iar prezenţa runelor (n.r. -
caractere grafice ale celor mai vechi alfabete nemţeşti) sugerează pa-
ternitatea unui neam germanic. Prima teorie atribuie piesele ca provenind
din moştenirea vizigoţilor, care s-au refugiat în Imperiul Roman de frica
hunilor, tezaurul fiind îngropat cel mai târziu în anul 381.
A doua ipoteză îl atribuie ostrogoţilor, care au migrat pe actualul teritoriu
românesc în prima jumătate a secolului al V-lea. *datarea tezaurului s-
a făcut absolut ochiometric şi a fost prilej de dispută între diverşi
arheologi şi istorici ai vremii, care şi-l atribuiau, începând cu nemţii,
(care au produs multe mistificări, au impus precepte false în lingvistică,
au schimbat nume de autori antici...) care au decis că e "gotic" adică de
provenienţă germană-(chiar dacă ei nu aveau aur şi nu au lucrat decât
de prin secolul XIV argintarie,  după ce au ajuns in Transilvania de fapt,
unde au învăţat!) Argumentul lor a fost că inscripţia de pe colan este
scrisă cu caractere runice, deşi SEMNELE NU EXISTĂ PRINTRE
RUNE şi nimeni nu a putut să le traducă, folosindu-se de rune.
Singurul care are dreptate este Nicolae Densuşianu, care a susţinut că
tezaurul este autohton şi a şi dat înţelesul inscripţiei: FĂCUT DE
VULCAN, sau Vâlcan, româneşte, adică de către zeul meşter, patronul
fierarilor şi orfevrierilor, născut fireşte, aici!
NIMENI dintre maaarii arheologi români nu a binevoit să ceară o
expertiză a aurului, singurul metal de pe lume care arată fără greş
locul din care provine!!!!
E amuzant că nemţii, fără să vrea, au spus adevărul, fiindcă GOŢII
este ALTĂ VARIANTĂ a numelui GEŢILOR, cărora li se mai spunea
Ghetai- grecii, Gota/Gheta- germanicii...şi sânt nenumărate mărturii
ale autorilor antici care confirmă că GET/Got înseamnă acelaşi lucru şi
este doar o PREFERINŢĂ de folosire de către diverşii scolastici. Ca de
obicei, istoricii de partid (Daicoviciu, care a fost un Nicolaescu al
arheologiei române, deşi era sârb de origine, a decis ce variantă (sic!)
a istoriei noastre vechi să devină oficială, afirmând mereu, că strămoşii
noştri erau primitivi, sălbatici, diminuând constant meritele lor culturale,
citiţi ce a scris!) nu au citit, nu au aflat, deci nu recu nosc acest adevăr.
Ce a urmat însă? Imediat ce a fost descoperit, Tezaurul a fost vândut
de ţăranii care l-au găsit, Ion Lemnaru şi Stan Avram, unui antreprenor
pe nume Verussi. Acesta a zdrobit obiectele cu toporul, pentru a le
putea comercializa mai rapid şi mai ales pentru a nu trezi bănuieli. 
Unele dintre piese au fost recuperate de banul Mihalache Ghica,
fratele voievodului Alexandru Ghica, aducându-le în atenţia oamenilor
de ştiinţă ai vremii. 

Restaurat şi expus la Paris, după 30 de ani, în 1867, sub atenta
supraveghere a savantului Alexandru Odobescu, tezaurul a atras
atenţia întregii lumi. 
Ei bine, în iarna anului 1875 are loc primul fenomen inexplicabil. Deşi
era păzit cu străşnicie, în beciurile Muzeului de Antichităţi din Bucureşti,
tezaurul a fost furat, iar în momentul în care au fost investigaţi de
poliţie, paznicii nu-şi mai aminteau nimic. Cu toţii au declarat că,
pentru un moment, pe holurile clădirii şi-a făcut loc o pâclă neagră,
însoţită de un sunet bizar, ţiuitor. Episodul este cu atât mai ciudat,
încât pe parcursul jafului nu s-au înregistrat victime. 
Tezaurul a fost recuperat în anul următor, dar inscripţia ce se afla pe
un colan fusese deteriorată. După unii oameni de ştiinţă, se pare că
acel text conţinea date codificate referitoare atât la provenienţa operei
de artă, cât mai ales la scopul pentru care obiectele au fost create. 
În anul 1884, Cloşca a trecut printr-un incendiu de proporţii, iar, pentru
a fi salvată, una dintre gărzile aflate la etajul muzeului a aruncat-o... pe
fereastră. 
În acelaşi an, piesele au fost restaurate la Berlin şi au recăpătat
aspectul pe care îl cunoaştem. 
După începutul Primului Război Mondial, mai exact în anul 1917,
tezaurul a fost trimis în Rusia, de frica nemţilor, dar nici atunci nu au
lipsit surprizele. În momentul în care urma să fie sigilate, două dintre
piese s-au spart din senin, fenomen extrem de curios şi au fost
restaurate târziu, pe teritoriul rusesc.
*Atunci a plecat şi singurul papirus întreg din Europa, aflat în posesia
statului Român, care a...rămas la Moscova pentru... studiu. A revenit
în România în...2004!!!! Probabil ca să astupe gura celor care tot cer
timid tezaurul României înapoi! 
În 1956, autorităţile române au repatriat o mare parte a tezaurului, iar
din anul 1971, Cloşca şi Puii de Aur sunt expuşi (sic!) la Muzeul
Naţional de Istorie. Şi totuşi, misterul ţesut în jurul acestor piese unice
nu s-a risipit...
Incendiu devastator prin văi după dezgroparea comorii
. "Prin văi se vedeau ochiuri de apă arzând! Ţâşneau largi pale de foc,
falii albe de piatră, despicate prin aer şi iarăşi sudate de magma lor,
într-un tremur de uriaşi fluturi albi către lună şi ierburi care se împleteau.
Ardeau focuri albe, de gheaţă, şi în, răsucirea lor, întreaga podgorie
părea cuprinsă de dezrădăcinare! Oamenii coborau de pe dealuri, de
la trebile culesului şi peste tot vedeau ochi de apă arzând", povesteşte
cu har scriitoricesc Ion Dumitra, unul dintre învăţătorii din Gruiu Dării,
un sat din apropiere de Pietroasa. Oamenii locului spun că acel
incendiu, pornit dintr-o dată, a rămas unic şi nimeni, până în zilele
noastre, nu a găsit o explicaţie ştiinţifică...
*învăţătorul nu are nici un har, bate câmpii! Zona Munţilor Buzău este
cunoscută prin rezervele sale de calcar, de sare şi de păcură, existând
gropi din care izvoreşte păcură, şi băltoace prin păduri şi peşteri, prin
care sânt emanate şi gaze, care se aprind de la soare, numite de
localnici "focuri vii"- la Lopătari de ex. fenomenul este continuu; în
goană după senzaţional, pros tă nacul ăsta face un ghiveci de doi bani!
am scos din articol o halcă mult prea imbecilă, în care susţinea că
buzoienii îşi mută bisericile în vârf de dealuri ca să planteze vii, fiindcă
asta e comoara lor! NImic mai neadevărat! Podgoria de la Pietroasele
are 12 ha şi atat, adică e minusculă.... V-am lăsat însă, mostra
următoare, în care amestecă pe TRaian cu Decebal şi ...Attila!
Aveţi trei paragrafe 1, 2 şi 3, pe care le-am păstrat, fiindcă  sânt... ful-
minante!!!, ca şi, citez: "Tezaurul, cu cloşca lui cu tot!!! şi mai ales
sunetul de care nu se dezlipeau....ha-ha-ha! vedeţi descrierea vânătorii!!!!
Cotloanele săpate acolo şuieră şi azi
1. După victoria lui Traian asupra lui Decebal şi după colonizare, într-o

parte a satului de azi, pe Dealul Gruiului, au convieţuit dacii, iar în
cealaltă, la sud, romanii. În linie dreaptă, între cele două civilizaţii nu
era cale decât preţ de jumătate de ceas. În linie dreaptă, în istorie,
între cele două tabere s-au aşezat neamurile goţilor şi s-au auzit
tropotele de cai ale hunilor conduşi de Attila. 

2. Şi în zilele noastre, când oamenii sapă pentru o temelie de casă,
deseori dau de o altă temelie, clădită numai din dale şi cuburi de
piatră scoase de pe dinăuntru, din dealul de sub o fostă cetăţuie.
Cotloanele săpate acolo şuieră şi azi la adierea vântului, ca nişte
tuburi de orgă, iar seara, femeile îşi cheamă repede copiii în case,
de teama stihiilor naturii. Unii dintre ei, mai curajoşi, leagă noaptea
de garduri paiaţe de cârpă, ase me nea sperietorilor de ciori, menite
să alunge spiritele rele şi să îndepărteze ghinionul, fiindcă, taman
din acele vremuri, "progresul în afaceri" al comercianţilor şi
meşteşugarilor din zonă a început să scadă. Iar amintirea pârjolului
nu s-a stins...

Tot aici, la graniţa dintre civilizaţii, dar şi la intersecţia dintre frică,
blestem şi curiozitate, a fost descoperit şi Tezaurul, cu Cloşca sa, cu
tot, iar după ce vestea dezastrului a făcut valuri, oamenii s-au speriat
şi au încercat să îndrepte ce au stricat. Cu sau fără autorizaţie de la
stat, podgorenii din Pietroasa s-au apucat să schimbe viţa-de-vie.
Umblau toată ziulica, cu preoţii după ei, printre dealuri, şinimeni nu-i
mai putea dezlipi de un sunet pe care îl căutau, şi-l vedeau parcă
ieşind ca un horn din pământ, aburind, fumegând roşu pe cer, când
dedesubt dădeau numai de pietre şi var, uneori, iar alteori, doar de
oase.
Cum a dispărut misterios ultimul descendent al familiei care de-
scoperise "Cloşca cu Puii de Aur"
Cu altă ocazie, într-o iarnă, o altă poveste a cutremurat toate satele.
Era vorba despre un tânăr care dispăruse de ceva vreme, dar nimeni
nu se alarmase până atunci, pentru că junele era cunoscut drept
zănatecul zonei. 

Când au început să-l caute au văzut că zăpada era roşie, bătătorită în
jur şi muşcată de animale. Imediat, sătenii s-au strâns, care dincotro,
să dea de urma fiarelor. Cu arme, pături şi ceva de-ale gurii, au pornit
în expediţie. Urme au găsit, dar lupi, nu. Vânătorii strâmtau cercul,
apoi îl desfăceau şi iar se mutau mai înainte, unde aşteptau. La un
moment dat, căţeluşa unuia dintre ei a venit cu coada între picioare,
dârdâind de frică. Era clar, simţise mirosul lupului... S-au regrupat şi au
început să tragă. Din copaci cădeau pale de zăpadă, urmate de
pocnete de crengi. Apoi, o bufnitură ca de buştean şi un răpăit.
Pesemne era lupul care ţâşnise din vizuină şi o luase exact prin cercul
format de vânători. Sătenii au tras până au isprăvit toată muniţia, iar la
sfârşit rămăseseră numai bulgări de zăpadă înroşiţi şi un om. Sau o
jumătate de om ori ce mai rămăsese din el. Ei bine, în faţa acestei
imagini cumplite, ce au făcut vânătorii noştri? Au început să râdă în
hohote, iar unii dintre ei se aşezaseră pe vine, pentru că nu mai
puteau sta în picioare. "Am împuşcat un om de zăpadă!", a ţipat unul...
"L-a mâncat lupul pe omul nostru de zăpadă", a completat altul. Apoi
şi-au amintit cu toţii...
Nimeriseră exact în locul în care, într-o zi, când plecaseră la vânătoare
şi împuşcaseră doar un biet iepure, au hotărât să-l mănânce chiar
acolo. Şi în timp ce unii preparau iepurele, alţii au făcut un înalt om de
zăpadă. I-au pus măruntaiele iepurelui în pântec, iar pielea i-au pus-o
pe cap, drept căciulă. Într-o noapte, lupul a venit, a dărâmat omul de
zăpadă şi a mâncat ce a mai rămas din iepure. Nimeni nu ştie ce s-a
întâmplat cu omul care dispăruse din sat şi se dusese vorba că l-ar fi
sfâşiat fiarele. Nu l-au găsit niciodată şi ulterior oamenii au uitat de
existenţa lui. Numele său era Iancu Lemnaru şi era ultimul descendent
din familia unchiului său, care pusese mâna pe Cloşca cu Puii de Aur...
Clipa în care s-a făcut întuneric...
Neamurile lui Verussi, cel care a spart piesele cu toporul, s-au pierdut
în negura timpului. Ce s-a întâmplat însă cu urmaşii lui Lemnaru şi
Avram? Gura târgului e slobodă... Se zice că unul din neamul lor a
ajuns mare boier. La bătrâneţe, când se bucura de rodul averii sale, în
bătătură a apărut un străin. "Merg afacerile, jupâne?", l-a întrebat
călătorul. În clipa aceea s-a făcut brusc întuneric, bătrânul a scăpat
lampa din mâini, a început să miroasă a gaz şi a sticlă afumată, iar pe
podea o dâră subţire de flacără a şerpuit dureros şi s-a stins apoi
lângă picioarele mesei de biliard. Pentru că, aşa cum îi stătea bine
unui bogătaş, chiar şi pe vremea aceea, şi omul nostru avea masă de
biliard în casă.... Martorii întâmplări, care se aflau în casă, au rupt-o la
fugă, fiind auziţi tânguindu-se: "Doamne, Doamne fereşte!". Cine era
acel "vizitator" misterios şi ce voia el nu vom afla niciodată!
*Ce puţin aţi aflat de fapt, despre tezaur , dar v-aţi căptuşit cu bazaconii
povestite în...delir ! Resturile tezaurului au fost copiate în aur, în două
exemplare, comandate bjutierului casei de regale Habsburg din Austria,
unul s-a păstrat la podgoria Pietroasele, celălalt este probabil, cel
expus în muzeul din Bucureşti. Subiectul tezaurului a fost tratat de
scriitorul Alexandru Odobescu, fondatorul arheologiei româneşti şi
primul profesor universitar al primei catedre de istorie şi arheologie de
la Universitatea din Bucureşti,  într-o carte monumentală, ferecată în
metal, editată la Paris pe o excepţională hârtie cretată, cu gravuri
excepţionale, reprezentând piesele. Editarea s-a făcut de către fundaţia
Rotschild. În România există două exemplare, unul la podgorie şi altul
la biblioteca Academiei Române. Cum podgoria s-a privatizat ?! după
2000, nu ştiu ce soartă au avut nepreţuitele cartea şi copia pieselor! 
Un mister adevărat este sinuciderea lui Odobescu, despre care nu se
vorbeşte. În timpul anchetei au murit şi nişte ţărani tortu raţi, dintre cei
care au vândut piesele. Ca dovadă că a minţit, grecul Verussi a avut o
mare avere, nejustificată de activităţile sale antreprenoriale, dar nu a
mai fost deranjat de autorităţi.Lemnaru NU a avut urmaşi! Şi oricum nu
contează!
Sătenii buzoieni nu au fost niciodată bogaţi din vin, ci au fost pietrari,
fiindcă stau pe fundul Mării Sarmatice, iar solul lor are abia 40 de cm
de pământ. 
Se pare că la momentul descoperirii tezaurului, în anul 1837, colecţia
era compusă din 22 de piese, dintre care nu s-au putut recupera decât
12, în greutate totală de aproape 19 kg. Dintre aceste piese, cinci sunt
lucrate exclusiv din aur, şi anume: un platou de 7,6 kg, cu un diametru
de 56 cm, care a fost rupt în patru bucăţi imediat după descoperire; o
cană (oenochoe) cu înălţimea de 37 cm, deteriorată după descoperire
şi ulterior restaurată; o pateră (platou mai mic) cu decor în relief şi o
statuetă în centru, având un diametru de 26 cm, iar statueta reprezintă
o femeie care ţine în mână un pahar şi este aşezată pe un tron
împodobit cu viţă-de-vie; un colan cu o inscripţie gravată cu caractere
runice; un colan simplu; celelalte piese sunt împodobite cu pietre
preţioase: un colan cu balama, patru fibule (broşe folosite la prinderea
hainelor) care se numără printre cele mai somptuoase exemplare ale
antichităţii târzii şi două vase poligonale, unul octogonal şi celălalt do-
decagonal, care se disting prin forma deosebită a torţilor=toartelor!,
compuse din două pantere, sprijinite cu labele din faţă pe o placă
decorată, iar cu labele din spate şi coada, pe fundul vasului. După
toate probabilităţile, cele zece piese pierdute - la furtul din muzeul
bine...păzit!!!!-au fost trei colane, unul dintre ele inscripţionat, o cană=
o carafă înaltă, nu o "cană", cum se vede şi în forografie!- v-am spus
că "autorul" nu e în stare nici să redea ce i-a spus vreun muzeograf!
asemănătoare cu aceea păstrată, o pateră nedecorată, o mică fibulă şi
două perechi de brăţări încrustate cu pietre preţioase- adică patru
brăţări!, dar asta nu e nici jumătate din cât a dispărut, din păcate."

Andrei Dicu
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RITUALURI ŞI DESCÂNTECE

Am aflat ritualul cu zahăr
al vrăjitoarelor și 

secretul cu nouă biserici

Năpădiți de necazuri și disperare, unii oameni abandonează
calea rațională de rezolvare a problemelor și aleg drumul
care li se pare, pe moment, cel mai ușor - apelul la
vrăjitoare. Spunem "vrăjitoare" la modul general, pentru
că nu știu să le clasific, dar, în rândurile de mai jos, nu mă
voi referi la femeile cu fuste lungi și înflorate, ci la bătrânele
care fac "bine". Indiferent de clasificarea lor, pe toate le
leagă un singur lucru - banii și țeapa.
Multe sate din România sunt pline de persoane care se
ocupă de lucruri necurate, de vrăji și descântece. Am
găsit o femeie care ne-a povestit că a apelat la una dintre
ele - o vârstnică ce i-a promis că soțul, plecat la amantă,
se va întoarce acasă. 
Ritual cu zahăr în pantofi
"Mă punea să cumpăr ulei, miere, zahăr și cremă de
ghete. Cu aceasta din urmă îmi zisese să îi dau pe
pantofi, zahărul să îl pun în cafeaua soțului, mierea, în
ceai, iar cu acel ulei îmi spunea să îi gătesc. Mă duceam
cu toate produsele să le citească. Apoi mi le dădea să le
folosesc pentru soț. Și nu doar că puneam zahărul în
cafea, ci și în pantofii lui, doar câteva bobițe. Nu avea
taxă. Fiecare dădea câți bani voia. Această femeie, care
între timp a murit, spunea că o ajută Dumnezeu, adică tot
ceea ce făcea era cu bunăvoința Lui. Mă duceam la ea
acasă și mă punea în genunchi să ascult ce zice. Avea un
ritual pentru fiecare - de întoarcere acasă a bărbatului
iubit, de a ajuta pe cel care nu își găsea parteneră etc.
Fiecăruia i se citea pentru ce voia. Trebuia să merg o
dată pe lună, timp de trei luni", ne-a povestit femeia. Într-
un final, nu a funcționat niciun ritual, iar vrăjitoarea - sau
cum vreți să îi spuneți - a găsit explicația: "soțul
dumneavoastră are făcută o vrajă cu pământ de pe
mormânt, așa încât nu se va mai întoarce acasă decât
atunci când amanta lui va vrea".
Preot care deschide cartea
Femeia despre care vă vorbim nu s-a lăsat cu una, cu
două și ne-a povestit că a apelat la un preot care deschide
cartea.
"Am găsit și un preot, pe Internet, care deschidea cartea.
L-am sunat, i-am spus cum mă cheamă și ce vreau și mi-
a dat contul IBAN să plătesc pentru serviciul oferit. Apoi,
am fost la nouă biserici, în aceeași zi, când era sărbătoare.
Acolo trebuia să aprind o lumânare, să dau un pomelnic
cu bani și pomană. După vreo 60 de zile, se spunea că se
împlinește ce îți doreai, doar că, în cazul meu, aveam
parte doar de lucruri rele, nicidecum de ceea ce voiam", a
mai povestit femeia pentru DC News.
Îți găsești jumătatea... sau nu
De asemenea, tot la această vrăjitoare a fost și un bărbat
care nu își găsea parteneră de viață. El ne-a povestit că
spera să se căsătorească. Nu a reușit și au trecut câțiva
ani de când a apelat la serviciile respectivei. "Mi-a spus
că am ceva 'făcut' și de aceea nu mă însor. Nu m-aș mai
duce niciodată. Cred că este doar o înșelătorie, iar
vrăjitoarele acestea ar trebui să se numească, de fapt,
țepuitoare. Sunt oameni necăjiți și disperați care apelează
la ele. Nimeni nu merge de drag pentru a le cere ajutorul.
A fost învățare de minte să nu mai calc niciodată în casa
niciuneia!", ne-a povestit bărbatul.

Magie şi descântece
de dragoste româneşti

In situatiile disperate, atunci cand dragostea neimplinita rodea
cu coltii ascutiti pana la os si perpelea sufletul la foc mocnit,
oamenii aveau o ultima resursa la care putea sa apeleze:
farmece si descantece stravechi. Universul rural arhaic romanesc
ascundea intr-adevar multe mistere, iar credintele in fabulos, in
putea descantecului si a vrajilor reprezentau o realitate cat se
poate de cotidiana. Oamenii isi duceau viata urmand ciclicitatea
anotimpurilor si ciclul lunar. Respectul pentru natura si pamant
le insufla armonie in viata de zi cu zi, iar de la armonie si
respect pana la magie mai era doar un pas. Plantele aromate,
care coplesesc narile cu mirosuri imbatatoare, apa cristalina de
izvor, focul si pamantul cel sacru, capata valente magice si
devin resurse indispensabile pentru magician, care apeleaza la
cele patru elemente pentru a-si manifesta puterea si a influenta
evenimentele din viata de zi cu zi.
Elemente magice

Busuiocul – planta aromata si sfanta
cel mai frecvent folosita in descant-
ecele si vrajile de dragoste este bu -
su iocul, despre care se spu ne ca ar
fi crescut în locul în care Sfintii
Imparati Constantin si Elena ar fi
descoperit Sfanta Cruce. Busuiocul
actioneaza pe post de afrodisiac si
se spune ca purtat la san, va aduce
noroc in dragoste purtatorului. De
ase  me nea, sa ne aducem amin te
traditiile de Dragobete, Sf. Andrei
sau Sanziene, cand o ramurica de

busuioc asezata sub perna garanteaza visarea ursitului.
Apa neîncepută – reprezinta apa pura, luata dintr-o fantana sau

dintr-un izvor in primele clipe dupa ce orologiul bate doisprezece
noaptea.  Apa se colecteaza intr-un urcior adanc sau intr-un
vas de lemn. Este foarte important ca vasul sa nu contina
metal. Apa neinceputa “se culege” intotdeauna in noaptea de
vineri pe sambata, atunci cand este cea mai pura si mai
limpede. Vasul cu apa trebuie acoperit cu o panza neagra si
trebuie ferit de lumina soarelui.

Carbunii incinsi – ca si in ritualul facut pentru vindecarea
deochiului, un rol foarte important in vrajile si descantecele
de dragoste il reprezinta carbunii ininsi (in numar de 3, 6 sau
9) care sunt stinsi in apa.

Mierea – se stie ca dragostea e dulce ca mierea, asa ca nu e de
mirat ca mierea, in special cea “cununata” de trei ori, este un
ingredient frecvent folosit in ritualurile magice. Indragostitul isi
unge de multe ori trupul, sau in unele ritualuri doar fata, cu
mierea si asteapta ca alesul/aleasa sa ii cada in mrejele dulci.

Sarea –  este folosita pe post de purificator in folclorista
universala. Sarea curata si apara de spiritele rele. In folcloristica
romaneasca sarea este folosita pe post de pulbere sacra
care se pune in pantofi. In acest fel aduce noroc si protejeaza
purtatorul de farmece.

Soarele, luna si zilele magice
Farmecele si descantecele urmeaza cursul naturii si succesiunea
zi-noapte. Se cauta astfel o armonie universala iar magicianul
cauta sa profite la maximim de energia cosmica. Vrajile se fac
intotdeauna noaptea, la lumina lunii, care sa fie de preferat
plina. O importanta deosebita o are si Soarele, in special la
rasarit, cand cel care face farmece se spala pe fata cu fiertura
magica facuta la lumina lunii, sau isi unge trupul, gura si
sprancenele cu miere. Resturile ramase din ritual se arunca in-
totdeauna la raspantie, loc magic cu rol de poarta intre lumi.
E necesar ca vrajile sa urmeze mai mult decat succesiunea
noapte-zi pentru a functiona. Exista zile magice in folcloristica
romaneasca, acestea fiind Sambata si Duminica, iar unele cazuri
si Joia. Doar in aceste zile se spun descantecele magice.
Cum functioneaza descantecele romanesti?
Sa presupunem ca o fata s-a indragostit de un baiat din sat iar el
nu ii raspunde la afectiune. Tanara suferinda gaseste alinare in
bratele mamei, a bunicii sau a “vrajitoarei” satului care promit sa
o ajute. Cum majoritatea descantecelor folosesc apa ne in ce puta,
fata trebuie intai sa mearga in noaptea de Vineri spre Sambata la
fantana cu un urcior sau un vas adanc de lemn si trebuie sa aiba
grija ca razele soarelui sa nu vada in vreun fel apa cea pura. Cea
care face vraja foloseste busuioc sfintit, apa neinceputa, pe care
o pune la fiert si carbuni incinsi din vatra. Pentru ca vraja sa func-
tioneze este necesar ca fata sa isi cla teas ca  gura cu amestecul
vrajit si apoi sa scuipe inapoi. In acest fel potiunea magica
primeste energia celei care solicita vraja. Cand vraja e finalizata
si cuvintele magice sunt spuse, fata asteapta zorile pentru a-si
spala chipul cu potiunea magica si in multe cazuri trebuie sa se
faca luntre si punte pentru a strecura in mancarea sau bautura
celui ales un strop din bautura descantata.
Reproducem mai jos cateva descantece de dragoste culese
din “Materialuri folkloristice Volumul 1“, culegere exceptionala

cu materiale culese de Grigore G. Tocilescu.

VRAJA DE DRAGOSTE
Spre draga de Dumineca ma sculai,
Pe potecuta plecai,
Pe poteca necalcata,
De roua nescuturata,
La riul lui Iordan.
Gasii acolo o fata spalandu-se
Dichisindu-se.
Eu asa fata vazui,
Indarat ma ‘ntorsei ;
Chiraindu-ma,
Jeluindu-ma.
Maica Santa Maria m’auzii
Pe scara de argint se pogori
Si de mana ma lua
Si cu mine pleca.
La riul lui Iordan,
La fantana lui Bogdan.
Apa cu drepta lua
Si peste mine arunca
Si pe mine ma spala,
De uriciuni,
De dataturi,
De cuvinte rele,
De napasturi rele.
Imi puse in prept sorele cu razele.
Tota lumea se uita cu drag la ele.

In frunte ‘mi puse steua mare,
Se uita la mine cu drag lumea si tara;
Imi puse in umeri,
Doi luceferei,
Tota lumea se uita cu drag La ei;
In spate imi puse luna cu stele,
Se uita lumea cu drag la ele.
Maica Precista nu ma lasa,
Ci de mana dreapta ma Iua,
Si cu mine pleca,
In campul cu dorul,
Unde infloreste bujorul.
Cu busuioc cu buciuma,
Tote dragostile le aduna,
Si in ast vas le baga
Si pe mine le arunca.
Si pe mine ma facu frumos si dragastos
La tota lumea,
La tota multimea.
Si remasei curat, luminat,
Ca argintul stricorat,
Ca Maica Precista ce m’a lasat.

DESCANTEC DE DRAGOSTE
Tu laurule, Balaurule,
Cum te beau toti baetii de friguri
Tote fetele,
Tote nevestele,
Si mi-i tontesti,
Si mi-i cantesti
Asa sa-mi tontesti
Si sa-mi cantesti (pe cutare) ;
Si cum plesnesti
Si te vestejesti
Si cum arzi in vetre,
Asa sa’mi arzi in pietre
Inima lui (cutare)
Rasai – sore fratioare
Cu noua-zeci si noua de razisoare,
Cu trei raze fa-mi cununa,
Sa-mi stralucescl ca luna.
Sa resai, sa nu rasai
Din deal si pana’n plai,
Sa’mi pun cununa ‘n cap,
Sa se uite toata lumea cu drag ;
Toti popii,
Toti protopopii,
Toti diaconii,
Toti caimacanii,
Tote fetele,
Tote nevestele,
Tote preotesele,
Tote protopopesele,
Toti mirii,
Toti emirii;
Sa te pui, sore, in pept,
Iar tu, luna in spate.
Cei doi luceferi
Sa-i pui in umeri
Sa se uite tote lumea cu drag.
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SUPERSTIŢII

600 DE SUPERSTIȚII LA ROMÂNI
Continuare din ediţia precedentă

Partea IV

360. Atunci cand un buchet de flori este asezat pe un mormant,
spiritul persoanei decedate se va intoarce in trup. Mortul isi
va lovi capul de lemnul sicriului incercand sa iasa afara din
mormant si va spune ”Vai , Doamne, sunt mort !”

361. Carnea si oasele unui mort se separa dupa 40-52 de zile
de la moarte.Oamenii se aduna in casa decedatului si se
roaga impreuna ca oasele si carnea sa se desparta cu
usurinta.

362. Spiritul unei persoane decedate isi viziteaza casa la 7 zile
dupa moarte.

363. Daca un pantof se intoarce cu talpa in sus atunci cand
este scos de pe picior, se crede ca stapanul pantofului va
muri in viitorul apropiat.

364. A vedea oameni morti in vis este pentru cel ce viseaza un
semn care anunta sosirea unui oaspete.

365. Nu este bine sa pui ciorapul cuiva in capul patului sau,
intrucat proprietarul ciorapului va muri curand.

366. Aducerea trupului unui decedat intr’o casa se considera a
aduce ghinion. Daca acest lucru se intampla, se crede ca 3
oameni din acea casa vor muri.

367. Pictatul este considerat un pacat, deoarece la judecata de
apoi pictorul isi va da sufletul lucrurilor pe care le’a infatisat.

368. Ingerii parasesc in graba o casa in care s’a pictat .
369. Este interzis sa dormi intr’un cimitir
370. Daca cineva moare noaptea, se aseaza un cutit pe trupul

lui pana se face dimineata.
371. Pentru ca iaurtul sa iasa bun, se culeg tufele de pe un

mormant si se arunca in focul in care este fiert laptele.
372. Paturile sunt reparate incepand cu partea de la cap.

Numai paturile mortilor sunt reparate incepand de la picioare.
373. Luminile nu se sting vreme de 3 zile in casa in care corpul

unui mort a fost spalat.
374. Incaltamintea oamenilor care vin sa isi aduca condoleantele

este intoarsa cu talpa in sus.
375. Se crede ca, daca nu i se ofera un bacșiș groparului, cel

mort nu se va odihni in pace.
376. Atunci cand preotul rosteste o rugaciune nu este bine sa

stai cu picioarele incrucisate.
377. Este interzis sa iei pietre sau pamant din cimitir.
378. Scheunatul unui caine este un semn al apropierii mortii.
379. Casa unui decedat nu este curatita, hainele nu sunt spalate si

nu se aduce apa dinafara pana cand mortul nu a fost ingropat.
380. Cimitirele nu sunt niciodata extinse pentru ca, in acest fel,

va creste numarul celor ce vor muri.
381. Cei ce poarta hainele unui mort au parte de o viata lunga.
382. Giulgiul nu trebuie sa fie taiat cu cutitul sau foarfecele.
383. Daca o pisica sare peste trupul unui om mort inainte de a

fi scos din casa, se crede ca trupul se va transforma intr’o in-
fricosatoare fantoma.

384. Fumatul nu este permis in cimitire.
385. Daca cineva devine infestat cu paduchi, se crede ca va

muri in curand.
386. Vecinii unei persoane decedate varsa toata apa din casele

lor, in caz contrar spunandu’se ca vor muri si ei.
Alte credințe și superstitii despre animale
387. Vederea unui sarpe este semn rau. Daca ai un sarpe in

casa, fereste’te de el.
388. Daca, dupa ce este omorat, un sarpe este aruncat in apa

si dispare in adâncimi, se crede ca va veni o ploaie de durata
si se vor produce inundatii.

389. Daca un lup incepe sa urle, vremea va fi foarte rece sau
va ninge.

390. Daca o bufnita striga in fata unei case, fie va muri cineva
din acea casa, fie va avea loc o alta nenorocire in acea
locuinta.

391. Atunci cand fata o vaca nu sunt purtate in casa lucruri
grele, in caz contrar asteptandu’se ca vaca sa dea putin
lapte.

392. Cu ocazia fatarii unei vaci , primul ei lapte nu este scos din
casa ca nu cumva vaca sa ramana stearpa de lapte.Cel
dintai lapte al vacii se amesteca cu carbune.

393. Nu este bine ca un animal sa suga laptele asezat pe
pamant , intrucat se va imbolnavi.

394. Daca un strain trece pe langa o turma in drumul sau catre
inaltimile muntelui , se crede ca animalele nu vor fata in acel
an.

395. Atat trecerea unei pisici prin fata unui om, cat si strigatul
unei bufnite sunt considerate a fi semne rele. Un vreasc inca
arzand trebuie aruncat inspre bufnita.

396. Daca cineva da peste un iepure in drumul sau, va avea
ghinion. Omul trebuie sa se intoarca pe drumul pe care a
venit.

397. Urletul unui sacal este considerat drept semn rau.Omul
care aude acel urlet trebuie sa scuipe pe pamant, altfel
putandu’se astepta la nenorociri.

398. Atunci cand un sacal incepe sa urle, acesta este semn de
vreme insorita.

399. Daca un barbat calca din greseala peste o pisica atunci
cand intra in camera lui nuptiala, el nu va reusi sa isi in-
deplineasca datoria de sot.

400. Daca un sarpe este aruncat de viu intr’un foc, va ploua.
401. Daca ciorile vin aproape de o casa si incep sa croncane, in

casa se vor primi vesti din strainatate.
402. Un scorpion vazut in vis este un semn bun.
403. A dormi in aceeasi camera cu o pisica se crede a fi un

semn rau. Pisica va fura sufletul omului și ii va scurta viata.
404. Daca o cioara incepe sa croncane, zapada va sosi curand.
405. Cainii care latra noaptea, cocosul care canta la ore

nepotrivite ale zilei si mugetul unui bou in timpul noptii sunt
considerate drept semne ale unor nenorociri viitoare.

406. Daca un caine latra in timp ce priveste spre cer, acesta
este un semn de sange varsat.

407. Este un pacat sa ucizi un porumbel, o turturica, o randunica
sau o barza.

408. Mieii nu trebuie aratati unui strain pana cand acesta nu ii
cumpara.

408. Carnea animalelor de vanat nu se da altora. Daca totusi
se face lucrul acesta, vor trebui primite in schimb monezi.

409. Vederea unui sarpe este semn rau.
410. Vedera unei potarnichi este semn rau.
411. Atunci cand canta un cocos, se apropie ploaia.
412. Daca o bufnita se aseaza pe acoperisul unei case, cei din

casa vor avea parte de necazuri.
413. O gaina care canta precum un cocos este un semn rau.

Ea trebuie omorata cat mai repede.
414. Oasele unui animal sacrificat nu trebuie sa fie rupte.
415. Sangele si oasele unui animal sacrificat trebuie sa fie in-

gropate.
Superstitii si credinte despre soba si foc
416. Scuipatul in foc, blestematul sau aruncatul apei ori unghiilor

in foc aduc ghinion.
417. Daca cineva da foc din soba lui unei persoane , in decursul

diminetii , se crede ca soba acestuia se va strica.
418. Strigoii nu pot veni intr’un loc in care arde focul.
419. Soba lasata goala aduce ghinion.
420. Daca pirostriile caminului cad deodata fara vreun motiv

aparent , in casa va avea loc o nenorocire.
421. Nu trebuie sa se ia foc dintr’o alta casa in timpul serii.
422. Daca nu este destula lumina in casa, soba se va strica.
423. Daca un animal bolnav sare peste un foc , el se va vindeca.
424. Tot ce nu poate arde in foc, trebuie acoperit cu pamant.
425. Chiar daca focul s’a stins de multa vreme , nu este bine sa

dormi aproape de cenusa. Se crede ca diavolul si strigoii
zburda prin cenusa.

426. Aruncarea de apa sau urina in foc nu este un lucru de bun
augur.

427. Este un pacat sa dormi aproape de o soba in care s’a stins
focul.

428. Daca un om calca sau sare peste cenusa in timpul noptii,
diavolul va apare in mod sigur in acel loc.

429. Daca lemnele din foc trosnesc cu prea mare zgomot,
acesta este un semn ca se barfește despre persoana care a
aprins focul.

Credințe populare despre plante și agricultură:
430. Daca cineva cade dintr’un ulm, va avea parte de o viata

lunga.
431. Lemnul de ulm nu trebuie sa fie folosit pentru cufere si lea-

gane.
432. Diavolul pune stapanire peste oricine doarme sub un

smochin.
433. Oamenii care stau sub un castan vor fi rapiti de diavol.
434. A face dragoste intr’un camp poate dauna asupra fertilitatii

acelui camp.
435. Oricine mananca un singur strugure sau partea dinspre

radacina a unui pepene va ramane orfan.
436. Lamaiul este considerat un copac sacru.
437. Dormitul sub un copac mare sau batran aduce nenoroc.
438. Nu este permis sa se faca dragoste sau sa se urineze

intr’un camp plin de roade.
439. Mersul pe un camp de pe care se strang granele scade

recolta.
440. Oricine merge la camp pentru a recolta trebuie sa se spele

si sa faca un ritual de curatire pentru a avea noroc.
441. Oamenii care se intind sub umbra unui castan devin lipsiti

de succes si nepriceputi.
442. Tot ceea ce se intampla in preajma unui castan este

memorat de catre copac , iar atunci cand castanul este taiat
ies la iveala din mijlocul trunchiului toate secretele.

443. Daca hainutele unui bebelus sunt agatate la uscat de
crengile unui copac salbatic, copilul va deveni si el salbatic.

444. Este un pacat sa scapi pe jos semintele unei rodii, intrucat
rodia este considerata drept fructul cerurilor.

445. Oricine se aseaza sau se intinde sub un dud va fi paralizat
de catre un demon.

446. Atunci cand aluatul sare din vasul in care este framantat,
te poti astepta la un vizitator.

447. Orice casa in care sunt prea multe vase de apa va fi
martora a mai multe morti.

448. Arareori moartea paseste intr’o casa imbelsugata cu grau.
Superstiții despre părțile corpului uman
449. Atunci cand se extrage un dinte, acesta trebuie sa fie

ingropat sau ascuns intr’un loc in care sa nu poata fi gasit de
nimeni.

450. Asezarea mainilor unei persoane pe genunchi sau
incrucisarea degetelor mainilor reprezinta semne de nenoroc.

451. Pocnirea incheieturilor degetelor este un semn de sanatate.
452. Cand cineva isi spala mainile, acesta trebuie sa inceapa

cu mana dreapta , in caz contrar fiind urmarit de ghinion.
453. Atunci cand se strang mainile intre cunoscuti sau se da

mana cu cineva , trebuie folosita numai mana dreapta.Utilizarea
mainii stangi aduce nenoroc.

454. Cand cineva isi pune ciorapii pe picior nu trebuie sa fie in-
dreptat cu fata catre est.

455. Cand se pun ciorapii in picioare, trebuie sa se inceapa cu
piciorul drept.

456. Cand cineva are mancarimi la nas, inseamna ca este
barfit.

457. Daca cineva are mancarimi la mana dreapta, este un
semn ca va primi bani. Daca il mananca mana stanga
inseamna ca va da sau va cheltui bani.

458. Unghiile nu trebuie sa fie taiate in timpul noptii.
459. Nu este permisa mestecarea gumei de mestecat in timpul

noptii.In intuneric , oamenii pot crede ca cineva mesteca nu
guma ci carnea unui om mort.

460. Daca un copil merge intre doi adulti care nu si’au facut
ritualul de spalare, se crede ca acel copil va avea rani
deschise pe trup.

461. Auzirea unui ecou cu urechea stanga este un semn de
prosperitate.

462. Auzirea unui ecou cu urechea dreapta este semn de buna
sanatate.

463. Tresaritul pleoapei unui ochi este un semn rau , anuntand
un mesager al mortii.

464. Asezarea unui picior peste celalalt este un lucru pacatos.
465. Daca o persoana isi pierde un dinte de pe maxilarul

superior se crede ca ca isi va pierde unul din parinti.
466. Daca cineva isi pierde molarul din dreapta de pe maxilarul

superior, se crede ca il va pierde pe fratele sau mai varstnic
sau pe unchi al sau.

467. Daca cineva isi pierde molarul din stanga de pe maxilarul
superior, se crede ca il va pierde fie pe fratele lui, fie pe o
sora a lui.

468. Daca cineva pune mana pe capul cuiva care tocmai s’a
tuns, cel din urma va avea dureri de cap.

Credinte despre corpurile ceresti
469. Oamenii care se imbaiaza sub lumina lunii vor straluci la fel

ca luna.
470. Apa in care s’a reflectat luna nu poate fi bauta, pentru a nu se

aduce ghinion.
471. Cand se zareste o stea cazatoare inseamna ca cineva a murit.
472. Copiii care se nasc pe luna plina sunt considerati norocosi; ei

vor avea un destin stralucit.
473. Fetele nascute intr’o noapte cu luna plina devin femei

frumoase, cu pielea stralucitoare.
474. A blestema sau a scuipa catre luna sunt considerate gesturi

aducatoare de ghinion.
475. Dormitul in vremea in care soarele apune poate scurta viata

cuiva.
476. Munca la camp in perioada solstitiului nu este permisa.
477. Soarele straluceste peste omul frumos.
478. Semintele puse in vreme de luna veche aduc roade bogate.
479. Cand luna este in crestere, daca ea este indreptata catre

pamant va fi o luna ploioasa; daca este indreptata catre cer va
fi o luna uscata.

480. Daca cineva isi pierde copiii in timp ce soarele apune, acela
nu trebuie sa bea apa.

481. Insamantatul si recoltarea campurilor nu sunt permise in
vremea de dupa o luna noua.

482. Copacii nu trebuie sa fie taiati cand nu apare luna pe cer.
483. Nu se scot dintii in perioada in care luna nu este pe cer.
Superstitii despre nastere si cele 40 de zile
484. O femeie nu trebuie sa indeparteze de casa vreme de 40 de

zile dupa nastere.De asemeni, nu este indicat ca ea sa iasa
afara noaptea in aceasta perioada.

485. Coranul, amulete, cutite si chimion negru sunt amplasate
deasupra capului unui nou nascut timp de 40 de zile .

486. In camera unei femei care a nascut trebuie sa fie maturi si
chibrituri timp de 40 de zile.

487. Dupa trecerea a 40 de zile de la nastere, o femeie trebuie sa
isi viziteze trei vecine inainte de a se indeparta de casa ei.

488. Dupa nastere , femeile si copiii lor nu trebuie sa se vada timp
de 40 de zile.

489. Cei care viziteaza o femeie in intervalul de timp de 40 de zile
de la nastere trebuie sa daruiasca monezi sau bani pentru a
proteja copilul.

Continuare în ediţia următoare
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SĂNĂTATE

Uleiul de cannabis 
vindecă cancerul

Cancerul face victime printre oameni în fiecare zi, provocând
dureri greu de imaginat. Din fericire există un tratament pentru
cancer dar din nefericire acesta este suprimat. Când într-un
final umanitatea se va trezi şi va învăţa să folosească acest
remediu, se vor opri şi suferinţa şi decesele inutile…Tratamentul
pentru cancer este uleiul de cânepă (cu nivel ridicat de THC,
marihuana), un extract concentrat din planta de cannabis. 

Uleiul de cannabis – un leac ținut secret
Administrația Nixon a băgat la sertar studiul care dovedea
efectele curative ale tetrahidrocarbinolului. Terapia cu canabinoide
nu este toxică, așa cum este cazul chimioterapiei. Este terapia-
minune care ar putea salva de la moarte milioane de oameni,
dar cei care conduc lumea din umbră nu au și nu vor avea
niciodată interesul ca populația să afle. Așa pretind adepții
teoriei conspirației, care încearcă să demonstreze că, începând
cu 1974, guvernul american, în cârdășie cu marii giganți farma-
ceutici, a ascuns cu bună știință faptul că substanțele canabinoide
pot vindeca o boală incurabilă precum cancerul. Constituentul
principal psihoactiv din canabis, despre care se spune că,
odată ajuns în corp, poate distruge celulele canceroase, este
Delta 9-THC (tetrahidrocarbinolul). Alte substanțe active care
se regăsesc în canabis sunt carbinolul (CBD) și canabidivarin
(CBDV), acesta din urmă fiind, de asemenea, anunțat ca posbil
leac miraculos împotriva epilepsiei.
Miliarde de dolari au cheltuit, în ultimii ani, guvernul american și
complicii lor – marile companii farmaceutice -, pentru a menține
canabisul în ilegalitate, deși erau conștienți de efectele benefice
ale acestuia. Nici nu se putea altfel, în condițiile în care e vorba
de o afacere în care se învârt zilnic sume imense de bani. Și de
pe urma căreia politicieni, oameni de afaceri și șefi ai marilor
firme de medicamente și-au băgat în buzunare de zeci de ori
mai mult, de pe urma cercetărilor și a medicamentelor pentru
vindecarea cancerului, pe care le vând în toate colțurile lumii.
După cum susțin statisticile internaționale, 80% din câștigurile
uriașe ale giganților farmaceutici provin tocmai de pe urma
comercializării medicamentelor de vindecare a acestei crunte
maladii.
Nixon știa din 1974
Se pare că lucrurile au stat cam așa: în 1972, fostul președinte
american Richard Nixon, pornit să înceapă un război pe viață și
pe moarte împotriva drogurilor, cu un buget uriaș, a comandat
unor experți de la Medical College of Virginia un studiu prin
care urma să demonstreze că și canabisul, nu doar tutunul,
este vinovat de cancerul la plămâni. După doi ani, în 1974,
cercetătorii i-au adus la cunoștință rezultatele muncii lor, complet
opuse față de ce spera liderul de Casa Albă. Studiul demonstra
că, odată ajunse în organism forme concentrate de ulei de
canabis, acestea atacă celulele cancerigene și chiar le întăresc
și întineresc pe cele sănătoase. Concluzia era mai mult decât
relevantă: aceasta este metoda perfectă de vindecare a
cancerului, uleiul de canabis acționând eficient asupra diferitelor
forme ale bolii, fără efectele nocive pe care le dă chimioterapia.
Uleiul de canabis nu face doar minuni în cazul tumorilor, ci
poate combate și un alt „inamic” de temut, prcum stafilococul
auriu (MRSA), spuneau autorii studiului. Decepționat, Nixon s-a
făcut că nici nu i-a trecut vreodată prin mână acest studiu,
trecându-l în categoria „documente clasificate”.
Cannabis Sativa și Cannabis Indica
Canabinoidele sunt un grup de 21 de substanțe chimice produse
doar de Cannabis Sativa (cânepă sau marijuana) și de Cannabis
Indica. Aceste componente ale plantei pot fi indicate drept fito

canabinoide. Chiar dacă Delta 9 – tetrahidrocarbinolul (THC)
este principalul ingredient psihoactiv, există și alți compuși cu
activitate biologică, precum carbinolul. Studiile efectuate pe
șoareci au aratat potențialul canabinoidelor de a proteja împotriva
inflamării colonului şi în reducerea riscului de cancer de colon.
De asemenea, THC-ul a reușit să repare celulele deteriorate și
să le ucidă pe cele bolnave în cazul cancerului de ficat. Tot ex-
perimentele de laborator au dovedit efectele antitumorale asupra
celulelor cancerului mamar, uterin, testicular sau al pancreasului.
Delta 9-THC acţionează și asupra celulelor cancerului pulmonar.
În urma experimentelor pe animale, s-a mai observat că Delta-
9-THC şi alte canabinoide stimulează pofta de mâncare, ajutând
la creșterea în greutate a pacienților cu cancer avansat, dar și
la ameliorarea durerilor.

O nouă clasă de medicație
În timp ce giganții farmceutici fac lobby masiv pentru ca miracolul
ascuns în uleiul de canabis să rămână doar o legendă, tot mai
multe studii arată că aceste canabinoide „reprezintă o nouă
clasă de medicație anticancer, care întârzie răspândirea
cancerului, inhibând angiogenezele (formarea de noi celule
sângeroase care hrănesc o tumoare)” și răspândirea metastazelor.
Aceasta este concluzia specialiștilor, într-un raport publicat în
revista de specialitate „Mini-Reviews in Medicinal Chemistry”.
„Canabinoidele dau speranța unei terapii non-toxice și care
poate amenința formele agresive de cancer, fără niciunul dintre
efectele dureroase ale chimioterapiei”, susține Dr. Sean McAllister,
cercetător la Pacific Medical Center, din San Francisco.

Ajutor de la fundații
„Phoenix Tears”, cu sediul în Colorado, este o fundație ce
reunește o serie de experți în domeniul cercetării canabinoidelor,
decisă să creeze spații standardizate de tratament pentru unii
pacienți. Alături de fundație, ONG-ul „Patient out of Time”, din
care fac parte medici și pacienți, încearcă de ani buni să
promoveze folosirea canabisului în tratamentele medicale, asig-
urând accesul bolnavilor la terapia cu canabinoide. Fundația
Phoenix încearcă să câștige încrederea oamenilor, prezentând
drept dovadă zeci de mărturii ale celor care povestesc cum s-
au vindecat cu ajutorul uleiului de canabis.

Adevăr: Cannabisul tratează cancerul şi multe alte boli !
Uleiul de cânepă a fost obţinut prin mijloace moderne de Rick
Simpson, care iniţial a realizat uleiul ca o formă alternativă
fumatului, şi sigură din punct de vedere medical, de a consuma
canabisul. La scurt timp după utilizare, el a realizat că uleiul de
cânepă este forma ideală în care marihuana medicinală ar
trebui să fie utilizată.
Rick folosea deja de o bună bucată de vreme uleiul de canabis
când a realizat adevăratul potenţial al acestei plante. El a fost
diagnosticat cu cancer de piele în 2002, iar după ce i-a fost
eliminată o parte chirurgical, el a început să pună ulei de
cânepă pe celelalte două părţi rămase. El a încercat această
alternativă de vindecare deoarece auzise de numeroase studii
(precum cel din 1974 de la Universitatea din Virginia) care
demonstrau faptul că THC-ul, compusul chimic psihoactiv din
canabis, ucide celulele canceroase. Întocmai celor auzite –
cancerul său de piele s-a vindecat în doar 4 zile.
Rick a fost uimit de rezultate, şi s-a dus la cabinetul doctorului
său, pentru ai împărtăşi descoperirea. Răspunsul doctorului l-a
surprins, deoarece nu era mulţumit de ce a făcut Rick, mai
mult, nici nu a dorit să îl mai asculte.”Creadeam că toţi doctorii
şi-ar dori să descopere un tratament pentru cancer, dar am
realizat că dacă uleiul de cânepă ar fi uşor accesibil, numărul
de consultaţii ar scădea dramatic şi multe cabinete ar da
faliment”, a menţionat el.

De mai bine de şase ani, Rick a dat uleiul gratuit tuturor celor
care aveau nevoie, asta până când poliţia Canadei a confiscat
plantele de canabis pe care Rick le folosea la prepararea uleiului.
Rick Simpson nu găsit niciun tip de cancer care să fie rezistent
la uleiul de canabis. Mai mult, Rick a reuşit să întrebuinţeze
uleiul de canabis în îmbunătăţirea sau vindecarea completă a
tuturor maladiilor pe care le-a întâlnit.

În urma tratamentului cu uleiul de canabis, Rick a observat
îmbunătăţiri majore în diabet, diferite boli cardio-vasculare,
scleroză multiplă, artrită, tulburări ale sistemului de imunitate,
diferite forme de durere, tulburări mintale şi multe altele.
“Adevărata încercare va fi să vedem ce boli NU poate vindeca”,
a spus el.
Ce anume îl face pe Rick Simpson diferit de toţi ceilalţi
“vindecători miraculoşi”? Spre deosebire de impostori, Rick nu
e implicat în acest tratament pentru profit. El a pierdut sute de
mii de dolari prin faptul că a oferit gratuit uleiul atâta timp. Mai
mult, el şi-a riscat libertatea pentru ca acest tratament să fie
disponibil, iar el nu doreşte nici pe termen lung vreun beneficiu
monetar, dorinţa lui fiind ca acest tratament să fie cât mai ieftin
şi mai accesibil. Rick nu este singur în această cauză, el
beneficiind de suportul unor doctori precum Robert Melamede
şi a renumitului activist Jack Herer. Rick Simpson încurajează
pe toată lumea care nu îl crede să realizeze o cantitate mică de
ulei şi să aplice tratamentul unui bolnav de cancer de piele.
Rezultatul este vizibil în doar câteva zile şi de obicei se vindecă
complet în doar două săptămâni sau mai puţin.

Un compus chimic din marijuana leac pentru suferinzii de
epilepsie?
Un grup de cercetatori britanici au descoperit ca o substanta
din Cannabis foarte putin studiata pana acum ar putea duce la
conceperea unor tratamente eficiente pentru epilepsie, ce nu
provoaca efecte secundare.
Echipa de la Universitatea Reading alaturi de specialistii
companiilor GW Pharmaceuticals si Otsuka Pharmaceuticals
au testat substanta din cannabis, denumita cannabidivarin
(CBDV), pe soareci si sobolani ce sufereau de sase tipuri
diferite de epilepsie. Cercetatorii au descoperit ca substanta re-
ducea in mod semnificativ numarul crizelor convulsive, fara a
provoca efectele secundare tipice medicamentelor folosite de
epileptici, precum tremuratul necontrolat.
Studiul publicat în British Journal of Pharmacology arata ca
CBDV a amanat si redus crizele convulsive si atunci cand era
folosit alaturi de medicamentele obisnuite.
„Descoperirea unor tratamente mai bune pentru epilepsie este
o urgenta. Este vorba despre o afectiune cronica fara leac, iar
in mod curent o treime din tratamente nu funcţioneaza, provoaca
efecte secundare semnificative si creste rata deceselor”, a
explicat Dr. Ben Whalley, coordonatorul studiului.
Specialistul afirma ca cercetarea „subliniaza potentialul unei
solutii bazate pe stiinta ce studiaza canabinoizii. S-a demonstrat
ca, cannabidivarinul este cel mai eficient si cel mai bine tolerat
canabinoid din plante din cele ce au fost studiate pana acum”.

Planta de marijuana a fost folosita pentru a controla crizele
epileptice inca din antichitate, iar THC-ul, principalul ingredient,
a aratat in testele clinice efectuate pe animale ca are proprietati
anti-convulsive. Din cauza efectelor sale asupra mintii, insa,
THC-ul nu poate fi folosit de industria farmaceutica.
Cercetatorii au descoperit ca din cei 100 de canabinoizi ce se
gasesc in planta de marijuana se gasesc mai multi ce nu sunt
psihoactivi, ceea ce permite studierea lor pentru conceperea
unor medicamente. Cel mai studiat dintre acestia este CBD,
cannabidiol, care este studiat pentru tratarea sclerozei multiple,
greata, epilepsia si schizofrenia. Studiile pe animale au aratat
ca CBD joaca un rol neuroprotector si este un agent ce lupta
impotriva cancerului.
In ultimii ani, cultivatorii de marijuana medicinala din California
au inceput sa creasca plante cu un continut mare de CBD,
realizand tincturi pentru pacienti cu diferite afectiuni. Aceste
tratamente combina doze mari de CBD cu cantitati reduse de
THC.

Deoarece structura CBD-ului este bine cunoscuta, acest lucru
face imposibil pentru industria farmaceutica sa breveteze trata-
mentele pe baza de CBD, ceea ce a redus eforturile de
concepere a medicamentelor pe baza acestei substante, explica
Whalley şi Raphael Mechoulam, cercetatorul israelian ce a
identificat structura acestui compus acum jumatate de secol.
CBDV este un compus chimic inrudit cu CBV. Desi CBDV a fost
descoperit in 1969, studiul publicat in aceasta saptamana
reprezinta prima cercetare efectuata pe animale.
„Chiar daca acest compus a fost identificat acum cateva decenii,
pentru ca folosirea sa ca tratament antiepileptic este una noua,
poate fi brevetat”, explicat Mechoulam.
Dr. Stephen Wright, director de cercetare in cadrul companiei
GW Pharmaceuticals, ce vinde deja un medicament pe baza
de THC si CBD pentru pacientii de scleroza multipla, a declarat
ca intentioneaza sa continue cercetarea pe CBDV, urmand sa
efectueaze anul acesta teste cu acest compus in randul
pacientilor de epilepsie in speranta dezvoltarii unui nou medica-
ment.
Epilepsia afecteaza 1% din populatia globului, fiind provocata
de activitate electrica excesiva in creier. Aceasta duce la crize
convulsive ce pot fi fatale.
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Autovindecarea în cinci pași
Mi-a luat destul de multă vreme în trecut să înțeleg că o boală
este un mesaj pe care eu am nevoie să îl aflu de ceva timp,
însă pe care l-am tot ignorat. Mi-a luat destul de multă vreme în
trecut să înțeleg că în spatele oricărei boli se află o emoție pe
care am îngropat-o și peste care am crezut că am trecut. Însă
am experimentat și am ajuns la un adevăr propriu pe care vi-l
împărtășesc și vouă.

articol realizat de Răzvan Danc, 
după învățăturile Niculinei Gheorghiță

În ultima vreme sunt foarte interesat de procesul de autovindecare
și mixez ideea cu acceptarea faptului că fiecare dintre noi a
venit aici pentru a experimenta ceva anume și că este de
datoria noastră să înțelegem și să acceptăm acest lucru. Altfel
spus, să le permitem total oamenilor să fie liberi în alegeri, să îi
susținem dacă ne stă în putere și să-i lăsăm să experimenteze
singuri pentru a-și crea rețele neuronale în creier, pentru a-și
dovedi că pot și astfel să secrete dopamină și desigur, pentru a
învăța lecțiile de care au nevoie pentru a evolua și pentru a
crește. Mai pe scurt, să nu interferăm, să nu călcăm pe liberul
arbitru al nimănui.
În procesul de autovindecare am descoperit câțiva pași pe care
este nevoie să-i urmăm pentru a intra în contact cu noi și cu
Sinele Divin, iar în cele din urmă cu întreg Universul. Lista este
deschisă și puteți adăuga și voi alți pași care v-au ajutat pentru
a vă vindeca.

Conștientizare – când mă refer la conștientizare, mă refer la
înțelegerea faptului ca boala nu este un dușman, ci un
prieten foarte bun care te avertizează că te-ai abătut de la
drumul tău, că ai început să calci pe tine prin felurite compro-
misuri. Corpul tău nu este dușmanul tău. Corpul tău nu e
vinovat de faptul că este bolnav. Folosesc aceste negații
inteționat pentru a înțelege și a demonta exact acele credințe
pe care orice bolnav le are. Până ca boala să ajungă în
corpul fizic, ea a fost mai întâi în corpul emoțional și în corpul
mental. Nu știai asta? Ba da, știai. Undeva la nivel subtil știai
asta. Însă ceea ce ai făcut a fost să dai volumul vieții mai
tare, să tragi și mai mult de tine, de corpul tău și ai pus totul
pe baza unor stări de moment. Interiorul tău întotdeauna ți-a
comunicat prompt tot ce ai avut nevoie să știi. L-ai ascultat?
Dacă da, nu erai astăzi bolav sau dacă nu te încântă negația:
astăzi erai sănătos. Prin diverse moduri el te-a atenționat: o
durere de moment, o stare de nervozitate, un vis, o informație
care ți s-a deschis în momentul în care intra undeva sau
priveai ceva a televizor. Corpul îți vorbește. Învață să îți faci
timp să-l asculți. Învață să ai grijă cu adevărat de el. Nu este
suficient să bei apă și să faci un duș. Legat de apă, bem
măcar 2l de apă pe zi? Dacă nu, oare de asta ce înseamnă?
Lipsă de iubire și de prețuire vis-a-vis de propria persoană.
Există unele teorii care spun să te eliberezi de corp, eu aleg
să îl protejez și să-l ascult, dacă tot mi l-a dat Dumnezeu.
Dragi prieteni, corpul este templul sufletului. Exact așa cum
vă îngrijiți de casa voastră, îngrijiți-vă și de trup. Vă place să
trăiți cu gunoiul la nas? Eu cred că nu. Ei bine, asta raportați
și la nivel de corp fizic. Pentru că așa cum sunteți înăuntru,
așa sunteți și afară. Degeaba vă îngrijiți de exterior, dacă în
interior totul e haotic. Boala este aproape. Ironic sau nu, tot
tu ești unicul responsabil pentru îmbolnăvire. Dacă ai fi în

contact permanent cu corpul tău și i-ai acorda atenție, el ți-ar
comunica de fiecare dată care sunt lucrurile de care are
nevoie pentru a funcționa în armonie cu tot Universul. Aici
mă refer de la apă, până la mâncare. Reține: ascultă-ți
corpul. Vorbește cu el, în sinea ta. Află care sunt nevoile.
Atunci când deja boala este în corp există câteva întrebări pe
care este bine să ni le adresăm:

Care este cauza emoțională a acestei experiențe? (ce emoție
se află în spatele bolii);

Care este motivul pentru care această experiență a ajuns în
viața, în realitatea mea?

Ce este nevoie să fac concret pentru a îndrepta această
situație?

Care este lecția acestei experiențe? Ce am de învățat de aici?
Răspunsurile vin imediat și ar fi indicat să ai o foaie de hârtie

pentru a nota totul. Este important să pui aceste întrebări
deoarece există șansa ca tu să fii concentrat pe altceva și să
pierzi din vedere esențialul. Poți apela la ajutorul cuiva
apropiat care să îți pună aceste întrebări sau chiar la ajutorul
unui specialist. În acest mod, vei găsi cauza subtilă a bolii.
Există multe cărți scrise pe marginea acestui subiect. Eu am
Marele dicționar al bolilor – Cauzele subtile ale îmbolnăvirii și
de fiecare dată găsesc acolo câteva explicații atât pentru cei
din jur, cât și pentru oamenii cu care discut zilnic. Conștientizare
cauzelor emoționale este poate cel mai important pas.
Degeaba tratăm corpul fizic, dacă nu tratăm emoția care a
generat boala.

Acceptare – și acest pas este unul foarte important, deoarece
acceptarea te ajută să intri într-o stare de liniște și pace
interioară necesară oricărei vindecări. Este nevoie să accepți
faptul că tu ești responsabil pentru ceea ce trăiești. Câtă vreme
vom găsi vinovați în stânga și în dreapta noastră, vindecare nu
este de durată sau nu apare deloc. În momentul în care
conștientizezi și accepți că emoțiile, gândurile, cuvintele și
faptele tale au pus cărămidă peste cărămidă la starea ta de
sănătate, se produce o liniște. Este o tăcere instantă a minții
limitate care are tendința să dea vina pe altcineva. Aproape in-
stantaneu apare starea caracterizată de dacă eu am fost cel
care mi-am provocat boala prin tot ce am spus, am gândit, am
făcut și am simțit, asta înseamnă că tot eu mă pot și vindeca,
nu? Răspunsul este unul clar și răspicat Tot ce ai creat poate fi
înlocuit cu altceva, de frecvență mai înaltă. Așadar, acceptă
faptul că tu ești responsabil pentru ceea ce ai creat, că boala și
corpul îți sunt niște prieteni devotați care îți transmit niște
mesaje acum mai clare – înainte o făceau mai subtil, însă nu
voiai să-i asculți – și acceptă că tu, prin ceea ce ești și prin
potențialul magnific pe care îl ai, te poți vindeca. 
Iertarea – pentru mine iertarea este un alt pas foarte important
pe care e nevoie să-l faci pentru a te putea vindeca. Ura, resen-
timentele sau dușmănia sunt niște emoții de frecvență foarte
joasă care te vor ține mereu pe tandemul victimă – tiran. Atunci
când nu ierți, în interiorul corpului tău se secretă foarte mult
cortizol și adrenalină, iar aceste două sunt foarte bune dacă
ești într-o situație de tipul luptă sau fugi. Altfel, este dăunător
pentru corp. Un om care nu iartă, care găsește mereu vinovați
în exterior, este mereu într-o stare de alertă, mereu are tendința
de a se proteja (de ce, doar el știe e) și astfel mediul în care
trăiesc organele este unul toxic. Acest mediu este ultima stare,
căci corpul fizic este ultima frontieră. Imaginați-vă ce există în
mintea și în corpul emoțional al unei persoane pline de ură. Ura
și nemulțumirea poate fi împotriva celor din afară (emoții care
stau la baza bolii – atenție! emoțiile stau, nu oamenii din afară)
fie chiar împotriva corpului și a bolii (imaginați-vă ce se întâmplă
în interior: om împotriva sa). Așadar, e nevoie de iertare pentru
a putea merge pe drumul spre vindecare. Aud des: dar știi câte
mi-a făcut acea persoană? Nu mă interesează exteriorul tău.
Mă interesează interiorul, ceea ce ai acceptat în aria ta de ac-
ceptare, cum ai reacționat la ceea ce exteriorul a făcut. Asta
este ceea ce pe toți ar fi normal să intereseze mai mult: cum
reacționez, cum mă manifest eu în raport cu cei din jur? Cum
răspund eu la ceea ce se întâmplă în exterior? Simt să fac o
precizare pe care de-a lungul timpului am tot făcut-o: oamenii,
exteriorul sunt oglinda interiorului. În exterior există doar și doar
ceea ce există și în interior. Și atunci, de ce ne tot războim cu
exteriorului, când putem să întoarcem reflectorul spre interior și
să ne trezim o dată pentru totdeauna? Pentru iertare vă
recomand formula magică? 
IARTĂ-MĂ! TE IERT! 
TE IUBESC! MULȚUMESC! 
Această formulă magică se poate spune seară de seara cu
ochii închiși având în față persoana pe care doriți să o iertați
sau chiar pe voi dacă resentimentele sunt împotriva sinelui.

După ce rostiți aceste patru afirmații îmbrățișați mental persoana
sau pe voi. Repetați acest exercițiu între șapte și 29 de zile – în
funcție de cât de mare este durerea (auto)provocată. Este
valabil și în cazul în care persoana a plecat din această
dimensiune. 
Recunoștință – de două feluri: generală (unii dintre noi uită să
spună „mulțumesc”, iar asta aduce evenimente mai puțin fericite)
și particulară. Recunoștința particulară este ceva țintit pentru ce
ai nevoie. Discutam acum câteva zile cu o doamnă care avea o
problemă de sănătate a glandei pituitare. Deși medical lucrurile
păreau destul de complicate, replica doamnei m-a lăsat într-o
stare de wow și deja am dat-o drept exemplu la mai multe per-
soane: această „boală” (ea nu o numea în acest mod) a fost
pentru mine un miracol. M-a trezit cu adevărat la viață.” Deși
aud zilnic sau citesc despre astfel de replici, ceea ce mi-a spus
a rezonat mai puternic. A fost recunoscătoare pentru ceea ce
și-a adus în cale, având în minte ideea că a primit o nouă șansă
să trăiască o viață minunată. Și a început de câteva zile să
lucreze cu mintea ei fiind convinsă că se va autovindeca, iar eu
sunt sigur de asta. Cea mai primitivă și la îndemână reacție
este cea de negare, respingere, supărare pe boală. În acest
mod ea va rămâne mereu acolo (revenind la ideea legată de
conștientizare și acceptare). Vă recomand ca în fiecare zi să
notați pe o agendă câteva motive pentru care spuneți mulțumesc
acelei zile. Schimbând gândurile, starea interioară de pe o
frecvență joasă – cea manifestată de ură, supărare, durere,
nemulțumire etc – pe una ridicată – recunoștință, bucurie,
mulțumire – corpul iese din starea de alertă luptă sau fugi și
începe automat procesul de autovindecare. 
Construirea unui nou mod de a fi – primii patru pași erau despre
înțelegere și acceptare. Urmează acum practic „remediul” sau
cum putem concret să manifestăm vindecarea. Este așadar
nevoie să înțelegem că primii pași sunt o oarecare inițiere în a
te cunoaște, în a vedea și a înțelege că ești mult mai mult decât
un corp fizic. Ești o minte, un suflet, o emoție, un spirit Divin ești
rezultatul a ceea ce faci și gândești sau simți zi de zi. Acest nou
mod este trecerea de pe frecvența victimei pe cea a suveranului.
Din acest moment, tu nu mai ești victima societății, a destinului
sau a lui Dumnezeu, ci ești creatorul conștient al realității tale, o
realitate în care tu ești sănătate radiantă. Poți începe să folosești
afirmații. Iată câteva exemple care să reunească toți cei patru
pași și pe care le poți folosi zilnic, timp de 29 de zile pentru a
crea o rețea neuronală, iar apoi până între 6 luni și un an de zile
pentru a deveni o stare de a fi. Nu vă speriați de numărul de
luni, comparativ cu ani de zile de boala, 6 luni, 12 luni în care să
trăiești conștient pe o altă stare merită. Amintiți-vă că pentru
fiecare an de boală este nevoie de o lună de „tratament.” Iată
afirmațiile:
Eu știu dintotdeauna cauzele subtile ale acestei experiențe!
Eu sunt dintotdeauna conectat la corpul meu!
Eu sunt dintotdeauna atent la nevoile corpului meu!
Eu sunt dintotdeauna ghidat/conectat la Sinele meu Divin!
Eu sunt dintotdeauna acceptare!
Eu sunt dintotdeauna recunoștință!
Eu sunt dintotdeauna sănătate radiantă!
Eu sunt dintotdeauna vindecat din interior spre exterior!
Eu sunt dintotdeauna vitalitatea Sinelui meu Divin!
Eu sunt dintotdeauna sănătatea Sinelui meu Divin!
Eu sunt dintotdeauna autovindecat!
Un nou mod de a fi se poate construi prin înțelegerea și mani-
festarea a patru stări: iubire de sine, prețuire și cinstire, încredere
în sine și eliberarea de credințe false. Despre toate aceste
subiecte am scris articole pe blog sau în cartea mea Viața mă
iubește – Creează-ți și trăiește conștient o viață minunată.
Cititul este foarte important într-o astfel de perioadă, deoarece
ai nevoie să știi că se poate și altfel. Ai nevoie, în același
timp, să afli lucruri noi, mintea ta să fie mereu ocupată cu
altceva decât vechile rețele neuronale ale victimei, neputinței
și a bolii. Cum spunea marele Eminescu: Citește, doar
așa mintea ta va deveni un laborator de idei și imagini. În
plus, lectura îți oferă și alte metode practice prin care te
poți autovindeca.

Indiferent de metoda aleasă pentru autovindecare, cel
mai important lucru, care face diferența, este practica
antrenată de voință. Vă doresc tuturor să experimentați
starea de sănătate radiantă și să aveți capacitatea de a
vă autovindeca prin forța magnifică a minții voastre. Mult
succes!

spune împreună cu mine:

VIAȚA MĂ IUBEȘTE!
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

IGUANA de:    Ciprian OGLAN şi  Dumitru GUINEA 

ORIZONTAL:
1) Una care nu-şi găseşte drumul în

viaţă.
2) Dirijat în teren pe căi subterane.
3) Un tip de viaţă, creator de bună

dispoziţie – Bostangiul mascat cu
pelerină roşie din gradinele seraiului. 

4) Soi de ţelină cuprinsă de buruieni –
Ren decapitat!

5) Turismul nostru prăbuşit la pământ
– Subiect notat cu calificativul insu-
ficient la logică.

6) Amendament la Constituţie prin care
se urmăreşte întărirea imunităţii –
Loc de aruncat gunoiul din mine.

7) Zoaie deversate pe o gură de canal
(sing).

8) Mititei zemoşi consumaţi de Paşte –
Scrierea în slavă.

9) Vai de capul nostru – Talisman pro-
tector al sănătăţii şi al păcii (pl).

10) Trandafirii etalaţi dis-de-dimineaţa
– Ba e un sucit!

11) Una plina de ea, gata de explozie.

VERTICAL:
1) Deşteaptă foc, având însă un miros

neplăcut (masc. pl.). 
2) Vii necoapte din soiurile româneşti

(sing) – Judecat după ureche şi în
lipsă per ansamblu.

3) Serviciile de informaţii promovate de
Shannon în sfera comunicaţiilor –
Note de zece! 

4) Se manifestă în repetate rânduri în
opoziţie (fem) – Se foloseşte la
spânzurat de o funie groasă.

5) Normă depăşită de minerii din sub-
teran.

6) Trăsurile de serie lăsate moştenire de
înaintaşii noştrii – Incestuosul rege
care dezlega enigmele pe nevăzute.

7) În fond e o miză de urmărit! – Spe-
cialitate de limbă servită aproape zil-
nic ca umplutură (3 cuv.).

8) Portbagaje auto aduse de spate
datorită greutăţii – Tagma călugărilor. 

9) Face prinsoare pe haine noi –
Secvenţa cu gemeni din serialul de
luni. 

10) Schimb dezavantajos de acţiuni la
bursa de valori.

11) Corespondent creştin la Djanne
convertit la islamism – Masca pe faţă
– Unu cu una! 

Cine este Arhanghelul protector
în funcție de data nașterii

Potrivit unor credinţe mistice, fiecare dintre noi a fost hărăzit
de la naştere cu un arhanghel - înger păzitor, care ne

călăuzeşte paşii fie că vrem sau nu să credem în el. Să facem
un scurt exercițiu:
Dacă sunt născut în data de 31.07.1991, trebuie să reduc
numărul final la o singură cifră, adică:
3+1+0+7+1+9+9+1= 31, iar 31 se formează din 3+1, adică 4.
Dacă ai ajuns la numerele 11, 22, 33 sau 44, nu le reduce la o
singură cifră, deoarece sunt cele mai importante numere ale
numerologiei. Acum că ți-ai calculat cifra, să începem explicațiile!
Numărul 1 Raguel

Acest nume se traduce prin „pri-
etenul lui Dumnezeu” și este re-
sponsabil cu facerea voinței Dom-
nului. El este răspunzător cu pacea
și relaționarea dintre oameni.
Rugaciune: „Arhanghele Raguel,
iti multumesc pentru ca imi aduci
armonie in toate relatiile mele si
ma ajuti sa fiu un bun prieten pentru
mine si ceilalti.” Este cel care aduce

iertare, pace si calm intre oameni si vindeca orice neintelegere.
Numerele 2 și 11 Uriel

Numele său se traduce prin „Dum-
nezeu este lumina mea” și este un
înger înțelept. Aduce înțe lep ciu -
nea, cunoașterea și lumina în jur,
transformând eșecul în victorie.
Rugaciune: „Arhanghele Uriel te
rog ca mintea mea sa fie deschisa
astfel incat sa primesc intreaga
cunoastere, intelepciune si in-
telegere de care am nevoie.”

Numărul 3 Jophiel
Numele său înseamnă „Frumusețe
și zeitate”, însă nu ne referim doar
la frumusețea fizică. Misiunea sa
este aceea de a-i învăța pe oameni
să trăiască frumos, în armonie.
Rugaciune: „Arhanghele Jophiel
iti multumesc pentru ca ma ajuti
sa-mi infrumusetez gandurile, viata,
emotiile, sentimentele, casa si
biroul si sa am grija de mine.”

Numerele 4 și 22 Haniel
Numele său se traduce prin ”feri-
cirea lui Dumnezeu” și reprezintă
legătura dintre Dumnezeu, oameni
și lumină. Acest înger aduce iubire,
sensibilitate și vindecă suferințele.
Rugaciune: „Arhanghele Haniel,
iti multumesc ca ma ajuti sa ma
accept pe mine, pe ceilalti si viata
mea, intr-un mod plin de recunos-
tinta.” Este Arhanghelul car ne

ajuta sa ne dezvoltam Intuitia, precum si orice aspect al
energiei sacre feminine. Va ajuta, de asemenea sa lucrati cu
energiile Lunii si sa aveti din ce in ce mai multa incredere in
ghidarea voastra interioara.

Numărul 5 Jeremiel
Numele său înseamnă ”mila Dom-
nului” și este un înger vizionar,
care îi ajută pe oameni să își
curețe păcatele.
Rugaciune: „Arhanghele Jeremiel,
iti multumesc pentru ca ma ajuti
sa am viziuni spirituale clare, ale
ghidarii Divine, care ma vor ghida
cat mai bine pe drumul scopului
meu in aceasta viata.” Este cel

care va ajuta sa faceti un inventar al actiunilor pe care le-ati
facut pana acum in viata voastra si va ajuta sa va ajustati
noile planuri.

Numerele 6 și 33 Mihail
Numele său este și „seamănul
Domnului”, este conducătorul ar-
matei îngerilor și îi protejează pe
oameni de rău.
Rugaciune: „Arhanghele Mihail te
rog sa ma inconjori cu lumina ta
albastru regal, pe mine, pe cei
dragi mie si casa mea si disipa
toate energiile cu frecventa joasa
si protejeaza-ne de ele.  Te rog sa

ma ghidezi cat mai clar, astfel incat sa interactionez doar cu
oamenii care traiesc in adevar si integritate.” Este Arhanghelul
care va ajuta sa va setati intentiile, va arata ce pasi este
bine sa faceti in perioada urmatoare, va ghideaza pentru a
va gasi Misiunea personala si va protejeaza locul de munca
si reputatia.

Numărul 7 Raphael
Mai numit și „Dumnezeu vindecă”.
El ne curăță de boli și ne ajută să
rezolvăm problemele.
Rugaciune: „Arhanghele Raphael
te rog sa mergi la (spuneti numele
persoanei) si ajuta-l / ajut-o sa fie
sanatos / sanatoasa, fericit/a si
puternic/a. Te rog sa ma ghidezi
si sa-mi arati cum pot fi de aseme-
nea, de ajutor.” Este Arhanghelul

care are grija de sanatatea voastra si va ajuta sa va vindecati
cat mai rapid.

Numerele 8 și 44 Raziel
Mai numit și „secretul Domnului”,
este patronul justiției și avocatul
îngerilor. El deține adevărul abso-
lut.
Rugaciune: „Iti multumesc
Arhanghele Raziel pentru ca ma
ajuti sa-mi vindec orice frica ce
provine din timpul altor vieti, astfel
incat sa pot sa ma concentrez cat
mai clar asupra aceste zile prezente

a Misiunii mele Divine.” Raziel va poate ajuta sa desfaceti
orice tip de juraminte pe care le-ati facut in alte vieti sau in
aceasta viata, cum ar fi cele legate de saracie, auto-sacrificiu
sau castitate.

Numărul 9 Ariel
Sau „Leul Domnului” este patronul
naturii și al conservării. El
protejează pe oricine iubește natu-
ra. Acești îngeri nu ne sunt îngerii
păzitori direcți, însă ajută la for-
marea noastră și ne protejează
ori de câte ori suntem în impas.
Rugaciune: „Multumesc Arhanghele
Ariel pentru ca ma ghidezi spre
cele mai bune metode prin care

pot sa ajut mediul inconjurator.”

Care este arhanghelul tău păzitor?
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DIN LUMEA VEDETELOR

Charles Aznavour: 
'Nu sunt bătrân, sunt în vârstă. 

Nu este acelaşi lucru'
"Nu sunt bătrân, sunt în
vârstă. Nu este acelaşi lucru",
a declarat cântăreţul Charles
Aznavour într-un interviu acor-
dat AFP, în care artistul
francez de origine armeană,
care va susţine la vârsta de
93 de ani o nouă serie de
concerte, a vorbit şi despre
"tinereţe", "plăceri demodate",
"prieteni, iubiri şi probleme".
Şapte spectacole în Franţa
şi concerte în alte cinci ţări
din Europa - la Sofia (30
noiembrie), Viena (9 decem-
brie), Amsterdam (3 martie),
Sankt Petersburg (25 aprilie)
şi Moscova (28 aprilie) - vor
fi susţinute în lunile următoare

de acest monstru sacru al cântecului francez, care a repetat
deseori că doreşte să cânte pe scenă până la vârsta de 100 de
ani.  Artistul va susţine în premieră un concert în celebra sală
de spectacole Bercy din Paris, la 13 decembrie, însă spune că
acest lucru nu îl intimidează. 
"Nu contează sala, publicul este cel care contează", a afirmat
celebrul cântăreţ în interviul pentru AFP. 
În acelaşi interviu, Charles Aznavour a vorbit şi despre modul în
care s-a "vindecat" de trac pe scenă: "Nu mai am trac. Partea
asta s-a încheiat în ziua în care am înţeles că publicul vine
pentru mine. Înainte de asta, cântam în deschidere, iar publicul
aştepta vedetele acelor concerte". 
Înainte de a deveni o personalitate legendară a cântecului
francez, Charles Aznavour recunoaşte că a beneficiat de
susţinerea mai multor artişti consacraţi, în special de susţinerea
celebrei cântăreţe Edith Piaf. 
"Tinerii pe care ea îi ajuta să urce pe scenă erau amanţii ei. Nu
era însă şi cazul meu. Ea m-a susţinut din cu totul alte motive.
Trecutul meu se potrivea foarte bine cu al ei. Părinţii mei erau
străini, care nu vorbeau limba franceză. Ei ne-au lăsat pe sora
mea şi pe mine să devenim copii ai străzii. Edith Piaf era şi ea
un copil al străzii. Acest lucru ne-a apropiat". 
Charles Aznavour a vorbit şi despre artiştii care l-au inspirat,
precum Charles Trenet şi Maurice Chevalier.
"Au fost şi alţii, precum Constantin Stanislavski, Carlos Gardel,
Bing Crosby, Mel Tome, Frank Sinatra. Edith Piaf a fost singura
femeie care m-a influenţat", a dezvăluit artistul franco-armean. 
Charles Aznavour a vorbit şi despre colaborarea lui cu Liza
Minnelli: "Ei bine, da! Pe Liza chiar eu am format-o. Am adus-o
la Paris în 1969, Bruno Coquatrix nu o cunoştea. Prima seară
la Olympia a fost un succes imediat. Spectacolul ei a fost făcut
cu multe dintre cântecele mele şi într-o manieră de interpretare
foarte franţuzească, deloc în stilul celor de pe Broadway". 
Legendarul artist a făcut câteva dezvăluiri şi despre ajutorul pe
care l-a oferit cântăreţului Johnny Hallyday, care nu a fost
aproape deloc susţinut atunci când a debutat în muzică. Charles
Aznavour a compus pentru Johnny Hallyday piesa "Retiens la
nuit" şi consideră că starul rock este "un interpret foarte bun". 
"Au fost foarte răi cu el. Henri Salvador a fost îngrozitor, s-a
ridicat şi a părăsit sala spunând că nu a auzit niciodată ceva
care să sune atât de rău. Nu ai dreptul să faci aşa ceva, nici
chiar atunci când este adevărat", a spus Charles Aznavour. 
Artistul a vorbit şi despre talent şi determinare, dar consideră
că există şi alte "ingrediente" care intră în compoziţia succesului
profesional. 
"Nu îmi doream neapărat doar talent şi determinare: voiam mai
ales să plasez într-un context ceea ce ştiam să fac, este ceva
diferit. Am făcut cursuri de dans clasic, varietăţi, teatru... Mi-am
spus că dacă introduceam în cântecele mele toate aceste
experienţe, atunci îmi voi găsi propriul stil. Şi a devenit 'stilul
Aznavour'", a explicat artistul. 
Invitat de reporterii de la AFP să spună dacă Gilbert Becaud a
generat o veritabilă emulaţie artistică, Charles Aznavour a
infirmat această ipoteză: "Nu a existat cu adevărat o emulaţie
generată de el. El voia înainte de toate să fie primul peste tot.
De exemplu, a fost foarte nefericit când m-a văzut în 'Muppet
Show'. M-a întrebat cum am reuşit să fac acel lucru. I-am spus
că mi s-a cerut pur şi simplu să fac asta. Mi-a răspuns astfel:
'Sunt gelos'". 
În cea mai recentă carte a sa, "Retiens la vie", Charles Aznavour
spune că nu mănâncă niciodată înainte de un concert şi nu bea
în timpul acestuia. 
"Nu-mi place când văd pe cineva că transpiră abundent pe
scenă. Eu am găsit metoda care funcţionează. Modernitatea nu
înseamnă să fii neapărat modern. Înseamnă să fii în epoca ta.
Nu-mi place să se spună că sunt bătrân. Nu sunt bătrân, sunt în
vârstă. Nu este acelaşi lucru". 

De asemenea, artistul a promis că va continua să cânte şi în
alte limbi în timpul concertelor sale din străinătate, deoarece
vrea să "ofere plăcere spectatorilor" care vin să îl vadă deşi nu
înţeleg limba franceză.
Charles Aznavour a dezvăluit în acelaşi timp şi faptul că
pregăteşte un nou album: "Am deja 40 de cântece în avans. Voi
înregistra 12 pentru început. Apoi le voi distribui pe celelalte. În
definitiv, în trecut mi-am câştigat existenţa în acest fel, fiind
cântat de ceilalţi".

Soția lui Dan Petrescu, 
elegantă și sexy, comparată 

cu Victoria Beckham
Fostul internațional și actual antrenor Dan Petrescu
are o familie superbă: o soție super sexy și o fetiță
extraordinar de reușită.
Dan Petrescu, care a fost pus în încurcătură de
curând când a fost întrebat când anume preferă să
facă sex, este căsătorit cu Adriana Petrescu. cei doi
au împreună o fetiță foarte reușită, pe nume Jen-
nifer.

Adriana Petrescu este una dintre cele mai senzuale
vedete din showbiz-ul românesc. Este trecută de 40
de ani, dar arată fără reproș. Este considerată de
mulți drept Victoria Beckham a României, grație
eleganței și senzualității sale. Nu doar că are un chip
foarte frumos, dar este și poisesoarea unui trup de
invidiat, cu o siluetă impecabilă.
Adriana a făcut atletism și fitness, iar la 17 ani și-a
început cariera de model în Germania. Doamna Pe-
trescu are afaceri în industria beauty de România și
este o femeie care se bucură de succes pe plan pro-
fesional.
Fiica Adrianei și a lui Dan Petrescu, Jennifer, este și
ea o domnișoară foarte frumoasă, care seamănă
perfect cu părinții ei.
Dan Petrescu mai are două fete, rebecca și Chelsea,
dintr-un mariaj anterior.

Închisoare pentru una dintre
cele mai bogate femei din lume

Katharina Andresen, cea
mai bogată femeie din
Norvegia şi una dintre
cele mai bogate femei
din lume a primit o
pedeapsă de 18 zile de
închisoare cu sus-
pendare și o amendă
de aproape 26.000 de
euro. Pedeapsa vine
după ce  aceasta  a fost
oprită de polițiștii rutieri
pentru un control de
rutină și aceștia au con-
statat că tânăra milionară
avea o alcoolemie peste

limita admisă, informează AFP.
Katharina Andresen, moștenitoarea unei familii de
investitori și industriași, a avut o alcoolemie de 0,64
grame per litru de sânge în timpul unui control de
rutină nocturn, realizat în aprilie, potrivit unor documente
judiciare ce au putut fi consultate vineri de jurnaliștii
de la AFP, informează Agerpres.
În Norvegia, o țară extrem de strictă în acest domeniu,
nivelul maxim acceptat de alcoolemie este de 0,21
grame per litru. Infracțiunile de acest tip sunt în
general pedepsite cu o amendă care echivalează cu
salariul brut pe o lună și jumătate al persoanei care a
comis infracțiunea.
Întrucât tânăra milionară, în vârstă de 22 de ani, este
încă studentă și nu primește salariu, Tribunalul din
Oslo a decis să calculeze amenda pe baza averii
acesteia, care este estimată la 7,7 miliarde de coroane
norvegiene (aproximativ 800 de milioane de euro).
„Îmi pare rău că am condus automobilul în timp ce
aveam o alcoolemie peste limită. Credeam că nivelul
de alcool coborâse la zero după atât de mult timp,
dar ar fi trebuit să verific acest lucru înainte să mă
urc la volan. Îmi pare cu adevărat foarte rău", a scris
Katharina Andresen într-un SMS expediat jurnaliștilor
de la cotidianul Finansavisen, care au publicat în
premieră aceste informații.

Smiley, declarația la care
nu se aștepta nimeni

Cântărețul Smiley a
mărturisit că a avut
păduchi când era mic.

Smiley a făcut această
declarație într-un vlog
postat pe canalul său
de Youtube, în care le
arată fanilor cum de-
curge o vizită la hair
stilist.

Acesta povesteşte că a
avut păduchi când era
mic din cauză că i-a luat

de la cămin.
„M-am spălat cu săpun de casă pe cap, m-am spălat
şi cu gaz, când am luat păduchi de la cămin. Nu ştiu
dacă o să mai am răbdare să întreţin părul. E foarte
greu să te descurci cu părul lung, dar mi-am făcut
damblaua pentru că e dorinţa mea de când eram
mic”, a spus Smiley într-un vlog postat pe canalul
său de Youtube.



• Fredric Brown a scris cea mai scurtă poveste de
groază din câte au fost scrise:  „Ultimul om de pe
Pământ stătea în cameră. Cineva bătu în uşă!...”

• Scriitorul American O. Henry a câştigat concursul
pentru cea mai scurtă povestire care să aibă intro-
ducere, cuprins şi încheiere: „Şoferul şi-a aprins
ţigara şi s-a aplecat asupra rezervorului de com-
bustibil, ca să vadă câtă benzină a mai rămas. De-
cedatul avea 23 de ani.”

• Şi englezii au organizat un concurs pentru cea mai
scurtă povestire. 
Dar în condiţiile concursului era stipulat că trebuie
să fie amintite regina, Dumnezeu, sexul şi misterul.
Primul loc a fost obţinut de autorul următoarei pove-
stiri: „O Doamne! a exclamat regina. Sunt însăr ci -
na tă şi nu ştiu cu cine!”

• Un exemplu perfect, în care se demonstrează cât
de laconici erau spartanii este scrisoarea lui Filip al
II-lea al Macedoniei, care a cucerit multe oraşe
greceşti. Iată ce scria acesta:
„Vă sfătuiesc să vă predaţi imediat, deoarece dacă
armata mea va intra pe pământurile voastre, vă voi
distruge grădinile, îi voi transforma pe oameni în
sclavi şi vă voi distruge oraşul.”
La care răspunsul primit din partea spartanilor a
fost: „Dacă.”

• Robert Tompkins – „În căutarea adevărului”
În sfârşit, în acest sătuc uitat de lume căutarea lui
luă sfârşit. Într-o căsuţă aproape prăbuşită, în faţa
focului, stătea „Adevărul”. 
În toată viaţa sa nu văzuse un bărbat mai bătrân şi
mai urât.
- Sunteţi Adevărul?
Bătrânul dădu din cap în semn că da.
- Spuneţi-mi, ce trebuie să transmit lumii? Ce veste
să le dau?
Bătrânelul scuipă în foc şi răspunse:
- Spune-le că sunt tânăr şi frumos!

BANCURI
• - Tu o ajuţi pe nevastă-ta la treburile casnice?

- Sigur, la toate!
- Dă-mi un exemplu!
- Să zicem vasele. Sau rufele. Ea le spală, iar eu le
las să se usuce...

• La şcoală, la ţară, profesoara întreabă elevii:
- Copii, când e cel mai potrivit moment pentru cule-
sul fructelor?
Micul copil de ţigan răspunse:
- Când e legat câinele!

• Un scoţian comandă la restaurant un şniţel.
Gândindu-se să oprească jumătate de şniţel pentru
cină, îi spune chelnerului:
- Te rog, să-mi împachetezi bucata asta. Am s-o duc
acasă pisicuţei mele!
După puţin timp, ospătarul se întoarce cu
pacheţelul:
- Cred că pisicuţa dumneavoastră va fi foarte
fericită, domnule. Am pus lângă şniţel şi un şoricel
mort!

• Un puşti intră într-o farmacie şi întreabă:
- Aveţi prezervative?
- În primul rând, îi răspunde farmacista enervată,
prezervativele nu sunt pentru copii şi în al doilea
rând să-i spui tatălui tău să vină singur să şi le
cumpe e pentru că sunt de diferite mărimi!
La care puştiul îi răspunde:
- În primul rând prezervativele nu sunt pentru copii,
ci sunt împotriva copiilor, iar în al doilea rând nu o să-
i spun nimic lui tata pentru că sunt pentru mama, care
pleacă în delegaţie şi nu are cum să ştie mărimea.

• O tipă se întâlneşte cu prietena ei, care plimbă un
copil în cărucior.
- Vai ce copil frumos! Ce bine seamănă cu soţul tău!
- Vorbeşti serios? Că ăsta-i copilul vecinei mele.

• La un moment dat întâlneşte un ţăran, care semăna
perfect cu el.
Regele îl întreabă:
- Spune, omule, mama ta n-a lucrat la palat?
- Nu, Maiestate. Numai tatăl meu!

• Rochiile mulate încetin  esc circulația sângelui la
femei. Și o accelereazăla bărbați.

• O solicitantă la o agenţie matrimonială:
- Aş dori să cunosc un bărbat care nu fumează, nu
bea, nu se uită la fotbal, nu se uită după alte femei.
Aveţi aşa ceva?
- Da, În.... parcul din apropiere...
- E de la agenţia dumneavoastră, nu? întreabă
doamna cu bucurie în glas...
- Nu, e din marmură!

• Reclamă turistică: „Veniţi în vacanţă în Honolulu.
Aici găsiţi de toate, pentru toată familia: Nisip pentru
copii. Soare pentru doamne. Fetiţe tinere pentru
domni. Rechini pentru soacre...”

• Se întâlnesc doi prieteni. Primul îl întreabă:
- Ce mai faci? Cum mai trăieşti?
- Ca în poveşti!
- Adică?
- Soţia - e Vrăjitoarea cea Rea, soacra - Muma
Pădurii, socrul - Căpcăun, în schimb vecina e Ileana
Cosânzeana şi soţul ei e... Dănilă Prepeleac!

• Într-un restaurant din Bucureşti un domn se
adresează unui tip beat:
- De ce beţi atât de mult? Conform statisticilor, de
la alcool moare fiecare al 5-lea bucureştean!
-Mi se rupe, eu sunt din Vaslui!

• Ieri, nevastă-mea m-a acuzat că i-am stricat ziua
de naştere, dar i-am dat replica:
„Termină, dragă, cu prostiile! Eu nici măcar n-am
ştiut că e ziua ta!”

• Între fete:
- Îl ştii pe Vlad din a 8-a?
- Da, tipul ăla drăguţ!
- M-a lovit peste fund mai devreme şi mi-a făcut cu
ochiul în timp ce scotea limba la mine!
- Doamne, ce drăguţ!
- Dar pe Ionel „Singuraticul” de la cealaltă clasă, îl
cunoşti?
- Oh, mama ce urât este!
- Mi-a dat o scrisoare de dragoste şi un trandafir
zilele trecute!
- Vai, ce obsedat!

• Un tip întreabă preotul:
- Părinte, cum să-ţi iubeşti aproapele dacă EA se
opune?

• Am vrut să-i fac o farsă iubitei și i-am spus că știu
că mă înșală...iar ea și-a cerut iertare și mi-a promis
că e ultima dată...

• Există două tipuri de femei:
- cele care comandă;
- cele care nu ascultă.

• Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restau-
rant. I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să
facă toate treburile în gospodărie: curățenie, spălat,
călcat, gătit și toate alea.
- Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbații ar
trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar
femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbații.
- Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.
- Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.
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De ce vrem ceea ce vrem?
De cînd se naşte şi pînă cînd moare, omul vrea tot felul de
chestii. Starea obişnuită a omului este aceea de dezechilibru
perpetuu şi pentru cei mai mulţi dintre noi experienţa mulţumirii
nu durează mai mult de o fracţiune de secundă. După aceea
imediat apare ceva la orizont, imediat un disconfort îţi ocupă
mintea iar dacă nu este vorba de disconfort atunci cu siguranţă ai
văzut un lucru pe care ţi-ar plăcea să-l obţii, şi în timp ce dorinţa
ţi se înţepeneşte în cap, pacea sufletească dă bir cu fugiţii.
Ăsta este un lucru bun, mai ales după părerea oamenilor, căci

dacă nu am mai vrea nimic atunci am fi ca pietrele, care nu vor
decît să-şi continue mişcarea rectilinie şi uniformă pănă cînd o
forţă intervine asupra lor şi le accelerează în altă direcţie sau le
opreşte în loc. Ne place să vrem lucruri pentru că sîntem
oameni şi vrem să să fim oameni iar nu pietre; dorinţa noastră
ne defineşte acţiunea, iar acţiunea ne defineşte existenţa.
Şi pentru că dorinţa ne defineşte existenţa, ar fi cazul să ne
dorim să vedem ce este ea, de unde vine, unde se duce, de ce
este ea aşa cum este şi de ce nu este în alt fel, căci dacă dorinţa
noastră ar fi alta atunci imediat şi existenţa noastră ar urma
această diferită dorinţă. Dar cel mai mult ne va folosi să ştim
dacă putem avea vreun control asupra dorinţelor şi vrerilor
noastre, iar dacă nu avem noi, atunci să ştim cine sînt aceia sau
care sînt acele forţe care au control asupra dorinţelor noastre.

În esenţă, dorinţa şi vrerea noastră principală este aceea de-a
supravieţui şi din aceasta se răsfiră precum crengile unui copac
toate celelate dorinţe şi vreri mai mici, de la dorinţa de îngheţată,
la dorinţa de-a învinge la şah ori la popice, dorinţa de-a consuma
alcool, dorinţa de joacă şi cea de sex, pînă la dorinţa de-a avea
un telefon şmecher.
Dacă apare ciudat că îngheţata şi telefonul şmecher sînt legate
de supravieţuire, am putea să explicăm că îngheţata este de
fapt un cocktail de suprastimuli gustativi, care toţi trasmit creierului
ideea că substanţele care îi conţin sînt foarte bune pentru
supravieţuire, adică proteinele, grăsimile şi zahărul din îngheţată.
O îngheţată în deşert ar fi într-adevăr extraordinară pentru su -
pra vieţuire, dar cît de bună este ea pentru supravieţuire în con -
textul în care deja ai 150 de kile şi te afli în centrul oraşului, ră -
mî ne de discutat.
Cît despre telefonul şmecher, cineva s-ar gîndi că într-adevăr
un telefon te poate salva de la pieire cînd ai căzut în prăpastie
în timp ce urcai pe munte, însă la fel de bun este şi un telefon
mai puţin şmecher cît şi înţelegerea faptului că dacă te plimbi
pe cărări neumblate şi abrupte fără să fii atent şi fără să pricepi
că nu-i de joacă, atunci probabilitatea decesului creşte considerabil.
Şmecheria telefonului este totuşi dorită tot din motive de
supravieţuire – noi fiind animale sociale avem instincte foarte
puternice de afiliere la grup, şi ştiind că puiul de om şi apoi
omul nu poate să supravieţuiască singur ci doar îngrijit şi
susţinut de către membrii tribului, decurge că a fi în relaţii bune
cu membrii tribului este echivalent cu a-ţi maximiza şansele

pentru supravieţuire. Înainte de-a fi un obiect util, telefonul
şmecher este un simbol social, un semn care arată anumite
lucruri persoanelor care-l văd. Astfel, şmecheria telefonului
simbolizează nu doar apartenenţa la un trib oarecare, ci
apartenenţa la un trib care e foarte şmecher şi în pas cu moda
electronicelor, deci un trib foarte prosper, un trib cu şanse mari
la proliferare.
Lucrurile apar ceva mai complicate cu oamenii care îşi doresc
să se sinucidă, deşi foarte simple în adevăr – evitarea suferinţei
fiind una dintre principalele metode pentru prezervarea organ-
ismului, a scăpa de suferinţă era pe în preistorie un lucru
indicat în 95% dintre cazuri – din păcate în cazul sinucigaşilor
ea dă rezultatele pe care le cunoaştem toţi, unii sînt induşi în
eroare de acest mecanism al supravieţuirii şi aşa ajung să se
arunce de la etaj sau să consume mult mai multe pesticide
decît cele pe care le mîncăm toţi prin intermediul produselor pe
care le cumpărăm.
Orice dorinţă pe care o avem, are o componentă instinctuală,
legată mai mult sau mai puţin de dorinţa de supravieţuire, şi ea
mai are o componentă culturală, legată de contextul şi epoca în
care individul trăieşte. Astfel, în timp ce în Evul Mediu pentru a
stabili ierarhia în cadrul grupului oamenii bogaţi se întreceau în
a avea cît mai mulţi cai înhămaţi la trăsură, în epoca prezentă
oamenii se întrec în numărul de cai putere pe care il are
automobilul pe care îl deţin. Tot aşa, aceeaşi dorinţă instinctuală
generată de codul ADN care determină nevoia de reproducere,
era exprimată în timpurile biblice la unele triburi prin invadarea
unor regiuni vecine, luarea femeilor în sclavie sexuală şi uciderea
masculilor, în timp ce în epoca contemporană, acelaşi instinct
al reproducerii se traduce prin invadarea site-urilor de pornografie,
luarea organelor sexuale la mînă şi uciderea spermatozoizilor.
În funcţie de contextul cultural deci, instinctul nostru se transformă
în dorinţe diferite şi ne poate aduce să facem lucruri pe care am
putea sa le judecăm drept nu cele mai potrivite. Apare inevitabil
întrebarea dacă putem să schimbăm în vreun fel ceea ce vrem,
în aşa fel încît să vrem altceva.
Şi vestea bună este că putem schimba ceea ce vrea, iar vestea
proastă este că deşi este posibil, este considerabil dificil. Se
crede de obicei că vrerea are o structură simplă, şi că de pildă
un alcoolist pus în faţa paharului are de făcut o alegere simplă:
să bea sau să nu bea. Dacă reuşeşte să nu bea, s-ar zice că are
voinţă, iar dacă nu reuşeşte, s-ar zice că nu are voinţă.
În adevăr lucrurile sînt mult mai complicate decît atîta. În
structura vrerii, apar mai mulţi factori, cîţi exact –  nu ştiu să
spun, mai ales că unii sînt conştienţi, iar alţii sînt subconştienţi.
În timp ce alcoolistul nostru stă în faţa alegerii, poate rugîndu-l
pe Dumnezeu să depărteze acest pahar din faţa lui, constatînd
că în cele din urmă paharul nu vrea să plece nicăieri, el poate
începe să reflecteze serios la întrebarea existenţială din faţa
sa: a bea sau a nu bea – aceasta este întrebarea lui.
Şi întrebarea odată întoarsă pe toate părţile ne arată gradul de

complexitate al problemei pe care o avem în faţă. În timp ce se
gîndeşte la paharul din faţa sa, prin mintea alcoolistului nostru
or să treacă cel mai probabil o sumedenie de idei şi situaţii
conectate cu problema de faţă, ca de exemplu scandalul pe
care il va face nevasta odată ce va termina paharele următoare,
investiţia dezastruoasă de bani şi viaţă pe care a făcut-o în
alcool, distracţia pe care o încearcă cu prietenii săi alcoolişti,
disconfortul extrem pe care il va produce abstinenţa, problemele
de sănătate pe care i le-a produs şi i le va produce băutura,
plăcerea, eliberarea şi exuberanţa pe care le va încerca odată
ce a consumat destul alcool, frustrarea intensă pentru propria
neputinţă de-a renunţa la acest obicei toxic, eventualele dureri
de cap şi mahmureala prognozate pentru viitorul apropiat,
amintirile frumoase de la beţie, amintirile nu prea frumoase de
la beţie precum şi alte categorii de obiecte psihice care se
manifestă în capul său ca nişte oştiri ce se înfruntă pe cîmpul
de bătaie, în timp ce materia cenuşie este umplută de tensiune
iar capul de durere.

În afară de acestea pe care le ţine în conştiinţă, există şi acelea
pe care le ţine în afara conştiinţei, idei, imagini, sunete, memorii
şi emoţii ascunse care de asemenea se luptă cu ardoare pentru
dominaţie asupra celorlalte şi care-l fac pe alcoolistul nostru să
aibă o stare imposibilă de indecizie… parca ar mai bea un
pahar, parcă l-ar lăsa, parcă întinde mîna înspre el, parcă ar
mai retrage-o puţin.
O decizie este luată atunci cînd una dintre părţi cîştigă, şi în
acest context, în care noi recunoaştem că dorinţa noastră nu
este niciodată simplă ci este o dorinţă complexă aproape întot-
deauna opusă de contradorinţa sa, devine foarte util să
cunoaştem cum am putea ajuta pe una dintre părţi să cîştige în
detrimentul celeilalte. Acea parte din mintea noastră care se
cheamă raţiunea, poate să indice către împlinirea dorinţei ca
fiind un act avantajos pentru noi sau dezavantajos, după caz.
Astfel că pentru a înclina balanţa în favoarea uneia dintre
părţile combatante devine o problemă destul de dificilă, de
recrutare a aliaţilor pentru coaliţia pe care raţiunea o califică
drept dezirabilă şi de acţiuni concertate pentru dezintegrarea
opoziţiei. Variate metode sînt folosite de către psihologii
profesionişti şi de către cei amatori care sîntem noi, oamenii
comuni, iar cine le practică cu dedicaţie ajunge să fie un
maestru al propriilor dorinţe. Tehnici de exersare a voinţei,
diverse tipuri de meditaţie, practici de terapie comportamental-
cognitivă, apelul la puterea lui Dumnezeu, la susţinerea sau
presiunea familiei, recurgerea la promisiuni publice, integrarea
dorinţelor în sistemul de valori şi multe altele, toate acestea
reprezintă arme din arsenalul prin care putem să ne afectăm
dorinţele în direcţia dorită, adică să ajungem să vrem ceea ce
vrem şi să nu vrem ceea ce nu vrem.
Şi nu este lipsit de importanţă să menţionăm că nu este vreun

lucru nou, ci este un fapt al istoriei, acela că există tot felul de
oameni cu care intrăm vrînd nevrînd în contact, şi care vor să
vrem ceea ce vor ei să vrem, şi nu ceea ce vrem noi să vrem.
Se poate ca noi să nu vrem să consumăm Coca Cola deoarece
ne strică dinţii şi silueta, iar în partea cealaltă există împreună
cu dorinţa noastră de zahăr, un colectiv întreg de psihologi,
agenţi de publicitate, specialişti în marketing, artişti şi afacerişti
care se vor alia cu dorinţa noastră de zahăr împotriva dorinţei
de o siluetă frumoasă astfel încît oamenii ajung să fie ameţiţi
nemaiştiind ce vor ei de fapt. În societate întotdeuna vor exista
grupări care vor vrea ca noi să dorim produsele pe care ei le
pot confecţiona, fie că sînt băuturi alcoolice sau dulci, produse
de patiserie, obiecte de artă, ideologii imorale, obiecte sau
poveşti nemuritoare care ne garantează securitatea, obiecte de
uz casnic ori de uz intelectual,  şi tot felul de medicamente şi
terapii mai mult sau mai puţin funcţionale pentru probleme mai
mult sau mai puţin reale.
Unele dintre aceste grupări vor fi atît de scrupuloase în a ne
influenţa dorinţele încît ele nu vor pregeta să inventeze din
neant lucruri pe care noi nu le doream, lucruri fără de care eram
fericiţi şi fără de care acum nu mai avem liniştea. Vor să ne
influenţeze dorinţele din cauză că sînt şi ei oameni şi vor
chestii. Iar ceea ce noi trebuie să vrem, este să avem dorinţa
de-a fi stăpîni pe dorinţele noastre, căci dacă cineva este stăpîn
peste dorinţele noastre atunci el este stăpîn peste acţiunile
noastre iar noi sîntem sclavii acelui om. Eliberarea din sclavie
începe cu stăpînirea propriei dorinţe.
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Viața în Coreea de Nord 
– 10 lucruri de neconceput 

pentru restul lumii
Interesul pentru viața în Coreea de Nord și politica acestei țări
închise este în creștere peste tot în lume, în special datorită
declarațiilor belicoase reciproce nord-coreene și americane, pe
care mass-media le preiau cu frenezie.
Cu toate acestea, există foarte puține lucruri pe care le cunoaștem
cu adevărat despre Coreea de Nord: chiar și oamenii care au
călătorit acolo au opinii contradictorii despre stilul de viață local.
În acest articol am adunat câteva date interesante și aproape
necunoscute despre Coreea de Nord, care vă vor ajuta să
înțelegeți mai bine cum trăiesc nord-coreenii.

1. Americanii sunt numiți „nasuri mari”
Un soldat american din epoca
războiului coreean, pe un poster
de propagandă la Muzeul de
Război din Phenian.

Oamenii din Coreea de Nord
cred că toți americanii au na-
suri mari, ochi uriași și piept
păros. Conform mărturiilor
nord-coreenilor fugiți din țară,
la orele de sport, copiii
exersează uciderea soldaților
americani folosind manechine
de carton care reprezintă oa-
meni în uniformă militară, cu

nasuri uriașe și ochi mari, albaștri.

2. Coreea de Nord nu este o țară comunistă

Monumentul dedicat ideii Juche, Phenian

Este ceva obișnuit să credem că în Coreea de Nord ideologia
se bazează pe principiile marxism-leninismului. Cu toate acestea,
în realitate, Coreea de Nord a abandonat ideologia comunistă
în anii ‘50, când cultul personalității a încetat să mai existe în
Uniunea Sovietică.
Atunci, ideea Juche, formată în 1926 și considerată inițial ca o
continuare logică a teoriilor lui Marx și Lenin, a început să fie
aplicată. Cu toate acestea, în timp, toate referirile la comunism
au început să dispară din constituția nord-coreeană, iar în cea
mai recentă ediție, din 2009, ideea de comunism nu mai există
deloc.

3. Țara unde nu există impozite

Coreea de Nord este una dintre puținele țări ai cărei cetățeni nu
plătesc impozite. Impozitele (moștenire a „lumii vechi“) au fost
eliminate în 1974.
Doar organizațiile oficiale și persoanele care locuiesc și lucrează
în afara țării trebuie să plătească impozite și taxe.

4. Kimilsungia și Kimjongilia

Nu, nu sunt porecle ale Coreei de Nord, ci tipuri de flori:
kimilsungia este o specie orhidee hibridă, iar kimjongilia este
un hibrid de begonie. Deși niciuna dintre aceste flori nu este
considerată simbolul oficial al Coreei de Nord: acest rol îl are
magnolia. Chiar și așa, în fiecare an sunt organizate expoziții
de kimilsungii și kimjongilii. Pentru aceste date speciale, fiecare
familie încearcă să cultive cea mai frumoasă floare.

5. Coreea de Nord este unul dintre principalii exportatori de
fructe de mare din lume viata in coreea de nord - pescuit

Cel mai important partener comercial al Coreei de Nord este,
bineînțeles, China vecină, unde sunt exportate 60% din produsele
nord-coreene. Marfa care se vinde cel mai bine sunt peștele și
fructele de mare. Acesta reprezintă 25% din totalul mărfurilor ex-
portate în străinătate. În plus, Coreea de Nord se află între
primele 20 de țări din lume care exportă fructe de mare și pește.
O altă categorie de produse exportate masiv de Coreea de
Nord este cea a monumentelor produse la cerere. În studioul
„Mansudae”, unde se creează artă monumentală, se produc și
picturi și broderii.

6. Liderul țării este un mort

Kim Ir Sen, lider suprem al Coreei de Nord, alături de Nicolae
Ceaușescu

Coreea de Nord este singura țară din lume care are o formă de
guvernare atât de ciudată precum necrocrația. Kim Ir Sen are
titlul postum de președinte etern al Republicii.
Practic, aceasta înseamnă că șeful Coreei de Nord, Kim Jong-
un, liderul suprem, liderul partidului, armatei și poporului, nu
deține titlul de președinte. Asemenea contradicții există doar în
această parte de lume.

7. La festivalul Arirang participă 4% din populația țării

Festivalul Arirang din 2012, dedicat aniversării unui secol de la
nașterea lui Kim Ir Sen

Festivalul Arirang este cel mai mare spectacol de pe planetă,
care a intrat chiar și în Cartea Recordurilor. Aproximativ 100.000
de oameni participă la acest eveniment.
În plus, spectacolul are loc pe stadionul Reungrado 1 Mai: unul
dintre cele mai mari din lume, care poate găzdui până la
150.000 de spectatori.

8. La granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud există un
„oraș agitator”

Kijong-dong, un oraș-fantomă.

La granița cu Coreea de Sud se află orașul Kijong-dong, al
cărui scop era să îi arate vecinilor capitaliști toate laturile
pozitive ale părții de nord a acestei peninsule. A fost construit în
anii 1950, în momentul în care energia electrică din zonele
rurale era considerată un lux pe ambele laturi ale graniței.
În același timp, lumina se aprinde numai după un program
stabilit și întotdeauna în aceleași clădiri. Soldații au mers pe
străzile acestui sat și aceleași femei au spălat aceleași ferestre
timp de 15 ani.
Apoi, când telescoapele îi permiteau sudului să vadă mai bine
acest sat, a devenit evident că toate clădirle din Kijong-dong
erau doar „cutii” goale, fără podele, tavan sau pereți despărțitori.

9. Cine face mai mult zgomot?

Vedere cu Kijong-dong și un stâlp de drapel de 160 de metri, care ar
putea fi cel mai înalt din lume

Există o altă întâmplare ciudată legată de Kijong-dong. Timp de
mulți ani, nord-coreenii au lăsat difuzoarele pornite la un volum
foarte mare, pentru a propaga printre vecinii de după graniță
ideea că viața în Nord este minunată.
Cu toate acestea, în 2004, după ce au înțeles că această
metodă nu dă rezultate, nord-coreenii au început să emită
marșuri militare la volum maxim, 20 de ore pe zi. Drept răspuns,
sud-coreenii au apelat la faimosul K-Rock, rock specific sud-
coreean. Când zgomotul a devenit insuportabil, ambele părți au
oprit emisiile.

10. Kim Jong-un este unic
Kim Jong-un vizitează o
școală-internat din Phenian

În Coreea de Nord este
oficial interzis ca nou-
născuții să primească
prenumele conducătorilor
țării. Nu este singura
interdicție de acest gen
din Coreea de Nord: în
2011, tatăl lui Kim Jong-
un, Kim Jong-il, a emis

aceeași lege cu privire la numele său.
Dar cel care a început o astfel de tradiție extraordinară a fost
„bunicul și tatăl țării”, Kim Ir Sen. Toate aceste interdicții sunt
încă valabile.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Aroganta
In aceasta saptamana poti avea o atitudine destul de
aroganta, care nu iti va permite sa te integrezi foarte
bine in colectivul in care te vei afla. Partea buna este
ca vei avea mare incredere in abilitatile tale si nu te
vei lasa descurajata de nimeni si de nimic. Totusi,
pentru binele tau, ar trebui sa incerci sa fii mai
modesta si sa te evaluezi cat mai obiectiv posibil. Nu
insista asupra unei idei pentru care se pare ca esti
singura care manifesta interes.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Agitatie
Te asteapta o saptamana cat se poate de agitata, cu
multe evenimente si sarcini ce trebuie duse la bun
sfarsit. Nu iti poti cauta scuze pentru a evita sa faci
anumite lucruri, pentru ca, mai devreme sau mai
tarziu, totul va iesi la iveala, iar urmarile in cea ce te
priveste, nu vor fi placute. Gandeste-te ca aceasta
perioada nu va dura la nesfarsit, insa depinde de tine
cat de repede vei reusi sa te mobilizezi pentru a-ti in-
deplini indatoririle.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Tensiuni
In aceasta saptamana pot aparea tensiuni in relatia
cu cei apropiati, iar Marte este in cea mai mare parte
raspunzator pentru toate lucrurile negative cu care te
vei confrunta. Este foarte posibil sa intri in conflict cu
o persoana de varsta ta, iar motivul tine de o suma
de bani nerestituita la timp. Problemele nu se vor so-
lutiona prea curand, asa ca degeaba speri la o
impacare cat mai rapida. Persoana cu care vei avea
neintelegerea se va incapatana sa iti poarte pica
pentru o lunga perioada de acum incolo.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Solutii
In aceasta saptamana, tu reusesti sa gasesti solutia
pentru cele mai multe din problemele cu care se con-
frunta cei din jurul tau. Chiar daca de multe vei nu vei
fi implicata in mod direct in chestiunea respectiva, iti
vei da toata silinta pentru a veni cu un raspuns la
timp. Precouparile tale vor fi cu totul altele fata de ale
colegilor de munca, si nu pentru ti-ar fi indicat astfel
superiorii, ci pentru ca simti nevoia sa schimbi ceva
pe plan profesional.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Calcule                 
In aceasta saptamana nu iti faci prea bine calculele
cand vine vorba de buget, iar cheltuielile tale nu sunt
tocmai rationale sau de necesitate. Ce-i drept, treci
printr-o perioada destul de obositoare si stresanta,
asa ca poate fi de inteles de ce dai bani in stanga si
in dreapta intr-un mod bazat strict pe impuls. Totusi,
incearca sa iti rezolvi problemele prin terapie si
meditatie, nu prin achizitionarea unor produse de
care nici macar nu ai atat de multa nevoie. Iti lipseste
moderatia!
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Discutii
In aceasta saptamana nu mai tii cont nici macar de
propriile tale reguli sau principii. Iti reversi supararile
si frustrarea asupra partenerului de viata si te comporti
ca si cand nimic din ceea ce face acesta pentru tine
nu este suficient. Discutiile care vor aparea intre voi
nu pot avea urmari favorabile, asa ca este indicat sa
iei o pauza pentru a-ti pune in ordine gandurile si
pentru a reveni la o atitudine mai buna. Daca expui
problema asa cum trebuie si nu dramatizezi totul, vei
avea parte de intelegere si rabdare din partea celui
drag.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Precautie
In aceasta saptamana, inainte de a face orice, simti
nevoia de a cere parerea cuiva, de a te documenta si
de a aduna toate informatiile de care simti ca ai
nevoie pentru a nu da gres. Pe de-o parte, iti prinde
foarte bine ca esti precauta si iti calculezi cu grija
fiecare pas, insa pe de alta parte, este un mare
dezavantaj ca nu poti face nimic de una singura fara
a te panica. Asadar,  in zilele urmatoare, trebuie sa
gasesti calea prin care sa devii independenta.  
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Implicare
In aceasta saptamana incerci sa fii mai activa atunci
cand vine vorba de lucrurile care iti plac. Eviti pe cat
posibil imprejurarile care pot deveni agitate sau
aglomeratia, deoarece simti ca ai nevoie de mai
multa liniste macar pentru cateva zile. Nu lasa pe
nimeni sa iti strice starea, de vreme ce nici tu nu te
implici cu forta in viata nimanui. Claritatea gandurilor
iti permite sa iei mult mai rapid orice decizie, insa nu
trebuie sa mergi pe premisa ca tot ceea ce pui la
cale este si corect.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Dezvoltare
In aceasta saptamana ar fi bine sa pui accenul pe
activitatile culturale, sa incerci sa iti dezolvi cunostintele
si, daca este posibil, chiar sa urmezi un curs de spe-
cializare, ori sa continui ceva ce ai lasat mai demult
nefinalizat. Poti avea parte de o intamplare fericita
pe plan sentimental, iar bucuria pe care o vei resimti
nu se va pierde, ci se va citi pe chipul tau. Iti prinde
bine putina veselie, iar lucrurile vor lua o intorsatura
cu totul diferita atunci cand vei reusi sa fii mai opti-
mista.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Incurcaturi
In aceasta saptamana nu reusesti sa te organizezi
suficient de bine, asa ca de multe ori ramai in urma
cu sarcinile pe care le ai de indeplinit. Regretele sau
parerile de rau nu te vor ajuta sa imbunatatesti nimic,
dar poate te vor motiva sa schimbi ceva la modul tau
de abordare. Incearca sa nu dai vina pe altcineva
pentru greselile tale. Cel mai bine este sa fii sincera
cu tine insati si sa identifici cauza problemelor cu
care te confrunti, inainte de a arata cu degetul catre
altcineva.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Bariere
In aceasta saptamana, reusesti sa treci peste niste
bariere importante, fie ele fizice sau emotionale. Intr-
un fel sau altul, gasesti sursa blocajului tau, iar acest
lucru reprezinta inceputul unor schimabri majore,
care iti vor aduce mult bine. Nu ar strica sa devii mai
deschisa si sa iti largesti putin orizonturile, astfel
incat sa iti iasa in cale mai multe oportunitati, insa
este de inteles ca toate vin la timpul lor si nu este
cazul sa faci nimic fortat, mai ales daca nu simti ca
este momentul potrivit.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Libertate
Aceasta saptamana va evolua fara prea multe batai
de cap pentru tine, astfel ca vei avea parte de libertate
de exprimare din plin si nu vei intampina restrictiile
obisnuite. Chiar daca simti nevoia de a-ti lua o
vacanta, ori de a te retrage pentru un timp de la tot
ceea ce inseamna munca, un sfat bun ar fi sa mai ai
rabdare o perioada. Ar fi o greseala din partea ta sa
nu profiti de aceste momente in care totul poate
merge in favoarea ta.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine
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Catalogul din tenis la final de an:
Ce notă a primit Simona Halep

Dupa ce a incheiat in pre-
miera anul pe prima pozitie
in clasamentul WTA, Simona
Halep a primit cea mai mare
nota la finalul acestui sezon.
Jurnalistii italieni de la Sport-
Face au publicat "catalogul"
la final de an, iar Simona a
primit nota cea mai mare, 9.
"Ar fi meritat chiar nota 10
romanca, avand in vedere
ca a fost cea mai constanta
jucatoare in 2017, si, dupa

mai multe incercari esuate, si-a realizat in cele din urma visul
pe 9 octombrie si a urcat pe primul loc.
Un sezon foarte pozitiv pentru Halep, care a disputat trei finale
consecutive la Madrid, Roma si Roland Garros, aratandu-le ad-
versarelor cat de puternica e", a scris sursa citata.
Italienii mentioneaza ca singurul motiv pentru care nu i-au dat
10 este ca nu a castigat un turneu de Grand Slam.
Ce note au primit celelalte jucatoare:
Garbine Muguruza - nota 8
Caroline Wozniacki - nota 8
Venus Williams - nota 8
Jelena Ostapenko - nota 8
Elina Svitolina - nota 7.5
Caroline Garcia - nota 7.5
Karolina Pliskova - nota 7
Maria Sharapova - nota 6
Francesca Schiavone - nota 6
Camila Giorgi - nota 5
Angelique Kerber - nota 3

”Om fals, fără idei proprii!” 
Gică Popescu l-a ”desființat” 

pe Răzvan Burleanu
Apropierea alegerilor de la Federația Română de Fotbal creează
multe discuții legate atât de posibilii candidați, cât și de actualul
mandat al lui Răzvan Burleanu.

Gică Popescu, fost jucător important al Generației de Aur, dar și
fost candidat la președinția FRF, l-a criticat în termeni duri pe
Burleanu, despre care a mai spus și că l-a adus pe Mutu pentru
a-i fi garant la alegeri.
”Mutu a spus că va fi activ în actuala administrație pentru că de
acolo este plătit. Este normal. Când nu va mai fi plătit, nu va
mai fi acolo. Când a acceptat să facă acest pas, el a acceptat și
un pachet întreg, inclusiv susținerea președintelui. 
În plus, cred că unul dintre principalele motive pentru care Mutu
a fost adus la FRF este legat de apropierea alegerilor. Altfel,
nu-mi explic. De ce a făcut-o acum un an sau doi ani?
De fapt, pe actualul președinte nu-l interesează deloc viitorul
fotbalului românesc, ci imaginea proprie. Și cred că se pregătește
pentru altceva. pentru ce? Nu știu, carieră politică, altceva, nu
știu.
Răzvan Burleanu este un om fals, lipsit de idei proprii, care
preia tot ce face de la departamentul de comunicare, vine cu
răspunsurile și cu eventualele întrebări ale jurnaliștilor pe hârtie”,
a spus Popescu, la ”Fotbal Club”.
Chestionat asupra posibilului candidat al ”Generației de Aur” la
șefia de la Casa Fotbalului, Popescu a replicat:
”Niciun membru al Generației de Aur nu a ieșit public și nu a
anunțat că va candida la președinția FRF. Pentru mine, a
anunța o candidatură într-o emisiune de televiziune (n.r. - aluzie
la Florin Prunea) nu are nicio valoare. O candidatură serioasă
se anunță într-o conferință de presă, în care anunți clar ce vrei
să faci în cei patru ani, punctual, după care îți prezinți echipa
alături de care vrei să pleci la drum și proiectul în sine. 
Noi, la Cardiff, la acea deplasare, speculată de presă că s-a
făcut pentru a ne pune la punct candidatul, s-a discutat despre
alegeri doar cinci minute. Însă, chiar și așa, nu este obligatoriu
ca toți membrii Generației de Aur să suțină un fost coleg de-al
lor, dacă nu sunt de acord cu programul acestuia.

Ce, credeți că aș fi putut strica eu o prietenie, de 30 de ani, cu
Dan Petrescu, dacă acesta s-ar fi dus la echipa națională? În
nciun caz. Știu că asta este meseria lui, știu cât își dorește să
antreneze naționala, așa că nu erau probleme.
Generația de Aur nu trebuie amestecată în alegeri. Dacă mâine
Dan Petrescu sau Stelea candidează, dar nu-mi place programul
niciunuia dintre ei și nu-i susțin, asta nu va însemna automat că
devenim dușmani”, a mai spus Gică Popescu.

Bouchard refuză să vină în
România, după gestul făcut în 2015
Meciul dintre România și Canada, din primul tur al Grupei
Mondiale II, nu o va avea printre participante și pe Eugenie
Bouchard (locul 81 WTA), una dintre cele mai cunoscute
jucătoare din echipa oaspete.

Sportiva în vârstă de 23 de ani a ales să nu vină alături de
colegele sale la Cluj-Napoca, preferând să participe, în schimb,
la un turneu demonstrativ la New York, după cum anunță Tennis
Life.
La ultimul meci dintre România și Canada, în 2015, Eugenie
Bouchard a fost ținta controverselor, din cauza unui gest lipsit
de fair-play pe care l-a comis față de Alexandra Dulgheru, la
conferința de presă dinaintea meciului. Organizatorii le-au rugat
pe sportive să dea mâna, după tragerea la sorți. Dulgheru s-a
conformat, nu însă și Bouchard, așa că jucătoarea noastră a
rămas cu mâna întinsă.
Atunci, au apărut o sumedenie de comentarii negative la adresa
jucătoarei din Canada, care nu se afla la prima ispravă de acest
gen. Cu un an înainte, făcuse la fel cu Kristina Kucova, înaintea
unui meci Canada - Slovacia.
Întâlnirea dintre România şi Canada, din primul tur al Grupei
Mondiale II, va avea loc în perioada 10-11 februarie 2018, la
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca și va fi transmisă ÎN DIRECT
pe Digi Sport.
Partida se desfăşoară după sistemul cel mai bun din 5 meciuri:
primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă (10 februarie),
urmând ca duminică (11 februarie) să se dispute celelalte două
meciuri de simplu şi cel de dublu.
Preţurile biletelor pentru întâlnirea găzduită de Sala Polivalentă
din Cluj-Napoca sunt: 110 lei (inel 1), 90 lei (inel 2) şi 75 lei (inel
3). Pe o comandă pot fi achiziţionate cel mult 4 bilete pentru
fiecare din cele două zile.
Acesta va fi primul meci de la instalarea lui Florin Segărceanu
în funcția de căpitan nejucător la echipa de Fed Cup a României.

Miriuţă, dat afară de la Dinamo
Vasile Miriuta a fost dat afara de la Dinamo in urma unei
sedinte cu scantei ce a avut loc marti seara.
Conducerea "cainilor" a decis sa renunte la serviciile antrenorului
in varsta de 49 de ani, dupa cum anunta cei de la Telekom-
sport.
Adus la Dinamo la finalul lui septembrie, Miriuta a rezistat in
Stefan cel Mare ceva mai putin de doua luni, rezultatele fiind
extrem de slabe.

In noua meciuri pe banca "ros-albilor", fostul international
maghiar nu a reusit decat trei victorii, doar doua in campionat,
echipa ajungand dupa 18 etape in afara locurilor de play-off.
Sursa citata sustine ca inlocuitorul lui Miriuta este Claudiu
Niculescu, actualul antrenor de la FC Voluntari.

FCSB transferă încă un jucător 
de la Dinamo

FCSB nu renunta la transferurile de la Dinamo si este foarte
aproape de a inregimenta un alt jucator.
Slovacul Adam Nemec este dorit insistent de Gigi Becali, iar
patronul celor de la Dinamo pare ca a fost convins de ultima
oferta. Potrivit celor de la Telekomsport, Ionut Negoita s-a
intalnit marti seara cu presedintele FCSB, Valeriu Argaseala,
iar negocierile s-au incheiat cu un acord.
Vicecampioana il va transfera pe Nemec in luna ianuarie, iar Di-
namo va incasa in schimbul atacantului 400 de mii de euro.
Suma este una uriasa daca ne gandim ca slovacul este pe final
de contract si poate fi luat gratis la finalul sezonului.
Adam Nemec este al doilea atacant transferat de FCSB de la
Dinamo, francezul Gnohere devenind golgheterul Ligii 1 la
jumatate de ani de la trecerea in Berceni.

Nu vor pistă, dar au piscină! 
S-a construit primul stadion 

cu un sector în care fanii 
se pot bălăci și uita la meci

În România construcția stadioanelor este o adevărată bătaie de
cap, însă nu același lucru se poate spune despre Australia.
Dacă dinamoviștii voiau un stadion fără pistă, în Australia există
un stadion cu piscină. Pe stadionul de cricket Gabba Brisbane
s-a construit o piscină imensă în locul peluzei.
În zona piscinei însă nu poate sta oricine dorește. Purtătorul de
cuvânt al stadionului a explicat cum sunt aleși spectatorii:
"Oamenii pot purta pur și simplu cea mai bună îmbrăcăminte de
plajă sau costume de baie și vor fi aleși la întâmplare din rândul
mulțimii".

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

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

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Etapa cu numarul 18 a Ligii 1 s-a
incheiat luni seara, dupa duelul dintre
FC Voluntari si FC Viitorul.

Iata rezultatele complete inregistrate in
aceasta runda:

VINERI
ACS Poli Timisoara - FC Botosani 1-1
CSM Poli Iasi - FCSB 1-0

SAMBATA
Sepsi - Gaz Metan 0-0
CSU Craiova - Juventus Bucuresti 3-1

DUMINICA
Concordia - Astra 1-2
Dinamo - CFR Cluj 0-2

LUNI
Voluntari - Viitorul 0-0

Clasamentul este condus de CFR Cluj,
ardelenii revenind pe prima pozitie
dupa ce FCSB a pierdut neasteptat in
deplasarea de la Iasi.

1. CFR Cluj 40 puncte
2. FCSB 38p
3. CSU Craiova 36p
4. FC Botosani 32p
5. FC Viitorul 30p
6. Astra Giurgiu 28p
-----------------------------------------------
7. Dinamo 24p
8. Poli Iasi 24p
9. Poli Timisoara 23p
10. FC Voluntari 21p
11. Concordia Chiajna 17p
12. Sepsi OSK 12p
13. Gaz Metan Medias 11p
14. Juventus 9p

Golgheterul campionatului este in con-
tinuare francezul Gnohere, cu 10 goluri
marcate in cele 18 runde ale sezonu-
lui.

Etapa  a-18-a
Metaloglobus 0 - 3 Afumaţi Afumaţi
Dacia Unirea Brăila 3 - 4 UTA Arad
Târgu Mureş 4 - 1 Pandurii Târgu Jiu
Ripensia Timişoara 0 - 2 ASU Poli Timişoara
Luceafărul Oradea 1 - 1 Ştiinţa Miroslava
Sportul Snagov 2 - 0 Foresta Suceava
Chindia Târgovişte 2 - 2 Dunărea Călăraşi
Argeş 2 - 1 Olimpia Satu Mare
Academica Clinceni 5 - 2 Baloteşti
Mioveni 1 - 1 Hermannstadt

Clasamentul
1 HERMANNSTADT 41
2 Dunărea Călăraşi 40
3 Chindia Târgovişte 36
4 Academica Clinceni 32
5 Târgu Mureş 31
6 Afumaţi 31
7 ASU Poli Timişoara 30
8 Sportul Snagov 26
9 Argeş 25
10 Mioveni 24
11 Ripensia Timişoara 21
12 UTA Arad 21
13 Olimpia Satu Mare 20
14 Metaloglobus 19
15 Dacia Unirea Brăila 17
16 Pandurii Târgu Jiu 17
17 Luceafărul Oradea 17
18 Baloteşti 17
19 Foresta Suceava 14
20 Ştiinţa Miroslava 13

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in etapa a 18-a si clasamentul

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Becali zice că FCSB intră în rândul marilor cluburi:
”Fac un orășel, îi țin ca la armată, le fac și biserică.

Mănâncă numai bio”
Gigi Becali și FCSB sunt pregătiți să devină un concurent serios pentru Academia Hagi, care în
acest moment domină competițiile dedicate juniorilor. Finanțatorul ”roș-albaștrilor” se gândește tot
mai mult la viitorul echipei și spune că pentru a fi capabil să se bată cu cluburile mari din Europa
va pune bazele unei academii de fotbal ultramoderne.

Gigi Becali a dezvăluit că a
investit masiv pentru a pune
la punct un adevărat "laborator"
pentru tinerii jucători. ”Am în-
ceput proiectul. Am investit
două, trei milioane de euro,
pe care le-am pierdut din cauza
crizei, a trebuit să mă restrâng.
Acum, cel puțin pentru mine,
nu mai e criză și fac acest
proiect”, a spus Gigi Becali.
În acest sezon, FCSB și-a
asigurat o sumă impresionantă

în urma participării în Europa League, competiție unde a obținut calificarea în 16-imile de finală, după
1-1 cu Hapoel Be'er Sheva, cu două meciuri înainte de finalul fazei grupelor. Pe lângă această sumă,
”roș-albaștrii” vor mai încasa alte milioane de euro și din market pool.
Patronul vicecampioanei României va redirecționa o parte din bani pentru aparatele moderne cu
care noua academie va fi dotată. ”Am acontat anumite proceduri pe care le fac echipele mari. Aici
mă refer la proceduri medicale, de antrenament, de creștere a potenței fizice, de alergare. Aparaturi
care mă costă numai acum un milion de euro. Am plătit deja avansul”, a mai spus Becali 
Mai mult decât antrenamente, promite Becali, astfel că jucătorii vor face şi şcoala în incinta
Academiei, unde disciplina va fi strictă. Patronul spune că tot în incinta bazei vor fi construite o
biserică, o fabrică de mezeluri, totul spre buna desfășurare a activității. ”Școala o fac acolo, îi țin ca
la armată, le fac și biserică acolo. Mănâncă numai bio, ouă bio, lapte bio, carne bio. Fac și o făbricuță
de mezeluri acolo, le dau și acasă când pleacă, să mănânce bio. Au toate aparaturile medicale, totul
e acolo. Asta fac, un orășel. Ca să te poți bate cu ei (n.r. cu cluburile mari ale Europei), trebuie să faci
din punct de vedere medical și al sănătății ceva cel puțin la nivelul lor. Dacă nu faci asta din punct de
vedere al alimentației și al medicinei, nu ai cum să te atingi de ei”, a mai punctat Becali.
Cu facilităţile deja existente, la baza actuală din Berceni se pot antrena patru grupe de copii, dar
cantonamentul se va dezvolta pentru a putea oferi condiţii celor 11 grupe.

Singurul jucător de neînlocuit la FCSB:
"E calul de bătaie, generalul de război!"

Nicolae Dică a fost nevoit să ajusteze din mers strategia pe
care avea de gând să o folosească pentru meciul de Europa
League cu Viktoria Plzen, din etapa a 5-a a Grupei G. Tehnicianul
ar fi vrut să îi odihnească pe Pintilii, Teixeira și Budescu, dar
patronul a luat atitudine după înfrângerea de la Iași (0-1
VIDEO) și i-a schimbat planul antrenorului.
Finanțatorul Gigi Becali vrea să scoată maximum din acest
sezon de Europa League. Pentru o victorie în faza grupelor,
UEFA acordă 360.000 de euro, în timp ce egalul este răsplătit
120.000 de euro. În plus, echipa de pe primul loc va primi
600.000 de euro; locul secund primește 300.000 de euro.
Constantin Budescu (28 de ani) este văzut de patron drept
singurul jucător care nu trebuie să lipsească, atunci când
echipa are nevoie de victorie. Dacă în cazurile lui Pintilii și pe
Teixeira a acceptat să fie lăsați acasă, Becali a pus piciorul în
prag când a venit vorba despre coordonatorul de joc.
"Dică luase hotărârea că face strategia cu jucătorii dinainte cu
câteva zile. Îmi spusese că vrea să lase acasă câțiva jucători,
ca să îi avem odihniți pentru campionat și eu am fost de acord.
Mi-a spus de Pintilii, Teixeira... O singură obiecție am avut: i-am
spus că vreau ca Budescu să fie în lot, că vreau să câștigăm
meciul ăsta, dacă avem nevoie de el. A zis: 'Bine, dacă
dumneavoastră vreți, atunci îl ținem pe Budescu în lot'", a spus
Gigi Becali. "Budescu e calul de bătaie, nu se odihnește niciodată.

El tot timpul trebuie să fie în priză. El este generalul de război care nu are voie să lipsească. Îl
decapitez și pe el, dacă greșește, îți dai seama. Glumesc cu el", a mai spus finanțatorul de la FCSB.
La ultimul meci jucat de FCSB în Europa League, cu Hapoel Be'er Sheva (1-1), Constantin Budescu
a fost cel mai bun om de pe teren. A pasat decisiv la reușita lui Florinel Coman și putea să obțină și un
penalty și o eliminare, dacă arbitrii ar fi văzut că Elo a respins mingea cu mâna de pe linia porții.

Şumudică a băgat frica în antrenorii din Turcia: 
Al treilea tehnician demis după ce a fost învins de român

Marius Sumudica a bagat frica in antrenorii din Superliga turca
dupa ce trei dintre acestia au fost demisi ca urmare a unor in-
frangeri suferite in fata echipei romanului.
Cea mai proaspata "victima" este Mesut Bakkal, fostul de
acum tehnician al celor de la Genclerbirligi. Kayserispor,
formatia pregatita de Sumudica, s-a impus duminica pe terenul
lui Genclerbirligi cu scorul de 2-1, iar baskanii l-au dat afara pe
Bakkal. Pe parcursul acestui sezon, romanul a mai facut doua
"victime", Riza Calimbay fiind demis de la Antalyaspor si
Mustafa Akcay de la Konyaspor, ambii dupa infrangeri cu
echipa lui Sumudica.

Suporterii turci au sesizat acest lucru si au postat pe site-urile de socializare diverse imagini
amuzante cu Sumudica in prim-plan.
Cu fostul tehnician al Astrei pe banca tehnica, cei de la Kayserispor sunt pe locul 4 in Turcia, la
numai 4 puncte in spatele liderului Galatasaray.
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Escrocheria secolului XX: 
Omul care a vândut Turnul Eiffel

Era un om deosebit de șarmant, un manipulator înnăscut, cu o
prezență de spirit nemaiîntâlnită. Este vorba despre Victor
Lustig, bărbatul care a dus o viață demnă de film și a reușit es-
crocheria secolului XX: a vândut Turnul Eiffel! 
Victor Lustig era un nume binecunoscut în lume în anii 1900.
Descris ca un „personaj de poveste” de ziarul Milwaukee
Journal, bărbatul era faimos pentru viața luxoasă pe care o
ducea. Într-adevăr, Lustig chiar nu era un om obișnuit. De-a
lungul vieții, a comis cu un extraordinar talent numeroase es-
crocherii, păcălindu-i chiar și pe cei mai vigilenți. Dar adevărata
operă a lui Lustig a fost un act de o uimitoare îndrăzneală: a
reușit să vândă Turnul Eiffel. 
Începuturi învăluite în mister

Despre Lustig nu se știe nici acum mare lucru. În interviurile pe
care le-a dat din închisoare, bărbatul afirma că s-a născut pe 4
ianuarie 1890 în pe teritoriul de astăzi al Cehiei, în orașul
Hostinné (în germană, Arnau). Însă, în urma verificărilor făcute
ulterior la oficiul de stare civilă din Hostinné, nu a fost găsit
niciun copil cu numele de Victor Lustig. Din câte se știe, bărbatul
provenea dintr-o familie săracă și a fost pasionat de trucuri încă
de la o vârstă fragedă. 

Talentul său era dublat de un șarm irezistibil, o inteligență
deosebită și o extraordinară capacitate de manipulare. De
asemenea, Lustig era fluent în mai multe limbi străine. 
Lustig era un personaj atât de șarmant încât chiar și ziariștii de
la New York Times s-au văzut nevoiți să-i laude talentul. „Nu
era genul umil. În loc să fie teatral, era întotdeauna rezervat și
demn. Se comporta ca un nobil”, scria prestigiosul cotidian. 
După ce s-a plictisit de escrocherii mărunte, Lustig s-a decis să
dea lovitura. De această dată, marea provocare era să facă
bani vânzând ceva ce nu-i aparținea: Turnul Eiffel. Ideea i-a
venit după ce a citit un articol în care autoritățile pariziene se
plângeau de costul imens al întreținerii turnului. Lustig a trecut
imediat la treabă: a angajat un falsificator, care i-a confecționat
mai multe documente cu antetul guvernului francez. Apoi, a
invitat la o întâlnire șase oameni bogați care făceau afaceri cu
fier vechi, pentru a discuta o eventuală tranzacție. 
La întâlnire, Lustig s-a recomandat drept oficial guvernamental.
Le-a explicat oamenilor de afaceri că guvernul francez intenționează
să vândă Turnul Eiffel din cauza costurilor de întreținere ridicate.
Desigur, le-a cerut acestora să păstreze secretul cu privire la
negocieri, până la finalizarea tranzacției. Mai mult, pentru a
crea impresia de veridicitate, Lustig i-a dus pe investitori chiar
și într-o inspecție la Turnul Eiffel și a cerut oferte de la fiecare.
Desigur, escrocul știa deja că va accepta oferta lui Andre
Poisson, un om cu ambiții, care dorea să pătrundă în lumea
mare a afacerilor. Totuși, soția lui Poisson era suspicioasă, în-
trebându-se cine e acest oficial guvernamental, de ce totul era
secret și, mai ales, de ce tranzacția trebuia încheiată atât de
repede. Pentru a o liniști, Lustig a organizat o nouă întâlnire, în
care a „mărturisit”. Ca și oficial guvernamental, spunea Lustig,
nu câștiga suficient și avea nevoie de bani. Așadar, afacerea
trebuia să fie secretă. Poisson a înțeles imediat: avea de-a face
cu un oficial care îi cerea mită. 

Pentru a nu rata
tranzacția, omul de
afaceri i-a dat lui
Lustig și o sumă de
bani drept mită. 

Lustig a încasat atât prețul Turnului Eiffel, cât și mita și s-a făcut
nevăzut. Surprinzător, nu s-a întâmplat nimic după aceea. După
ce și-a dat seama că fusese înșelat, lui Poisson i-a fost atât de
rușine încât n-a raportat cazul la poliție. 
Prea încrezător în forțele sale după acest succes, Lustig a făcut
o greșeală fatală. O lună mai târziu, s-a întors la Paris și a
încercat din nou aceeași tactică. De data aceasta, însă, unul
dintre potențialii cumpărători s-a prins de înșelătorie și a anunțat
poliția. Totuși, Lustig a fost norocos și a doua oară și a reușit să
fugă în SUA înainte de a fi arestat. 

Cutia Românească

Pe lângă vânzarea Turnului Eiffel, o altă înșelătorie faimoasă a
lui Lustig a fost „Cutia Românească”. Potrivit afirmațiilor bărbatului,
cutia din lemn de cedru confecționa bani utilizând un sistem pe
bază de radiu. Lustig le spunea potențialilor „clienți” că, dacă
vor introduce două bancnote de 100 de dolari în cutie, din ea va
ieși câte o bancnotă de 100 de dolari la fiecare șase ore. 
Vrăjiți de posibilitatea de a se îmbogăți, sute de oameni au
cumpărat cutia, la prețuri de peste 30.000 de dolari. În următoarele
doisprezece ore, cutia producea două bancnote de 100 de
dolari (cele introduse anterior chiar de către victimă). Apoi, tot
ce mai ieșea din ea era hârtie albă. Bineînțeles, pe când
victimele își dădeau seama că au fost escrocate, Lustig era
dispărut demult. 

MICA PUBLICITATE
• Salon în Midtown Manhattan angajează manichiuristă și cosmeticiană

cu experiență. Tel. (212) 581 - 3343  Emilia.
• Vând la prețuri convenabile:
1) Aparat de ridicat un bolnav imobilizat (Power Lift)
2) Masă portabilă de masaj corporal      3) Sabie japoneză decorativă
4) Aparat electric de ras, marca Braun.

Tel.: 1(347) 527 - 1745
• 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

• 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)

• 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
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Ce se întâmplă când
facem o rugăciune

pentru dușmanii noștri!

Rugați-vă pentru dușmanii voștri!
Nu există persoană care să nu aibă dușmani. Cum îi facem pe
aceștia să uite de existența noastră și să-și vadă strict de viața
lor? Cu dragoste, multă blândețe și rugăciuni aducătoare de
mare folos în viața noastră.

Răbdare și post
Pentru a avea sănătate și noroc, contrar dorinței dușmanilor
noștri, cel mai bine este să postiți miercurea și vinerea și să ne
abținem cât mai mult de la mâncare sâmbăta și duminica.
Dacă aveți un dușman care vă dorește moartea, postiți în ziua
de marți, neconsumând nimic până la asfințitul soarelui. Pentru
un efect sporit, ar trebui să postească toată familia.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață cum să ne rugăm cu
adevărat pentru dușmanii noștri, zicând:
„Când te rogi, ai grijă ca nici o patimă să nu stăpânească
sufletul tău. Și mai cu seamă păzește-te ca nu cumva să spui
ceva care ar mânia pe Dumnezeu și nici să te rogi contra
vrăjmașilor tăi. Căci dacă faptul că ai dușmani este un lucru plin
de hulă, atunci gândește-te cât de mare rău este să te rogi
contra lor! Trebuie să cauți să afli pentru ce ai dușmani, dar nu
să-i acuzi. Ce iertare vei dobândi oare de la Dumnezeu în acel
timp în care ai tu nevoie de mila Lui cea mare, adică în
momentul în care te rogi, când tu atunci acuzi? Te-ai apropiat
de Dumnezeu ca să te rogi pentru păcatele tale proprii; nu
pomeni așadar păcate străine, ca să uiți propriile tale păcate!
Dacă te rogi pentru iertarea păcatelor, pentru ce vorbești de
pedeapsă? Trebuia să faci deci dimpotrivă, chiar să te rogi
pentru iertarea păcatelor vrăjmașilor, ca să poți să-L rogi pe
Dumnezeu cu îndrăzneală și pentru iertarea păcatelor tale”.

Citiți această rugăciune dimineața și seara
„Doamne Isuse Cristoase, Tu eşti blândeţea nespusă. Doamne,
Tu ai poruncit să-i iubim şi pe vrăjmaşii noştri. Și pe cei ce ne
hulesc şi ne clevetesc. Și să ne rugăm pentru ei, să-i iertăm.
Doamne, Te-ai rugat pentru vrăjmaşii Tăi ce Te-au răstignit pe
Cruce. Grabnică şi statornică mângâiere dă servilor Tăi, Isuse.
Când sunt mâhnite sufletele noastre în necazuri nu Te îndepărta
de sufletele noastre în necazuri şi primejdii. Ci ocroteşte-ne
pururea. Apropie-Te de noi. Apropie-Te Cel ce eşti pretutindenea.
Precum şi cu Apostolii Tăi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce Te
doresc uneşte-Te. Îndură-Te spre noi ca, împreună fiind cu
Tine, să lăudăm şi să mărim pe Spiritul Tău cel Sfânt. Doamne
atotţinătorule, doctorul sufletelor şi al trupurilor, Cel ce umileşti
şi înalţi, Care cerţi şi iarăşi tămăduieşti, pe robul Tău (aici se
rostește numele dușmanului), Tu eşti speranţa şi scăparea
creştinilor, zid neînvins.”

Doamne, miluiește-ne!
Doamne, Dumnezeule, dă-ne, Te rugăm, spiritul împăcării şi al
blândeţei creştineşti. Ca să iertăm din inimă toate vătămările
primite. Să ne împăcăm cu dușmanii noştri. Iar voinţa răutăcioasă
şi vătămările oamenilor să le învingem cu blândeţe creştinească
şi cu iubirea adevărată a aproapelui. Te mai rugăm, Doamne,
să le dai dușmanilor noştri pacea adevărată şi iertarea păcatelor
lor şi nu lăsa, Doamne, să părăsească viaţa aceasta pământească
fără credinţă adevărată şi pocăinţă sinceră. Iar nouă ajută-ne
să răsplătim răul cu bine şi să fim feriţi de ispitele diavolului şi
de toate primejdiile ce ne ameninţă din partea vrăjmaşilor noştri
văzuţi şi nevăzuţi. Amin”.

4 cele mai periculoase lucruri
pe care NU trebuie să le faci

după ce ai mâncat!
Majoritatea oamenilor optează să doarmă după ce mănâncă.
Acest obicei vă poate afecta grav sănătatea!
Iată 4 obiceiuri la care trebuie să renunți, după ce ai mâncat!
1. Nu mai bea ceai

Dacă bei o ceașcă de ceai după masă, trebuie să știi că
acesta poate interfera cu absorbția de fier. Ceaiul conține
acid taninic, iar acesta interferează cu fierul și proteinele din
alimente. Ceaiul poate reduce absorbția de fier cu 87%.
Deficitul de fier duce la dezvoltarea anemiei, scade imunitatea,
creează stare de oboseală și duce la lipsa poftei de mâncare.

2. Fumatul
Fumatul este un obicei extrem de periculos, mai ales după
masă. Țigara conține nicotină, iar aceasta interferează cu oxi -
genul, vital pentru producerea digestiei. Astfel, organismul va
absorbi mai multe elemente carcinogene, decât în mod obișnuit.
O țigară fumată după masă, este la fel de periculoasă precum
10 țigări fumate, una după alta…Mare atenție deci, întrucât
acest obicei duce la apariția cancerului de plămâni și de stomac!

3. Mișcare după masă
Chiar dacă atunci când eram mici ni se spunea să facem
mișcare după masă, nu este un obicei prea sănătos… Sportul
după masă poate duce la apariția crampelor și asta pentru
că organismul tău nu are timp să activeze metabolismul.
Digestia este crucială, deoarece aceasta menține sănătatea
organismului, chiar și a circulației sangvine.  Mișcarea, imediat
după masă poate duce la un conflict între mușchi și sistemul
digestiv, deoarece ambele au nevoie de circulație sangvină
intensă.
Dacă sângele nu este bine dispersat, calitatea ambelor
procese va fi afectată. În plus, musculatura va avea tendința
de a folosi toată energia organismului și astfel este foarte
posibil să ți se facă rău.Organismul va rămâne extenuat și va
avea nevoie de foarte multe ore de odihnă.
De asemenea, nu este recomandat nici să faci mișcare pe
stomacul gol, deoarece organismul tău nu va avea energia
necesară pentru a susține activitatea fizică. Cel mai bine
este să faci mișcare la două ore după masă și cu două ore
înainte de masă, aceasta este perioada optimă.

4. Somnul după masă
Somnul imediat după ce ai mâncat produce un disconfort
stomacal. Poate oricând să se instaleze refluxul gastroesofagian.
În plus, această practică suprasolicită inima și în timp, aceasta
poate ceda!

Elimină energiile negative
din locuinţă cu ajutorul acestui

truc simplu

Energiile negative sunt foarte nocive oriunde, dar mai ales în
spaţiul locuinţei. Locuinţa este un sanctuar, un refugiu în care
căutăm relaxare şi o atmosferă liniştită, iar energiile negative
pot transforma o oază de linişte într-un calvar.
Din fericire, există mai multe modalităţi simple de a alunga
vibraţiile nedorite.
Metoda pe care ţi-o prezentăm astăzi este utilă pentru detectarea
energiilor negative din locuinţă şi împiedicarea reîntoarcerii lor
în casă. Totodată aceasta iți va oferi protecția de care ai nevoie
și când întalnești persoane care iți fură energia pozitiva.
Aceasta procedură constă în prepararea unui cocteil de
ingrediente care alungă negativitatea şi reechilibrează energiile
casei si a persoanelor care locuiesc in ea.
Iată reţeta de preparare şi modul de folosire:
Ingrediente

– 7 căţei de usturoi
– 7 foi de dafin
– 1 litru de apă minerală

Instrumentar
– 1 pâlnie
– 1 sticlă cu dop de plută

Mod de preparare
Foloseşte pâlnia ca să torni apa minerală în sticlă, apoi introdu
în recipient căţeii de usturoi şi foile de dafin, iar la final fixează
dopul de plută pe poziţie. Sticla trebuie amplasată într-un colţ al
casei, într-un loc în care să nu poată fi observată. Şi asta-i tot!
Metoda descrisă de noi se foloseşte de multă vreme pentru
alungarea energiilor negative din spaţiile de locuit. Încearc-o şi
te vei convinge singur de cât de bine lucrează!

Cum să renunți la furie
și să fii fericit!

“Dacă porți cu tine multă furie și îi rănești adesea pe cei din jur,
este posibil să rămâi singur.” – Beverly Engel
Reprimarea emoțiilor ne face să ne simțim inconfortabil sau ne
poate readuce în memorie amintiri pe care mai bine le-am lăsa
acolo unde le este locul, în trecut!
Conform Dr. Jill Ammon-Wexler: „Ceea ce reprimă furia creează
un stres suplimentar în organism”. Cea mai bună decizie este
aceea de a renunța complet la ea, de aceea ți-am pregătit un
articol, care te va ajuta să faci asta!

6 METODE PRIN CARE SĂ RENUNȚI LA FURIE
REFLECTĂ ASUPRA SINELUI
Este primul pas spre eliminarea emoțiilor reprimate. Capacitatea
de a reflecta asupra emoțiilor, gândurilor și acțiunilor personale,
ne poate ajuta să scăpăm de furia dobândită pe parcursul vieții.
Încearcă să îți dai seama de când a început această trăire, cea
a furiei. Poate că a interferat cu o anumită experiență din viață.
Dacă nu te vei vindeca de ceea ce ai trăit în trecut, vei căra pe
întreaga durată a vieții regretele unor decizii greșite. Nu uita,
din orice poți învăța o lecție.
ÎNVAȚĂ SĂ IERȚI
Conform profesorului Robert Enright: „Stiința ne arată că procesul
de a ierta, eliberează persoana în cauză de furia acumulată,
reduce anxietatea și tratează considerabil depresia, ducând la
dobândirea stimei de sine.”
Asta nu înseamnă că trebuie să înveți doar să îi ierți pe cei din
jur, ci trebuie să începi cu tine. Apoi, lucrurile vor avea un curs
normal. Totul va veni de la sine, iertarea se învață!
VIZUALIZEAZĂ POZITIV
Atunci când te concentrezi pe lucruri negative, atragi emoții
negative. Cel mai bun mijloc prin care poți combate asta, este
să vezi un ansamblu pozitiv, în care furia și supărarea să nu își
facă simțită prezența. Poți opta să eliberezi furia prin alt mod,
artă, sport sau activități diverse. Învață să lași în urmă lucrurile
care nu îți fac bine!
ACCEPTĂ TRECUTUL
Nu este cazul să negi ceea ce a fost, dacă nu s-ar fi întâmplat
în acel mod, nu ai fi devenit omul care ești azi. Acceptarea zilei
de ieri, îți permite să o trăiești pe cea de mâine. Nu poți privi
drept, dacă porți în spate traumele trecutului.
ÎNȚELEGE PUNCTUL DE VEDERE AL CELOR DIN JUR
Atunci când îți vei face o auto-reflexie vei înțelege că această furie
se poate datora altei persoane. Înțelegerea punctelor de vedere
variate, te poate ajuta să te eliberezi de furie. Suntem persoane
diferite și gândim diferit. Cum ar fi dacă cineva ne-a tratat într-un
mod violent, să facem și noi același lucru? Nu ne-ar transforma
cumva în ceea ce urâm din tot sufletul? În astfel de cazuri trebuie
să te vindeci de unul singur, eliberează-te de resentimente!
ACCEPTĂ CĂ NU POȚI AVEA CONTROLUL ABSOLUT!
Sigur, putem controla anumite lucruri din viață: cu cine
interacționăm, unde lucrăm sau spre ce vrem să ne îndreptăm,
însă ceea ce întâlnim pe parcursul acestor experiențe nu
depinde în totalitate de noi. Conform Dr. Amy Johnson: „Lucrurile
se desfășoară cu ușurință atunci când acceptăm că nu putem
controla totul”
Nu putem controla acțiunile celor din jur, așa că nu ne va fi
deloc de ajutor dacă ne încărcăm cu furie. Ne vom face mai
mult rău decât bine…
Reprimarea emoțiilor duce la stres, depresie și anxietate! Repri-
marea furiei nu face o excepție, așa că elibereaz-o și simte-te
bine în pielea ta!




