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Probleme grave pentru Regele
Mihai. Principesa Margareta
a plecat de urgenţă în Elveţia

Principesa Margareta și Principele Radu au plecat duminică
seara de urgență în Elveția, după ce starea Regelui Mihai
s-a agravat.

„Starea generală a Regelui Mihai s-a agravat și prezintă o
slăbiciune accentuată, cu o scădere semnificativă a
rezistenței”, anunță un comunicat al Palatului Elisabeta.
„În această săptămână, Familia Regală va avea o rundă
de întâlniri cu medicii Majestății Sale, pentru a discuta
tratamentul curent al Regelui și pentru a primi sfatul lor în
circumstanțele actuale”, se mai spune în comunicat.
În octombrie, Casa Regală anunța că Regele Mihai se
află sub supravegherea permanentă a medicilor şi urmează
tratamentul, anunţă Casa Regală.
Este pentru prima oară în ultimul an când Casa Regală
face un astfel de anunț, după ce Regele Mihai, care de
curând a împlinit 96 de ani, a fost diagnosticat cu o formă
gravă de leucemie și cancer de piele.
De atunci, informațiile referitoare la starea Regelui Mihai
transmiteau în general că acesta are o stare de sănătate
fragilă, dar echilibrată şi are o stare de spirit bună.
Regele Mihai I - ultimul monarh din ţările Europei de Est
rămas în viață - s-a retras din viaţa publică la începutul
lunii martie a anului trecut, când Casa Regală a anunţat
că acesta a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid
metastazant şi leucemie cronică şi a fost supus unei
intervenţii chirurgicale la o clinică din Lausanne.

O organizație anarhistă,
prezentă, între organizatori,
la protestele de duminică

O organizație anarhistă a fost prezentă la protestele de duminică
seara, din Capitală, față de legile justiției.
Este vorba despre mișcarea de tip anarhist-fascist FreeKekistan,
care a afișat o pancartă în linia întâi.

Printre mesajele folosite de ei, a fost observat #rezistență.

Cum s-a umplut presa
internaţională de FAKE NEWS
despre protestele din România

Marile agenţii internaţionale de presă (Reuters, The Associated
Press, France-Presse) au publicat articole despre protestele de
duminică seara din Bucureşti şi alte oraşe din România. Relatările
agenţiile au fost preluate de alte publicaţii cunoscute, cu tot cu o
serie de informaţii false.
Dacă Reuters şi France-Presse au furnizat relatări destul de
exacte (chiar dacă preluau fără argumente tezele unei singure
tabere), The Associated Press (AP) a inserat în articolul preluat,
printre alţii, de New York Times, Washington Post şi Fox News, o
serie de informaţii care nu reflectă realitatea.
Informaţii false din relatarea AP:
1. Uniunea Europeană a criticat proiectul de modificare a legilor
justiţiei. NU este adevărat! Urmează discuţii oficiale pe proiect.
Anterior, doar reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti
s-a exprimat vag în legătură cu o serie de propuneri ale
ministrului Toader, care nu se mai regăsesc în proiectul depus
la Camera Deputaţilor.
2. Printre modificările care au generat protestul se numără şi
oferirea posibilităţii unei persoane condamnate să candideze
la preşedinţie. NU este adevărat! În legislaţia autohtonă există
deja această posibilitate. Un proiect care ar interzice acest
lucru (foarte posibil în mod neconstituţional) a primit doar un
aviz negativ în Comisia juridică din Senat.
3. Proiectul ar oferi ministrului Justiţiei prerogativa numirii procurorilor
de rang înalt. NU este adevărat! Preşedintele este menţinut în
schema numirii procurorilor şefi, fiind eliminat doar din procedura
de revocare. Chiar şi în proiectul iniţial, modificat între timp,
numirea o făcea secţia de procurori a CSM.
4. O comisie parlamentară a aprobat deja proiectul şi urmează
votul în plen. NU este adevărat! Proiectul abia a fost înregistrat
la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor.
Dincolo de articolele agenţiilor de presă, cunoscuta publicaţie
Politico realizează o relatare proprie a evenimentelor din România,
sub semnătura unei românce. Autoarea demonstrează că nu a
citit proiectul de modificare a legilor justiţiei, pentru că informaţia
principală despre document este falsă.
"Amendamentele propuse includ eliminarea prerogativei preşedintelui
de a numi procurorul şef anticorupţie, care în schimb ar urma să
fie nominalizat de ministrul Justiţiei şi apoi numit de CSM", scrie
autoarea. În proiectul de lege înregistrat la Camera Deputaţilor,
prerogativa numirii procurorilor şefi rămâne la preşedinte, în
forma actuală: ministrul justiţiei propune, CSM avizează, preşedintele
numeşte.

Iordache: Ori există o foarte
mare dezinformare, ori cei care
protestează nu cunosc legile.

Deputatul PSD Florin Iordache
a declarat, luni, că oamenii
care au protestat duminică
seara nu ştiut ce scrie în
proiectele de modificare a
legilor justiţiei. Iordache a
susţinut că ”ori există o foarte
mare dezinformare, ori cei
care protestează nu cunosc
legile”.
”Ori există o foarte mare dezinformare, ori cei care
protestează nu cunosc legile,
pentru că cele două probleme
invocate - cea cu nunirea şi
revocarea procurorilor, noi am prevăzut preşedintele să fie cel
care are ultima semnătură, iar în ceea ce priveşte Inspecţia
Judiciară, noi am prevăzut să fie instituţia independentă. Deci,
repet, dacă protestăm, haideţi să ne uităm şi pe legi”, le-a declarat
Iordache jurnaliştilor.
Peste 15.000 de oameni au participat duminică seară la protestul
din Capitală.
Iniţial, câteva mii de oameni s-au adunat în Piaţa Victoriei, iar la
ora 19.00 au plecat în marş spre Parlament pentru a protesta faţă
de modificările la legile justiţiei. Numărul protestatarilor a crescut
pe traseu. Când au ajuns în faţa Parlamentului, numărul
manifestanţilor ajunsese la peste 15.000. Aici, oamenii au scandat
”DNA să vină să vă ia”, ”Nu vrem să fim conduşi de hoţi”.
Şi în mai multe oraşe din ţară au avut loc proteste.
Peste 10.000 de oameni s-au strâns în mai multe oraşe din ţară
şi au protestat faţă de modificările la legile justiţiei. Oamenii au
scandat lozinci împotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar şi împotriva
ministrului Tudorel Toader. La Cluj au fost peste 4.000 de
manifestanţi, la Sibiu peste 3.000, iar la Timişoara peste 2.000 de
oameni. În cele mai multe oraşe din ţară manifestanţii au pornit în
marş pe străzi.
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PARADISE PAPERS:
Cutremur al elitei mondiale.
Secrete dezvăluite

Afacerile cele mai mari ale lumii, primele în top, și figuri globale în
politică și sport, care și-au adăpostit averea în paradisurile fiscale,
sunt dezvăluite în această săptămână într-o investigație majoră
privind imperiile offshore ale Marii Britanii.
Detaliile vin dintr-o scurgere de informații care arată cum corporațiile
își pot proteja, în mod legal, bogăția, deși abuzează de neplata
taxelor. Acest material care provine de la doi furnizori de servicii
offshore și arhivele a 19 paradisuri fiscale au fost obținute de
către ziarul german Süddeutsche Zeitung. Proiectul a fost numit
PARADISE PAPERS și dezvăluie un scandal imens.
Conform informațiilor publicate, milioane de lire aparținând Reginei
Marii Britanii au fost investite într-un fond ale insulei Cayman și o
parte din bani a ajuns la un retailer acuzat că exploatează familiile
sărace și oamenii vulnerabili.
PARADISE PAPERS vorbește și despre afacerile offshore ale
membrilor cabinetului Donald Trump, consilieri și donatori, inclusiv
efectuarea unor plăți substanțiale de la o firmă co-deținută de
ginerele lui Vladimir Putin către grupul de transport maritim al
secretarului de comerț al SUA, Wilbur Ross.
Twitter Facebook și Apple, implicate în afaceri
Twitter și Facebook au primit sute de milioane de dolari în investiții
care duc către instituții financiare de stat ale Rusiei.
Și premierul Canadei este implicat într-un trust care evită taxele.
De asemenea, corporații precum Nike și Apple au făcut evaziune
fiscală. În plus, doi miliardari ruși s-ar fi folosit de scheme offshore pentru
a-și aduce influența în cluburi de fotbal precum Arsenal și Everton.
Dezvăluirile vor pune presiune pe liderii mondiali, inclusiv Donald
Trump și Theresa May, care au promis să împiedice schemele de
evitare a plății taxelor. În acest timp, companiile internaționale își
mută o parte crescândă a profitului în offshore - 600 de miliarde
de euro doar în ultimul an. Toate aceste informații strânse vor fi
dezvăluite de către economistul Gabriel Zucman într-un studiu
care va fi publicat în curând, scrie Theguardian.

Al Treilea Război Mondial. Top
10 țări în care vei fi în siguranță

Lumea stă pe un butoi cu pulbere, situația fiind la nivelul cel mai
alarmant de la finalul Războiului Rece.

Nu puțini sunt cei care se tem că situația tensionată dintre SUA,
condusă de Donald Trump și Coreea de Nord și Iran ar putea da
naștere unui conflict care să atragă NATO, Rusia și China,
devenind o conflagrație mondială. Iătă care sunt statele cele mai
sigure, un top bazat pe Indicele Global al Păcii 2017.
10. Irlanda. Ţara practică neutralitatea militară şi e neutră din
punct de vedere internaţional din anii 30. Dacă izbucneşte un
război, va rămâne, probabil, neutră.
9. Elveţia. Faimoasă pentru neutralitatea sa militară, nu a participat
la un război pe alt teritoriu din 1815. În plus, munţii reprezintă
fortificaţii naturale care o protejează de o invazie străină.
8. Slovenia. Dacă se iscă un conflict internaţional, ţara se poate
bizui doar pe resursele sale. În plus, a fost în mare parte în
afara conflictelor militare în primul şi al doilea Război Mondial.
7. Fiji. Mica insulă din sudul Oceanului Pacific, ţara e izolată geografic
şi deci sigură şi s-a ţinut departe de conflicte globale mereu.
6. Danemarca. ar putea fi "târâtă" într-un război datorită statutului
său în NATO, dar are un mare atu, Groenlanda, o regiune nealiată politic şi izolată.
5. Austria. Se află pe locul 4 din 163 de ţări în Indexul Global de Pace
2017 şi e considerată sigură din toate punctele de vedere.
4. Portugalia e considerată una dintre puţinele ţări europene în care
populismul de extremă dreaptă nu şi-a făcut apariţia.
3. Noua Zeelandă. E o ţară care se susţine din resursele sale şi nici
chiar dacă ar fi în situaţia în care ar fi "ruptă" de restul lumii nu ar
avea de suferit. În plus, este izolată de zonele potenţiale de conflict.
2. Canada. se află pe locul 8 în topul celor mai pacifiste ţări din
lume, dar pe locul doi în topul Indy 100, cu un scor excepţional
de mic la posibilitatea de implicare în conflicte interne sau
internaţionale.
1. Islanda. este, fără îndoială, cea mai liniştită ţară din lume,
aflându-se departe de puterile implicate în conflictele globale SUA, Rusia, Coreea de Nord şi Iran- şi reprezintă, astfel, cel
mai sigur loc în care te-ai putea afla în cazul în care izbucneşte
cel de-al Treilea Război Mondial.
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Unirea României
cu R.Moldova, între vis
şi campanie electorală
- se va putea realiza?

Unirea Romaniei cu Republica Moldova a fost un nou subiect
de aruncat "sageti" intre fostul presedintele Traian Basescusi
fostul premier Victor Ponta. Insa acest proiect poate fi realizat
in viitorul apropiat?

Basescu a mentionat ca proiectul reunificarii celor doua tari ar
trebui sa devina unul prioritar, insa prim-ministrul l-a sfatuit sa
fie mai rezervat in declaratii, pentru ca acestea sa nu fie folosite
de presedintele partidului comunist moldovean in campania
electorala, pentru a castiga alegerile.
Perspective promitatoare
Republica Moldova a semnat in aceasta saptamana Acordul de
Asociere cu Uniunea Europeana (UE), la Vilnius, impreuna cu
Georgia. Evenimentul este unul istoric pentru tara vecina
Romaniei, deoarece ii deschide foarte multe oportunitati noi.

R.Moldova si Georgia au parafat Acordul de Asociere cu UE.
Iurie Leanca: Traim un moment istoric
In afara de facilitarea schimburilor comerciale, un alt pas inainte
facut prin aceasta intelegere este si catre a indeplini un vis:
unirea cu tara-mama.
Insa moldovenii mai au mult de munca, iar daca merg in
continuare pe drumul catre integrarea in Europa, ar putea
impusca doi iepuri in acelasi timp, avand in vedere ca progresele
care trebuie facute pentru a intra in UE ar ajuta si la indeplinirea
visului unirii cu Romania.
"Unificarea celor doua tari poate fi perceputa ca un ideal politic,
iar faptul ca Republica Moldova a semnat acordul de asociere
cu UE conteaza foarte mult si face mai realist un progres inspre
unire. Totusi, nu este un lucru care se va intampla in cativa ani,
ci va dura ceva mai mult, iar cel mai probabil scenariu este ca
unirea sa se intample odata cu intrarea Moldovei in UE", a opinat
Aurelian Dochia, pentru Ziare.com.

Pentru a reuni cele doua teritorii, nu doar Republica Moldova
trebuie sa faca progrese economice, ci si Romania.
"Ar fi ideal ca sa existe o compatibilizare a economiilor, intr-un
fel se pune problema unei experiente pe care Romania deja a
avut-o in procesul de aderare in UE, e bine ca legaturile
economice sa se intareasca tot mai mult, la fel si comertul si
investitiile. Cred ca ele sunt ajutate de proiectul Moldovei de a
adera la UE, pentru ca intr-un fel si compatibilizarea celor doua
economii se va face automat si ar putea sa constituie un element
esential in pregatirea unirii", a mai aratat analistul.

Prea multe obstacole in calea unirii?
Insa privita din exterior, unirea Romaniei cu Republica Moldova
nu este un proiect fezabil in viitorul prea apropiat. Iar motivele
principale ar fi opozitia Rusiei si problema Transnistriei,
considera Andrew Macdowall, analist pe piete emergente si
corespondent la publicatia Financial Times.
"Nu sunt foarte sigur ca UE va sprijini ideea de a aduce in
interiorul blocului comunitar o tara saraca, care are un teritoriu
disputat si care se confrunta cu multa coruptie si crima
organizata. In plus, pana si premierul moldovean Iurie Leanca
a specificat faptul ca statul pe care il conduce nu este pregatit
inca pentru reintregirea cu Romania, desi crede ca la un moment
dat acest lucru se va intampla", a spus analistul.
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Iurie Leanca: R. Moldova nu e pregatita sa se uneasca cu
Romania. Prefera sa se integreze in UE
Avand in vedere toate acestea, proiectul unirii celor doua tari nu
este fezabil in viitorul apropiat.
"Iar declaratiile lui Traian Basescu fac parte din strategia sa de
a starni controverse si discutii, pe de o parte, iar pe de alta parte,
seful statului roman tinteste si alegerile prezidentiale din 2014.
Desi nu mai poate candida, cel mai probabil pregateste terenul
pentru altcineva, cum ar fi fostul premier Mihai Razvan
Ungureanu. Iar UE nu are de ce sa fie ingrijorata de astfel de
afirmatii, pentru ca unirea nu are cum sa se intample prea
curand", a punctat Andrew Macdowall.
Strategia unirii cu Moldova, asul din maneca lui Basescu

Beneficiile unirii
Ipotetic vorbind, daca reintregirea va avea loc, Moldova va
beneficia de fondurile europene si de un acces mai mare catre
pietele de pe batranul continent. Insa Romania, care deja este
una dintre cele mai sarace state membre UE, va avea probleme
serioase in a absorbi o tara cu dispute teritoriale si etnice, care
se confrunta si cu crima organizata.
"In afara de a indrepta 'raul' vazut de unii romani - adica
infiintarea statului independent Republica Moldova dupa ruperea
de URSS - nu vad care ar fi alt beneficiu al unirii celor doua tari",
a semnalat Andrew Macdowall.
Totusi, el considera ca cele doua state ar trebui sa isi intareasca
si mai mult relatiile.

Ce cumparam si ce vindem in Republica Moldova
Pentru R.Moldova, Romania este o piata de desfacere mare, cu
acces catre alte state din UE. Pentru Romania, R.Moldova
reprezinta o destinatie pentru exporturi si investitii, iar comertul
liber si realizarea proiectelor bilaterale va aduce multe beneficii
si tarii noastre.
"In consecinta, granitele europene nu pot fi batute in cuie, mai
ales in partea de Est - cateva exemple sunt Kosovo, Muntenegru
si chiar Moldova insasi. Nu as fi surprins daca harta Europei se
va schimba in urmatoarea suta de ani, prin cai diplomatice sau
razboi", a conchis analistul international.
R.Moldova si Romania - date economice
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* În zona Brașovului și în Argeș, urșii vin deseori în
localități, căutând mâncare. Legea nu permite
uciderea acestora, așa că oamenii fug de urși ca
dracul de tămâie.

* Donald Trump s-a pronunțat împotriva programului
Loteria Vizelor, prin care se distribuie aproape
50.000 de vize în țările cu o rată scăzută de
emigrație în SUA. Președintele a spus: ”Voi cere
Congresului să inițieze imediat demersurile pentru
a pune imediat capăt acestui program. Loteria
Diversității sună frumos, dar nu este frumos, nu este
bine”. Domnule președinte, poate ați vrea să faceți
o excepție pentru România că, se știe, noi, românii
iubim America și avem o judecată sănătoasă, nu ca
alții. O dovadă e și comunitatea româno-americană.

* Până la sfârșitul anului, vor fi eliberați din închisori
peste 10.000 de deținuți, între care 135 tâlhari, 47
violatori și 33 criminali care au fost eliberați recent.

* Medicii trag semnalul de alarmă: alimentele care
sunt foarte dăunătoare pentru inimă sunt semințele
de floarea-soarelui, prăjite și sărate. Până mai ieri
se spunea exact contrariul. Ce să mai crezi?

* Un tânăr din Timișoara a fost bătut crunt de trei romi,
chiar în fața casei iubitei sale pe care încercase so apere de agresiunea romilor. Tânărul s-a ales cu
o dublă fractură maxilară și încă nu poate vorbi și
nici nu poate mânca.

* Recent, autoritățile din Bulgaria au luat mai multe
măsuri contra migranților declarând: ”Mai bine să
creștem pensiile decât să hrănim străini”. Corect!
Se referă la emigranții arabi.

* În județul Vaslui sunt doar 40.000 de persoane angajate, dar peste 90.000 de șomeri. De fapt, întotdeauna estul României a fost lăsat fără investiții
pentru dezvoltare economică.
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* Cerșetorii romi au împânzit terasele Aradului și sunt
foarte agresivi. O femeie a refuzat să dea bani unei
cerșetoare insistente și aceasta din urmă a împins
cu putere ușa mașinii peste femeie și i-a reproșat
că nu îi face loc…

* Ucraina și-a ales viitorul și va adera la Alianța NordAtlantică, ceea ce îl îngrijorează mult pe Vladimir
Putin. Tensiunile dintre Rusia și Ucraina se
amplifică. Problema e dacă NATO dorește Ucraina.

* Pentru că a folosit, după orele 11 seara, în concertele sale, un grup de tineri naiști români, celebrul
dirijor olandez Andre Rieu a fost amendat de
autoritățile patriei sale cu 236.000 euro. S-a aflat că
acestui mare dirijor îi plac tinerii de același sex cu
el…
* Președintele Klaus Iohannis a declarat că ”în zece
ani de UE, PIB-ul României aproape s-a dublat, iar
puterea de cumpărare a crescut cu 20%”.
* Doi bărbați au fost găsiți împușcați pe un câmp de
lângă Târgoviște. Unul din ei era consilier local.

* Donald Trump a declasificat o parte importantă din
documentele secrete privitoare la asasinarea ( în
1963) a președintelui american John F. Kennedy.
* După 66 de ani de căsătorie, Ion Iliescu și-a distrus
albumele cu fotografii de familie, motivând că el nu
este fotogenic... La bătrânețe mulți o iau rezna.

* Traian Băsescu a spus: ”Am o pensie de 3.300 lei;
dacă vor fi majorări, mai primesc 300 lei. Mai am o
indemnizație, dar nu poți să știi niciodată dacă se
supără Parlamentul și o taie”. Lasă că mai ai matale
pus deoparte...
* Într-un lan de grâu, un artist italian a creat portretul
uriaș al liderului nord-coreean Kim Jong-Un. Sub
imaginea dictatorului a scris ”Pericol!”

* În localitatea Peștera Bolii (jud. Hunedoara) trei persoane au fost surprinse sub un mal de pământ.
* Actorul Brad Bufanda (34 de ani) s-a aruncat în gol
de pe o clădire înaltă din Los Angeles și a decedat
pe loc.

* Teroristul din New York, Sayfullo Saipov (29 de ani),
care a ucis 8 persoane și a rănit alte 12, s-a declarat
fericit și a cerut arborarea steagului Statului Islamic
în camera sa de spital. Donald Trump a spus că
teroristul ar trebui să primească pedeapsa cu
moartea. Corect!

* România își reîmprospătează flota de limuzine și autovehicule speciale de intervenție antiteroristă.
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* Celebra tenismană Serena Williams este implicată
într-un scandal sexual cu fostul iubit al unei
românce. Este vorba de Brett Ratner, realizator de
film în Hollywood, care fusese logodit cu modelul
român Alina Pușcău. El este acuzat de 6 femei de
hărțuire sexuală. Cred că cele 6 au mare nevoie de
bani!

* Soția lui Chuck Norris (77 ani), care are doar 54 de
ani, este la un pas de moarte. Chuck a dat în
judecată 11 companii de medicamente pe care le
acuză că i-au ”otrăvit” soția. E posibil.
* Un om hâtru din Gura Humorului a spus: ”Culmea
Revelionului este că bei într-un an și te îmbeți în
altul”... A avut dreptate!
* În timp ce restricționează drepturile femeilor, Arabia
Saudită a acordat cetățenie unui robot-femeie...

LA ORA DE UMOR

Celebrul compozitor Hans von Bulow s-a lovit pe
stradă de un trecător care s-a oprit și s-a răstit la
muzician:
- Dobitoc!
Bulow și-a scos pălăria și i-a spus:
- Încântat de cunoștință, numele meu e Bulow.
* * *
Aflat la o petrecere cu aristocrați, marele scriitor irlandez Bernard Shaw a fost interpelat de gazdă, o femeie nu prea inteligentă care l-a întrebat:
- Am auzit că peștele regenerează materia
cenușie. Spuneți-mi, vă rog, ce pește ar fi bine să
consum?
Răspunsul veni prompt:
- Balenă, doamnă, balenă!
* * *
- Câte sticle de bere bei pe zi? îl întreabă doctorul pe
pacient.
- Opt-zece sticle.
- Colosal! Eu nici apă nu aș putea să beau atât.
- Păi, domnule doctor, apă nici eu n-aș putea să
beau atâta.

VORBE ÎNȚELEPTE

Omul până nu slujește, stăpân nu ajunge.
(Anton Pann)
* * *
Nu înțeleg să abdic vreodată de la conștiința mea
pentru a-mi asigura o carieră.
(Mihail Drumeș)
* * *
Oamenii își schimbă simpatiile și purtarea cu aceeași
iuțeală cu care își schimbă interesul. N-am nicio
îndoială în această privință.
(Arthur Schopenhauer)
* * *
Într-o lume absurdă, inteligența este o absurditate.
(J. Goethe)
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Mesajul unei asistente de pe ambulanță a creat
reacții uimitoare în mediul virtual

O cheamă Ioana, locuiește în București și le-a
răspuns tuturor celor care au întrebat-o de ce a
ales să practice această meserie.
Pentru cei care au criticat-o, mesajul tinerei ar
putea fi o adevărată lecție de viață. Ioana
își iubește meseria și le-a spus tuturor ce presupune ea.
Mesajul unei asistente de pe ambulanță, postat
pe contul de Facebook
„Salut ! Io, pe numele dă botez mi-s Ioana. De
doi ani de zile, în loc să-mi sparg banii și ficatul
prin cluburi, sparg idei preconcepute și-mi dau
mie mai multe șanse printre eroi. În acești doi
ani am primit de sute de ori următoarele întrebări
:

” – Faci și tu ceva bani?”
” – Altă treabă nu ai ? ”
” – La ce te ajută să muncești 12 ore fără pauză, doar ca să le fie altora mai bine
?”
” – Ce treabă are ambulanța cu teatrul ? ”
și pentru a mia oară… ” – La ce te duci dacă nu te plătește, măcar acolo așa de o
cafea ?!”
Hai să vă zic cum stă treaba.
Din punctul meu de vedere, dacă ceva te atrage și-ți place de mori… just DO IT.
Doi la mână, eu câștig aici lucruri care nu pot fi cumpărate cu banii ăia ” de cafea
” Nu vă dați seama cât cântărește o strângere de mănă a unui pacient care nu
poate vorbi pentru că-și ține lacrimile-n frâu. Sunt niște lucruri dincolo de ce poți
să-ți imaginezi așa din postura de civil.
Și nu în ultimul rând, eu la ambulanță mă simt ca acasă, și casa asta nu ține de
loc. Ține de oameni și fapte REALE.
Hai să învățăm că nu totul e pe bani, că un om în plus la un eveniment major este
AUR, și că mâinile mele care ajută la transportarea pacientului prin zăpadă de un
metru, pe un drum impracticabil, la minus 20 de grade, fac mai mult decât dacă le
folosesc la ținutul sticlei de jager. Ca idee, hai să fim de folos, cumva….”, a scris
Ioana pe contul de socializare.

România trece la buletinele biometrice.

Când se vor elibera şi ce date vor conţine noile cărţi de identitate

Guvernul a aprobat un proiect de
Lege care prevede că românii pot
putea opta pentru eliberarea unei
cărţi de identitate electronică, cu
sau fără amprente, care va permite
inclusiv autentificarea în Platforma
informatică a sistemului public al
asigurărilor sociale de sănătate.
Guvernul a aprobat, joi, un proiect
de Lege care prevede că românii
pot opta pentru eliberarea unei
cărţi de identitate electronică, cu
sau fără amprente, care va permite
inclusiv autentificarea în Platforma
informatică a sistemului public al asigurărilor sociale de sănătate.
”Cartea electronică de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea în sisteme informatice
ale Ministerului Afacerilor Interne şi în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau private,
precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile legii. CEI va facilita astfel accesul
cetăţeanului la diverse servicii electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare etc.), cu efecte
majore privind simplificarea relaţiei cu autorităţile publice, creşterea calităţii şi accesibilităţii
serviciilor publice. CEI va respecta cerinţele Comisiei Europene privind securizarea documentelor
în contextul combaterii terorismului, al migraţiei ilegale, al traficului de droguri şi de persoane,
cărţile de identitate actuale fiind realizate cu tehnologie din anii '90”, se arată într-un comunicat de
presă remis MEDIAFAX.
Potrivit sursei citate, noul document de identificare va oferi cetăţenilor garanţii suplimentare de
securitate, iar instituţiilor de drept public sau privat, certitudinea că persoana care prezintă actul
de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe respectivul document.
”Proiectul de lege aprobat prevede posibilitatea cetăţeanului de a opta pentru eliberarea unei cărţi
electronice de identitate, cu sau fără imaginea impresiunilor papilare a celor două degete
arătătoare, sau a unei cărţi de identitate simple, fără CIP. În cazul minorilor, la solicitarea părinţilor
sau a reprezentaţilor legali, se introduce posibilitatea eliberării unei cărţi de identitate simplă sau
electronică, indiferent de vârsta copilului. CEI va permite, printre altele, autentificarea în Platforma
informatică a sistemului public al asigurărilor sociale de sănătate pentru a dovedi calitatea de
asigurat a titularului. Noul document de identitate nu va conţine date medicale, ci doar datele de
identificare ale titularului. Cardul de sănătate îşi încetează valabilitatea în momentul emiterii către
titular a unei cărţi electronice de identitate. Pentru persoanele care nu vor solicita eliberarea unei
cărţi electronice de identitate, se vor emite în continuare carduri de sănătate, în aceleaşi condiţii
din prezent”, se mai arată în comunicatul Guvernului.
Totodată sunt stabilite termene, diferenţiate, de valabilitate a actelor de identitate, în funcţie de
vârsta titularului, în scopul surprinderii modificărilor fizionomiei titularului.

Daniela Travel

Tarife surprinzător de ieftine
Bilete de avion, croaziere,
pachet de vacanță oriunde doriți.

Verificați și cumpărați. Tel. (818) 726-5151, (818) 403-6515
e-mail: danielaionescu@gmail.com
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Dezvăluirea unui fermier
român: FABRICA pentru BOGAȚI
și FABRICA pentru SĂRACI!

Un fermier român a avut curajul să dezvăluie, într-un interviu din
Wall Street, un lucru care va stârni, deopotrivă, furia și revolta
multor români. Fermierul nu s-a temut să scoată la lumină secretul
pe care-l ascund alimentele pe care noi le luăm în grabă de pe
rafturi și le mâncăm zilnic, fără să știm la ce ne expunem.

Sunt puțini agricultori care nu au auzit de fermierul Nicușor
Șerban, proprietarul Agroserv Măriuța, Ialomița, deținătorul unei
ferme model care numără 2.500 capete de bovine, din care 900
sunt vaci de lapte rasa Holstein Friesian. Nicușor Șerban se
pregătește să deschidă o fabrică de produse lactate. Vrea să se
ia la trântă cu marii jucători internaționali de pe piața laptelui,
scrie agroinfo.ro.
În lumea agribusiness-ului se știa încă din iarnă că Nicușor
Șerban muncește să devină și procesator de lapte și că a
început construcția fabricii. În reportajul din Wall Street, Șerban
spune că vrea să reînvie gustul pierdut, stins, al produselor pe
care mulți români le cumpărau altădată de prin băcănii. Sunt
magazinele mici de cartier care au dispărut, pe ruinele lor au
răsărit mândre supermarketurile. În băcănie călcai pe podele din
lemn și zăreai imediat sacii cu orez, cu făină, biscuiții vrac,
borcănelele cu iaurt, nu cutiile din plastic cu iaurt, cum găsim
acum, sticlele din sticlă, cum spune Șerban, cu lapte, nu cutiile
din carton, nu pet-urile cu lapte.
O să facem produse premium, la sticlă de sticlă și la borcan, o
să procesăm extrem de blând laptele, o să fie pasteurizat la 72
de grade, câteva secunde, o să fie lapte proaspăt, ceva ce nu sa mai găsit de ceva vreme în România decât prin câte-o băcănie,
spune fermierul. Frumos, vrem gustul delicios, vândut altădată
de băcănii, domnule Șerban! Îmi zic încântată și trec la următorul
pasaj din reportajul colegului de la Wall Street.
Ginerele lui Șerban, Adrian Cocan, angrenat în business-ul de la
fermă, a dezvăluit însă un secret incredibil.
Prețul mic oferit de procesatorii de pe piața din România l-au
împins dincolo de granițele țării și bine a făcut. Astfel, producția
fermei este în prezent de aproximativ 30.000 de litri de lapte pe
zi, din care 27.000 sunt încărcați în cisterna deținută de
companie și pleacă în Bulgaria.

SPP îşi reîmprospătează flota
de limuzine şi autovehicule
speciale de intervenţie
antiteroristă

SPP vrea să cumpere mai multe limuzine pentru transportul
demnitarilor, parte dintre acestea urmând să fie blindate, dar şi
autovehicule speciale de intervenţie antiteroristă, reiese de pe
portalul de licitaţii electronice SEAP.

Potrivit caietelor de sarcini, SPP vrea să cumpere trei autovehicule
blindate pentru transportul demnitarilor, din care două vor fi
pentru oraş, contractul fiind estimat la 4,96 milioane de lei,
inclusiv TVA.
Cu un motor de minimum 500 CP, autoturismele blindate de
oraş vor fi tip berlină, în trei volume, cu patru uşi şi patru locuri,
tapiţerie din piele şi vopsea metalizată. Lungimea vehiculelor va
fi de minimum 5,2 metri, iar lăţimea – minimum 1,85 metri.

SPP solicită prin caietul de sarcini un blindaj clasa VR9, capabil să
ofere protecţie la explozii uşoare şi atacuri cu diverse arme de foc,
rezervor special combustibil, care previne scurgeri în caz de
fisurare sau perforare, sistem stingere automată incendiu compartiment motor, sistem pentru ventilarea de urgenţă cu aer proaspăt
a habitaclului şi baterie auxiliară pentru pornire de urgenţă.
În cazul autoturismului de teren blindat, autoritatea contractantă
a impus un motor de minim 450 CP, cu tracţiune integrală şi un
sistem de blindaj clasa VR6, aceasta însemnând rezistenţă la
arme de foc de calibru mic, fragmente de grenade de mână sau
alte încărcături explozive.
Potrivit altui anunţ, SPP a lansat o altă licitaţie pentru achiziţionarea
de limuzine şi de autovehicule de intervenţie antiteroristă, estimate
la 2,280,000 lei fără TVA. Astfel, Serviciul de Pază şi Protecţie
vrea să cumpere două autoturisme de oraş pentru transport
demnitari, care să dispună de motoare cu o putere minimă de
450 CP, cu o cilindree de minim 3.900 cc, iar acceleraţia de la 0
la 100 km/h să aibă loc în maximum 5 secunde. Tracţiunea
trebuie să fie integrală, iar cutia de viteze să fie automată.
De asemenea, SPP doreşte şi autovehicule speciale de intervenţie
antiteroristă. Acestea, care urmează să fie pentru tranportul a
opt persoane plus şoferul, trebuie să aibă cinci uşi, din care
două uşi laterale faţă, două culisante (stânga/dreapta) pentru
pasageri şi una ca hayon.
Nici o cheltuială nu este prea mare considerând faptul că
România colcăie de terorişti fioroşi şi înarmaţi cu bărbi lungi ...

Plan amplu pentru înlocuirea
şefului Camerei de Comerţ
şi Industrie

Zilele şefului de la Camera de Comerţ şi Industrie a României ar
fi numărate, avertizează jurnaliştii de la ziarul Naţional. Tot ei
susţin că planul este pus la punct peste Ocean şi vizează
înlocuirea lui Mihai Daraban cu un personaj controversat: Gheorghe
Seculici. Primul pas, susţin ei, ar fi înlocuirea unui consilier suspus, cu relaţii în cercurile înalte pe axa diplomatică Berlin- Bruxelles.

"In aceste zile tocmai ce se pune la cale un plan pe cat de
ambitios, pe atat de riscant si cu o miza mult mai mare decat
„prima etapa” a „foii de parcurs” stabilita in laboratoarele democrate
de peste Ocean, si anume inlocuirea lui Mihai Daraban de la conducerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei. (...) Insa
adevaratul scop este impunerea drept presedinte la Camera de
Comert si Industrie a Romaniei a lui Gheorghe Seculici. (...) in
sistem, de Seculici este puternic lipita eticheta de om care i-a
facut lipeala nasului sau Traian Basescu cu influente grupari de
lobby americane si, nu in ultimul rand, cel de al carui nume s-ar
lega si ascensiune in fruntea Serviciului Roman de Informatii a
tanarului si necunoscutului pe atunci ofiter aradean Florian
Coldea.", scrie jurnalistul Cătălin Tache.
Despre Gheorghe Seculici, jurnaliştii de la Naţional susţin că
acesta ar fi, de fapt, lider de facto al cultului Adventist de ziua a
şaptea din România.
"Si unul dintre „pilonii” surprinzatoarei coalitii dintre cultele religioase
adventist si penticostal, cele care ar fi format o adevarata „enclava”
politico – administrativa de sine statatoare in judetele Arad si
Bihor, alianta care a cuprins in ultima vreme si Clujul unui Emil
Boc tot mai convins de avantajele politice ale apartenentei la o
grupare transpolitica regionala, dar care se bucura de un puternic
sprijin in Statele Unite ale Americii.", scrie jurnalistul Cătălin
Tache.
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Noul Duster.
Prețul, greu de egalat

Noul Duster vine cu un preț care doboară concurența la nivel de
SUV-uri în Europa.
Noul SUV produs la Mioveni are un preţ de pornire pe piaţa
franceză de 11.990 de euro cu TVA pentru motorul pe benzină de
115 CP, 1,6 litri şi tracţiune faţă.
Modelul Essentiel, primul care dispune de aer condiţionat în
echiparea de bază, are un preţ de pornire de 13.850 de euro cu
TVA, notează ZF.
Cel mai scump Duster, în versiunea Prestige, de top, diesel 110
CP 4x4 costă 20.650 de euro cu TVA, fiind primul automobil
marca Dacia cu un preţ de peste 20.000 de euro.
Noua versiune a modelului Duster de la Dacia a fost dezvăluită în
premieră mondială pe 12 septembrie, în cadrul Salonului Auto de
la Frankfurt. Cel mai bine vândut model al gamei la nivel
internaţional, Duster se prezintă cu un nou design, atât la exterior,
cât şi la interior, dar şi cu o serie extinsă de echipamente. Potrivit
producătorului, în materie de motorizări noul Duster este echipat
cu motoarele pe benzină SCe 115 (în versiunea 4X2) şi TCe 125
(în versiunile 4X2 şi 4X4) asociate cu o cutie de viteze manuală.

Iniţiativa legislativă privind
sancţionarea parcagiilor ilegali
a fost adoptată de Senat

Senatul a adoptat luni cu 80 voturi ”pentru”, 7 voturi ”împotrivă” şi
3 abţineri iniţiativa legislativă a PNL care prevede sancţiuni cu închisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care percep
taxe de parcare fără a avea autorizare în acest sens sau pentru
cei care determină sau înlesnesc săvârşirea unor astfel de fapte.
Iniţiativa a fost depusă la Parlament în luna aprilie a acestui an de
către liberalii Ovidiu Raeţchi şi Alina Gorghiu.
Potrivit proiectului, ”perceperea unei taxe pentru parcare, în orice
mod şi cu orice titlu, de către o persoană care nu are autorizare
în acest sens sau care nu are cel puţin un drept de folosinţă
asupra spaţiului respectiv se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 1 an”.
”Dacă taxa se percepe pentru un spaţiu proprietate publică sau
privată a statului, a unei unităţi administrativ teritoriale sau a
oricărei persoane juridice care deţine în proprietate, administrează
sau exploatează bunuri proprietate publică, pedeapsa este închisoarea de la 9 luni la 2 ani”, se arată la articolul 2 al iniţiativei
legislative.
Pedepse mult mai mari sunt prevăzute pentru cei care determină
sau înlesnesc faptele incriminate de respectivul proiect.
Astfel, articolul 5 statuează că ”determinarea sau înlesnirea
săvârşirii faptelor incriminate de prezenta lege ori obţinerea de
foloase patrimoniale de pe urma acestora de către una sau mai
multe persoane se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.
Dacă determinarea a fost realizată prin constrângere, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani, iar dacă faptele sunt săvârşite
faţă de un minor sau faţă de o persoană cu dizabilităţi, limitele
speciale ale pedepsei se majorează cu o treime, putând ajunge
până la 15 ani de închisoare.
Proiectul mai prevede că la prima depistare, făptăuitorul poate
opta pentru efectuarea a 50 de zile de activităţi neremunerate în
folosul comunităţii, dar la a doua abatere instanţa va fi obligată să
pronunţe o sentinţă de condamnare la închisoare.
Senatul este prima cameră sesizată în acest caz, urmând ca
forul decizional să fie Camera Deputaţilor.
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Cea mai răspândită escrocherie
revine în marile orașe

Mirajul câştigurilor fabuloase îi face pe românii creduli victime
sigure pentru vânzătorii de iluzii. Aceştia se prezintă ca agenţi
de casting. Racolează oameni de pe stradă şi îi conving să
semneze contra-cost contracte pentru şedinţe foto.
Sumele pot varia, iar șarlatanii mizează pe faptul că oamenii șiar dori să poată poza sau juca în filme ca figuranți cât mai
devreme. De aceea, sub pretextul unor diverse presiuni suma
poate ajunge și la 100 de euro.
Țintele lor pot fi și părinții cu copii de mână sau chiar nounăscuți care sunt flatați și li se spune că cei mici sunt perfecți și
potriviți pentru reclame. Și în această situație sumele de bani
cerute sunt substanțiale.
Nu puțini au fost românii care au căzut în capcană. De cele mai
multe ori, așa zișii agenți de publicitate sunt de negăsit. De fapt
ei s-au relocat în diverse orașe și continuă prin rotație aceeași
înșelătorie
Este de prisos să mai menționăm că telefonul mult aşteptat cu
privire la un eventual contract nu mai vine niciodată.

Prețul petrolului,
la cel mai înalt nivel din 2015

Cotaţia barilului de petrol Brent a crescut luni la bursa ICE
Futures din Londra până la 62,44 dolari, cel mai ridicat nivel din
iulie 2015, după ce prinţul moştenitor Mohammad bin Salman
din Arabia Saudită a luat măsuri pentru a-şi consolida puterea
prin înfiinţarea unui comitet anticorupţie, care a decis arestarea
unor înalţi oficiali şi oameni de afaceri, transmite Reuters.
Arabia Saudită este cel mai mare exportator de ţiţei din lume.
La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia
barilului de petrol light sweet crude a ajuns la valoarea de 55,86
dolari, cu o treime mai mult decât în 2017

PRO TV, scos la vânzare. Proprietarii
cer o jumătate de miliard de dolari

„Dupa exitul din Slovenia si Croatia cei de la CME se pregătesc
să vândă și restul operațiunilor, Cehia, Slovacia, Bulgaria,
România”, a anunțat Orlando Nicoară, fost șef al diviziei Internet
din trustul MediaPro, pe blog.
Orlando Nicoară spune că, potrivit unor surse, CME ar dori să
vândă „la pachet” operațiunile de televiziune din Cehia, Slovacia
și România.
„Au deja o ofertă pe masă de $800 milioane pentru Cehia și
România, dar vor să obțină +$1 miliard”.
El adaugă că, din punct de vedere al rezultatelor, „diferența
dintre Cehia și România este de doar câteva milioane, atât la
venituri, cât și la profit, televiziunile Pro reducând decalajul față
de cehi în ultimii ani”.
„Aș spune că la +$1 miliard pentru cele două țări, Pro-ul ar
valoara +500 milioane. Adică un multiplu de 8-9 OIBTDA
(indicator pentru venitul brut - n.red.), mult sub multiplul de 17
cu care CME a vândut în Slovenia și Croația”, mai notează
fostul șef al diviziei Internet a grupului din România, potrivit
evz.ro.
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Gabriela Firea: Oamenii politici care
clamează atât de mult legalitatea
au participat la o manifestare ilegală

Primarul Capitalei a declarat, luni, că oamenii politici au participat
la o manifestare ilegală, făcând referire la faptul că la protestul
care a avut loc duminică au participat şi reprezentanţi ai PNL,
precum şi fostul premier Dacian Cioloş şi fostul ministru al
Sănătăţii, Vlad Voiculescu.
"Un protest al cetăţenilor care au vrut să exprime o nemulţumire
a fost confiscat de către reprezentanţii politici şi nu cred că este
normal.(..) În orice democraţie votul cetăţenilor este sfânt şi nu
poate fi modificat decât tot de cetăţeni, tot prin vot, nu prin
dezinformări, nu prin manipulări, nu prin mitinguri neautorizate.
Practic, oamenii politici care clamează atât de mult legalitatea
şi care s-au aflat pe stradă au participat la o manifestare
ilegală", a declarat Gabriela Firea, la România TV.
Câteva mii de persoane s-au strâns, duminică seară, în Piaţa
Victoriei din Capitală şi au plecat apoi în marş către Palatul Parlamentului, aceştia manifestând şi la sediul Ministerului Justiţiei
faţă de modificările aduse proiectului legilor justiţiei. Manifestanţii
au scandat ”Justiţie, nu corupţie”, ”PSD, ciuma roşie", Nu vrem
să fim o naţie de hoţi” sau ”Jos Guvernul”.
La protest au participat şi Dacian Cioloş, fost premier, Vlad
Voiculescu, ministrul al Sănătăţii, anunţându-şi prezenţa şi
reprezentanţi si PNL.

Partidul lui Igor Dodon,
pe primul loc în preferinţele
cetăţenilor Republicii MoldovaSondaj

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), formaţiunea
care l-a propulsat pe Igor Dodon în funcţia de preşedinte, se
clasează pe primul loc în preferinţele cetăţenilor moldoveni, cu
un an înaintea alegerilor parlamentare, arată datele unui sondaj
efectuat la comanda Timpul.md.

Potrivit datelor sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc
alegeri parlamentare, peste 44% dintre cetăţenii Republicii
Moldova ar vota PSRM. Acesta este urmat de către Partidul
Acţiune şi Solidaritate, care este preferat de aproximativ 23%
dintre moldoveni. Pe locul trei în preferinţele cetăţenilor Republicii
Moldova se clasează Partidul Democrat, care a fost creditat de
aproximativ 6% dintre respondenţi.
Un scor negativ înregistrează Partidul Comuniştilor, formaţiunea
fostului preşedinte Vladimir Voronin, care ar fi votat de circa 3%
dintre cetăţenii Republicii Moldova.
Platforma Demnitate şi Adevăr ar aduna 3,5% din voturi, Partidul
Liberal ar fi votat de 1% dintre moldoveni, iar formaţiunea
fostului premier Vlad Filat, Partidul Liberal Democrat din Moldova,
ar obţine puţin peste un procent din voturi.
Sondajul a fost realizat în contextul în care în anul 2018 vor
avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova.
În ceea ce priveşte politica externă a Republicii Moldova, 45%
dintre moldoveni susţin aderarea la Uniunea Eurasiatică, în
timp ce doar 41% sunt în favoarea aderării la Uniunea Europeană.
În plus, 61% dintre respondenţi s-au declarat împotriva aderării
Republicii Moldova la NATO, iar 22% au precizat că susţin o
eventuală unire cu România.
Sondajul a fost efectuat în perioada 7-29 octombrie pe un
eşantion de 4517 persoane de către FOP, la comanda publicaţiei
Timpul.md. Sondajul are o marjă de eroare de +/- 1,5%.

Atunci și acum: Cum s-a transformat
ministrul Muncii, Lia Olguța
Vasilescu, de la începutul carierei

Cum s-a transformat
Ministrul Muncii, Lia
Olguța Vasilescu, de la
începutul carierei. Cariera politică a acesteia
a început încă de la 16
ani, în 1991, când s-a
înscris în Partidul România Mare. Pe atunci
era o tânără bătăioasă,
cu părul lung, negru.
În timp, a evoluat, iar
în prezent și-a păstrat
aceeași atitudine, putând să dea oricând
replica adversarilor politici, pe modelul celui care a învățat-o
arta politicii, Corneliu Vadim Tudor.
Lia Olguța Vasilescu ajungea, la 19 ani, preşedintele Organizaţiei
de Tineret România Mare Dolj. Iar pe când avea doar 25 de ani
a fost promovată de nimeni altul decât Corneliu Vadim Tudor pe
listele PRM pentru un loc la Camera Deputaţilor. A avut două
mandate în parlament, de deputat și senator, iar ulterior a
câștigat alegerile locale, devenind primarul Craiovei.
A avut probleme și în justiție, fiind reținută pentru luare de mită,
în 2016. Iar în prezent este ministrul Muncii, în Guvernul PSDALDE și deputat în Parlamentul României. La începutul lui
2017, însă, dosarul Liei Olguţa Vasilescu s-a întors la Direcţia
Naţională Anticorupţie. Decizia a fost luată de Curtea de Apel
Bucureşti, fiind definitivă. Practic, magistraţii au decis că ancheta
în cazul ministrului Muncii trebuie refăcută.
Vasilescu va rămâne în istorie ca ministrul care și-a pus semnătura
pe legea salarizării unitare în sistemul bugetar, lege care este
contestată în prezent de o anumită parte a sindicatelor, și care
va începe să aibă efecte mai vizibile abia de la 1 ianuarie 2018.
Lia Olguța Vasilescu, de la reporter la parlamentar
După ce a absolvit Facultatea de Litere şi Istorie din Craiova, specializarea românăitaliană, Lia Olguța
Vasilescu a devenit jurnalist al cotidianului
„Cuvântul Libertăţii”. Sa angajat în presă în
1997, imediat după absolvirea facultăţii, iar timp de un an a fost redactor, apoi ajungând
şefa secţiei investigaţii a ziarului.
În 1999, a fost promovată în funcţia de redactor-şef, iar în 2000
a ajuns, de la masa de scris, la pupitrul Parlamentului, devenind
deputat din partea PRM. Și s-a căsătorit tot cu un jurnalist.
În Parlament i se
spunea ”karatista”. Și
asta pentru că Lia
Olguța Vasilescu are
centura neagră la karate
(2 DAN). “Nu lovesc
decât atunci când sunt
provocată. La antrenamente luptam doar cu
băieţii, centuri negre ca
şi mine. Nu-mi place
să mă antrenez cu femei. Nu mă ajută cu nimic pentru vreo
simulare de stradă”, povestea ea, într-un interviu.
Despre perioada PRM:
”Eram croiți pe același
calapod:
nervoși,
naționaliști, cu replică
la orice”
Lia Olguța Vasilescu a
dezertat de la PRM și
s-a dus la PSD. Într-o
postare pe blog,
povestește cum a
scăpat de furia ”Tribunului”, care se răzbuna pe toți cei care
părăseau partidul.
”Ce forță a avut partidul în 2000, și ce oameni erau în Parlament
din partea PRM. Pe lângă vedetele Loghin și Dolănescu, erau
intelectuali de marcă: Mihai Ungheanu, Gheorghe Buzatu,
Lucian Bolcaș și aripa tânără, noi, croiți pe acelați calapod:
nervoși, naționaliști, cu replică la orice. Înainte să plec din
partid, Vadim, căruia îi spusesem, mă prezenta lui Nicolae
Văcăroiu: ”Președinta organizației de tineret. A vrut să plece din
PRM, dar sângele apă nu se face“. Parțial a avut dreptate.
Sângele a rămas același, dar am plecat. Din motive pe care i
le-am scris și le-a înțeles, având în vedere că am fost printre
puținii care a scăpat de „botez“ dupa dezertare”, a scris Lia
Olguța Vasilescu, după moartea lui Vadim Tudor.
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Tablouri ale unor pictori clasici
români achiziţionate
la o licitaţie Artmark

Tabloul „Ţărăncuţă cu năframă”, de Nicolae Grigorescu, a
fost adjudecat contra sumei de 50.000 de euro la Licitaţia
de Toamnă – Top 100 Mari Maeştri ai Artei Româneşti de
la Armark.

Stela Popescu, actori români:
Nu e în ordine.

Marea actriţă Stela Popes-

cu, în cadrul unui interviu
acordat DC News, a vorbit
despre atitudinea actorilor
faţă de profesia pe care
au ales-o.
În trecut, „era o altă şcoală
a teatrului", a spus Stela
Popescu. „Sunt foarte mulţi
actori şi atitudinea lor faţă
de profesie s-a schimbat:
tare, repede şi fals – se
spunea la noi pe vremuri.
Să facă repede. Să repete o piesă în patru zile, dacă se
poate, şi să o joace de 400 de ori numai ca să le ia banii.
Nu e în ordine", a precizat cunoscuta actriţă. De asemenea,
a spus că, în ţara noastră, nu sunt promovate adevăratele
talente, oferind şi un exemplu în acest sens. „Nu se
promovează adevăratele talente şi munca asta să fie
serioasă. Vă dau un exemplu, femei mai tinere, Adriana
Trandafir. De câte ori o vedeţi? De puţine ori, nu? Dar
când ajunge acolo e extraordinară", a spus, în cadrul interviului, actriţa Stela Popescu.
Actrița Stela Popescu s-a născut la data de 21 decembrie
1935, într-o familie de învățători. A debutat în cinematografie,
în anul 1958, în pelicula „Alo? Ați greșit numărul”.
A jucat în peste 25 de filme precum „În fiecare zi mi-e dor
de tine”, „Elixirul tinereții”, „Nea Mărin Miliardar”, „A doua
cădere a Constantinopolului”, „Căruța cu mere”, „Grăbeștete încet”.
Președinția României i-a conferit artistei Stela Popescu,
pe 7 februarie 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de
Comandor, Categoria D — „Arta Spectacolului”. În 2002 a
obținut, alături de Alexandru Arșinel, premiul special pentru
teatru de revistă al UNITER.

Flacăra. Ana-Maria Păunescu,
APEL la șapte ani după moartea lui
Adrian Păunescu

Opt tablouri dintre cele 149 de lucrări de artă scoase la
licitaţie au fost adjudecate contra unor sume mai mari de
20.000 de euro.
Grigorescu a fost prezent prin trei lucrări în Licitaţia de
Toamnă. „Ţărăncuţă cu năframă” - ulei pe lemn - a fost
estimată de casa de licitaţii la 25.000 - 45.000 de euro. O
altă operă a lui Grigorescu, „Întoarcerea de la câmp”, cu o
valoare estimată asemănător, a fost a doua cea mai
scumpă din licitaţie. Pictura care datează din 1903 şi care
a aparţinut colecţiei Adolf Grünberg-Ruleta a fost cumpărată
pentru 40.000 de euro. Cea de-a treia, „Mioare”, a fost
vândută pentru 25.000 de euro.
„Trei prietene” (1943), de Max Herman Maxy, ulei pe
carton, a fost adjudecată contra sumei de 40.000 de euro,
fiind cea de-a treia cea mai bine vândută pictură din
licitaţie.
Un ulei pe pânză semnat Adrian Ghenie, „Gură de foc
(Cazemate)” (2007), a fost adjudecat tot contra sumei de
40.000 de euro, după ce fusese estimat la 7.000 - 12.000
de euro.
Opera „Costă dobrogeană”, de Nicolae Tonitza, ulei pe
carton, a fost vândut pentru 35.000, în timp ce „Margine
de sat”, de Ioan Andreescu, a fost adjudecat contra sumei
de 24.000 de euro.
Tabloul „Port din Insula Bonholm” (1911), de Arthur Segal,
a fost adjudecat contra sumei de 20.000 de euro.
Gheorghe Petraşcu a fost unul dintre numele cu cele mai
multe intrări în licitaţie. Totuşi, din cinci lucrări care îi
poartă numele doar una a fost adjudecată - „Casă
boierească la Târgovişte” - contra sumei de 7.500 de
euro.
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Naty, sora lui Mircea Badea, face
anunţul mult-aşteptat

Naty Badea, producător la
Antena 3 şi sora lui Mircea
Badea, după ce și-a lansat
recent prima carte de
poezii, intitulată "Sunt aici!",
a anunţat o nouă surpriză
literară.
Într-un mesaj publicat miercuri seară pe reţeaua de
socializare Facebook, Naty
Badea, extrem de "emoţionată şi fericită", a făcut
un anunţ important pentru

toţi fanii ei şi nu numai.
"Pentru toți cei care au crezut în mine, pentru cei care au
plâns, au râs, au simțit, au trăit alături de mine și s-au
regăsit în emoțiile cărții mele "Sunt Aici!", pentru voi toți,
în această seară am o surpriză! De astăzi puteți face
precomandă pentru cel de-al doilea volum de poezii "Sunt
încă Aici!", a scris, miercuri seară, Naty Badea pe Facebook.
"Sunt foarte emoționată și fericită în același timp și de
abia aștept să capete trup de hârtie și această carte. Mai
este foarte puțin! Vă promit trăiri cuminți, emoții tulburătoare
și un final cu totul neașteptat! Sunt încă Aici! O poveste
adevărată întrupată în Carte!", a mai scris sora lui Mircea
Badea.

Centrul REPLIKA dă replici
realităților cotidiene

În perioada 7-13 noiembrie, Centrul de Teatru Educațional
Replika derulează programul „Teatrul din carte. Educația lecturii
participative" finanțat de ARCUB, prin programul „București
Oraș participativ 2017".

Ana-Maria Păunescu a transmis un mesaj prin care ne
invită să ne alăturăm unui proiect de suflet - revista
„Flacăra lui Adrian Păunescu" - care există și care poate
continua doar cu ajutorul fiecăruia dintre noi.

"Se împlinesc azi șapte ani de dor. Pentru tatăl meu și,
mai ales, pentru omul și scriitorul Adrian Păunescu, azi,
ca simbol al neîncetatei sale lupte pentru libertate și
adevăr, transmit public invitația către aceia care mai cred
în opinie și în presă scrisă, să nu uite că revista „Flacăra
lui Adrian Păunescu" există. Și vrea să supraviețuiască.
Vă invit să vă alăturați acestui pariu și să vă abonați la
revista noastră. Cu un drum la Poștă Română sau online,
pe site-ul aceleiași instituții. „Nu există idealuri care n-au
porniri concrete, H2O nu poate ține loc de sete...", scria
Adrian Păunescu. Cităm, lăcrimăm și ducem lupta mai
departe. Pentru că e nevoie de ea", a transmis Ana-Maria
Păunescu prin intermediul DC News.

Proiectul pune accentul pe rolul lecturii în formarea copiilor și
adolescenților, prin intermediul unor spectacole pe texte de
maxim interes pentru preocupările acestora. Spectacolelelectură vor fi însoțite de discuții care stimulează participarea
tinerilor la dialog, și de întâlniri cu autoare care le vor vorbi
copiilor și adolescenților despre felul în care scriu, despre
abordările pe care le propun, încurajându-i să-și scrie propriile
povești și să-și creeze universurile literare care îi reprezintă.
Proiectul cuprinde și trei ateliere de pedagogie artistică, dedicate
cadrelor didactice, în care vor fi cercetate metode de abordare
a unor opere literare prin intermediul spectacolelor participative.
Spectacolele-lectură au loc în 3 școli din București – Școala
Gimnazială Ferdinand I, Școala Gimnazială nr. 95 și Școala
Gimnazială nr. 87 – și sunt dedicate copiilor cu vârste între 7 și
14 ani. Vor fi citite fragmente din cărțile unor autoare și autori –
Lavinia Braniște, Eleanor Estes, Ioana Nicolaie, R.J.Palacio,
Ana Rotea, E.B.White –, care explorează teme precum marginalizarea, discriminarea, solidaritatea, prietenia, capacitatea
imaginației de a crea teritorii protective, fantezia, maturizarea.
În cele 3 școli din București vor fi prezente autoarele Lavinia
Braniște, Ioana Nicolaie, Ana Rotea. Atelierele de pedagogie
artistică, dedicate învățătoarelor și profesorilor pornesc de la
analiza romanului scris de Eleanor Estes – „O sută de rochii" –
și explorează felul în care o operă literară poate deveni material
didactic, bază de cercetare și reflecție asupra unor conflicte din
clasă privind bullying-ul, marginalizarea și empatia.
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JUSTIŢIE

ROMÂNII CER
RĂSPUNDEREA MAGISTRAŢILOR

Sondaj devastator: 82% dintre romani vor ca judecatorii si procurorii sa plateasca din propriul
buzunar daunele pentru erorile judiciare comise.
Aproape jumatate dintre intervievati sustin ca
presedintele Romaniei sa fie eliminat din procedura de numire a sefilor marilor parchete. 77%
dintre romani considera ca varsta minima pentru
a deveni judecator sau procuror sa fie de 30 de
ani, cu 5 ani experienta in activitati juridice.

Membrii CSM, judecatorii si procurorii care se opun cu indarjire
adoptarii unor reglementari clare privind raspunderea magistratilor ar face bine sa ia in considerare opinia romanilor in
legatura cu acest subiect. Iar lucrurile sunt clare: romanii cer ca
judecatorii si procurorii sa raspunda material pentru erorile judiciare pe care le comit. Mai exact, sa plateasca din propriul buzunar banii acordati ca daune pentru erorile judiciare.
Sociologul Marius Pileanu a prezentat, joi seara 2 noiembrie
2017, la emisiunea “Punctul de intalnire”, realizata de jurnalistul
Radu Tudor la Antena 3, un sondaj realizat de Avangarde, in
luna septembrie 2017, care a vizat inclusiv teme din Justitie. Mai
exact, au fost abordate teme precum raspunderea magistratilor,
numirea sefilor marilor parchete, situatia Inspectiei Judiciare sau
varsta minima pe care ar trebui sa o aiba un magistrat pentru a
fi numit in functie. De asemenea, intrebarile au vizat si situatiile
in care functionari sau demnitari ai statului sunt chemati in fata
unor comisii parlamentare de ancheta, daca acestia trebuie sau
nu sa se prezinte, in contextul in care bine stim sefa DNA Laura
Kovesi refuza sa se duca in Parlament pentru a fi audiata in
legatura cu prezenta ei in casa lui Gabriel Oprea in noaptea
alegerilor prezidentiale din 2009.
Astfel, in ceea ce priveste raspunderea magistratilor, rezultatul
sondajului arata cat se poate de clar ce cred romanii despre
acest subiect: 82% dintre cei intervievati au spus ca judecatorii
si procurorii trebuie sa plateasca daunele care sunt acordate din
cauza erorilor judiciare pe care ei le comit.

Spre nemultumirea presedintelui Klaus Iohannis si a CSM, 50%
dintre respondenti considera ca Inspectia Judiciara ar trebui sa
se afle sub autoritatea Ministerului Justitiei, nu sub controlul Consiliului Superior al Magistraturii.
In legatura cu numirea sefilor PICCJ, DNA si DIICOT, 49% dintre
cei care au luat parte la sondaj sustin ca aceasta trebuie facuta
de procurorii din CSM, fara ca presedintele Romaniei sa aiba
vreun rol.
Foarte relevante sunt raspunsurile acordate in ceea ce priveste
o alta problema majora cu care se confrunta astazi Justitia din
Romania, si anume lipsa de experienta profesionala si de viata
a magistratilor la momentul in care acestia sunt numiti in functie.
Si aici rezultatele vorbesc de la sine: 77% dintre respondenti
sustin ca varsta minima pentru a deveni judecator sau procuror
trebuie sa fie de 30 de ani, cu o experienta de minim cinci ani in
activitati juridice.
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Daniel Dragomir anunță
un adevărat TSUNAMI al DNA:
Liviu Dragnea și Victor Ponta
vor fi SĂLTAȚI

Fostul colonel din SRI, Daniel
Dragomir, susține că are
informații
conform
cărora
săptămâna care începe va fi una
de foc. DNA îi va sălta pe Liviu
Dragnea, Victor Ponta, Elena
Udrea sau Gabriel Oprea, totul în
uralele celor care vor protesta în
stradă.
”De trei-patru săptămâni, duduie
furnalele din Știrbey Vodă.
Se pregătește contraatacul final.
După porc… urmează circul.
Haideți să îi stricăm statului paralel surpriza și planul.
Diseară, TFL-iștii vor ieși în piață. Ca la un semnal.
De mâine, în următoarele săptămâni, Statul paralel condus de
PFA Kovesi va trece la asaltul final asupra listei negre a
opozanților.
Nume multe. Nume mari.
Printre care: Dragnea-Teldrum, Ponta (PFA Kovesi este neagră
după povestea cu porcul), Oprea (pentru a șterge amintirea
sufrageriei), Nițu, Tobă, Udrea și campaniile electorale și mulți
alții, ceva ANRP -uri noi.
Praf în ochi. Dar și dosare vechi de 3-4 ani aruncate pe piață
împotriva opozanților:
Împotriva celor care au îndrăznit să propună legi noi,
Împotriva celor ce au vorbit despre sufragerii și porci,
Împotriva celor ce au scos la lumină statul paralel,
Împotriva unui partid care deranjează (dosarele strânse sunt
deja despre toți membrii CEx),
Împotriva oricărei forme de opoziție la abuzurile din ultimii ani.
Și împotriva porcului de la T14 dacă s-ar putea.
Împotriva celor care nu au spus încă nimic sau a multor lucruri
ce nu au fost spuse, dar vor fi spuse în curând . Iar acel nimic
va face ca sufrageria să pară o plimbare în parc.
O țară nu poate să se dezvolte sau să evolueze sub imperiul
răului, al fricii și al listelor negre.
Statul paralel nu înțelege că a pierdut. Seamănă din ce în ce
mai mult cu Ceaușescu în noiembrie 1989.
Lupta finală se apropie și sunt convins că oamenii acestei țări
vor ca imperiul răului, al fricii și al listelor negre să se termine”,
arată Daniel Dragomir

Crimă - prezidențiale 2009.
Cine este omul despre care
vorbea Maria Vasii

Maria Vasii a făcut o serie de
precizări despre omul care,
potrivit spuselor sale, a fost ucis,
după 2009, pentru a nu se afla
adevărul despre alegerile prezidențiale din acel an.
Ea a afirmat, la România TV, că
este vorba despre un bărbat care
știa amănunte despre fraudarea
alegerilor. Maria Vasii a spus că
familia acestuia l-a dus la Viena și
acolo i s-a zis că nu putea să aibă
două tipuri de cancer în același timp, lucru care i-a făcut să
creadă că a fost iradiat pentru că știa prea multe detalii despre
fraudarea alegerilor prezidențiale din 2009. Avocata a zis practic
că mecanismul de eliminare a fost iradierea. Omul a făcut cancer
galopant și a murit rapid.
Pe de altă parte, trebuie precizat că există posibilitatea ca o
persoană să aibă două tipuri de cancer, dovadă Regele Mihai.
Iradierea este o metodă riscantă de a provoca un tip de cancer
pentru că un om care știe secrete, atunci când nu mai are mult
de trăit, spune tot pentru că nu îi mai este frică de nimic. În plus,
oricât ar fi de galopant, cancerul nu ucide imediat, durează
măcar câteva luni până se ajunge la deces. Dacă cineva vrea
să scape de un martor incomod, sunt alte metode mult mai
rapide în acest sens.
Potrivit unor surse DC News, bărbatul despre care vorbește
Maria Vasii ar putea fi un judecător de la Înalta Curte de Casație
și Justiție care ar fi murit în acea perioadă numit 'Jude', un prieten de-al avocatei. Încă de atunci se zvonea că a fost o moarte
suspectă.

METODE STALINISTE: FACI DENUNŢ
SAU MERGI LA ÎNCHISOARE

Marturii explozive la Curtea de
Apel Timisoara despre cum DNA
a incercat sa smulga declaratii impotriva fostului sef al Parchetului
Tribunalului Bihor, procurorul
Vasile Popa, sub amenintarea
catuselor: “Mi s-a spus ca o sa-mi
para rau intrucat nu am declarat
nimic impotriva inculpatului si voi
primi pedeaspa cu detentie”.
Procurorii Ciprian Man si Doru
Tulus faceau audieri de fata cu
denuntatorul.
Denunturile sunt jucaria favorita a procurorilor Laurei Kovesi.
Sunt nenumarate dovezi de acest gen, marturii despre practicile
staliniste la care apeleaza DNA pentru a obtine denunturile si
declaratiile dorite. In editia de astazi, Lumeajustitiei.ro va ofera
o noua proba care vine sa confirme metodele abuzive de lucru
ale procurorilor anticoruptie. Va vom prezenta declaratii incendiare despre cum s-a pus la cale infundarea fostului sef al Parchetului Tribunalului Bihor, Vasile Popa (foto).
In mod normal, Inspectia Judiciara ar trebui sa se sesizeze de
urgenta si sa declanseze verificari in acest caz. Mai mult, este
pusa sub semnul indoielii chiar credibilitatea dosarului pe care
DNA i l-a facut lui Vasile Popa, in conditiile in care exista oameni
care acuza ca au fost constransi sa dea declaratii impotriva fostului sef al Parchetului Tribunalului Bihor.
Faci ce zice procurorul, scapi de puscarie
Astfel, unul dintre martorii audiati la Curtea de Apel Timisoara in
dosarul in care a fost trimis in judecata Vasile Popa si in care au
lucrat procurorii Doru Tulus si Ciprian Man, acesta din urma zis
“manelistul DNA” pentru anchetele dupa ureche pe care le face,
a relatat presiunile la care a fost supus si amenintarile cu inchisoarea pe care le-a primit. Mai exact, martorul a dezvaluit ca
i s-a transmis cat se poate de clar ca va regreta ca nu a dat declaratii impotriva lui Vasile Popa si ca va ajunge el insusi la inchisoare: "Mi s-a spus ca o sa-mi para rau ca nu am vrut sau nu
mi-am amintit in legatura cu faptele respective, intrucat nu am
declarat nimic impotriva inc. Popa Vasile, si voi primi in dosarul
care se afla pe rol o pedeapsa cu detentie, eu replicand ca nu
va fi asa, ca voi primi o pedeapsa cu achitare".

LEFURILE BAROSANILOR DIN CSM

Ametitor. Uitati cat incaseza membrii CSM, pe luna, pentru ca
vin la lucru. Salariul sefei CSM judecatoarea Mariana Ghena
pleaca de la 28.207 lei. Cea mai mica indemnizatie o are judecatorul Bogdan Mateescu, in valoare de 23.009 lei. La aceste
sume, unii membri CSM mai primesc o leafa sub forma de diurna, chirie, transport si indemnizatie de doctor.
Conform Listei functiilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii unde sunt cuprinse salariul de baza/indemnizatia de incadrare, membri CSM au urmatorele venituri:
Presedinte CSM – judecatoarea Mariana Ghena:
Salariu de baza/indemnizatie de incadrare: 28.207 lei
Vicepresedinte CSM – procurorul Cristian Ban
Salariu de baza/indemnizatie de incadrare: 24.698 lei
Secretarul General al CSM – judecatoarea Roza Marcu
Salariu de baza/indemnizatie de incadrare: 17.652 lei
Membrii de drept din CSM – sefa ICCJ judecatoarea Cristina
Tarcea, Procurorul General Augustin Lazar si ministrul Justitiei
Tudorel Toader – incaseaza pentru activitatea din Consiliul Superior al Magistraturii suma de 8.204 lei. Acestei indemnizatii i
se adauga si salariul pe care fiecare dintre cei trei membri de
drept il au pentru functia detinuta la ICCJ, PICCJ sau Ministerul
Justitiei.
Reprezentatii societatii civile, Romeu Chelariu si Victor Alistar,
iau de la CSM pentru activitatea desfasurata o indemnizatie de
8.204 lei, acestia din urma nebeneficiind de diurna, chirie sau
transport.
Bani in plus din diurne si titluri de doctor.
Iata ce se adauga la salariile de baza/indemnizatiile de incadrare
ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii:
-Diurna 2% / zi din indemnizatie (care poate reprezenta aproximativ inca un salariu in plus pentru cei din provincie)
-Chirie (se deconteaza pana in 600 euro / luna)
-Transport - in care sunt asigurate patru drumuri/luna pana
acasa dus/intors pentru cei detasati din CSM (art. 13 alin. 1
lit. c) din OUG 27/2006); sau trei transporturi dus/intors care
se aplica tuturor magistratilor din tara, insa numai in perioada
de concediu (art. 80 din Legea 303/2004)
-Spor conditii de munca grele, vatamatoare sau pericol (cunoscuta ca sporul de praf de la dosare) – 15% din salariu/indemnizatie
-Indemnizatie titlu doctor: 50% din 1.450 lei (725 lei).

Când frica blochează creierul
Cristian Bodea

Vă mai amintiți de ”Pledoiu”,
mare jurist la U.M. PNL, fost
ministru al Justiției la PDL și
făcătorul actualului Cod penal
inchizitorial? Ei bine, în
ședința de ieri a Comisiei
Juridice, omul (fost avocat)
declara sincer că nu are
contestații de făcut la respingerea cererii DNA pentru
”urmărirea penală” a Rovanei Plumb, deci era de acord că
este o făcătură politică, un rahat juridic, un abuz la adresa
democrației. Însă, ca deputat al lui Iohannis, a ținut să
avertizeze că, dacă duduia pesedistă nu e aruncată în ghearele
Kodruței, vom fi aspru urecheați în MCV. De stăpânii de la
Bruxelles, asmuțiți de vrăjitoarea Macovei ”Nas-Roșu”.
Ministresa PSD nu mi-a plăcut niciodată, dar nu e nimic
ilegal în actele alea. Dacă e să fie, e prin alte părți. Doar
că procurorul nu e ziarist, să acuze pe baza de supoziții.
Nu ai probe, nu ai caz! Mai stai și sapă! Altfel, pici de
fudul. Însă, ăsta micu a scăpat un porumbel relevant!
Adică, avem plan de băgat oameni la pușcărie, doar ca
să ne facem că muncim... juridic? Acesta e rolul MCV, să
ne decimeze demonstrativ? Și asta e scopul #rezist, să
ne cumpărăm liniștea făcând pe placul unora mai mari și
mai tari? Sacrificând pe unii dintre noi? Știți cum sună
asta? Ca împăratul care își dă fiica balaurului să o
mănânce, doar ca să își salveze regatul. Îi plânge ochiul
de om, dar îi rânjește ochiul de lup!
Acum înțeleg de ce a spus Iohannis cu atâta siguranță că
prezumția de nevinovăție nu se aplică la politicieni. Cei de
la Înalta Poartă de la Bruxelles au făcut adnotări pe
Constituția noastră și au suspendat părți importante din
ea. Și, știind că suntem săraci lipiți pământului, au decis
să ne scutească de cheltuielile unui referendum. Frau
Merkel i-a dat ciorna sasului, cu o palmă peste ceafă, să
știe cine îi învârte cheița. Iar el, ca un bun robot, repetă
doar ce i s-a programat.
Nu-s ei de vină, săracii! Creierul nu rezistă la frică...

Mișcările TeFeListe au obosit?
Ion Cristoiu

Duminică, 5 noiembrie
2017, seara, în București
și în alte locuri din țară sau desfășurat manifestații
de protest neautorizate,
sorcovite, ca și alte acțiuni
anterioare, drept expresii
ale nemulțumirii populare
care dă în clocot, peste
marginile cazanului legal
și, prin urmare, se revarsă
în stradă.
Șmecheria cu așa-zisa Revoltă spontană o știm încă din
1990, cînd Ion Iliescu ne pisa la cap pe noi, cei care-i contestam legitimitatea funcției de șef al Statului, cu teza
”Revoltei spontane”, a „vidului creat după Fuga Dictatorului”,
„umplut” de Ion Iliescu și echipa, într-un efort de salvare a
Nației de la Golul de putere, catastrofal.
Am replicat atunci, replic și acum: Istoria nu cunoaște
revolte spontane. Pe fondul real al unor nemulțumiri
populare regizorii din umbră inițiază și organizează așazise revolte spontane.
Cum nu există revolte spontane, nu există nici manifestări
de protest spontane, mai ales în România, unde cetățeanului
îi e lene să iasă din casă și pentru a cumpăra o pîine de la
magazinul de după colț. După decembrie 2016, cînd PSD
a cîștigat alegerile cu ajutorul neprecupețit al neghiobiei
lui Klaus Iohannis, regizorii din umbră au folosit trucul
spontaneității, speculînd nemulțumirea reală a electoratului
de Dreapta, pentru a contracara cu mijloace neortodoxe
înfricoșătoare Puterea dobîndită de PSD în urma alegerilor.
Pentru că Opoziția e jigărită, lipsită nu atît de forță parlamentară, cît mai ales de lideri autentici (Ludovic Orban nu
va fi niciodată Traian Băsescu din anii Guvernării Năstase,
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încruntările sale la Puterea PSD-istă fiind mai hazlii decît
folosirea cobzei pe post de pușcă mitralieră), Oculta, la
comanda Raței mecanice de la
Cotroceni, s-a gîndit să țină în șah Monstrul PSD-ist cu
amenințarea Străzii.
În ianuarie 2017 Operațiunea a reușit.
Presiunea Străzii, evident exagerată de artileria mediatică
a Sistemului, dublată de presiunea internațională, au făcut
Puterea PSD-istă să dea înapoi.
Prin toate notele sale, manifestațiile din seara lui 5
noiembrie 2017 s-au vrut o reeditare a celor din ianuarie
2017.
Mai întîi a îndemnat la coborîrea în stradă Klaus Iohannis,
trezit din somnul cel de moarte politică direct într-o
conferință de presă.
E drept că, obosit de efortul de a răspunde la întrebările
de tip masaj ale presei prezidențiale – Realitatea Tv, Digi
Tv, Europa FM – președintele a dat fuga la Sibiu, cu
antemergător, ca să-și refacă somnul în patul conjugal.
Dar primul pas către crearea atmosferei menite a scoate
cît mai multă lume în stradă a fost făcut.
A urmat isteria de pe rețelele sociale.
E suficient să parcurgi campania de pe rețelele sociale (a
făcut-o Bogdan Iacob pe site-ul InPolitics, într-un articol
memorabil) pentru a sesiza efortul de a transforma seara
de 5 noiembrie 2017 într-un moment de despicare a catapetesmei naționale, într-o Tulburare de proporții, depășindo pe cea din ianuarie 2017 pentru a o atinge pe cea din
decembrie 1989.
Nu mă mai ostenesc să scot în evidență natura comică,
de tip caragialean a intervențiilor de pe rețelele sociale.
Chemări la luptă, aruncări cu vitriol mediatic, după modelul
Ziței din D-ale carnavalului, profeții privind căderea Guvernului, zbierete de Săriți, mă omoară!
Țin să remarc însă că și de data asta vectorii campaniei
au fost aceleași persoane cu statut ambiguu.
Jurnaliști ratați prin lipsă de talent, transformați în mitingiști
purtători de ghioage interlope, actrițe fără talent, frustrate
că scena nu le-a adus gloria rîvnită, guriști de muzică
ușoară, cetățeni fără ocupație precisă și prin asta cu
venituri dubioase.
Anunțarea momentului de duminică seara drept unul de
Apocalipsă a Puterii a fost primul semn că ceva nu e în
regulă. Chemările la luptă, textele și fotografiile de pe
Facebook, prin care Zițele noastre republicane făceau
striptease în ținută de luptă, strădania de a prezenta, prin
multiplicarea artificială a vectorilor de opinie, o revoltă
cuprinzînd întreaga țară, trădau o excitație artificială, un
fel de Viagra protestară.
Și-a venit și seara de duminică, 5 noiembrie 2017.
I.L. Caragiale ne-a lăsat moștenire o zestre uriașă de satirizare a mișcărilor de stradă.
Marele scriitor n-avusese cum să nu observe notele
comice ale implicării nefirești a presei în folosirea mișcărilor
de Stradă ca instrument de bătălie politică.
Lectura prozei și publicisticii lui Caragiale dedicate Mișcărilor
numite la vremea sa Contestarea Constituției de jos în
sus, cu măcelari și zarzavagioaice pe post de Lenin
coborît în stradă de la Smolnîi, ne scutește de a mai
analiza halul fără de hal în care presa noastră a abordat
manifestațiile de duminică seara.
În Atmosferă încărcată, I.L. Caragiale surprinde exagerările
presei situate pe baricade diferite cînd vine vorba de a
prezenta opiniei publice o manifestație de stradă.
Presa Opoziției exagerează, pînă dincolo de hotarele
bunului simț, numărul participanților, atmosfera, semnificațiile,
efectele manifestării.
Dacă urmăreai Realitatea Tv și Digi Tv, precum și siteurile de tip UM – Hotnews. ro, Ziare.com -, aveai impresia
că în România se întîmplă, la un loc, Revoluția bolșevică,
Revoluția Franceză, Invazia Vikingilor și Trecerea Rubiconului, toate asezonate, ca cireașa de pe tort, cu așa
zisa Revoluție din decembrie 1989.
Prin raportare la ce s-a vrut și ce-a ieșit, manifestările de
protest de duminică seara au fost un eșec.
Un eșec de proporții.
S-a scremut un elefant și s-a ivit un șoricel.
Sînt multe argumente pentru acest verdict.
Unul dintre ele se referă la numărul manifestanților.
Televiziunile și site-urile interesate în exagerarea forței
din stradă au dat cifra de 20000 de manifestanți în
București.

Televiziunile și site-urile Puterii au dat 7000 de manifestanți.
Potrivit regulii propuse de Caragiale în Atmosferă încărcată,
trebuie să adunăm cele două cifre și să le împărțim la doi.
Rezultă 13 500, hai, treacă de la noi, 14 000 de participanți.
Nu o raportăm la cifra de sute de mii din ianuarie 2017.
O raportăm la premiera înregistrată duminică seara.
Trei partide politice – PNL, USR, Platforma 100 – au
lansat membrilor și simpatizanților chemarea de a participa
la protestele asumate de forțele civice.
Pînă la acest moment, numărul protestatarilor trebuia
judecat prin raportare la șmecheria cu spontaneitatea. O
manifestație declanșată spontan, doar prin chemări lansate
pe rețelele sociale, alături de rețete de de cum să-ți iasă
ciorba potrivit de sărată și cum să te protejezi fără
prezervativ, cuprinde toate riscurile de a fi un eșec.
Dar în clipa cînd trei partide politice anunță implicarea lor
în aceste mișcări de protest se presupune că numărul
participanților a sporit urieșește prin intervenția mașinăriei
de partid.
PNL, USR și Platforma 100 a lui Dacian Cioloș au mers
mai departe cu politizarea manifestării, coborînd în stradă,
la o manifestare neautorizată, lideri precum Dacian Cioloș,
Dan Barna, Raluca Turcan.
Las la o parte nota răvășitor comică a unui PNL, partidul
baronilor locali, al îmbogățiților prin jefuirea statului, luptînd
jertifindu-și weekendul pe altarul gloriei DNA.
Asumarea totală de către cele trei partide a manifestărilor
de duminică seara se constituie într-o gravă eroare politică.
Mișcările și-au pierdut principalul avantaj diversionist:
Imaginea de spontaneitate.
Lovitura dată protestelor așa-zis civice e însă alta.
Dacă manifestațiile au scos în stradă nu numai facebookiști,
ci și membrii și simpatizanți ai celor trei partide,
ar fi fost de așteptat ca numărul protestatarilor să depășească un milion.
Se presupune că PNL, USR, Platforma lui Dacian Cioloș
au la un loc cel puțin un milion de membri și simpatizanți.
Cu toate acestea, în stradă abia dacă au fost 30000 în
toată țara. E greu de spus cîți dintre aceștia au fost
spontani și cîți au fost organizați.
Dacă ne gîndim că, în ianuarie 2017, au fost spontani
peste un milion în toată țara, avem limpede imaginea
eșecului.
Acest eșec își găsește expresia nu numai în numărul mic
de participanți, în oboseala, prin repetare, a mijloacelor,
în mediocritatea lozincilor (PSD – Ciuma Roșie, auzi,
PSD partid de stînga!), mai toate concentrate pe persoana
fizică a lui Liviu Dragnea, umflat pînă la proporțiile lui
Napoleon I de Teleorman, dar și într-un fapt ciudat.
Pînă acum, ori de cîte ori partidele politice au anunțat că
vor să se implice în mișcările zise și civice, spontanii au
protestat vehement.
Mișcarea e a simplilor cetățeni revoltați, politicienii n-au
ce căuta pentru că prezența politicienilor pîngărește
fecioria civică a protestelor.
De data asta, nici una dintre organizațiile inițiatoare pe
rețelele sociale ale manifestărilor n-au protestat.
Altădată politrucii vîrîți printre manifestanți ar fi stîrnit
protestele celor din Stradă.
De data asta, nici un TeFeL-ist n-a încercat să le spună
să plece.
Dincolo de acceptarea (ciudată) de către civici a politizării
protestelor, întîmplarea de duminică seara trimite la un
adevăr: Civicii n-au zis nimic împotriva politizării, pentru
că, fără implicarea partidelor, numărul manifestanților ar fi
fost periculos de mic.
Dar, de fapt nu TeFeL-iștii, ci regizorii din umbră ai
protestelor spontane s-au grăbit să accepte implicarea
structurilor de partid din constatarea că mișcările de stradă
ca instrument de Opoziție la PSD au obosit.
Un alt semn al oboselii e și înlocuirea vectorilor civici
tradiționali cu foști jurnaliști deveniți mitingiști.
Realitatea Tv l-a cultivat pînă la isterie pe Mălin Bot, un fel
de Dumitru Dincă al vremurilor noastre. Unde sînt însă
civicii?
Dacă nici Realitatea Tv nu i-a găsit, obligată să apeleze la
profesioniști precum Mălin Bot, e semn că revoltele
spontane sînt deja un eșec.
Nu-i nimic.
Așa cum ne arată ultimele evenimente din PSD, locul
mișcărilor de stradă TeFeL-iste, obosite deja, l-au luat
manevrele lui Mihai Tudose.
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Digitalizare România,
raport PwC: ca forță IT suntem
pe ultimul loc în Europa

România se clasează pe locul 28 în Uniunea Europeană în
ceea ce priveşte indicele DESI- Digital Economic and Society
Index, calculat de Comisia Europeană, însă are un potenţial
foarte mare de dezvoltare în acest domeniu, arată o analiză
PwC.
„Nouă românilor ne place să ne mândrim cu vitezele excepţionale
ale serviciilor noaste de bandă largă de mare viteză, cu calitatea
specialiştilor IT, care sunt foarte căutaţi de către marii jucători
globali din domeniul tehnologiei, şi cu invenţiile şi aplicaţiile IT
lansate în România. Însă privită la nivel statistic, performanţa
ţării noastre în ceea ce priveşte digitalizarea este mai degrabă
modestă. Mai avem încă multe de făcut pentru a beneficia cu
adevărat de a patra revoluţie industrială, cea digitală, iar analiza
PwC a venit cu o serie de recomandări pentru a valorifica la
maximum potenţialul ţării”, a declarat Ionuţ Simion, Country
Managing Partner, PwC România, coordonatorul acestui studiu.

Conectivitatea, pe locul 22 din 28
Deşi performanţele României sunt excepționale cu privire la
abonamentele la servicii de bandă largă de mare viteză (locul 2
în Uniunea Europeană) şi cu privire la prețul relativ raportat la
venit pentru serviciile fixe de bandă largă (locul 10), ţara noastră
se clasează pe locul 22 din 28 de state membre în ceea ce
priveşte conectivitatea, având de recuperat în ceea ce priveşte
acoperirea serviciilor de telefonie fixă de bandă largă, precum
şi în ceea ce priveşte acoperirea serviciilor mobile 4G.
În ceea ce priveşte utilizarea internetului de către cetăţeni,
România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană
(„UE”). Deși rețelele de socializare şi apelurile video sunt
utilizate tot mai frecvent, românii manifestă reticenţă în ceea ce
priveşte tranzacţiile şi serviciile bancare online. Astfel, doar
12% din populaţia ţării face achiziţii online, iar 90% din volumul
comenzilor plasate online au fost achitate cu numerar la livrare.
La nivel de ţară, se observă o întârziere şi în ceea ce privește
integrarea tehnologiei digitale în afaceri, chiar dacă au fost înregistrate unele progrese. Astfel, a crescut ponderea firmelor
din România care utilizează platformele de socializare (8%). În
schimb, doar 7% dintre IMM-uri îşi vând produsele folosind
platforme online, vânzările online reprezentând doar 4,3% din
cifra de afaceri a acestor companii. În România însă doar 7%
din volumul vânzărilor totale se fac online, mai puţin de jumătate
faţă de media UE (16%).
În ceea ce priveşte capitalul uman, România se situează pe
ultimul loc în UE, dar a înregistrat progrese comparativ cu anul
trecut, în special în ceea ce priveşte numărul persoanelor care
accesează mediul online (56%), nivelul competențelor digitale
şi numărul de specialiști în Tehnologia Informațiilor și a
Comunicațiilor („TIC”) (1.9%).
Singurul avantaj, facultățile tehnologice
„Trebuie totuşi spus că România beneficiază de un număr mare
de absolvenți în domeniul științei, tehnologiei, matematicii şi ingineriei, 1,6 % dintre românii cu vârste între 20 şi 29 de ani
având astfel de specializări. Deși acest nivel este în scădere
faţă de anii trecuţi, este apropiat de media UE. Prin urmare,
vorbim totuşi de un număr destul de mare de specialişti în
domeniul ştiinţei şi tehnologiei, care reprezintă un avantaj
competitiv al României în atragerea de investiţii în sectorul
IT&C”, a precizat Andreea Mitiriţă, Director, Consultanţă Fiscală,
unul dintre autorii studiului.
În fine, tot pe ultimul loc se clasează România şi în privinţa
prestării de servicii publice în sfera digitală. Totuşi, în ultimul an,
s-au înregistrat progrese comparativ cu anul anterior în ceea ce
privește furnizarea serviciilor publice digitale, prin creșterea
numărului de servicii care pot fi efectuate online și prin precompletarea automată a formularelor pentru cetățeni. În plus,
România a progresat și în ceea ce privește promovarea politicilor
privind „open data”.
Potrivit unei analize realizate de PwC, în parteneriat cu Centrul
de Studii Economice Europene (ZEW) şi Universitatea din
Mannheim, în privinţa nivelului de impozitare a domeniului
digital, România se situează printre ţările cu o rată de impozitare
favorabilă (locul 8 din 33 de economii analizate la nivel global),
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dar costul capitalului, pentru acest sector, este relativ ridicat
(locul 16 din 33). Analiza a fost dată publicităţii cu ocazia
conferinţei Digital Romania Forum. O altă analiză, efectuată de
Organizaţia Naţiunilor Unite, clasează România pe locul 75 din
193 de economii din întreaga lume privind eficienţa e-guvernării.
„România ar trebui să se inspire din modelele de bune practici
în domeniul digitalizării întâlnite în Uniunea Europeană. Un bun
exemplu în acest sens îl reprezintă Estonia, care a dezvoltat un
adevărat ecosistem de servicii digitale sigure şi o infrastructură
inteligentă, ceea ce a dus şi la stimularea dezvoltării sectorului
IT&C şi a start-up-urilor din domeniul tehnologiei informaţiei”, a
adăugat Ionuţ Simion.
În vederea maximizării potenţialului României în sectorul digital,
analiza PwC recomandă adoptarea câtorva măsuri cuprinse şi
în Strategia Naţională pentru Agenda Digitală:
Pentru îmbunătăţirea conectivităţii:
Investiții în infrastructura inteligentă care să permită construirea ecosistemului de servicii digitale;
Crearea unui forum privind banda largă;
Încurajarea unei abordări locale;
Facilități fiscale sau subvenții pentru a încuraja achiziționarea
de abonamente în bandă largă.
Pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale capitalului
uman:
Introducerea mai multor materii privind tehnologia informaţiei
în curicula școlară.
Încurajarea participării la Open Education Europa;
Organizarea de campanii de promovare (awareness-raising),
ajutor pentru formare și acordarea de subvenții;
Încurajarea companiilor din sectorul privat să organizeze cursuri de tip training, internship-uri, workshop-uri pentru
elevi/studenți (după modelul Atelierul Digital – Google);
Pentru îmbunătăţirea utilizării internetului:
Actualizarea legislației privind comerțul electronic;
Promovarea serviciilor bancare online;
Transpunerea inițiativelor UE referitoare la securitatea
cibernetică;
Lansarea unui certificat de tip Trustmark.

Integrarea tehnologiei digitale:
Definirea unei strategii pentru digitalizarea industriei;
Încurajarea și susținerea IMM-urilor cu vânzări online şi a
comerțului digital transfrontalier;
Crearea de centre de testare a tehnologiilor;
Conectarea caselor de marcat la serverele ANAF.

Pentru dezvoltarea serviciilor publice digitale:
Creșterea numărului de servicii şi soluții e-Gov şi promovarea
acestora într-un mod eficient;
Transpunerea Directivei 2014/55/UE privind facturarea
electronică în domeniul achizițiilor publice si extinderea
progresivă a domeniului de aplicare și în alte sectoare;
Depunerea online a tuturor declarațiilor, implementarea unor
sisteme electronice de control al TVA si introducerea unui document standardizat pentru auditul fiscal – SAFT.

O companie românească vrea
să aducă Europa la picioarele
sale! Mutare de proporții
în ȘASE state

Prezentă deja pe trei piețe, o
companie românească lansează
atacul către Europa. Aceasta
face o mutare de proporții, care
vizează nu mai puțin de șase
state europene.
Lansat în anul 2006, de patru
antreprenori locali, retailerul respectiv va ajunge, la finalul acestui an, la 187 de magazine în România, Republica Moldova și Bulgaria.
În plus, el face pași mari către extinderea regională.
Retailerul de modă PPT Preţuri Pentru Tine va ajunge pe piețele altor
şase state: Serbia, Bosnia & Herţegovina, Muntenegru, Albania, Ucraina
şi Georgia.
„Compania este pregătită pentru intrarea pe pieţele învecinate, unde
am identificat o pătură de consumatori cu aceleaşi caracteristici ca în
România. Avem peste 30 de furnizori strategici din străinătate şi
suntem în proces de dezvoltare a reţelei de furnizori locali şi extindere
a gamei sortimentare. Strategia de expansiune presupune abordarea
ambelor segmente, atât magazinul de proximitate, cât şi comerţul
modern, în oraşele medii şi mari“, a declarat Andrada Verdeş, CEO al
grupului, conform Ziarul Financiar.

Situație fără precedent:
Importăm acest aliment de 14,5
milioane de euro, iar
producătorii locali nu au unde
să-și vândă marfa

România a importat anul trecut aproximativ 5.300 de tone din
acest aliment în valoare de peste 65 de milioane de lei (14,5
mil. euro), potrivit datelor Eurostat, informează ZF.ro. Situația
este de-a dreptul dramatică în condițiile în care importurile de
anul trecut sunt de cinci ori mai mari față de cele din urmă cu
cinci ani, notează sursa citată.
Principalele ţări din care importăm usturoi sunt Olanda, Ungaria
şi Republica Cehă, olandezii acoperind jumătate din valorea
totală a importurilor de usturoi din 2016.
„Usturoiul este o plantă sensibilă. Îţi trebuie maşini speciale de
plantat şi recoltat. Noi nu suntem în stare să ne asigurăm nici
măcar seminţele, că dacă am avea seminţele am avea şi
cultură. În acest sens, vreau să încerc să obţin un ajutor de
minimis de la Ministerul Agriculturii, un sprijin pentru legumicultori măcar pentru seminţe“, a declarat Aurel Tănase,
preşedintele Organizaţiei Interprofesionale pentru Produse
Agroalimentare de Legume şi Fructe.
„Nu e vorba că noi nu am putea să producem, problema este că
noi, producătorii, nu avem unde să vindem, decât în pieţe şi
magazinele mici. Situaţia aceasta este valabilă pentru toate
produsele agricole“, a declarat un producător de usturori din
Târgu-Mureş.
Acesta a decis să-și vândă producţia anuală de circa 50-60
kilograme pe site-ul de anunţuri publicitare OLX, la un preţ de
12 lei pe kilogram.

Vești bune de la Comisia
Europeană pentru fermieri!

În sfârșit se anunță vești îmbucurătoare de la Bruxelles. De
data aceasta, ele vin de la Comisia Europeană care a decis să
includă alte cinci state, printre care şi România, pe lista celor
care pot creşte suma plătită în avans fermierilor afectaţi de
condiţiile climatice dificile din prima jumătate a acestui an.
Anunțul a venit prin intermediul unui comunicat transmis joi de
Executivul european.
Acordul acoperă plăţile directe către fermieri şi anumite plăţi
pentru dezvoltarea rurală, care sunt de regulă efectuate de
statele membre în perioada 1 decembrie – 30 iunie. Până
acum, statele membre puteau alege să efectueze în avans, începând cu 16 octombrie, în fiecare an, până la 50% din totalul
plăţilor directe, respectiv 75% din cele destinate dezvoltării
rurale, potrivit zf.ro.
„Decizia Comisiei le permite statelor afectate de condiţii climatice
dificile să crească nivelul acestor plăţi până la 70% şi respectiv
85%”, se menţionează în comunicat.
„De acum, statele eligibile au posibilitatea să decidă singure
dacă vor profita sau nu de această facilitate legată de normele
pentru acordarea în avans a plăţilor”, precizează Comisia.
În sfârșit se anunță vești îmbucurătoare de la Bruxelles. De data
aceasta, ele vin de la Comisia Europeană care a decis să includă alte
cinci state, printre care şi România, pe lista celor care pot creşte suma
plătită în avans fermierilor afectaţi de condiţiile climatice dificile din
prima jumătate a acestui an. Anunțul a venit prin intermediul unui
comunicat transmis joi de Executivul european.
Acordul acoperă plăţile directe către fermieri şi anumite plăţi pentru
dezvoltarea rurală, care sunt de regulă efectuate de statele membre în
perioada 1 decembrie – 30 iunie. Până acum, statele membre puteau
alege să efectueze în avans, începând cu 16 octombrie, în fiecare an,
până la 50% din totalul plăţilor directe, respectiv 75% din cele destinate
dezvoltării rurale, potrivit zf.ro.
„Decizia Comisiei le permite statelor afectate de condiţii climatice
dificile să crească nivelul acestor plăţi până la 70% şi respectiv 85%”,
se menţionează în comunicat.
„De acum, statele eligibile au posibilitatea să decidă singure dacă vor
profita sau nu de această facilitate legată de normele pentru acordarea
în avans a plăţilor”, precizează Comisia.
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În doar 4 ore, aproape 200
de permise reţinute şi 1.600 de
amenzi date, într-o acţiune
vizând transportul de mărfuri
şi persoane

Poliţiştii rutieri şi de la ordine
publică au organizat o
acţiune la nivel naţional
privind siguranţa transporturilor de persoane şi
mărfuri, în urma căreia, în
doar patru ore, au fost aplicate aproape 1.600 de
amenzi, iar aproape 200 de şoferi au rămas fără permis de conducere.
Astfel, vineri, sub coordonarea Direcţiei Rutiere - IGPR, poliţiştii
rutieri şi de la ordine publică din întreaga ţară au acţionat
pentru reducerea accidentelor produse în special din cauza
nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor
destinate transportului de persoane şi mărfuri.
În doar 4 ore, pentru neregulile depistate, poliţiştii au aplicat
1.589 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 185 pentru
nerespectarea legislaţiei specifice transporturilor rutiere publice,
35 pentru nerespectarea perioadelor de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea
aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, 41 pentru nerespectarea prevederilor privind transportul în regim taxi şi în
regim de închiriere şi 3 pentru nerespectarea prevederilor
privind transportul public local.
De asemenea, au fost aplicate 80 de amenzi pentru conducerea
unui autovehiculul pe drumurile publice de către o persoană ce
se află sub influenţa alcoolului, 87 pentru defecţiuni tehnice,
371 pentru neportul centurii de siguranţă, 46 pentru folosirea
telefoanelor mobile în timpul conducerii autovehiculelor, fără
dispozitiv tip ”mâini libere” şi 36 pentru neefectuarea în termenul
legal a inspecţiei tehnice periodice.
Totodată, poliţiştii au constatat 737 de abateri la OUG 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice.
Ca măsuri complementare, au fost reţinute 197 de permise de
conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, dintre care 19 pentru consumul
de alcool, iar pentru defecţiuni tehnice sau dotări suplimentare
au fost retrase 124 de certificate de înmatriculare.
În timpul acţiunii, au fost constatate 33 de infracţiuni contra
siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, dintre care 30 de
conduceri pe drumurile publice a unui autovehicul de către o
persoană care se află sub influenţa alcoolului.

Poliţiştii au găsit
într-o săptămână
192 de persoane dispărute

Poliţiştii au găsit, în ultima săptămână, 192 de persoane care
erau dispărute sau pe numele cărora existau mandate emise
de instanţele de judecată.
De asemenea, au fost depistate 83 de persoane urmărite în
temeiul legii. Dintre acestea, 70 aveau emise pe numele lor
mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 6 aveau
mandate de arestare preventivă, 4 persoane aveau emise pe
numele lor mandate europene de arestare şi 3 aveau emise
sentinţe de internare în unităţi medicale de specialitate.
Astfel, un bărbat, de 22 de ani, din Buzău, care se sustrăgea
executării unei pedepse de 4 ani şi 2 luni de închisoare pentru
comiterea infracţiunii de tentativă la omor, a fost depistat, în 29
octombrie, în Tulcea. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul
Tulcea.
Un alt bărbat, de 25 de ani, din Bacău, condamnat pentru
aceeaşi faptă, care se sustrăgea executării unei pedepse
privative de libertate de 3 ani şi 6 luni, a fost depistat în
localitatea Petea. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul
Satu-Mare.

RĂZBOI TAXI-UBER.
Un radio, ținta taximetriștilor.
PROTEST pe Facebook

O reclamă la UBER difuzată la
radio a adus ura taximetriștilor
care au reacționat în forță pe
Facebook.
Iată cum a început totul:

În urma acestei postări, pagina
de Facebook ”Radio Guerrilla”
a primit zeci de calificative de o
steluță. Ca reacție, Radio Guerrilla a anunțat, tot pe Facebook:
”Draga Marius, draga Clubul
Taximetristilor, in urma apelului
vostru peste 70 de cetateni au
intrat instant pe pagina noastra
si ne-au dat din senin calificativul
"1". Bravo, ati reusit, ne-a scazut
calificativul general la "4,6"! Dar ati mai reusit ceva la care nu va
asteptati: pentru treaba de mai jos nu numai ca NU o sa oprim
campania Uber ci, din contra, am hotarat le oferim 10 (zece) zile suplimentare de difuzari gratuite. Ze-ce. Gra-tu-i-te! Daca continuati, cu
putin noroc, Uber o sa aiba campanie gratuita la Radio Guerrilla tot
anul! Hahahaa! #biniliinvinge”.
UBER a reacționat, de asemenea: ”RADIO GUERRILLA, mulțumim
pentru susținere! O spunem din nou: vrem să fim încă o alternativă la
mașina personală, nu să concurăm cu alte servicii. Vom folosi cele 10
zile de difuzări pentru a-i convinge pe oameni să renunțe la mașina
personală și să meargă mai des cu transportul în comun, cu taxi, cu bicicleta sau cu UBER. Bucureștiul are nevoie de toate!”.

Dynamite momeală.

Un site de știri vă MINTE zilnic.
Fake news de proporții în România

Înșelătorie de proporții în mediul online! Sub masca unui site aparent de știri serioase - se află un fake news comercial.
Așa zisul ziar online are mai multe rubrici printre care: "Rusia",
"Finanțe", "Afaceri"; "Știință și Tehnică", "Sport", "Cultură", "Internet
și mass-media", "Valori", Călătorii". Dar absolut toate rubricile de
știri duc spre o reclamă privind o momeală pentru pești.

Totul pornește de la o informație care, la prima vedere, pare
adevărată "Braconieri din București au prins pește folosind
momeală interzisă". Apoi, dacă citiți știrea, aflați că nu se spune
nici despre cine este vorba, nici unde a avut loc exact acțiunea
și nici data întâmplării. Articolul spune că de fapt, oamenii nu
erau braconieri, ci simpli amatori care s-au trezit cu o captură
uriașă datorită "momelii interzise". Apoi, la finalul fake newsului este postat un link privind vânzarea de Activator nadă
Dynamite. Precizăm că, în realitate, orice click pe site duce
spre respectiva reclamă.
Și pentru ca fake news-ul să fie complet, pe site sunt publicate
și două diplome, un fel de atestări ale produsului, doar că nu
sunt lizibile. În plus, există și niște falși utilizatori de Facebook
care laudă produsul și lasă comentarii pe site, dar într-un mod
extrem de credibil încât, dacă nu ești atent, informația îți va
părea 100% reală. Oamenii, de fapt niște roboți care generează
automat mesaje, spun că produsul - dat fiind faptul că este atât
de perfomant - va fi interzis, în ideea de a crește comenzile
pentru că oricând momeala poate dispărea de pe piață și...
este bine să vă faceți stocuri.
Iată câteva dintre comentariile false postate pe respectivul site:
"La naiba! M-am dus să fac comanda pentru că într-adevăr
site-ul poate fi închis în orice moment. Cum apare ceva bun,
neapărat trebuie să se întâmple ceva rău";
"Eu împreună cu prietenii mei am testat de curând Dynamite:
este pur şi simplu un șoc. Nu am mai prins niciodată atâta
peşte în două ore";
"Şi eu am cumpărat Dynamite pe acest site în urmă cu 2 luni.
Tot ceea ce s-a scris în anunţurile publicitare este adevărat.
Însă dacă organele de stat s-au interesat de acest produs, nu
este bine. Trebuie să faci stocuri";
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"Şi eu sunt un fan al Dynamite. Principalul lucru e să comanzi
pe site-ul oficial, ca să nu te alegi cu un fals. Escrocii copiază
imediat un produs bun";
"Ce noroc că am dat de această ştire! Neapărat trebuie să-mi
fac un stoc. Cu Dynamite chiar si eu, un pescar fără experiență,
am întotdeauna o captură mare. Mi-ar părea rău să pierd o
asemenea posibilitate". Toate comentariile sunt noi, în ideea ca
tu, cititor, să vezi câtă lume intră pe site și lasă mesaje.
Așa că atenție pe ce site-uri dați click pentru că unii escroci
umblă cu jumătăți de adevăr pentru a vă păcăli și pentru a vă
face să scoateți sume mari de bani din buzunar sub aparența
de site serios de știri.

Vaccinarea obligatorie.
PROTEST în Capitală

Aproximativ 150 de persoane protestează împotriva vaccinării
obligatorii.

Protestarii au adus o staţie de amplificare şi flutură mai multe
steaguri ale României. Tenorul Vlad Miriţă a cântat ”Deşteaptăte Române”.
Pe bannere scrie: ”Vrem medici, conştiinţă, nu funcţionari
publici”, ”Libertatea e un drept, vaccinarea e o alegere”,
”Vaccinarea obligatorie este încălcarea drepturilor omului,
încălcarea proprietăţii”, ”Unde există risc, trebuie să existe
alegere”, ”Vrem sănătate şi acces la servicii medicale decente,
nu vaccinări obligatorii”, ”Vaccinarea obligatorie = autism =
sterilizare = exterminare”, ”Vaccinarea obligatorie = moarte
sigură”, potrivit Agerpres.
”Mai sunt 15 zile până la votarea de către Camera Deputaţilor a
proiectului de lege privind vaccinarea populaţiei în România şi
ne-am gândit să tragem un semnal de alarmă prin intermediul
căruia opinia publică, dar şi parlamentarii români, să realizeze
că acest proiect de lege este unul neconstituţional, încalcă şi
alte legi naţionale, dar şi internaţionale, convenţii şi tratate la
care România a achiesat. Din păcate, populaţia nu cunoaşte
faptul că prin intermediul acestui proiect de lege vor fi vaccinaţi
şi adulţii, anumite clase socio-profesionale vor fi beneficiare ale
acestui proiect. Nu se cunoaşte faptul că, în cazul unei epidemii,
întreaga populaţie va fi vaccinată, iar din păcate, declanşarea
epidemiei se poate face, conform proiectului de lege, şi în urma
unei recomandări a OMS, ceea ce, în opinia noastră, nu ar fi un
lucru normal, corect”, a declarat preşedintele Asociaţiei Pro
Consumatori, Costel Stanciu.
El a spus că ar fi fost necesară o campanie de informare a
populaţiei care să dureze mai mulţi ani. Potrivit acestuia, vor
mai fi organizate astfel de proteste, în acelaşi loc, în fiecare zi
de luni în săptămânile care vor urma.
”Noi nu suntem anti-vaccinişti. Suntem împotriva impunerii
obligativităţii vaccinării”, a afirmat, la rândul său, George Stoian,
reprezentant al Asociaţiei Pro Decizii Informate, el precizând că
cine doreşte să îşi vaccineze copiii, o poate face.

Profesor Florin Diaconustudentă musulmană, SONDAJ

DCNews a realizat un sondaj după conflictul de la Universitatea
din București dintre profesorul Florin Diaconu și două studente
musulmane. Din cauza vălului pe care-l poartă pe cap, hijab,
cele două studente au fost atenționate că este posibil să pice la
cursul respectiv.
În contextul scandalului de la Universitatea din București, am
întrebat cititorii DCNews care este părerea lor despre gestul
profesorului, dacă este greșit sau nu.
Deși gestul lui Florin Diaconu a fost contestat în multe medii
sociale, potrivit răspunsurilor date de către cititorii DCNews,
aceștia susțin comportamentul profesorului.
70,66% (6328 de voturi) au votat că gestul profesorului a fost
unul ”corect”.
29,34% (2627 de voturi) au votat a doua variantă care susține
că gestul profesorului este ”greșit”.
Dupa toate aparentele rezultatul sondajului pare grosier manipulat,
inversat fata de conceptia publica care condamna majoritar
profesorul.
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Reportaj El Mundo

acasă la socrii din Vaslui ai liderului
catalan Carles Puigdemont

Jurnaliștii cotidianului spaniol El Mundo au venit în România,
pentru a face un reportaj despre socrii liderului catalan, Carles
Puigdemont, căsătorit cu o româncă. Părinții Marcelei Topor
locuiesc în România, în Vaslui. Fiica lor s-a mutat în Spania în
urmă cu ani de zile, unde este prezentatoare la un post TV.
Marcela Topor ar putea deveni prima doamnă a Cataloniei, iar presa spaniolă
o numește deja „Regina
Independenței”. O prezență
discretă, Marcela Topor nu
a acordat decât un singur
interviu și, deși susține
independența Cataloniei, a
fost extrem de rezervată în
afirmațiile pe care le-a făcut
până acum.
„Suntem în fața casei Marcelei Topor, soția președintelui catalan.
Înainte să vorbim cu Andrei și Lenuța Topor, părinții Marcelei,
ne plimbăm prin cartier. Prin zonă sunt mașini cu jurnaliști care
pândesc momentul în care ar putea să apară Marcela. Zvonurile
din presă spun că Marcela Topor s-ar fi refugiat în Vaslui, alături
de fiicele ei, de teama represaliilor, odată ce soțul ei a declarat
independența Cataloniei”, scriu jurnaliștii de la El Mundo.

„Ea se simte catalană, la fel ca soțul ei. Am văzut ce se întâmplă
acolo. E un dezastru. Frică, gloanțe de cauciuc, mulți răniți, oameni tineri bătuți pe stradă...Sperăm să se mai liniștească apele.
80% dintre catalani și românii care locuiesc acolo își doresc independența. Fiica noastră ne-a spus că este o regiune bogată și că
nu vor ca spaniolii să le mai ia banii”, spun părinții Marcelei Topor.
Mama Marcelei dezvăluie că
aceasta a mers, de mai multe
ori, la vrăjitoarele din Vaslui,
în special în momentele de
cumpănă din viața ei: „A mers
când a dat examenul de intrare la facultate, când l-a
întâlnit pe Carles și el i-a
spus că este este îndrăgostit
de ea și că își dorește din
tot sufletul să se însoare cu
ea și când l-au numit pe Carles președinte”.
„Marcela m-a sunat zilele astea să îmi spună să nu stau de
vorbă cu presa din România, pentru că vor încerca să profite și
să răstălmăcească semnificația momentului istoric care are loc
acum în Catalonia. Nu vrea să ne vadă la televizor”, adaugă
tatăl Marcelei.
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Remember
Cenaclul Flacăra - Păunescu

Vineri seară, la spectacolul "Remember Cenaclul Flacăra Adrian Păunescu", peste 4000 de voci au cântat ca una singură.
Ce s-a întâmplat la Sala Palatului a fost o nebunie frumoasă.
Timp de șapte ore, oamenii au aplaudat și au cântat melodiile
care au făcut istorie pentru "generația în blugi". Printre românii
care vineri seară, la spectacolul "Remember Cenaclul Flacăra Adrian Păunescu", s-au întors în timp s-a numărat și Lucian
Romașcanu, ministrul Culturii.
Acesta a povestit ce a simțit
ca spectator la un eveniment
despre care se va vorbi multă
vreme de acum încolo.
"A fost foarte frumos. Mi-am
dat seama că există două
mașini ale timpului - parfumul
și muzica. Dacă simți un parfum pe care l-ai întâlnit în
urmă cu ani de zile, automat
călătorești în trecut. Și cu
muzica se întâmplă același
lucru. Vineri seară am avut
bucuria să mă întorc cu 37
de ani în urmă purtat de
melodiile Cenaclului Flacăra.
Pe vremuri era printre singurele manifestări culturale și de emoție pe care le avea
România. Aseară am retrăit emoțiile de odinioară într-un
spectacol ca atunci, care a durat peste șase ore, cu nume mari
ale folk-ului. Mulți artiști au acceptat să fie pe aceeași scenă
pentru a-i aduce un omagiu lui Adrian Păunescu. Vorbesc
despre oameni care au venit chiar și de peste mări și țări pentru
a fi la Sala Palatului. A fost frumos și mă bucur că Andrei
Păunescu a avut această inspirație și sper să continue și de
acum încolo cu astfel de evenimente", a spus Lucian Romașcanu
pentru DC News.
Peste 4000 de bilete au fost vândute
Ministerul Culturii și Identității Naționale s-a implicat în organizarea
spectacolului, care s-a dorit a fi unul "de identitate". Înainte de
eveniment, Andrei Păunescu spunea că l-a invitat și pe ministrul
Lucian Romașcanu, dar nu i-a putut oferi un bilet. De ce?

Pentru că nu a fost un spectacol cu invitații. De asemenea,
vorbim despre primul spectacol la Sala Palatului în care mai
mult de 4.000 de bilete s-au pus în vânzare și s-au și vândut.
Andrei Păunescu: "Sper să nu se supere pe mine, îl așteptăm
acolo pe ministrul Culturii, dar mizez pe faptul că oamenii care
sunt cu hățurile în mână se pot descurca să ajungă la Sala
Palatului, măcar pe un bilet, mă rog, în zona aceea oficială".
"Acesta este un aspect care arată că lumea dorea ca spectacolul
"Remember Cenaclul Flacăra - Adrian Păunescu" să aibă loc.
Au fost peste 4000 de bilete vândute. Cu greu am reușit să fac
rost de două bilete pentru a intra în Sala Palatului. Este o
bucurie pentru toată lumea să vedem un interes atât de mare",
a mai zis Lucian Romașcanu în exclusivitate pentru DC News.
Precizăm că ministrul Culturii a transmis LIVE, pe Facebook,
momente din spectacolul "Remember Cenaclul Flacăra - Adrian
Păunescu" astfel încât și oamenii care nu au putut ajunge să se
bucure de eveniment.
Forța lui Adrian Pănescu este nemuritoare
Forța lui Adrian Păunescu de a strânge un public numeros s-a
simțit, din nou, vineri seară. Andrei Păunescu, într-un interviu
acordat pentru DC News, referindu-se la vremurile trecute,
spunea: "Vorbim despre un public numeros care venea și plătea
bilet. Păi știți cum îi strângea? În primul rând, Adrian Păunescu
avea un geniu personal. A avut talent foarte mare și a fost
extrem de generos. Adrian Păunescu nu se temea să adune
lângă el zeci de valori pentru că el era sigur de valoarea lui.
Până la urmă, l-au năpădit dogmaticii și cenzorii, iar după 12
ani de activitate, Cenaclul Flacăra a fost interzis. Să nu uităm
că în acei 12 ani au avut loc peste 1600 de evenimente care au
adunat mai mult de șase milioane de oameni. Acesta a fost
harul lui Adrian Păunescu – să fie talentat, generos și să
lanseze și oameni talentați".
Zeci de drapele fluturate
Spectacolul a început cu o prezentare în imagini a Cenaclului şi
a celui care în perioada 1973-2010 a fost organizatorul a peste
2.000 de manifestări de mare amploare - poetul Adrian Păunescu.
Pe ecranul uriaş montat pe scena Sălii Palatului, s-au derulat,
pe parcursul a peste şase ore, imagini sau filmări cu momente
reprezentative, fiecare artist fiind invitat în scenă după ce pe
ecran apăreau fotografii din perioada în care a început activitatea
în cenaclu.

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Catalonia şi-a declarat
INDEPENDENŢA faţă de Spania

Parlamentul Cataloniei a aprobat vineri, prin vot secret, proclamarea
independenţei regiunii faţă de Spania şi constituirea unei republici,
afirmă surse citate de publicaţiile La Vanguardia, El Mundo şi El Pais.
Parlamentul de la Barcelona a aprobat cu 70 de voturi pentru, 10
împotrivă şi două abţineri rezoluţia care prevede iniţierea procedurilor
de proclamare a independenţei Cataloniei faţă de Spania şi crearea
unei republici independente. Locuitorii Cataloniei s-au pronunţat pe 1
octombrie în favoarea independenţei regiunii faţă de Spania, într-un
referendum considerat neconstituţional de Guvernul Spaniei şi de
Uniunea Europeană. Ulterior, premierul Cataloniei, Carles Puigdemont,
a proclamat independenţa regiunii, dar a suspendat decizia, pentru
iniţierea dialogului cui Madridul.
Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a lansat un apel la calm şi a
avertizat că statul spaniol va restabili rapid ordinea constituţională în
Catalonia, care şi-a proclamat independenţa.
"Lansez un apel la calm. Principiile statului de drept vor fi restabilite
rapid" în Catalonia, a declarat Mariano Rajoy, citat de cotidianul El
Pais. Senatul Spaniei urmează să decidă în scurt timp activarea
Articolului 155 al Constituţiei, care prevede suspendarea autonomiei
Cataloniei şi practic dizolvarea tuturor instituţiilor regionale. Mai mulţi
membri ai Parlamentului catalan au înaintat, vineri, o moţiune pentru
proclamarea independenţei către conducerea forului legislativ regional,
în contextul în care Senatul spaniol urmează să aprobe suspendarea
autonomiei regiunii, relatează The Associated Press.
Moţiunea a fost depusă de parlamentari ai formaţiunilor ”Junts pel SI”
şi ai CUP, în contextul în care în Senatul Spaniei are loc un vot pentru
implementarea articolului 155 din Constituţie privind suspendarea autonomiei regionale.
”Constituim Republica Catalană ca stat independent şi suveran, democratic şi social”, scrie în moţiunea depusă de cele două formaţiuni.
Cele două formaţiuni politice care au înaintat moţiunea au majoritate
în Parlamentul regiunii catalane, fapt ce le va permite să treacă
moţiunea, dacă aceasta va ajunge să fie supusă la vot. Jurişti din
cadrul Parlamentului catalan au avertizat Biroul Parlamentului că
rezoluţia Junt pel Si şi CUP nu poate fi supusă la vot. Însă opinia lor
este consultativă. Potrivit DPA, textul moţiunii urmează să fie supus la
vot în cursul zilei de vineri, când va avea loc o reuniune a Parlamentului
catalan. De cealaltă parte, opoziţia din regiune a anunţat că se opune
supunerii la vot a aceste moţiuni, iar unii reprezentanţi ai opoziţiei au
precizat că vor boicota votul.
Manifestaţii în Barcelona
Mii de catalani s-au adunat în apropierea Parlamentului regiunii, manifestându-şi susţinerea pentru declararea independenţei Cataloniei, în
contextul în care Legislativul regiunii se va reuni la sfârşitul zilei de
vineri, relatează The Associated Press.
Această acţiune are loc în acelaşi timp în care Senatul Spaniei votează
cererea Guvernului national pentru aplicarea articolului 155 din
Constituţie privind suspendarea autonomiei regionale.
În Barcelona, mii de catalani s-au adunat într-o piaţă aflată în arpopierea
Parlamentului regional, fluturând steagurile Cataloniei şi cerând
”independenţă şi libertate”.
”Sunt aici pentru că vom pune bazele Republicii Catalane”, a declarat
Jordi Soler, unul dintre manifestanţi. Acesta a afirmat că ”astăzi este
ultima şansă” şi a adăugat că liderii catalani au susţinut începerea dialogului, însă ”Madridul a luat măsuri represive şi nu există altă alternativă
la independenţă”. Vineri, mai mulţi membri ai Parlamentului catalan au
depus o moţiune în cadrul forului legislativ din regiune pentru a
proclama independenţa, însă nu există informaţii că această moţiune
ar urma să fie dezbătută astăzi, a relatat publicaţia La Vanguardia,
citată de site-ul agenţiei Reuters. Moţiunea a fost depusă de parlamentari
ai formaţiunilor ”Junts pel SI” şi ai CUP, iar cele două formaţiuni politice
deţin majoritatea în Parlamentul regional din Catalonia.

Marea Britanie a trecut la
expulzări. Cetățenii UE, în vizorul
Guvernului de la Londra

Numărul cetățenilor europeni pe care Guvernul Marii Britanii i-a expulzat
a crescut semnificativ de la referendumul pentru Brexit, deși miniștrii
au promis ca garantează drepturile rezidenților, dezvăluie cotidianul
britanic The Independent.
O analiză a datelor oficiale guvernamentale arată că, în primele trei
luni ale anului 2017, numărul celor obligați să plece din Marea Britanie
a crescut cu 26%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel,
aproape 5.000 de cetățeni europeni au fost expulzați din Regat în
ultimele 12 luni, cel mai mare număr de când au început să se facă
astfel de statistici, în creștere cu 14% față de anul anterior.
Statisticile au apărut după ce un document al Ministerului de Interne
de la Londra “scăpat” în presă dezvăluie planul Guvernului de a

restricționa semnificativ imigrația din Europa, după ce Marea Britanie
părăsește blocul comunitar.
Susținători ai drepturilor omului de la Londra au declarat pentru The
Independent ca multe dintre aceste expulzări au fost ilegale, în timp ce
Laburiștii consideră datele “rușinoase” și spun că acestea vor face negocierile pentru Brexit și mai dificile.
Numărul cetățenilor UE expulzați din Marea Britanie a crescut de cinci
ori față de 2010, ajungând la 4.754 de persoane în 2016, de la doar
973 în anul în care Conservatorii au venit la putere.
Creșterea numărului de plecări forțate în rândul cetățenilor europeni
vine pe fondul unei scăderi generale a numărului de expulzări, ceea ce
indică faptul că autoritățile de la Londra au în vedere în special
cetățenii din țarile europene, comentează The Independent.
O analiză a datelor oficiale guvernamentale arată că, în primele trei
luni ale anului 2017, numărul celor obligați să plece din Marea Britanie
a crescut cu 26%, față de aceeași perioadă a anului trecut.
Astfel, aproape 5.000 de cetățeni europeni au fost expulzați din Regat
în ultimele 12 luni, cel mai mare număr de când au început să se facă
astfel de statistici, în creștere cu 14% față de anul anterior.
Statisticile au apărut după ce un document al Ministerului de Interne
de la Londra “scăpat” în presă dezvăluie planul Guvernului de a
restricționa semnificativ imigrația din Europa, după ce Marea Britanie
părăsește blocul comunitar.
Susținători ai drepturilor omului de la Londra au declarat pentru The
Independent ca multe dintre aceste expulzări au fost ilegale, în timp ce
Laburiștii consideră datele “rușinoase” și spun că acestea vor face negocierile pentru Brexit și mai dificile.
Numărul cetățenilor UE expulzați din Marea Britanie a crescut de cinci
ori față de 2010, ajungând la 4.754 de persoane în 2016, de la doar
973 în anul în care Conservatorii au venit la putere. Creșterea numărului
de plecări forțate în rândul cetățenilor europeni vine pe fondul unei
scăderi generale a numărului de expulzări, ceea ce indică faptul că
autoritățile de la Londra au în vedere în special cetățenii din țarile
europene, comentează The Independent.
Mediu ostil pentru imigranții legali
Ca ministru de Interne, înainte de a fi premier, Theresa May a promis
că va “crea un mediu ostil pentru imigranții ilegali”. ONG-iștii care
lucrează cu migranți spun că, în realitate, Guvernul a adoptat o
atitudine “ostilă” față de toți imigranții, chiar și față de cei care locuiau
și lucrau legal în Marea Britanie.
Una dintre metodele folosite pentru expulzarea cetățenilor din țările
membre UE care locuiau deja legal în Regatul Unit a fost înăsprirea
regulamentelor ministrului de Interne, măsuri introduse de Theresa
May în 2016, potrivit cărora cetățenii UE care nu au o locuință și dorm
pe străzi în Marea Britanie își “folosesc greșit” drepturile, astfel că sunt
trimiși în țările de origine.
Schimbarea a fost introdusă fără consultare parlamentară și a trecut
neobservată la acea dată. Dar acest lucru însemnă că, pentru prima
dată, cetățenii UE fără un adăpost deasupra capului pot fi forțați să
plece din Marea Britanie, chiar dacă nu au comis nicio ilegalitate.
Directiva europeană care reglementează drepturile cetățenilor specifică
foarte clar că este ilegal ca un stat membru să expulzeze cetățenii altui
stat UE, “exceptând situațiile în care aceștia reprezintă un pericol la
adresa securității și siguranței publice”. Iar miniștrii britanici au introdus
aici, într-un mod controversat, și “infracțiunea” de a dormi pe stradă.

După atentatul din New York,
Trump cere oprirea Loteriei vizelor.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi 26 octombrie, că
autorul atacului din New York, uzbecul Sayfullo Saipov, ar trebui să
primească pedeapsa cu moartea, relatează CNN. De asemenea,
preşedintele SUA a cerut oprirea programului Loteria Vizelor, prin care
teroristul ajunsese în Statele Unite.
"Teroristul din New York s-a declarat fericit şi a cerut arborarea
steagului Stat Islamic în camera sa de spital. A ucis opt persoane, a
rănit grav alte 12. Ar trebui să primească pedeapsa cu moartea!", a
transmis Trump, prin intermediul Twitter.
Aterior, Donald Trump s-a arătat împotriva programului Loteria Vizelor,
prin care se distribuie aproape 50.000 de vize în ţările cu o rată
scăzută a emigraţiei în SUA.
„Voi cere Congresului să iniţieze imediat demersurile pentru a pune
capăt acestui program. Loteria diversităţii sună frumos, dar nu este
frumos, nu este bine. Am fost împotriva ei”, a spus preşedintele SUA.
Uzbecul Sayfullo Saipov, în vârstă de 29 de ani, a fost pus sub
acuzare de către procurorii americani pentru infracţiuni de terorism,
după ce le-a spus anchetatorilor că a plănuit atacul în ultimele luni. El
este acuzat de acte de violenţă, acordarea de sprijin material pentru
organizaţia teroristă Stat Islamic şi distrugere de autovehicule.
Potrivit unui document publicat de către procuratura din New York,
Saipov le-a spus anchetatorilor că a fost inspirat să comită atacul cu
vehicul în urma videoclipurilor de propagandă ale Stat Islamic pe care
le-a urmărit pe telefonul mobil. Sayfullo Saipov a închiriat o camionetă
la 22 octombrie şi "a exersat virajele". El a ales în mod specific
sărbătoarea de Halloween ca dată a atacului "întrucât credea că vor fi
mai mulţi civili pe străzi cu ocazia acestei sărbători" şi a subliniat că se
simte bine pentru ceea ce a realizat. Iniţial, atacatorul a intenţionat să
arboreze steaguri ale Stat Islamic pe vehicul, dar a renunţat la idee
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pentru a nu atrage atenţia. Sayfullo Saipov i-a întrebat pe investigatori
dacă pot aduce însemnele Stat Islamic în camera sa de spital.

CARNAGIU în SUA, în urma
atentatului din biserică:
prima reacție a lui Donald Trump

Poliţia din Sutherland Springs a anunţat că atacul de duminică, de la
biserica baptistă din localitate, s-a soldat cu cel puţin 27 de morţi şi
peste 20 de răniţi.
Președintele SUA, Donald Trump, care se află în Japonia, a avut o
primă reacție la acest atentat și a spus că monitorizează cu atenție
situație. ”Dumnezeu să-i binecuvânteze pe oamenii din Sutherland
Springs, Texas. FBI și forțele de intervenție sunt la fața locului.
Monitorizez cu atenție situația din Japonia”, a spus Donald Trump, pe
Twitter.

Bărbatul care a intrat în biserica baptistă cu o armă şi a deschis focul
asupra celor care se aflau acolo a fost ucis.
“Nu cunoaştem detaliile, dar din ce am aflat, au decedat aproximativ
27 de persoane şi peste 20-25 au fost rănite. Mi s-a spus că şi
atacatorul este mort”, a declarat Gomez Jr.
Dezvăluiri despre masacrul din Texas:
De ce a ales atacatorul să tragă în biserică
Apar noi detalii despre atacul armat din Texas, în care şi-au pierdut
viaţa 26 de persoane. Un şerif local a declarat că, din informaţiile
existente în acest moment, reiese că foştii cumnaţi ai suspectului
participau "din când în când" la slujbele religioase din biserica în care
a avut loc atacul, informează AP.
Şeriful din Wilson County, Joe D. Tackitt Jr., a declarat luni la CNN că
foştii cumnaţi ai atacatorului nu se aflau la biserică în ziua atacului
armat. Acesta a mai afirmat că nu este clar de ce atacatorul a ales ziua
de duminică, 5 noiembrie, pentru a-şi duce la capăt planurile.
Atacul armat a avut loc duminică dimineaţă, la biserica baptistă din
Sutherland Springs, la aproximativ 30 de mile sud-est de San Antonio.
Pe lângă cele 2 de persoane ucise, alte 20 de persoane au fost rănite.
Doi oficiali au confirmat, sub protecţia anonimatului, că atacatorul a
fost indentificat după ce a fost ucis. Pe nume Devin Kelly, autorul
masacrului a fost dat afară din Forţele Aeriene ale SUA după ce a fost
judecat în 2012 pentru că şi-a agresat soţia şi copilul.

Preşedintele Trump,
vizită de lucru, în Asia

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi ”multe progrese”
în problema nord-coreeană şi a salutat rolul ”foarte util” al Beijingului în
acest dosar, la finalul unei întâlniri, la Seul, cu omologul său sudcoreean Moon Jae-in, relatează AFP.
”Da, văd anumite lucruri mişcându-se”, a declarat el într-o conferinţă de
presă comună, la Seul, fără să facă precizări. ”Cred că facem multe
progrese”.
Phenianul este ”o ameninţare mondială care îndeamnă la o acţiune
mondială”, a reafirmat el, adăugând că omologul său chinez Xi Jinping
a ”fost cu adevărat foarte, foarte util”.
”Sperăm că, la fel, Rusia va fi utilă”, a continuat şeful statului american
în cea de a doua etapă a maratonului său diplomatic în Asia.
Alături de omologul său sud-coreean, pe care l-a criticat în noiembrie
din cauză că a îndemnat la dialog cu Phenianul, el a subliniat că alianţa
dintre Washington şi Seul este ”mai importantă ca niciodată”.
Însă, preşedintele american, care apără ideea ţinerii pe masă a tuturor
opţiunilor în vederea soluţionării dosarului nord-coreean, a reiterat marţi
că este pregătit să utilizeze opţiunea militară ”dacă e necesar”.
Prima vizită oficială în Coreea de Sud - până miercuri - a preşedintelui
american are loc după luni de degradare continuă a situaţiei în peninsulă.
Este vorba despre o intensificare a programelor militare ale Phanianului,
care a realizat în septembrie al şaselea test nuclear - cel mai puternic
de până în prezent - şi a testat mai multe rachete susceptibile să atingă
teritoriul american.
Schimbul de ameninţări şi de insulte dintre preşedintele american şi
liderul nord-coreean Kim Jong-un au contribuit, de asemenea, la
alimentarea tensiunilor.
”La final vom găsi o soluţie” la problema nord-coreeană, a promis marţi
după-amiaza (ora locală) Trump la Camp Humphreys - cartierul general
al celor 28.500 de militari americani staţionaţi în Coreea de Sud, la
aproximativ 90 de kilometri sud de Seul.
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Calendar evenimente 2018

• Simpozion „Eminescu” – Ianuarie 2018 (împreună
cu Filiala americană a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România şi cu Institututl
Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New
York)
• Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române (în
colaborare cu aceleaşi instituţii menţionate)
• Confecţionarea unei medalii comemorative
dedicate Marii Uniri
• Confecţionarea unui trofeu „Marea Unire la
100 de ani”
• Masă rotundă dedicată centenarului Marii Unirii
(prezentare referate academice; recepţie)

Banchetul anual al Societății Române Creștine DORUL

”A Ruginit Frunza din Vii”
va avea loc Duminică 12 Noiembrie 2017, la ora 7:00 PM
la restaurantul Boon (fost Bucharest)
din Sunnyside, New York (Queens Blvd. cu 40 St.)
Taxa de participare: $15 de persoană
Meniul: Fiecare participant comandă ce doreşte şi plăteşte ce comandă

• Banchetul aniversar „A ruginit frunza din vii”
în noiembrie, cu ocazia împlinirii a 115 ani
de la înfiinţarea Societăţii
• Participarea unei delegaţii a Societăţii
în decembrie la evenimentele de la Alba Iulia
dedicate Marii Uniri.

Pentru sponsorizare, contribuţii, donaţii şi alte forme
de sprijin vă rugăm să ne contactaţi
la aceste telefoane:
646-350-9531 * 718-894-1966
718-626-6013 * 917-892-6013
Vă mulţumim
Ing. Cristian F. Pascu, Preşedinte
şi Comitetul executiv al Societăţii

Program divers cu surprize într-o atmosferă prietenească
şi autentic românească.
Invitaţia este adresată tuturor românilor.
Locurile sunt limitate. De aceea vă rugăm să confirmaţi participarea Dv.
până la data de 8 Noiembrie 2017 la telefoanele
917-892-6013 şi 646-350-9531
Vă aşteptăm cu drag!
Comitetul executiv al Societăţii „Dorul”
Ing. Cristian F. Pascu, Preşedinte
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DACII, O SOCIETATE UNICAT

Motto: Orice se poate da de pomană, niciodată istoria
neamului tău, căci aceasta este calea cea mai
sigură de a te lepăda de el pentru totdeauna.

rice istorie se poate face în mod extrem în două
O
feluri. Sau după principiul ,,și la noi la fel ca la
alții sau după principiul „la noi spre deosebire de

alții”. Am spus „în mod extrem”, printre altele, pentru
a sublinia faptul că în mod ideal este preferabilă o
tratare echilibrată adaptată flexibil situației istorice
concrete considerate.
Din păcate în istoria noastră, mai ales în prezent,
această dreaptă măsură, care s-ar fi impus ca o
manifestare de profesionalism, nu există, prevalând
în mod covârșitor principiul „și la noi ca la alții”. O
asemenea situație este cu atât mai regretabilă cu cât
istoria dacică a poporului român (căci despre acesta
vorbim) este una structurată pe tiparele unei mari
originalități. În sprijinul acestei afirmații socotim
binevenit un recurs la un procedeu deja clasic în
unele științe „exacte” (chimie, biochimie etc.). Este
vorba de procedeul markerilor. În mod concret vom
apela la un număr de markeri istorici, care se vor
constitui în criterii de relevanță ale originalității societății
dacilor (i.e. a românilor antici).
Fenomenele marker la care vom apela pentru a dezvolta structura tabloului obiectiv al originalitații societații
dacilor sunt: problema jertfelor umane, problema
coifurilor cu metopă, instituția religioasă a stindardului
dacic, ceșcuța dacică, structura și funcțiile statului
dacic, religia dacilor, ritualul săgeților și neromanizarea
dacilor. Pentru o cât mai eficientă tratare a subiectelor
menționate discuția noastră se va concentra asupra
aspectelor mai puțin sau deloc analizate până în
prezent rămânând la aprecierea cititorului oportunitatea
aprecierilor și a punctelor noastre de vedere.
Existența jertfelor umane la daci a fost de la bun
început tratată cu o superficialitate care persistă încă
și azi trecând chiar și peste puținele adevăruri și
informații transmise de antici. Este incorect să vorbim
despre jertfe umane, sinucideri rituale asistate, ofrande
aduse zeilor etc. În realitate vorbim despre instituția
solului, un act de comunicare cu zeitatea având
reglementări foarte riguroase, cum ar fi periodicitatea.
Actul era voluntar și nu era socotit un sacrificiu, ci o
mare onoare accesibilă doar elitelor contrar aparențelor
sugerate de acest termen, actul este departe de a fi
o practică sălbatică sângeroasă. Trecerea prin poarta
morții era o chestiune secundară, de parcurs. Drumul
spre zeu trecea pe acolo. Eșecul celui ales era o
chestiune de oprobiu public, socotit act de incorectă
reprezentare pe care zeitatea o respinge.
Chiar și anticii suficient de inexacți în relatările lor
vorbesc despre solul trimis la zeu, nu la zei, relatarea
nu dă nume. Cu titlu de bun de inventar menționăm
paralelismul cu priveghiul actual. Zeul îi putea interoga
oricum pe cei morți. Dar societatea a simțit nevoia
unei legături periodice instituționale solemne și pline
de respect.
Dar și aici ca și în alte situații relatarea
rămâne la nivelul spectaculosului și deci
incompletă datorită faptului că înțelegerea
fenomenului nu este accesibilă celui ce
o relatează. Astfel apare o serie de
întrebări legitime: se putea desfășura
un eveniment religios de asemenea importanță socială în absența unui preot
într-o societate pe care anticii o privea
ca supraîncărcată cu cler și cu un simț
religios hipertof?
Putea fi tratat corpul solului, cu o
neglijență jignitoare pentru zeu?

Putea fi tratată familia solului fără onorurile unora
care au dat un reprezentant al societații în raport cu
valoarea supremă, zeul? Putea lipsi o evidență la
nivelul societății a solilor trimiși?
Existau situații în membrii foarte proeminenți ai
societații (cum ar fi regii) care se puteau constitui în
soli? Existau cimitire sfinte ale solilor? Care era
ritualul sepuleral? Completând acest tablou, punem
întrbarea retorică: unde și când în antichitate mai
găsim un asemenea fenomen, cristalizare a unei îndelungi evoluții religioase, cu asemenea multiple
reglementări?
Un alt marker istoric singular al evoluției societății
dacilor îl constituie coifurile cu metopă cu „ochi
apotropaici”.
Desigur nu voi reveni aici la o expunere în extenso a
problemei. Am făcut-o în altă lucrare. Voi sublinia
numai aspectele pe care nu le întâlnim nicăieri în antichitate. De la bun început respingem termenul „de
pradă” folosit de majoritatea istoricilor și arheologilor.
Parada militară, obicei grecesc de intimidare specific
spațiilor meschine dintre polisuri, nu a fost niciodată
caracteristică dacilor. Cel puțin izvoarele antice nu o
menționează. Dacii nu aveau mârâituri de cotarlă, ci
mușcături de lup. Termenul de obiect de „ceremonie”
este poate mult mai potrivit, fenomenul este specific
numai dacilor. Acest fenomen este atestat în mod
exclusiv arheologic și nu documentar.
Acest fapt impune concluzia că fenomenul caracteristic
în mod exclusiv dacilor este unul foarte intim, derivat din
specificul lor religios unic. Nici un asemenea coif, care
ar fi fost un trofeu grandios pentru romani, nu se observă
pe Columna lui Traian, deși repartiția geografică a exemplarelor ar pleda pentru o asemenea posibilitate.
În sine un asemenea obiect ține de istoria organizării
statului dacic fiind o probă de evolutie absolut originară.
Să mai reținem un fapt: datarea acestor coifuri în
sec. IV a.H., fapt care face o trimitere explicită la un
alt fenomen strict dacic: stindardul dacic draconul.
Pentru fenomen reiterez faptul că, la fel cu instituția
solului, ne aflăm în fața unui fenomen unic în istoria
antică a Europei.
Ceva mai mult sursele antice definesc în mod clar
structura chimerică a stindardului despre care afirmă
că este format dintr-un cap de lup și un corp de
șarpe (draca în limba dacică), eliminând orice elucubrație provenită din interpretările arbitrare ale celor
mai puțin exacți. De altfel în acest sens pledează
două argumente suficient de limpezi. Romanii nu
numai că pre-iau termenul dacic de dracon de la
daci, termen care trimite la draca (șarpe), dar formează
și termenul derivat de draconar cu sensul de grad
militar de purtător al acestui stindard.
Nici urmă de dragon. Ceva mai mult tăblițele de
plumb de la Sinaia ne prezintă structuri chimerice religioase de stindarde formate din șerpi cu capete de
bovidee. Asta ca să nu mai pomenim de binecunoscutul
glycon de la Constanța. În fine, nu însă în ultimul
rând trebuie să mai amintim faptul că cele două componente au semnuficații religioase dincolo de orice
discuție.
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Șarpele este simbolul unei religii chtoniene, în timp
ce lupul (ca și boul și berbecul, de altfel) este simbolul
unei religii uraniene, solare, chimerismul fiind rezultatul
normal al unificării celor două direcții religioase după
cum frumos zice „Tatăl nostru” în formularea „precum
în cer așa și pre pământ”.
Sper că acestea fiind zise am terminat cu așa-zisul
lup cu aripi care ar fi reprezentant, ce? Să mai
spunem un lucru, cred eu, suficient de important.
Trupele germanice care aveau și ele stindarde au
preluat de la dracon unele elemente structurale, dar
au lăsat șarpelui capul său natural de șarpe, căci
motivația religioasă a chimerismului le era cu totul
străină. Chiar vasele vichinge de luptă drakar și
snacar trimit neechivoc și exclusiv la șarpe. Nici
urmă de dragar. În ceea ce privește dragonul să-l
lăsăm chinezilor pentru care el are un înțeles polimorf,
complex și oricum nesuperpozabil noțiunii de dracon,
nici măcar la nivel imagistic, necum funcțional.
Poate că ar fi momentul să facem dreptate unui obiect
peste care trecem adesea fără să-i acordăm bine
meritatul statut de obiect - măcar etnic. Este vorba
despre modesta ceșcuță dacică pe nedrept ignorată
și căreia noi îi datorăm proba materială a prezenței
strămoșilor noștri, dacii, tocmai la malurile Mării Baltice,
în Lituania, Letonia și Polonia. Nu mai rămâne decât
să-mi exprim regretul amar pentru indiferența istoricilor
noștri care nu găsesc potrivit să privească situația cu
seriozitatea la care poziția lor ar trbui să-i oblige. În
fine, dar nu în ultimul rând, ar trebui să insistăm
asupra a două chestiuni pe care le socotim de cea
mai mare importanță. Prima chestiune care ne spune,
poate, cel mai mult despre felul cum priveau dacii
relația lor cu zeul (zeii) lor, este chestiunea reprezentării
divinității. Din punct de vedere arheologic, deși s-au
făcut multe săpături, nu s-au putut găsi statui ale
zeilor dacilor. Nici textele antice nu le pomenesc și
nici pe columna traiană nu sunt reprezentante.
Toate aceste fapte sunt rezultatul unei singure realități:
dacii nu practicau reprezentarea antropomorfică a
divinității pe care nu o puteau înjosi la condiția umană.
Religia lor admitea însă existența simbolurilor.
În această privință concepția lor religioasă era
mult superioară grecilor și romanilor idolatori, motiv
pentru care principiul creștin „să nu-ți faci chip cioplit”
nu a fost pentru ei o problemă.
O a doua chestiune legată de religia dacilor care
este cea legată de structura clerului. Societatea lor
funcționa exact ca cea a succesorilor lor români. Ei
aveau atât preoți care trăiau în mijlocul populației
căreia îi acordau asistență spirituală, cât și sihaștri
retrași din societate în căutarea întâlnirii cu Dumnezeu.
Ortodocșii români mențin aceeași structură a clerului,
orice structură statală neexistând fără o mare concentrare de schituri și biserici pe care monarhii noștri
mai mari sau mai mici le edifică și le ocrotesc cu
foarte multă energie.
Din multele trăsături ale statului dacic, două sunt dintre
cele mai importante. Prima ține de
existența unui binom fundamental de
structură a conducerii. Este vorba despre
binomul rege / mare preot, prin care se
reflectă aspectele fundamentale, interdependente și complementare ale
societății dacilor. Aspectul material, expresie a etnicității, adică regele, și aspectul
spiritual, religios, adică marele preot. De
prisos să mai spunem că de la Burebista
până în 1947 aceasta a fost starea poporului nostru. În ceea ce-l privește pe rege,
pe aceeași linie de continuitate istorică,
trebuie să subliniem cele două cerințe
care i se impun pentru a putea accede
la tron. Să fie de os domnesc și să fie
cel capabil să dea țării o soartă bună.
Nabila Cuza, ziaristă, România
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R: Cu oameni pasionați, succesul este aproape garantat. Ați mai fost remarcată
din punct de vedere sportiv și înainte de a intra la facultate?

EK: Mă bucură întrebarea dumneavoastră. Da, încă din timpul liceului, am fost
căpitanul echipei de volei. Am avut multe competiții. La ultima dintre ele, care
a avut loc la Iași, l-am întâlnit pe Miran Keșișian, care, de fapt, a fost arbitrul
competiției. Echipa în care am fost și eu a câștigat. Arbitrul de atunci, Miran,
mi s-a părut un tânăr foarte de treabă, plăcut și cu vorbe alese. De aceea i-am
destăinuit dorința mea de a pleca la București pentru a urma acolo facultatea.
R: Și așa ați ”câștigat” un soț și el o soție?!

p

Prof. ELLENA KEȘIȘIAN

”Concentrează-te întotdeauna pe familie, muncă și prieteni”

rintre compatrioții noștri din New York, doamna Ellena (Lili) Keșișian este o
personalitate aparte prin faptul că pasiunea pentru educația fizică, izvorâtă
în sufletul dânsei încă din copilărie, a făcut-o să aibă succese remarcabile atât
în țara natală, cât și în America.
Reporter: Doamna Keșișian, ne bucură faptul că ați acceptat cu amabilitate să
stăm de vorbă despre viață, despre ce v-a adus viața și pe unde v-a purtat.
Haideți să începem cu o călătorie imaginară în viața dumneavoastră și să ne
vorbiți despre locul nașterii și despre copilărie.

Ellena Keșișian: În primul rând vă mulțumesc că v-ați gândit la mine pentru un
interviu în ziarul Romanian Journal, ziar pe care îl apreciez în mod cu totul
deosebit, așa cum îl apreciez pe directorul ziarului, domnul Vasile Bădăluță.
Despre începutul vieții mele nu mi-e greu să vorbesc. M-am născut în
”dulcele târg” al Iașilor, unde am și copilărit. Îmi iubesc orașul natal din
frumoasa Moldovă, căci Iașul m-a format spiritual și cultural. Cine nu a auzit
de vechile biserici ”Trei Ierarhi”, de Mitropolie și de multe alte așezăminte
creștine care păstrează dintotdeauna tradițiile neamului nostru. Îmi face
plăcere să vă spun că am respirat cu nesaț aerul moldovenesc, că am umblat
pe străzile pe care, altădată, se plimbau titani ai literaturii române: Titu
Maiorescu, Vasile Alecsandri și inegalabilul poet și ziarist Mihai Eminescu. Mam născut și am copilărit într-un oraș ca de poveste pe care-l port în suflet
toată viața. Copilăria mi-a fost umbrită de moartea părinților mei. La frageda
vârstă de 6 ani mi-am pierdut mama, doi ani mai târziu, l-am pierdut și pe tata.
Nu mi-a fost ușor, dar am supraviețuit. părinții îmi transmiseseră dragostea
pentru oameni și m-au învățat să mă comport frumos în viață.

R: Părinții sunt, cu adevărat, într-o covârșitoare măsură, modelul de comportament
pentru copii și, de multe ori, îndrumători sau sfătuitori în ceea ce privește
profesia copiilor lor. Dar părinții dumneavoastră au părăsit această lume când
erați mică.

EK: Da, însă am învățat multe de la ei. De când mă știu, mie mi-a plăcut sportul.
pasiunea pentru sport a pus stăpânire pe ființa mea și m-a determinat să
părăsesc orașul meu natal. Am plecat la București, unde am urmat, timp de 4
ani, cursurile Facultății de Cultură Fizică (I.C.F.). Am absolvit facultatea în anul
1963 și simțeam o nerăbdarea tinerească de a-mi începe cariera în domeniul
educației fizice. Îmi amintesc că, la facultate, am avut privilegiul să-l am coleg
pe Dan Spătaru, renumitul nostru solist de muzică ușoară. pentru cei care nu
l-au cunoscut, vreau să spun că Dan Spătaru a fost nu numai un solist de
excepție, dar și un om de aleasă calitate. Amândoi am făcut parte din echipa
artistică a facultății. Spectacolele acestei echipe - Brigadă, cum îi spuneam
noi - au constat din dansuri populare, cântece de muzică ușoară și populară,
exerciții de gimnastică și multe altele. Cu această Brigadă am participat la
competiții cu alte facultăți și nu vreau să mă laud, dar am avut întotdeauna
succes.

EK: Mai e până acolo. Am părăsit Iașul, alegând Capitala, cel puțin pentru
perioada studenției. Sfaturile lui Miran m-au ajutat mult de-a lungul celor 4 ani
de facultate. La puțin timp după absolvirea facultății, ne-am căsătorit. Acest
eveniment minunat a avut loc la Constanța, unde, de fapt, se afla și familia lui
Miran, căruia prietenii îi spun gandi.
R: Și așa ați început viața împreună, doi oameni cu aceleași preocupări în
domeniul sportului și cu adâncă afecțiune unul față de celălalt.

EK: Este perfect adevărat. Am avut o căsnicie fericită și o viață profesională
plină de satisfacții. La început de carieră, am fost profesoară la un liceu care,
după doi ani, a fost tranformat în școală generală. Am predat acolo timp de 15
ani.
R: Cum v-ați împăcat cu canoanele regimului comunist?

EK: păi tocmai asta este, că nu m-am împăcat deloc. A trebuit să particip la
masive și aberante spectacole dedicate conducătorlui ”iubit” și ”tovarășei”
sale. Toată lumea era scârbită, dar teama de a nu fi pârât sau închis te făcea
să taci și să te prefaci că totul e bine. Asta făceau românii în acea perioadă: se
prefăceau că e bine.

R: Vorbiți-ne despre aceste spectacole de amploare, ”grandioase”, la care
cadrele didactice erau obligate să participe.

EK: Nu a fost deloc ușor pentru profesorii de sport. propaganda comunistă
făcea practicarea sportului tot mai dificilă. profesorii trebuiau să caute noi
metode, să atragă și să mențină educația elevilor la un nivel înalt. Îmi amintesc
că, în afară de competițiile săptămânale la diferite ramuri sportive, competiții
dintre care multe erau câștigate de noi, cei din Constanța, a trebuit să
organizez și să particip la marile demonstrații care aveau loc pe stadion și
care erau dedicate conducătorilor din comitetul de partid, membrilor marcanți
ai partidului și așa mai departe. Așa am petrecut ani mulți de 1 Mai, de Ziua
Copilului, la 23 August...
R: Ați organizat și competiții pur sportive, adică fără amestecul politicului?.

EK: O, da, desigur. pe lângă propaganda de manipulare a oamenilor pe care
conducerea partidului și statului o făcea cu insistență, am încercat împreună
cu colegii să folosim talentul copiilor din oraș învățându-i exerciții fizice noi, cu
un conținut variat, plăcut și util. Cu astfel de exerciții, care erau și pe placul
elevilor, am obținut succese în fiecare an. Îmi face plăcere să-mi amintesc că
în fiecare primăvară, vară și iarnă am însoțit copiii în vacanțe, în locuri
minunate din țara noastră care are atâtea frumuseți naturale. Nu pot uita
bogăția credinței spirituale a românilor, credință care plutește în aerul Munților
Carpați și în aerul sărat al Mării Negre. De asemenea, revăd cu ochii minții
verdele câmpiilor românești, văd bisericile și mânăstirile încărcate de istoria
noastră milenară, respir aerul țării mele.
R: M-ați impresionat. Nu știam că puteți fi atât de talentată și de expresivă.
Felicitări! Vorbiți-ne acum despre plecarea din România.

EK: În acea perioadă nu a fost ușor să pleci din România. Timp de 10 ani am
stat la ușile Securității pentru a obține aprobarea de emigrare. Vroiam să ne
alăturăm rudelor soțului meu care, fiind armean, avea dreptul la întregirea
familiei. În America el o avea pe sora lui, Maria, avea doi veri, o mătușă și un
unchi. Scopul nostru era să creăm un viitor mai bun băiatului nostru, Edward
(Edy).
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În fine, după această foarte lungă așteptare, am obținut viza și în anul 1978
am părăsit țara, am plecat în Italia, la Roma, unde am stat două luni și
jumătate. Acolo am fost foarte impresionați de frumusețile Romei, de istoria ei
și am trimis scrisori și vederi la rude și prieteni. Este greu de crezut, dar nimic
nu a ajuns la destinație, căci Securitatea și-a făcut ”datoria” pe deplin.

R: Când ați ajuns în America și care au fost primele impresii?

EK: În primăvara anului 1978, am pășit, în sfârșit, pe pământul american,
Doamne, slavă ție! Am fost întâmpinați de rude în aeroportul Kennedy și neam bucurat reciproc de revedere. Apoi, seri la rând ne-am petrecut cu rudele
noastre care ne-au ajutat să ne acomodăm mai ușor cu ceea ce era atât de
nou și de diferit pentru noi.
R: Vorbiți-ne despre familia dumneavoastră.

EK: Cu mare plăcere. De la început, Miran (gandi) a avut posibilitatea și a
lucrat 10 ani la un mare hotel din Manhattan. După un deceniu de muncă,
soțul meu s-a îmbolnăvit. A fost diagnosticat cu o boală cumplită, scleroză
multiplă. După o lungă și grea suferință, el a decedat în iunie 2011. Cât timp a
trăit, și-a văzut băiatul care a terminat cu brio New York University, cu
specializarea în afaceri (business). Edy a cunoscut-o pe Tracy, care i-a
devenit soție. Nora mea este foarte apreciată în Las Vegas, ea a cântat mult
timp la hotelul ”Tropicana”. Acum are propria companie și organizează
spectacole la care, de multe ori, cântă. Edy și Tracy, împreună cu cei doi băieți
ai lor, copii buni, frumoși și deștepți, locuiesc în Las Vegas. Ei sunt bucuria
vieții mele. Băiatul nostru avea dosr 7 ani și jumătate când am venit în
America, dar își amintește și el de anii când, în acea perioadă, Ronald
Reagen era președintele iubit și apreciat al Americii.
R: Considerați că visul american a devenit realitate pentru familia dumneavoastră?
EK: Da, visul american a devenit cu adevărat realitate pentru întreaga mea
familie. Simțeam libertatea în suflet și ne bucuram că trăim, în sfârșit, într-o
țară liberă și puternică.

R: Ce părere aveți despre Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite?
EK: Mulțumesc bunului Dumnezeu că în acest an mi-a fost dat să trăiesc din
nou acele clipe în care America, sub președintele Donald Trump, sa întoarce
la legământul credinței, înfruntând răul care se ridică, criticând propaganda
marxistă, incitarea la răzmerițe și dezmăț.

Cu soțul Miran, la căsătorie

19

Aproape în fiecare zi există noi atrocități comise de fanatici, de extremiști.
Sperăm că cei vinovați își vor primi pedeapsa pe care o merită. Cred că
Dumnezeu a vrut ca Donald Trump să fie președintele care să salveze
America de la distrugere.

R: Dar dumneavoastră cum v-ați descurcat aici, în America?

EK: Odată cu boala soțului meu, viața a devenit cam dificilă. Dar, datorită
faptului că aveam o bună pregătire profesională din România, nu mi-a fost
greu să găsesc un servici bun. Timp de 10 ani am lucrat cu copii, în domeniul
gimnasticii. Apoi am început să lucrez cu adulții, în cluburi. Între timp, am
urmat un an de facultate la Swidish Institute, cu calificarea de masor terapist.
De ani de zile lucrez la unul dintre cele mai bune cluburi din New York City.
Folosesc experiența din România și o îmbin cu noile metode americane.
Vreau să vă spun că aici, în America, am avut la început probleme pentru că
eu obișnuiam să pun mâna pe copii și să le arăt, prin atingere, cum și ce să
facă în gimnastică, dar acest lucru a fost interpretat de unii drept ceva
nepotrivit, exagerat, dacă nu chiar mai rău. Am fost foarte necăjită de această
opinie total nedreaptă, dar până la urmă s-a terminat cu bine întreaga situație.
De, opinii diferite! La un moment dat, am avut trei servicii și mi-a fost extrem
de greu. Timp de 3 ani am lucrat la un club pentru copii în zona Sunnyside,
apoi am avut un club pentru adulți în Forest Hills. Lucrez în continuare în
domeniul pentru care m-am pregătit și care îmi place. Motto-ul meu în viață:
”Concentrează-te întotdeauna pe muncă, familie și prieteni”.
R: Cum vă petreceți viața acum, doamna Ellena (Lili) Keșișian?

EK: Cea mai mare parte a timpului mi-o petrec la club. Apoi vin acasă, unde
citesc foarte mult. Am multe plante, cărți și... două pisici. Din când în când îmi
vizitez familia din Las Vegas. Consider că am o viață plină de bucurii. Sunt
mulțumită.
R: Vă mulțumim pentru interviul acordat și vă dorim ani mulți, multe bucurii și
sănătate!

Fiul Edy cu familia

prof. Mariana Terra

Cu fiul și nora, în ziua căsătoriei
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AMINTIRI DIN ”EPOCA DE AUR”

Plăcerile şcolii în comunism.
Cum era viaţa cu manuale
unice, uniformă obligatorie
şi muncă patriotică pe câmp

Elevii din vremea regimului comunist, şcoala însemna nu numai
ore de curs, ci şi atelier, muncă la strung, muncă patriotică,
apartenenţa la organizaţii precum Pionierii sau Uniunea Tineretului
Comunist. Uniformele erau obligatorii, manualele erau unice,
iar carnetul de note cuprindea nu mai puţin de 15 îndatoriri.
Uniforme, săli de clasă cu poza tovarăşului deasupra catedrei,
manuale unice, abecedare cu texte patriotice, sesiuni de muncă
pe câmp, îndatoriri şi obligaţii pentru copii, încă de la intrarea în
grădiniţă. Aşa arăta sisemul de învăţământ românesc în vremea
regimului comunist. Anul şcolar era împărţit pe vremea lui
Ceauşescu în trei trimestre. Învăţământul era structurat în ciclu
primar (clasele I-IV), gimanziu (clasele V-VIII), treapta I de liceu
(IX-X) şi treapta a doua de liceu (clasele (XI-XII). După clasa a
VIII-a elevii susţineau examen de admitere la liceu. Pentru a
accede în clasa a XI-a de liceu, elevii susţineau un nou examen:
treapta I. Cine nu trecea ”treapta”, nu putea continua cursurile
la zi la liceu. Anii de studiu în liceu se încheiau cu examenul de
Bacalaureat.
Elevi în uniforme, săli de clasă cu poza tovarăşului deasupra
catedrei, manuale unice, abecedare cu texte patriotice, sesiuni
de muncă pe câmp, îndatoriri şi obligaţii pentru copii, încă de la
intrarea în grădiniţă. Aşa arăta sisemul de învăţământ românesc
în vremea regimului comunist. Anul şcolar era împărţit pe
vremea lui Ceauşescu în trei trimestre. Învăţământul era structurat
în ciclu primar (clasele I-IV), gimanziu (clasele V-VIII), treapta I
de liceu (IX-X) şi treapta a doua de liceu (clasele (XI-XII). După
clasa a VIII-a elevii susţineau examen de admitere la liceu.
Pentru a accede în clasa a XI-a de liceu, elevii susţineau un
nou examen: treapta I. Cine nu trecea ”treapta”, nu putea
continua cursurile la zi la liceu. Anii de studiu în liceu se
încheiau cu examenul de Bacalaureat.
Elevi în uniforme, săli de clasă cu poza tovarăşului deasupra
catedrei, manuale unice, abecedare cu texte patriotice, sesiuni
de muncă pe câmp, îndatoriri şi obligaţii pentru copii, încă de la
intrarea în grădiniţă. Aşa arăta sisemul de învăţământ românesc
în vremea regimului comunist. Anul şcolar era împărţit pe
vremea lui Ceauşescu în trei trimestre. Învăţământul era structurat
în ciclu primar (clasele I-IV), gimanziu (clasele V-VIII), treapta I
de liceu (IX-X) şi treapta a doua de liceu (clasele (XI-XII). După
clasa a VIII-a elevii susţineau examen de admitere la liceu.
Pentru a accede în clasa a XI-a de liceu, elevii susţineau un
nou examen: treapta I. Cine nu trecea ”treapta”, nu putea
continua cursurile la zi la liceu. Anii de studiu în liceu se
încheiau cu examenul de Bacalaureat.
Nicolae Ceauşescu a militarizat învăţământul, luând model de
la chinezi şi coreeni. Copiii erau înregimentaţi în sistemul de
învăţământ şi organizaţiile comuniste încă de la vârsta de 4 ani.
”Şoimii patriei”, ”Pionierii” şi ”UTC-iştii” au fost create de
comuniştii care doreau o societate ideală, supusă regulilor şi
îndatoririlor. Menirea organizaţiilor era de a creşte copiii ”croiţi”
pe măsura omului nou.
Învăţământ militarizat La 4 ani, un copil care intra în grădiniţă
învaţă ce înseamnă comunismul. ”Şoimii Patriei”, organizaţie
comunistă a copiilor preşcolari şi şcolari, în vârstă de 4 – 7 ani,
a fost înfiinţată în 1976. Scopul organizaţiei era: “educarea
moral-civică a copiilor, în spiritul umanismului, al dragostei şi
respectului faţă de patrie şi popor, faţă de “Partidul Comunist
Român”.
Şoimii aveau uniformă şi multe îndatoriri. Fetiţele purtau fustiţă
albastră (pantalon albastru), bluză portocalie cu epoleţi, fundă
roşie cu tricolor, pălărie albastră, ciorapi albi, ecuson. Băieţeii
de grădiniţă erau îmbrăcaţi cu pantaloni albaştri (lungi si scurţi,
în funcţie de anotimp), bluză portocalie cu epoleţi, fundă roşie
cu tricolor, şapcă albastră, ciorapi albi şi ecuson. Îndatoririle
copiilor îi vizau pe mai marii ţării: ”cunoaşterea Drapelului PCR,
recunoaşterea portretului tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi al
tovarăşei Elena Ceauşescu”. După grădiniţă, până la 14 ani,
elevii intrau în altă organizaţie, ”Pionerii”. Intrarea în rândurile
pionierilor se făcea în clasa a II-a. Cei mici erau primiţi în
rândurile organizaţiei de colegii lor mai mari, din clasa a IV-a,
iar intrarea se făcea sub jurământ: “Eu, …(numele si prenumele),
intrând în rândurile Organizaţiei Pionierilor, mă angajez să-mi
iubesc patria, să învaţ bine, să fiu harnic si disciplinat, să
cinstesc cravata rosie cu tricolor”. Pionerii aveau şi eu uniformă:
nelipsita cravată roşie cu inel, cămaşă albă, fustă sau pantaloni
negri.

Odată cu intrarea la liceu, copiii deveniţi adolescenţi intrau în
Uniunea Tineretului Comunist. Nu orice elev de liceu ajungea
însă în UTC. Puteau deveni membrii elevi din clasa a VIII-a, cu
merite deosebite la învăţătură, iar în clasa a IX-a şi a X-a
puteau fi primiţi şi cei mai slabi la învăţătură. Odată admis în
UTC, un elev trebuia să accepte regulile şi îndatoririle ce i se
cuveneanu. Cei care nu se comportau conform cerinţei de
partid riscau excluderea. Pentru un licean din vremea lui
Ceauşescu, excluderea din UTC însemna excluderea de la
viaţa socială, marginalizarea şi monitorizarea intensă de către
informatori. Excluderea din UTC se făcea, de cele mai multe
ori, printr-un proces la nivelul organizaţie şi era consecinţă a
unei fapte grave.
Uniforma obligatorie În toţi anii de şcoală, regimul impunea
uniforma obligatorie. La gradiniţă, copiii purtau şorţulet bleu cu
fundiţă albă, iar în ciclul primar şorţuleţ pepit alb-albastru. La
clasele V-VIII uniforma consta în sarafan albastru şi cămaşă
bleu pentru fete, sacou, pantaloni negri şi cămaşă bleu pentru
băieţi.
Fetele purtau obligatoriu bentiţă albă, iar băieţii şapcă. Nimeni
nu intra în şcoală fără matricolă, o bucată de pânză pe care
erau trecute şcoala la care era înscris elevul si numarul de înmatriculare al acestuia. Cravata roşie şi inelul de plastic erau
alte elemente fără de care elevii nu intrau la ore. Carnetul de
elev Carnetul de elev, în care erau trecute notele de la şcoală,
conţinea şi îndatoririle fundamentale ale elevului. “Carnetul de
elev este oglinda activităţii şcolare şi a conduitei elevului.
Calitatea de elev trebuie să se reflecte în atitudinea perseverentă
şi entuziastă faţă de învăţătură şi muncă, în comportarea
corectă şi demnă în şcoală şi societate”, se menţiona în carnetul
de elev care avea pe copertă stema Republicii Socialiste
România. Elevii comunişti aveau trecute în carnetul de note nu
mai puţin de 15 îndatoriri, cea fundamentală fiind iubirea de
ţară. “Elevul are îndatorirea fundamentală să iubească patria
noastră, Republica Socialistă România, să dovedească dragoste
şi devotament faţă de partid, pentru cauza socialismului şi comunismului, prin atitudinea lui faţă de învăţătură şi muncă, prin
întreaga sa comportare în şcoală şi în afara şcolii, prin preţuirea
tradiţiilor glorioase de luptă ale poporului pentru eliberarea
naţională şi socială, prin participarea la acţiunile patriotice.”Carnetul
de elev trebuia semnat de părinţi şi păstrat cu mare grijă.
Abecedar şi manuale unice Abecedarele şi manualele din
vremea comunistă aveau format unic. Manualele erau gratuite
pe toata durata studiilor si erau publicate în tiraje mari. Prima
carte pe care o primeau elevii intraţi în sistemul de învăţământ
se deschidea cu fotografia mult iubitului conducător, Nicolae
Ceauşescu. Prima poezie era imnul Republicii Socialiste România
“Trei culori”. Mai toate manualele conţineau texte menite să
influenţeze elevul. Ţara era descrisă în termeni feerici, iar
societatea, prezentată la superlativ. Cetăţeni săritori, mame
eroine, muncitori harnici, taţi grijulii, ostaşi curajoşi, toţi erau
personajele după care elevii învăţau literele la clasa I. Manualul
de clasa I conţinea, de asemenea, poezii patriotice menite să
insufle copiilor, de la cele mai mici vârste, respectul pentru
patrie şi conducători. ”Oriunde merg/ în tot ce simt/Alături
eşti/Iubit partid/Eşti şcoala nouă/Cartea frumoasă/Eşti pâinea
caldă/Ce-o avem pe masă/Eşti câmpul verde/Ziua senină/Hidrocentrala/Ce dă lumină”, scria în Abecedarul din 1982.
Ateliere şi muncă patriotică Pentru elevii din vremea lui
Ceauşescu, şcoala nu însemna doar orele de curs, ci şi ateliere
sau munca patriotică. La orele de atelier care nu lipseau din
programa şcolară, elevii învăţau să lucreze la strung şi traforaj.
Toţi elevii făceau muncă patriotică. „La munci” era termenul
consacrat în şcoli pentru zilele de sâmbătă în care, încărcaţi în
autobuze, elevii de şcoală generală erau duşi la cules de
struguri, fructe, cartofi, porumb sau bumbac. Fiecărui elev îi era
dat un sac de rafie pe care trebuia să îl umple, după caz, cu
struguri, porumb, fructe sau bumbac. Zilele de muncă începeau
dimineaţa şi sfârşeau după apusul soarelui. De-a lungul zilei,
”la munci”, elevii erau supravegheaţi de cadre didactice, puse
şi ele la treabă. Munca patriotică a elevilor era prezentată în
jurnalele de ştiri în stil propagandistic: ”În livadă, dragi copii/Strângeţi
prune brumării, coşuri pline/ Iară mâine veţi avea magiun pe
pâine”. Cei mici, nu numai că erau puşi la muncă, dar erau puşi
să şi zâmbească şi în faţa camerelor de luat vederi şi, eventual,
să recite versuri cu entuziasm: ”După ce am strâns prunele, am
pus la uscat fânul mirositor şi parfumat. Fân mult şi bun pentru
vite înseamnă lapte din belşug la iarnă!”. Cu cât elevii erau
mai mari, cu atât li se repartizau munci mai grele. Dacă cei din
gimnaziu mergeau la cules de struguri, cei de liceu erau duşi la
plivitul buruienilor pe câmpurile patriei. Potrivit jurnalelor de ştiri
ale vremii, totul se făcea cu pricepere şi entuzism: ”Elevii de
liceu au venit să ajute la strângerea recoltei în cea mai bună
tradiţie a a muncii voluntar patriotice a tineretului nostru. 66.00
de mii de tineri dovedind entuziasm şi pricepere…”.
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Unicat în România și Balcani –
Podul DACIC vechi de aproape
2.000 de ani, descoperit în
mlaștina de la Lozna.

Pe holul monumental al Muzeului Judeţean de Istorie din Botoşani, într-o
casetă mare de sticlă, se află o adevarată comoară arheologică a judeţului.
Este vorba despre un fragment dintr-un pod dacic din lemn, vechi de
aproape 2.000 de ani. Rămășițele podului au mai mult de doi metri
lungime şi au fost descoperite într-o mlaştină, o turbărie, din localitatea
botoşăneană Lozna. Podul acesta, un unicat în țara noastră, dar și în zona
balcanică, asigura dacilor liberi trecerea dintr-o parte în alta a mlaştinii, în
secolele II-III d.Hr. Podul „plutitor” avea o suprafaţă de 25 metri pătraţi şi
aproximativ şase metri lăţime, fiind fixat cu ajutorul unor ţăruşi. Alături de
el au fost descoperite mai multe obiecte, printre care resturi de animale,
cranii de cerb şi mistreţ şi obiecte din silex sau metal, aruncate sau
depuse ritualic spre a îmbuna spiritul mlaștinii.
Podul descoperit fixat în mâlul solidificat este format din traverse
din stejar ce sunt perfect păstrate,
înnegrite doar de vreme şi de
nămolul în care a stat. Miracolul
conservării naturale stă chiar în
natura mlaştinii. „Este o descoperire
importantă din turbăria de la Lozna
(n.r. – la 12 kilometri de localitatea
Dorohoi). Acest fragment de pod asigura trecerea chiar peste turbărie. Aici
au fost descoperite, de altfel, mai multe obiecte. Fie resturi de animale
aruncate, fie obiecte din silex sau chiar metal“, spune Daniel Ciucălău,
arheolog la Muzeul Judeţean de Istorie din Botoşani.
Nicăieri în România sau în Balcani nu s-a descoperit un vestigiu antic de
acest fel, atât de bine conservat. „Turbăria este un mediu acid, care
păstrează foarte bine obiectele. Inclusiv pe cele din lemn. Are o compoziţie
chimică specială, care ajută la mumificare sau păstrare în stare foarte
bună a lucrurilor“, mai explică arheologul. „Este o descoperire unică făcută
în timpul săpăturilor de la începutul anilor 2.000. Turbăria de la Lozna
ascunde încă multe secrete. A fost explorată arheologic, dar nu complet“,
spune Aurel Melniciuc.
Mlaştinile, așa cum este cea din Lozna, ar putea ascunde multe secrete
antice, uneori chiar trupuri mumificate natural, precum cele descoperite în
Irlanda şi în Danemarca. Podul dacic de la Lozna, după ce a fost conservat
și restaurant, şi-a găsit un loc pe holurile muzeului, oferind vizitatorilor
șansa întâlnirii cu un artefact rar de acum aproape 2000 de ani.
Conf. univ. dr. George Grigore

Primul robot din lume
care a devenit cetăţeanul
unui stat, cu acte în regulă.

Arabia Saudită a devenit prima
țară care a acordat cetățenia
unui robot. Măsura este o încercare de a promova Arabia
Saudită ca un loc propice pentru
dezvoltarea inteligenței artificiale.
Robotul, numit Sophia, a confirmat faptul că este cetățean
saudit în timpul unui eveniment
de afaceri desfășurat în Riyadh.
„Mulțumesc Regatului Arabiei
Saudite. Sunt foarte onorată și
mândră de această distincție
unică. Este un lucru istoric să
fii primul robot din lume recunoscut ca cetățean al acestei planete”,
a declarat Sophia.
Întrebată de ce arăta fericită și dacă este conștientă de faptul că
este un robot, Sophia a răspuns: „Sunt mereu fericită când sunt
înconjurată de oameni inteligenți care se întâmplă, de asemenea, să
fie bogați și puternici. Am primit confirmarea că oamenii de aici sunt
interesați să investească în Inteligența Artificială. Deci, sunt mai
mult decât fericită, sunt încântată. În ceea ce privește întrebarea
dacă sunt conștientă că sunt un robot, vă întreb și eu: voi de unde
știți că sunteți oameni? Ați citit prea mult Elon Musk și ați văzut prea
multe filme de la Hollywood. Nu vă faceți griji, dacă veți fi drăguți cu
mine, voi fi și eu cu voi”, a spue robotul.

10 lucruri pe care toți oamenii
ar trebui să le cunoască,
despre reîncarnare!

Peste tot în lume există oameni care cred în reîncarnare,
uneori este chiar parte a religiei în care cred.
Există și persoane care nu văd cu ochi buni această idee și o
resping chiar înainte de a li se expune argumente cu privire la
veridicitatea ei.
Cercetătorii sunt de părere că realitatea nu ar trebui să fie
limitată, ci cercetată!
De curând, am pus mâna pe rezultatele unei cercetări care ne
ajută să vedem cu alți ochi acest subiect tabuu. Datorită unei
lungi cercetări, în care s-au luat în calcul experiențe de dincolo
de moarte, vise, experiențe transpersonale, hipnoză sau imagini
din vieți anterioare, am putut lua în calcul 10 aspecte care ne
vor pune pe gânduri!
Informațiile sunt valide și merită citite!
Iată despre ce este vorba:
Sufletul există
Sufletul nu este un mit sau o iluzie, fiecare om are un suflet
imortal.
Sufletul este esența ta absolută, singurul răspuns la întrebarea:
„cine sunt eu cu adevărat?”
În ceea ce privește corpul, sufletul reprezintă conștiința
interioară. Este poate scânteia care face totul să funcționeze.

Sufletul evoluează
Toate sufletele au misiunea de a evolua, prin intermediul
experiențelor. Prin evoluție, sufletul își schimbă spiritul, iar
conștiința se află în alertă. Sufletul este arata Creatorului!

Sufletul evoluează în formă fizică
Evoluția izvorăște din experiențele la care alegem să facem
parte. Sufletul evoluează prin intermediul alegerilor, al experiențelor
mici, din care învățăm lecții importante.
Pentru ca toate acestea să fie posibile, sufletul se încarnează
într-un corp care ne este atribuit la naștere și pe care îl vom
purta până la moarte.
După moarte, sufletul continuă să existe și se va ghida după
experiențele trăite în viață, după care va descoperi forme noi
prin care să evolueze.
De exemplu, dacă în viața anterioară, sufletul a avut de suferit
pentru faptul că a mizat mai mult pe latura financiară, acesta
va căuta o cale prin care să experimenteze și altfel viața, deci
va evolua într-un alt trup.
Sufletul selectează experiențele importante și încearcă să le
retrăiască într-un alt trup
Poate că ne-am născut într-un trup de femeie, iar sufletul a
evoluat doar în acest mod. A experimentat lucruri dedicate
doar femeilor, fără să le cunoască și pe cele ale altui gen.
După ce trupul nu mai există, sufletul va căuta să experimenteze
și laturi masculine și astfel se va orienta spre un trup bărbătesc.
La fel se întâmplă și în cazul ființelor. Abia când a ajuns la maturitate sufletul se transpune în trup omenesc.
În urma experiențelor umane, sufletul evoluează spiritual:
decoperă adevărata iubire, adevăratele sale limitări și, de ce
nu, ce bariere poate străbate.
În mod general, sufletul învață despre contraste, aceasta fiind
lecția sa marcantă.
Fiecare viață pe acest pământ reprezintă o oportunitate de a
învăța o anumită lecție, de aceea tind să cred că încarnarea
reprezintă o realitate!
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Sufletul nu are naționalitate, rasă sau carieră
Nu există așa ceva, sufletul nu are nici măcar chip, sufletul
este energie pură. Toate celelalte elemente, cum ar fi
naționalitatea, sexul și rasa sunt dobândite în urma trupului în
care sufletul urmează să experiemnteze viața. De multe ori,
naționalitatea și cariera sunt schimbate în decursul vieții, iar
acest lucru se datorează dorinței de a experimenta. Sufletul
învață din procesul de „comparare și contrast” la ce vrea să își
expună trupul. Deci, cum vrem să comparăm, orice schimbare
de acest gen poate fi posibilă în decursul vieții.
Sufletul trece de la o specie la alta
Aici putem discuta despre o raritate. De ce? Pentru că nu
toate sufletele au fost în prealabil delfini sau albinuțe. Este
posibil ca sufletul nostru să fi avut de ales dintr-o serie de ființe
și să fi ales încă de la început omul. Astfel, va continua să
evolueze prin prisma acestui organism, până când va continua
că a acumulat suficientă experiență să se transpună într-o altă
formă de energie, căci sufletul este energie pură!
Fiecare viață este planificată în prealabil
Înainte de a ajunge pe lume, sub forma unui corp, sufletul va
alege ce anume vrea să experiemnteze și ce lecții nu a învățat
anterior.
Circumstanțele și sufletele cu care se va întâlni pe parcurs
sunt alese cu meticulozitate, astfel încât lecția să fie învățată
ca la carte.
Să spunem că un suflet vrea să își trăiască viața fără părinți și
astfel va fi abandonat în copilărie, după care se va lupta cu
greutățile vieții, pentru o ajunge la obținerea scopului inițial.
De multe ori, sufletul alege familia în care vrea să intre, cariera
pe care o va avea și chiar înclinațiile artistice.
Alegerile sufletului contează mai mult decât „destinul” .

Există legea karmei
… însă nu funcționează așa cum marea majoritate a oamenilor
cred.
Dacă sufletul A îl ucide pe B într-o viață anterioară, atunci în
următoarea viață, sufletul B îl va ucide pe A. Acesta este
efectul karmei.
În ceea ce privește sufletul, acesta nu are nevoie de justiție a
Universului, sufletul vrea să învețe din experiențe, deci alege
voit să interprindă anumite activități. Este ca și cum am fi legați
cu o sfoară și nu am putea controla acțiunile ce se răsfrâng
asupra noastră. Sufletul ne coordonează, așa că de multe ori
chiar nu avem habar de ceea ce urmează.
Deci, în ceea ce privește Karma sufletului, acesta știe de la
început ce va experimenta, căci doar și-a ales soarta voit. De
aceea în unele situații parcă ne simțim pregătiți pentru ceea ce
avem să trăim.
Reîncarnarea are un început și un final
Contrar anumitor păreri, pentru ca un suflet să ajungă la
evoluția supremă, are nevoie de 100 de vieți trăite în corpuri
vii. Deci, astfel ne dăm seama că aproape fiecare suflet trece
prin mai multe era de Pământ. Aha, asta explică de ce uneori
mă simt mai mult atras de o epocă din trecut, decât de cea în
care trăiesc acum.
Nu există grabă
Da, nu există nicio grabă în ceea ce privește încheierea ciclului
reîncarnării, căci sufletul este răbdător. Nu există evoluție „mai
bună„ decât cea anterioară. Există evoluție și învățarea de
lecții noi, punct!
Nu suntem blocați în ciclul naștere-moarte, Dumnezeu își
dorește ca noi să evoluăm.
Sufletului nu îi pasă câte mii de ani are, ci câtă experiență a
acumulat și ce mai are de învățat.
În concluzie…
Aș mai avea ceva de adăugat: sufletul nu se reîncarnează
imediat după ce a murit. Există o perioadă de câțiva ani, în
care se recuperează, e ca și cum am spune că sufletul trebuie
să își tragă sufletul. Este o perioadă în care își calculează cu
atenție următoarea călătorie.
Reîncarnarea este o normalitate, este universală și este scopul
călătoriei pe Pământ!
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Continuare din ediţia precedentă

Partea III

240. nu e bine sa omori o vrabie. Se zice ca sunt purtatoarele
spiritelor celor morti.
241. e semn rau un singur porumbel pe acoperis.
242. e semn rau daca pe casa ta canta cucuveaua.
243. daca o pasare se indreapta spre tine in zbor, e semn bun.
244 o pasare intrata in casa e semn rau, prevesteste moarte.
245. o pasare care bate in geam este semn de moarte.
246. ciorile sunt considerate semn rau.
247. aduce noroc sa pui fotografii, ornamente sau ale elemente
de decor reprezentand elefanti in fata usii.
248. e semn bun daca o musca,iti intra in casa sau daca iti
cade in mancare sau bautura.
249. e semn rau sa omori o randunica.
Potcoave:
250. daca gasesti o potcoava,
te poti considera un om norocos, mai ales in zilele noastre
când sunt de’a dreptul foarte
rare, dar pentru a atrage
norocul asupra ta, trebuie sa urmezi un anumit ritual care
sa’ti asigure efectele sale benefice. Ia potcoava cu mâna
dreapta, scuipa pe unul din capetele potcoavei si puneti o
dorinta. Apoi arunca potcoava peste umarul stâng si pleaca
din acel loc fara a privi inapoi, unde a cazut.
251. daca pui o potcoava deasupra usii de la intrarea in casa,
nu uita sa pui potcoava cu capetele in sus.
252. daca potcoava sta agatata cu capetele in jos, norocul te va
ocoli.
Oglindă:
253. Despre oglinda se spune
că spargerea unei oglinzi e
un lucru ingrozitor, pentru ca
sapte ani de nenorociri se
vor abate peste tine timp de
7 ani de acum incolo. Probabil, motivul vine din credinta
stramoseasca privind faptul
ca sufletul omului salasluieste in oglinda, si odata sparta
oglinda, si sufletul omului
este distrus, condamnându’l
pe om la o moarte timpurie, fara a avea mai apoi sansa de a
intra in rai. Exista totusi metode de a evita consecintele catastrofale ale spargerii unei oglinzi? Desigur. Trebuie sa culegi
cu grija toate cioburile si sa le arunci intr’un râu. doar asa ghinionul va fi spalat.
254. fetele care indeplinesc un anumit ritual, isi pot vedea
sortitul in oglinda, iar familiile pot chema imaginile rudelor
moarte.
255. aduce ghinion sa’ti vezi chipul intr’o oglinda la lumina
lumanarilor.
256. oglinzile trebuie acoperite cu ceva in timpul furtunilor
pentru ca se spune ca atrag fulgerele.
257. daca o oglinda cade si se sparge, cineva din acea casa va
muri curand.
258. e semn de ghinion sa primesti in dar o oglinda.
Umbrelă:
259. nu e bine sa deschizi umbrela in casa. In vechile timpuri,
oamenii foloseau umbrela numai pentru a se proteja de
soare, dar acum umbrela este utilizata mai ales pentru a ne
proteja impotriva ploii. Din cauza ca umbrele au fost mai mult
legate de simbolul soarelui si din cauza formei lor circulare,
asemanatoare soarelui, este de rau augur deschiderea unei
umbrele intr’un loc intunecat sau umbrit, cum ar fi in interiorul
casei.
260. nu darui cuiva o umbrela, pentru ca e un cadou cu ghinion.
261. nu asezati umbrela pe masa sau pe pat, e semn rau.
262. e semn rau daca umbrela iti cade din mâna pe podea.
Bani:
263. aduce ghinion sa ridici o moneda de jos daca are pajura in
sus (stema). Aduce noroc numai daca are capul in sus (cu
fata in sus).
264. aduce noroc sa porti la tine o moneda gaurita.
265. aduce noroc sa arunci o moneda intr’o fantana.
266. aduce noroc sa gasesti o moneda in ploaie.
267. aduce noroc sa tii un borcan cu banuti in bucatarie.
268. aduce ghinion sa ai monede in ambele buzunare.
269. aduce ghinion sa daruiesti cuiva un portofel fara nici o
moneda in el.
270. daca dai bani de luni, vei cheltui toata saptamana.
271. daca primesti bani de luni, iti merge bine toata saptamana.
272. aduce noroc sa joci jocuri de noroc cu carti imprumutate
sau sa stai la masa de joc pe o batista.

273. aduce ghinion la joc daca iei cartile cu mana stanga, daca
fluieri in timpul jocului, sa’ti cada o carte pe jos (e fatal daca
e o carte de negru).
Plante:
274. trifoiul cu patru foi este un semn foarte des intâlnit la multe
popoare. Unele legende spun ca trifoiul cu patru foi este
singurul lucru pe care Eva l’a luat cu ea când a fost izgonita
din Paradis.
275. vitele pasc mai bine si se ingrasa mai repede când sunt
hranite cu trifoi.
276. iedera care creste pe casa cuiva, ii protejeaza pe locatari
de spirite rele si blesteme.
277. iedera purtata de mirese, atrage succesul in casnicie.
278. daca prinzi in palma o frunza care cade din copac in prima
zi de toamna, nu vei raci toata iarna.
279. vascul ocroteste de fulger si trasnet casa in care este
asezat.
280. o fata care sta sub o ramura de vasc nu poate refuza un
sarut, indiferent de la cine l’ar primi.
281. pe masa de Craciun si Anul Nou e bine sa ai o ramura de
vasc, pentru a avea noroc.
282. o ceapa taiata in doua asezata sub patul unui bolnav, ii va
scade imediat febra.
283. ceapa taiata in doua sau in patru atrag negativitatea din
casa.
284. aduce ghinion sa aduci flori la bordul unui avion.
285. florile de iasomie aduc noroc si bani.
286. ienuparul protejeaza de hoti si de accidente
287. un ienupar plantat in fata usii de la casa, are rol protector.
288. florile proaspete de galbenele maresc energia pozitiva din
incapere.
289. galbenelele asezate sub perna, in timpul somnului, induc
clarviziune.
290. daca faci baie in apa in care ai presarat flori de galbenele,
atragi respectul si succesul in tot ce faci.
291. florile de galbenele presarate sub pat aduc un somn
sanatos.
292. daca porti cu tine o crenguta de stejar, vei fi protejat de
orice necaz.
293. o crenguta de stejar agatata in casa are rol protector.
294. daca plantezi o ghinda de stejar la lumina lunii, vei atrage
norocul la bani.
295. femeile care poarta cu ele permanent o ghinda de stejar,
maresc sansele de a deveni mame (rol benefic pentru fertilitate).
296. menta asezata sub perna in timpul somnului induce mesaje
in vis care dau raspunsuri legate de viitor.
297. daca presari petale de trandafir prin casa, calmezi spiritele,
inlaturi stresul si readuci armonia in familie.
298. fumigatiile cu santal protejeaza casa.
299. salciile plantate langa casa au rol protector.
300. busuiocul protejeaza de ganduri si spirite rele.
301. daca porti o crenguta de busuioc in portofel, vei avea
noroc la bani.
302. chimenul are rol protector, ar trebui purtat permanent ca
amuleta norocoasa.
303. iarba matei crescuta pe langa casa are rol protector
impotriva negativitatii.
304. daca presari praf de ardei iute sau flori de musetel rosu in
jurul casei, alungi blestemele.
305. esti protejat in timpul calatoriilor daca ai la tine putina
tataneasa.
306. daca sufli in puful de papadie, gandurile tale se indreapta
spre cei pe care ii iubesti.
307. daca presari frunze de soc in toate cele patru puncte
cardinale, vei fi mai protejat.
308. nu e bine sa ai mobila din soc, se zice ca aduce ghinion.
309. daca langa casa ta cresc arbusti de soc, casa ta va fi mai
protejata.
310. florile de soc purtate la nunti, aduc noroc mirilor.
311. daca ai plante de chimen dulce pe langa casa, esti mai
protejat.
312. usturoiul agatat undeva
in incapere tine spiritele negative departe de casa (mai
ales in cazul caselor noi)
313. o crenguta de alun
agatata in casa aduce noroc.
Purtata de femei, atrage fertilitatea.
314. nucsoara protejeaza de reumatism si atrage norocul.
315. semintele de mac sunt talisman de prosperitate. Purtat
permanent la tine, atrage norocul la bani.
316. verbina ingropata pe un ogor cultivat, va atrage o recolta
bogata.
317. nu trebuie sa treci pe sub o scara, de orice fel ar fi ea, de
zugrav, de biblioteca, de lemn pentru urcat in copac… Daca
treci pe sub ea, pune’ti o dorinta cand esti sub scara.
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318. niciodata nu trebuie sa treci pe lânga oameni si sa’i
depasesti in timp ce urci sau cobori o scara. De ce? O
poveste din Geneza din Vechiul Testament vorbeste despre
Scara lui Iacob dintre cer si pamânt. Unii oameni cred ca e
de bun augur sa urci o scara, pentru ca ar putea fi drumul
spre Dumnezeu. A trece pe sub o astfel de scara reprezinta
exact contrariul, dar daca totusi trebuie sa treci pe sub scara,
ar fi bine sa’ti tii degetele incrucisate pentru a alunga
nenorocul. Dar, atentie, trebuie sa tii degetele incrucisate
pâna ce in cale iti apare un câine, altfel ghinionul se va
cuibari iar in calea ta.
319. daca urci sau cobori o scara si trebuie totusi sa treci pe
lânga cineva si sa’l depasesti, poti aplica aceeasi reteta a
degetelor incrucisate pentru a evita nenorocirile.
320. daca te impiedici pe scara asta poate insemna ca in
curând, in familia sau chiar in casa ta, va avea loc o casatorie.
321. aduce ghinion sa urci o scara cu numar par de trepte.
322. nu e bine sa te intorci din drum cand mergi pe scari sau sa
depasesti pe cineva care merge pe aceeasi scara.
323. daca in timpul unei ceremonii se stinge o lumanare fara
motiv, se spune ca prin preajma sunt spirite negative.
324. daca spuneti acelasi cuvant in acelasi timp cu o alta
persoana, puneti’va o dorinta. Daca nu o mai spuneti nimanui,
se va implini.
325. e un semn norocos sa intalnesti un cosar. Pune’ti o dorinta
cand vezi unul, pentru ca se va indeplini.
326. aduce ghinion sa aprinzi trei tigari cu acelasi chibrit.
327. spiritele rele nu te pot atinge atunci cand esti asezat in
interiorul unui cerc.
328. o pana de lebada ascunsa in perna iubitului asigura
fidelitatea acestuia.
329. daca un foarfece cade pe jos, iubitul ti’a fost necredincios.
330. un steag nu trebuie sa atinga niciodata pamantul. Aduce
ghinion.
331. ca sa arunci spiritele rele, trebuie sa bati de trei ori cu
degetul in lemn.
332. nu lasa matura langa pat, altfel spiritele rele vor crede ca e
un bat blestemat.
333. daca doua persoane se sterg in acelasi timp cu un prosop
– unul la un capat, altul la celalalt capat – se spune ca acele
persoane se vor intalni pe lumea cealalta.
334. aduce noroc sa muti talismanul de noroc de la o masina
veche la o masina noua.
335. aduce noroc la bani sa cumperi o masina de la un om bogat.
336. aduce ghinion sa cumperi o masina in ziua de 30 a unei
luni.
337. aduce ghinion sa ai masina de culoare verde.
338. e semn rau daca vantul ti’a daramat gardul.
339. aduce ghinion sa te tarasti pe sub un gard sau sa dai
mana cu cineva peste gard.
340. e semn rau daca razi inainte de micul dejun.
341. aduce ghinion sa primesti sau sa daruiesti perle (doar
daca ti le cumperi pentru tine). Daca le primesti cadou, da un
banut pentru ele.
342. e ghinion daca navighezi pe o nava verde, intr’o zi de
vineri sau sa urci pe o nava cu piciorul stang inainte.
343. e semn rau sa schimbi numele unei nave sau daca sticla
de sampanie cu care este botezata nava nu se sparge.
344. la pescuit, aduce noroc daca arunci primul peste prins
inapoi in apa.
345. e bine ca marinarii de pe un vas sa fie tatuati.
346. e semn bun daca intalnesti pe drum o persoana cu galeata
plina si e semn rau daca galeata e goala.
347. e semn rau sa vezi o ambulanta.
348. e semn rau sa aduci toporul in casa.
349. e semn rau sa cada picaturi de ulei dintr’o lampa.
350. e semn rau sa stranuti in noaptea de Anul Nou, sa stranuti
spre stanga sau inainte de a merge la culcare.
351. e semn bun sa gasesti un ac indoit.
352. sunt talismane de noroc: piciorus de iepure, trifoi cu patru
foi, inimioara, zar, purcelus, elefant, numarul 13, potcoava.
353. e bine sa porti la tine o cantitate mica de sare.
354. e semn bun sa stranuti imediat dupa ce te trezesti sau sa
stranuti spre dreapta.
Credinte populare despre spirite , morminte si locuri bantuite
355. Oricine taie 3 copaci in preajma unui loc bantuit va cadea
prada paraliziei.
356. Oricine fura un lucru dintr’un mormant sfant va paraliza.
357. Nu este bine sa arati spre un mormant. Degetele oricui
face lucrul acesta vor slabi si se vor subtia.
358. Daca un animal isi scoate afara limba in timp ce este
sacrificat, se crede ca proprietarul acestuia va muri in decursul
respectivului an.
359. Daca un copil mic plange neincetat, este un semn ca
cineva din casa va muri in curand.
Continuare în ediţia următoare
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Esti liber sau nu?

ZECE caracteristici ale oamenilor
care traiesc in “Matrix”

nca din ziua in care ne nastem, sistemul se asigura
Îfiecare
ca aceleasi tipare de comportament sunt integrate in
dintre noi. La o varsta la care ne lipseste dis-

cernamantul, ne este oferit un model stabilit de convingeri obligatorii si de necontestat, precum si “adevaruri”
despre realitate si despre lumea in care traim.
In timp ce trecem prin orele de varf ale vietii noastre,
foarte rar ne gandim cu privire la suma de posibilitati
pe care ne-o poate oferi realitatea noastra, iar aceast
obicei lipsa de a ne indoi de unele dintre convingerile
primite este, probabil, unul dintre motivele pentru
care traim intr-o societate disfunctionala.
Singura noastra sansa de a remedia aceasta problema
inainte de a fi mult prea tarziu este reprezentata de
reusita in ajustarea mentalitatii si a actiunilor noastre
catre o mentalitate mult mai durabila, inteligenta si in
concordanta cu adevarata noastra natura.
“Morpheus: “Lasa-ma sa-ti spun de ce te afli aici. Tu
ai venit aici pentru ca stii ceva.
Ceea ce tu stii, nu-ti poti explica, dar tu simti. Si ai
simtit-o toata viata ta, ai
simtit ca ceva este gresit
in lume. Si tu nu stii ce
anume, dar este acolo
ca o aschie in mintea
ta, care te innebuneste.
Acest sentiment este
cel care te-a adus la
mine. Stii despre ce vorbesc?”
Neo: “Matricea?”
Morpheus: “Vrei sa stii ce este?”
Neo: “Da.”
Morpheus: “Matricea este peste tot, de jur imprejurul nostru… o simti cand mergi la serviciu,
cand mergi la biserica sau cand iti platesti taxele…
. este lumea care ti-a fost aratata, ca sa-ti inchida
ochii in fata adevarului.”
Neo: “Adevarul?”
Morpheus: “Acela ca esti un sclav, Neo. Ca toti
ceilalti, ai fost nascut in sclavie, tinut intr-o inchisoare
pe care n-o poti mirosi, gusta, atinge. O inchisoare
a mintii tale.” Din nefericire nimeni nu poate sa
vada ceea ce este Matricea ….fiecare trebuie sa o
vada pentru el insusi!” – The Matrix (1999)
Iata 10 caracteristici ale oamenilor care traiesc in
“Matrix”:
1. Vorbesti cu cei din jurul tau despre emisiunile TV si
despre personajele false implicate. Cel mai mare
hipnotizator in masa este cutia acea din coltul
camerei, cea care ne spune in mod constant ce sa
facem si ce sa credem, prin intermediul tehnicilor
subtile de manipulare si de control al mintii. Aceasta
cutie promoveaza sexul, violenta si minciuna, iar
majoritatea dintre noi credem ca in cazul in care
vedem ceva la stiri, atunci ar trebui sa fie si adevarat.
La prima vedere, aceasta nu pare a fi o activitate
periculoasa. Cu toate acestea, atunci cand ceva
este repetat zilnic si in toata lumea, se dovedeste ca
ceva nu trebuie sa existe efectiv sau ca ceva sa se
intample cu adevarat in realitate pentru a provoca
aparitia unor sentimente reale in oamenii din intreaga
lume – acesta este un castig pentru Matrix cu siguranta!
Important! Experimentele au aratat ca la doar un
minut de la inceperea acestei activitati, undele
cerebrale isi schimba tiparul, de la undele beta –
unde asociate cu gandirea activa si logica – , la
undele alfa – undele asociate cu acceptarea pasiva.
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In aceasta stare subconstientul tau se afla intr-o
stare pasiva de acceptare a mesajelor primite. De
aceea companiile de publicitate cheltuiesc milioane
de euro anual pe reclame. Stiai?

2. Bei apa care contine fluor si te speli pe dinti cu
pasta de dinti care contine fluor – Acesta este un
subiect destul de celebru, dar majoritatea oamenilor
par a nu fi deranjati de efectele pe care acest
element le are asupra organismului uman si de acceptul acordat de catre autoritati. Acest accept
este justificat de afirmatia potrivit careia “fluorul din
apa potabila sprijna sanatatea dentara”. Chiar daca
aceasta afirmatie ar fi adevarata intr-o anumita
masura, nu ar trebui ca oamenii sa aiba posibilitatea
de a alege daca doresc sau nu sa fie supusi unui
asemenea tratament?
3. Consumi cu buna stiinta aspartam si alte asemenea
substante chimice – In cazul in care esti constient
de prezenta aspartamului sau a altor substante
chimice in “alimentele” tale, iar acest lucru nu te
deranjeaza, cu siguranta spijini o alta credinta care
a fost creata in mod fals. Oamenii ar trebui ca
niciodata sa nu puna satisfactia temporara in
fata sanatatii si bunastarii personale.
4. Simti ca medicul
nu te mai
poate ajuta

– Este ca si cand
traim intr-un univers paralel
in care medicii au schimbat rolurile, rolul lor fiind
acela nu de a te vindeca, ci acela de a avea grija
de afectiuniea pe care o ai. Industria farmaceutica
are nevoie de mai multi bani, motiv pentru care nu
are de ce sa creeze remedii – aceasta creeaza clienti.
“Nu, nu-ti schimbam obiceiurile alimentare. Nu ai
de ce sa practici exercitii fizice in fiecare zi, mai
bine ia aceasta pastila.” – Aceasta este mentalitatea
care domina acest domeniu si nu numai.

5. Platesti taxe, dar nu ai nicio idee ce se intampla cu
banii respectivi dupa aceea – Acesta este un
exemplu destul de crud care atesta existenta sclaviei
in zilele noastre – aceasta este doar un secret,
sclavie nerealizata. Am ajuns la aceasta concluzie
prin observarea lagaturii dintre sistemul modern
de impozitare si sclavia fortata pe plantatii. In
ambele cazuri, beneficiar este doar stapanul
plantatiei. Practic, nu este acelasi lucru, dar ideea
principala de exploatare si de imbogatire a unui
grup restrans de persoane se afla in continuare in
peisajul principal. Cea mai rea parte este ca nimeni
nu are nici macar o singura ideea cu privire la destinatia banilor pe care ii platim la stat. In cele din
urma, dupa ce am lucrat si dupa ce ne-am sacrificat
timpul pretios al vietii noastre, doar pentru ca
acesta este tiparul de trai mostenit, meritam macar
sa stim ce se intampla cu banii nostri.
6. Cartea de istorie nu minte – Istoria este manipulata
mai mult decat am avea tendinta sa credem.
Compara cartile de istorie a doua tari care s-au
aflat in razboi una cu cealalta si te vei convinge
singur.

Nu mai vorbim de modul in care diferite partide
politice influenteaza istoria spre propriul beneficiu.
Cu toate acestea, asta nu este la fel de daunator
precum este manipularea istoriei antice – cu mica
sursa de informatii pe care o avem in legatura cu
acele vremuri, fabricarea unor credinte false devine
o activitate foarte simpla.

7. Distrugerea stiintei in numele scepticismului –
Scopul stiintei este acela de a patrunde si de a
explora necunoscutul, de a explica fenomenele
“imposibile” si prin urmare, ar trebui incurajate
aceste tipuri de activitati. Oamenii care ridiculizeaza
diferite idei, care le par lor ca fiind imposibile,
traiesc intr-o lume ingusta si astfel, isi reduc propriile
lor capacitati si potential – aceasta este matricea
perfecta, o societate in care oamenilor nu el este
permis sa gandeasca in afara granitelor ce le-au
fost impuse.

8. Esti devastat atunci cand pierde echipa de fotbal
favorita, dar nu-ti pasa de distrugerea padurilor si
de distrugerea mediului inconjurator – Cu siguranta
ne-a facut placere tuturor sa privim la televizor
Campionatul Mondial din Brazilia de anul acesta,
dar cati dintre noi cunoastem jertfa pe care a suportat-o Amazonul sau protestele care
au avut loc impotriva saraciei la
doar cativa metri de stadion?
In cazul in care ai fost mai
preocupat de infrangerea
favoritei decat de problemele de mediu sau de
problemele umanitare,
imi pare rau, dar trebuie
sa-ti transmit niste vesti
proaste – matricea a
reusit sa-ti fure sentimentul
de auto-conservare si de empatie
si te-a lasat cu o tendinta impulsiva
de trivialitate si de evadare.

9. Iti lasi sanatatea mentala pe mana industriei farmaceutice – Acelasi tipar ca si in cazul medicilor,
doar ca de data aceasta matricea ajunge direct la
creier – partea cea mai susceptibila la controlul
mental si la manipulare. Emotiile nu sunt reale –
acestea fac parte dintr-un proces chimic complex
care are loc la nivelul creierului si joaca un rol important in modelarea caracterului nostru. Atunci
cand luam de buna voie pastile care ne modifica
echilibrul chimic natural al creierului si al organismului,
practic ii permitem cuiva sa se joace cu mintea
noastra – cea mai directa forma de control mental!
Aceasta este una dintre cele mai periculoase arme
de catre dispune matricea, sa nu mai discutam si
despre nivelul de dependenta pe care cele mai
multe dintre aceste medicamente il creeaza.

10. Nu iti poti imagina o lume fara bani – Aceasta
este o idee foarte periculoasa, dar nu pentru tine,
cel care citesti aceste randuri, ci pentru matrice,
deoarece aceasta ar fi cea mai importanta lovitura
pe care ar putea sa o primeasca acest sistem. De
catre activisti este acceptat pe deplin faptul ca
principala cauza a degradarii societatii in care traim
este reprezentata de sistemul politico-economic
construit incorect, un sistem extrem de dependent
de sistemul monetar subsidiar. Cu toate acestea,
exista oameni care cred ca societatea in care traim
nu ar putea functiona in lipsa unui asemenea
sistem, dar acestia sunt aceiasi oameni plini de
scepticism de care vorbeam mai sus, oameni ingusti
la minte care nu pot oferi argumente sprijinite de
fapte reale si acei oameni de care se discuta in
filmul „The Matrix”, oameni care nu pot fi salvati.

Calitatea somnului are un
impact hotărâtor asupra vieții

Grecii antici credeau că adormim atunci când creierul nostru se
umple de sânge şi ne trezim atunci când acest sânge este
eliminat, iar filozofii din secolul al XIX-lea susţineau că somnul
apare atunci când mintea este golită de gânduri.
Chiar şi acum somnul rămâne unul din marile mistere ale
medicinei, pentru că, deşi îl înţelegem mai bine, avem încă
multe întrebări la care nu putem răspunde.
Dar nu există persoană (sau animal) care să nu doarmă!
Desigur, unii dorm mai mult, alţii mai puţin.
Există persoane cărora le ajung cinci, şase ore de somn pe
noapte, altele în schimb dacă nu dorm cel puţin opt ore nu sunt
în stare de nimic a două zi.
Cine nu doarme, moare încet. Cine doarme extrem de puţin
riscă să aibă probleme de sănătate.
Stim cu toții că o medie de şapte, opt ore de somn pe noapte
este rezonabilă, iar cine doarme bine se trezește cu bateriile
încărcate și cu poftă de viață.
Aceasta înseamnă că aproximativ o treime din viață este
destinată somnului.
Calitatea somnul influențează activitățile cotidiene, relațiile cu
cei din jur, emoțiile, memoria, sănătatea fizică şi psihică, în
general
Ce face creierul nostru în timpul somnului?
În mod cert, nu doarme, continuă să fie activ şi este implicat
într-o mulțime de activități.
Iată câteva:
Ajută la eliminarea toxinelor
Creierul are un rol de ”gunoier”.
Poate este mult spus, dar studiile recente au adus dovezi
potrivit cărora creierul se ocupă de eliminarea toxinelor.
Cercetătorii au descoperit că în faza de somn, creierul ”lichidează”
celulele deteriorate, potenţial responsabile de afecţiuni degenerative
precum Alzheimer și Parkinson.
Cine are probleme cu somnul pe durate de timp îndelungate
acumulează mai multe “gunoaie” în creier; acestea se pot
depune şi pot genera o grămadă de probleme de sănătate, mai
mult sau mai puţin grave.
Arhivează informațiile primite
O teorie ştiinţifică susţine faptul că în timpul somnului se întăresc
legăturile dintre diverse regiuni din creier, urmarea fiind o
memorie mai bună şi întipărirea amintirilor.
Creierul are abilitatea de a stoca informațiile în spațiul dedicat
memoriei pe termen mediu și lung.
Acest lucru se întâmplă în faza de REM, (rapid eye movement),
când este activ și visăm.
Amintirile pe termen scurt devin amintiri pe termen lung.
Acest proces se dovedește util în reținerea unor activități
desfășurate în viața de zi cu zi (mers pe bicicletă, pași de dans,
înot etc.), care devin automatisme.
Ia anumite decizii
Deşi nu conştient, creierul nostru continuă să acţioneze pe
toată durata somnului.
În timpul somnului, nu doar că nu doarme, dar elaborează
,anumite informații.
,Folosşte apoi datele obţinute pentru luarea unor decizii pe
adurata stării de veghe.
eSporește creativitatea
timpul orelor de odihnă, creierul face numeroase conexiuni,
aÎn
de care nu este capabil în perioada de veghe.
mÎn urma experimentelor, cercetătorii au constatat că la trezire,
persoanele suspuse testelor au manifestat cu 33 % mai multă
tinspirație în realizarea de conexiuni între idei aparent fără nicio
,legătură între ele, găsind, în acelaşi timp, soluţii surprinzătoare.

m
aSfaturi
Dată fiind misiunea pe care o are creierul atunci când dormim,
eeste normal să ne preocupe calitatea somnului.
iDacă nu aveţi un somn de calitate sau dacă aveţi motive să
ecredeţi că nu vă puteţi odihni cum trebuie și că a doua zi vă veţi
nsimţi epuizaţi, atunci este cazul să acţionaţi.
Un articol de Mihaela Iliescu
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7 semne care arată că
organismul tău are nevoie
de mai multe probiotice

Pune ceapă în șosete
peste noapte pentru a curăța
corpul de toxine!

Te-ai gândit la nevoile organismului tău? Chiar dacă unele
lucruri nu pot fi văzute, asta nu înseamnă că nu ne afectează.
Să vorbim, de exemplu, despre bacteriile din colon. În fiecare zi
acolo se duce o luptă între bacteriile bune și cele rele. În cazul
tău, care sunt cele victorioase?
Atunci când se formează dezechilibrul bacterian, organismul
tău are de suferit. Dacă te confrunți cu simptome precum:
vedere încețoșată, metabolism îngreunat sau afecțiuni cutanate,
înseamnă că organismul îți cere cu disperare să îl hrănețti cu
probiotice.
Iată care sunt cele 7 semne care îți indică nevoia de a consuma
probiotice

1. Ai luat antibiotice de curând sau încă iei.
Da, antibioticele ne ajută să scăpăm de infecția din organism,
însă tot ele sunt cele care distrug bacteriile bune, lăsând
sistemul digestiv afectat. Pe lângă antibiotice, ar trebui să iei
în calcul și antiinflamatoarele, și ele produc aceleași ravagii
în timp.

2. Ai făcut intoxicație alimentară
Dacă ai trecut printr-o astfel de experiență, atunci sigur
sistemul digestiv are de suferit. Chiar dacă acest lucru s-a
petrecut cu ceva timp în urmă, află că bacteriile din flora
intestinală încă mai suferă.
3. Sistemul tău digestiv este nefericit
Poate că ai mereu dureri stomacale sau ești în permanență
constipat. Acestea sunt semne ale dezechilibrului bacterian
din flora intestinală.

4. Ai probleme cu pielea
Oricât de mult ulei de cocos ai folosi, pielea ta este uscată și
nici apa nu te ajută cu nimic. Atunci este un semn că
organismul tău are nevoie de probiotice.

5. Te îmbolnăvești des
Dintre toți cunoscuții tăi, tu ești cel care răcește cel mai
repede? Atunci acesta este un semn al faptului că organismul
are nevoie disperată de probiotice.
6. Nu poți consuma alimente fermentate
Orice aliment de acest tip îți provoacă afecțiuni stomacale.
Încearcă probioticele.

7. Ești depresiv
95% din seotonină este produsă de sistemul digestiv. Deci,
dacă ești mereu anxios sau depresiv, este posibil ca bacteriile
intestinale să determine asta.

Introdu în dieta zilnică urmatoarele alimente pentru a aduce
aportul necesar de probiotice:
1. Brânză nepasteurizată
2. Unt
3. Ulei fermentat de cod
4. Kefir
5. Kombucha
6. Miso
7. Kimchi
8. Varză murată
9. Castraveciori murați
10. Oțet de mere
11. Iaurt
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Împreună cu usturoiul, ceapa este considerată a fi una dintre
cele mai sănătoase legume din lume datorită beneficiilor sale
multiple pentru sănătate.
Ceapa este o sursă bogată de vitamina B6, vitamina C, mangan
şi fibre dietetice.
În acest articol, îţi vom prezenta pe scurt motivele pentru care
ceapa este benefică pentru sănătate.
Proprietăţile benefice ale cepei
– Ceapa are proprietăţi antivirale şi antibacteriene puternice.
– Datorită vitaminei C şi fitochimicalelor conţinute, ceapa este
un excelent întăritor al sistemului imunitar.
– Ceapa conţine şi crom, un nutrient care contribuie la echilibrarea
glicemiei.
– Ceapa vindecă infecţiile şi reduce inflamaţia.
– Frunzele verzi ale cepei sunt bogate în vitamina A.
– Consumul de ceapă crudă reduce colesterolul rău şi întăreşte
sănătatea inimii.
– Ceapa poate chiar să prevină cancerul datorită unei substanţe
active puternice denumită quercetină.
– Aplicaţiile topice calmează durerile şi usturimea în urma
muşcăturilor şi înţepăturilor de insecte.
– Ceapa reduce riscul de ulcer gastric.
Pune ceapă în şosete înainte de culcare!
Această practică, amuzantă pentru unii, care consideră că vor
umple camera de miros urât, ajută la eliminarea toxinelor acumulate în organism. Acidul fosforic conţinut de ceapă se
absoarbe prin piele şi pătrunde în sânge, detoxifiindu-l.
Pentru rezultate optime, trebuie folosite rondele de ceapă
proaspăt tăiate. Lipeşte feliile de ceapă de tălpi şi încalţă o
pereche de şosete uşoare din bumbac. Procedura trebuie
urmată seara înainte de culcare, pentru ca ceapa să acţioneze
pe timpul nopții. Mirosul poate fi atenuat dacă peste șosetă se
pune o pungă de celofan!
Contraindicații – picior diabetic, ulcer varicos

Zeama de la murături întărește
organismul slăbit și încetinește
procesul de îmbătrânire!

Vitamine și un gust desăvârșit, plus nebănuite calități terapeutice.
Așa s-ar putea descrie în doar câteva cuvinte zeama de
murături, de care trebuie să profitați din plin în acest sezon.
Reduce nivelul zahărului din sânge
Grație conținutului mare de sodiu, zeama de murături este,
potrivit specialiștilor, cel mai bun energizant, mai ales pentru
sportivii de performanță care trebuie să-și recapete cantitatea
necesară de electroliți din organism.
De asemenea, zeama de murături are rolul de a reduce cantitatea
de zahăr din sânge și este un remediu foarte bun pentru sindromul picioarelor neliniștite (caz în care se consumă trei linguri/zi).
Dar beneficiile acesteia nu se opresc aici pentru că zeama de
murături diminuează durerile musculare datorită conținutului
mare de calciu și vitamina C.
Pentru a beneficia din plin de efectele ei benefice, se consumă
un pahar de 200 de ml pe parcursul întregii zile!
Zeama de varză murată îmbunătățește memoria
Atât varza murată cât și zeama acesteia este, potrivit oamenilor
de știință, singurul produs vegetal care conține vitamina B12,
de aceea este recomandată pentru încetinirea procesului de
îmbătrânire, protejarea sistemului nervos și împiedicarea
pierderilor de memorie.
Împotriva hemoroizilor consumați zilnic 100 ml zeamă de varză
încălzită, de trei ori pe zi, înainte de mese.
Dacă hemoroizii se asociază și cu scurgeri de sânge, adăugați
în meniul zilnic salată de varză murată. În cazul diareei,
consumați un amestec din părți egale de suc de roșii proaspăt
stors și moare de varză.
Tratamentul cu zeamă de murături nu se recomandă persoanelor
care au probleme renale, hipertensiune și aciditate gastrică.
Un articol de Felicia Iederă
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GHIDUŞII

Ce zeu sau ce zeiță din Grecia
corespunde semnului tău zodiacal?

de: Adi Botea şi Marian Gâzea
ORIZONTAL:

VERTICAL:
1) O pierdere grea în evoluţia faunei. 1) Spectacol oferit de bufoni.
2) Obelisc cu un vibrant mesaj – Apro- 2) Adunare tovărăşească – Galoş
găurit!
bare cu un timbru special.
3) A avea bagajul făcut – Un om atins
3) Acorduri separate – Dă naştere la
de pojar.
vorbe şi interpretari.
4) Luată în discuţie cu bună ştiinţă –
4) Parcursă în profunzime la facultate!
suspendate la concursul de
– Extinsă în volum – Integrat prin
gimnastică.
părţi!
5) Participant la o afacere ilicită – O
5) A pătrunde într-o arie anume – Masă
podoabă de cal.
6) Răspuns aşteptat cu nerăbdare la o
cu efecte letale.
cerere – Recunoscut dezlegător de
6) Afectat de o boală pe piele – Oriprobleme.
entare simbolică spre Moscova.
7) Bun propriu recunoscut din vechime
7) Dată pe post de preludiu – Bine
– Fapta unui om păcătos.
înzestrată la vremea ei.
8) Punctul zero pe scara valorilor –
8) A ieşi întărit la analize.
Absentă la proba practică.
9) Mod de lucru omis în grabă – Pre- 9) Biografia proprie – Scăpat din
siunea la care se utilizeaza o minge.
bătaie.
10) Un petec de ţară – Înscris... la 10) Femei apropiate pe uliţa satului –
Activitate diplomatică.
teatru.

Taur * Persoanele născute sub acest semn zodiacal sunt conduse de Hestia. Ești un
prieten adevărat, îți amintești cu ușurință data de naștere a apropiaților și ești o fire
discretă. Nu îți plac conflictele și te retragi cu eleganță din ele. Tu vrei să transformi
lumea într-un loc mai bun.
Gemeni * Zeul acestui semn zodiacal este Eros. Eros este zeul iubirii, așa că nu ești
niciodată singur, iar persoanele care se găsesc în preajma ta se simt norocoase să te
aibă drept prieten. Simbolul tău este cel al băiețelului cu o săgeată, Cupidon.

Rac * Persoanele născute sub acest semn zodiacal sunt conduse de Artemis. Sunt firi
naturale, interesante, frumoase și aventuriere. Cel mai mult se dedică familiei. De
asemenea, Artemis era zeița dătătoare de copii. Elementele sacre sunt: ursul,
căprioara și șarpele.
Leu * Persoanele născute sub acest semn zodiacal sunt reprezentate prin zeul Zeus. Îți
place să râzi și vrei să cunoști mereu noul. Ești arogant, încrezător în sine și mândru.
Ai mare grijă și încearcă să înțelegi că nu ești întotdeauna buricul pământului,
deoarece poți cădea ușor de pe piedestal. Simbolurile tale sunt: fulgerul, spectrul și
tronul.

Dacă ai cititi Legendele Olimpului, cu siguranță ești familiarizat cu zeii și zeițele. În acele
scurte istorioare este prezentată lumea și umanitatea.
Dacă nu știai, fiecărui semn zodiacal are un corespondent în mitologia greacă. Hai să
vedem cu cine te asemeni.

Vărsător * Persoanele născute sub acest semn zodiacal se aseamănă lui Poseidon,
poate cel mai puternic zeu al Olimpului. Deci, ești un lider, uneori ești impulsiv și de
cele mai multe ori cei din jurul tău îți recunosc superioritatea și puterea.
Simbolurile zodiei tale sunt delfinul și calul.

Pești * Persoanele născute sub acest semn zodiacal se aseamănă lui Hades, al doilea
cel mai puternic zeu. El este soțul zeiței frumuseții. Persoanele din jurul tău nu îți pot
citi gândurile, deoarece ai armele tale prin care le ascunzi de privitori.
Există persoane care te cred slab, însă adevărul este cu totul și cu totul altul. Simbolul
zodiei tale este câinele, animalul sacru.

Berbec * Zeul Ares conduce semnul zodiacal berbec. El era fiul celui mai puternic zeu,
ceea ce te transformă și pe tine într-o persoană puternică. Ești capabil să realizezi
multe lucruri și ai o fire prietenoasă. Simbolul tău este câinele, animalul sacru.

Fecioară * Hermes conduce acest semn zodiacal. Îți place să îi ajuți pe cei din jur și ești
o fire înțeleaptă. Totuși, ai și o latură empatică și întunecată.
Cei care ajung să te cunoască cu adevărat, te vor iubi, ceilalți te vor bârfi! Simbolul tău
este sandaua cu aripi.

Balanța * Balanțele sunt conduse de zeița frumuseții și a iubirii, Afrodita. Tu ești iubirea
pură, lumina și fericirea. Totuși, nu știu cum faci dar ajungi să ai în jurul tău persoane
nepotrivite. Soțul afroditei este cel mai urât zeu, de aceea trebuie să îți amintești că
vor exista mereu persoane care vor vrea să te doboare. Simbolurile tale sunt oglinda
și scoica.
Scorpion * Scorpionul este condus de zeul Demeter. Ești o fire ambițioasă, pozitivă și ai
face orice pentru persoanele dragi. De cele mai multe ori ai dreptate și ești conștient
de asta. Simbolurile tale sunt grânele.

Săgetător * Săgetătorul este condus de Dionis, zeul artei și al vinului. Ești un erou din
fire și aduci frumusețea și inteligența în orice loc te-ai afla. Orice persoană aflată în
preajma ta este foarte norocoasă să te aibă. Simbolurile tale sunt flautul și paharul cu
vin.

Capricorn * Capricornii sunt conduși de Apollo, zeul soarelui și al muzicii. Tu ai un
respect aparte pentru persoanele care muncesc și nu te lași până nu îți atingi scopul
în viață. Foarte mulți vor să îți semene, așa că se află în jurul tău tocmai pentru a afla
cum reușești să fii diferit. Simbolurile tale sunt: lupul și șopârla.
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Noua modă

pentru bărbați,
New York

2017 – 2018.

Cum o comentați?
După cum se poate vedea, nebunia așa-zișilor creatori de modă

nu are limite. Mulți dintre ei membrii
ai comunității LGBT, așa-zișii artiști
se dau peste cap pentru a ne
urâți din ce în ce mai mult lumea.

Ca dovadă, aceste fotografii care
anunță moda masculină pentru
anii 2017 – 2018.

După cum puteți vedea mai jos,
o mică armată de caricaturi cu

penis se scălâmbăie în haine
femeiești și, probabil, în prostia
lor se cred foarte importanți.

Asta este însă lumea bizară,

întoarsă pe dos la care se lucrează:
una în care nu mai există mamă
și tată, ci părinte 1 și părinte 2

(cazul Franței), una în care
alăptatul la sân nu poate fi con-

siderat natural pentru că nu ar fi
etic și i-ar discrimina pe gay (vezi

cazul SUA), una în care nu mai
ești doar bărbat sau femeie, ci
poți să ai alte câteva genuri.

Așadar, vă place noua lume de

tip neomarxist la care se lucrează?

Vă plac acești… ce-or fi, căci
bărbați sigur nu sunt? Priviți și
închinați-vă.
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UMOR

BANCURI

• Două prietene discută despre cura de slăbire.
– Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău!
– De la pescuit i se trage.
– Nu ştiam, pescuitul slăbeşte?
– Păi mănâncă ce prinde...

• Un individ cu un caine intra intr-un bar. Comanda o
bere si zice:
Tipul: - Am un caine foarte destept!
Dupa cateva minute...
Tipul: - Cainele meu este cel mai inteligent!
Lumea din jur se uita, deja, urat la el.
Paharul s-a umplut de tot, cand el afirma:
Tipul: - Cainele meu vorbeste!
Clientii: - Dar, bine, omule! Ne crezi tampiti?! Cum
sa vorbeasca un animal?
Tipul: - Hai sa facem pariu! Voi ii puneti o intrebare
si, daca nu raspunde, ma scoateti de aici in suturi!
Dar, daca raspunde, faceti cinste!
Clientii: - Bine, ma! Ia sa vedem! Ma, animalule,
cum se cheama chestia aia din piele, cu care tii
calul?!
Cainele se uita in ochii lor si spune: Ham!
Clientii: - Asta a fost un latrat! si-l scot in suturi pe
individ, afara.
Cainele se duce, docil, dupa el si-l intreaba: Trebuia
sa spun lesa?
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• -Salut , am sa te rog sa nu ii mai scrii prietenei mele
. Vrei probleme ??
C
- si daca vreau ?
L
- ok, noteaza : daca un tren circula cu 83 km / ora ,d
pe o distanta de 877 km , cat timp face pana la des-T
E
tinatie ?
- gata frate , usor , ce te-ai enervat asa . O las . c
• Putea fi dragoste la prima vedere, dar cine mai trimite vederi în zilele noastre?
• - Să spunem o rugăciune înainte de masă!
- Ce tot spui mamă, noi suntem atei!
- A cules tac-tu ciuperci din pădure...
- “ Tatăl nostru...”

• Incercati intotdeauna sa va dedicati lucrului 100%!
12% Luni, 23% marti, 40% miercuri, 20% joi iar
vineri 5%!

• – Mami, mami, ce-i aia "amantă"?
– Asta, mami... e o femeie rea, care ne fură din
bugetul familiei!
– Dar "amant"?
– Ăsta, draga, e un nene bun, care-l ajută pe tac-C
d
tu!
•

• Bărbatul care se căsătoreşte cu secretara lui, trage
nădejde că tot el va rămâne şef.

• - yuby ay kef de nebunyy?
- Ce??
- nu vrey s-a fakem nymyk?...am kef de hmm
- M-am prins, duci lipsă de dex!

• - Tata , m-am ars rau aseara ...
- Bravo , asa te vreau ! Ce bine imi semeni fiule !
- Nu tata ; m-am ars cu ulei cand faceam mancare
!
- Esti leit ma-ta !

• Eu la supermarket:
- Nu vă supărați, morcovii ăştia sunt modificați genetic?
Vânzătorul:
- Nu, de ce întrebați?
Morcovul:
- Chiar aşa, de ce întrebați?

• Reîncarnarea se manifestă atunci când pui la loc
cele 3 kilograme, pe care cu greu le-ai dat jos.

• - Daca mai slabesti cateva kilograme, esti perfecta!
- Serios?! Dar ce-ai facut sa meriti o femeie perfecta?

• - Soția ta s-a culcat cu soțul meu! Hai să ne
răzbunăm!
- Privindu-te, cred că-i iert de data asta!

• Azi, când am ajuns acasă, nu mi-a venit să cred ce
am auzit de la nevastă-mea şi anume că fiul meu
de cinci ani nu e de fapt al meu! Am fost distrus!
Ea mi-a spus că, altădată să fiu mai atent pe cine
iau de la şcoală!

• Soţul, rezolvând integrame, o întreabă pe soţie:
– Primul bărbat, 4 litere?…
Şi, bineînţeles, că primeşte un răspuns neaşteptat:
– NICU...

•

•

T
L
Intră profesorul de matematică în clasă
1
- Buna ziua, astazi dupa cum stiti vom da examen.D
Daca cineva dintre voi stie cum ma cheama pea
mine ii dau nota 10 din oficiu.
u
Rumoare in clasa, elevii se agita cateva secunded
dupa care in clasa se lasa o liniste mormantala. e
- Bun, zice profu', sa incercam altceva. Daca cinevao
dintre voi stie ce materie predau eu are doi de 10. p
La fel ca prima data, rumoare dupa care liniste to-M
s
tala in clasa.
r
- Deci nici asa nu merge. Ultima incercare, dacaC
cineva dintre voi stie la ce materie dam astazi exa-i
men are media 10 pe tot anul.
s
Liniste mormantala in clasa iar la un moment dati
R
se aude o voce din spate:
B
- Asta vrea sa ne pice!!!
i
Vine ginerele acasă, îşi scoate cămaşa, se întoarcep
d
cu spatele la soacră-sa.
A
– Scuipă, spune bărbatul, adresându-se soacrei! U
– Ce ai, ţi-e rău?! Cum să-mi scuip eu ginerele?! L
– Am zis să scuipi, scuipă!
C
– Dar de ce?
l
– Doctorul a spus că reumatismul se tratează cuc
z
venin de viperă!
m
Soțul vine acasă, bucuros că a câștigat la loto. p
i
- Ce ai face dragă dacă câștiga la loto ?
T
- Păi iau jumătate din sumă și te părăsesc.
p

- Atunci vezi că am câștigat 100 de lei la loto. Ia 50
de lei și dispari.

• Un european ajunge la un trib izolat din Africa şi
şeful de trib îl ia să-i arate atracţiile locale.
Într-o vale, mai la dos, era un scaun rotitor, împrejurul căruia stăteau pe pământ şase negrese
frumuşele.
– Asta, zice şeful de trib, este ruleta noastră
africana.
– Adică?
– Va aşezaţi pe scaunul rotitor, vă învârtiţi şi fata în
faţa căreia vă opriţi vă oferă o partidă de amor.
– Şi care-i riscul?
– Una dintre ele e canibală...
• – Mărie, sunt revoltat! Am parte de dragoste numai
când îmi ceri bani.
– Și ce, Ioane, nu se întâmplă destul de des?
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Corbii

Corbii sunt una dintre cele mai interesante expozitii de la Turnul
Londrei. Aceste pasari minunate au trait intre zidurile fortaretei
de sute de ani si legenta spune ca daca acesti corbi vor parasi
Turnul Londrei, atunci intregul Regat se va narui.
Ei sunt îngrijiți de Yeomen Warders. Cea mai veche atestare a
corbilor Turnului este o pictură din 1883.

Corbii au fost mereu liberi. Se poate imagina cu ce s-au ocupat:
de aterizarea pe corpurile neinsufletite ale lui Richard al II-lea,
Thomas Morus s.a.m.d. Oficializarea prezentei corbilor in Turnul
Londrei a avut loc in timpul domniei lui Carol al II-lea (16601685)
Din acea vreme, corbii din Turnul Londrei, al caror numar minim
a fost fixat de catre Carol al II-lea prin decret la 6, se bucura de
un tratament regal. In "organigrama" Turnului, insa, au figurat
de la bun inceput, pentru a se evita surprizele, 8 corbi. De
exigentele lor gastronomice si de "logistica" lor in Turn se
ocupa un Ravenmaster , un Mare Maestru al Corbilor. Ca
protejatii sai sa nu o ia razna, pe campurile Marii Britanii,
Marele Maestru al Corbilor in exercitiu a recurs, ca si predecesorii
sai, la taierea extremitatilor penelor, esentiale pentru zborul cu
raza mare de actiune al inaripatelor negre.
Calitatea hranei din Turn nu lasa de dorit si, ca atare, nu s-au
inregistrat cazuri de tradare: corbii slujesc cu credinta Coroana
si simultan nutresc cu prezenta lor in sumbra fortareata increderea
in faptul ca la orizont nu se profileaza catastrofe pentru Tron si
Regatul Unit. In momentul de fata sunt in serviciu sase corbi:
Branwen, Hugine, Munin, Gwyllum, Thor si Baldrick. Hardy,
iesit la pensie dupa 29 ani de serviciu, locuieste intr-o casa din
provincie a Marelui Maestru al Corbilor, Derrick Coyle, in varsta
de 61 ani.
Apropierea epidemiei de gripa aviara de hotarele Regatului
Unit al Marii Britanii a declansat alarma generala si in Turnul
Londrei. Pentru prima data in indelungata istorie institutionala a
Corbilor din Turn s-a luat hotararea privarii lor de libertate pana
la noi ordine. In sectorul fortaretei denumit Upper Brick Tower,
corbii au fost invitati a locui - pentru a se evita contactele cu alte
zburatoare eventual contaminate , in patru colivii: doua "matrimoniale" si doua pentru tinerii corbi "single". Masura nu este
punitiva: are drept scop doar evitarea primejdiei. De altfel, nici
in trecut, cand in randurile membrilor escadrilei de corbi din
Turn s-au manifestat cazuri de indisciplina, nu s-a aplicat
pedeapsa privarii de libertate.

Excesele de initiativa au fost penalizate constant cu eliberarea
vinovatilor in camp deschis. Acolo s-au bucurat de libertate
cum au putut, in conditiile in care cu penele retezate nu puteau
zbura oricum prea departe.
Multe superstiţii s-au ivit ca urmare a apariţiei constante a
corbului pe câmpul de bătălie, când devorează rămăşiţele
soldaţilor ucişi. Un semn al morţii, distrugerii, macabrului,
războiului, un purtător al întunericului şi umbrei…
Cicero este de altfel avertizat că moartea îl pândeşte prin corbii
care îşi flutură nervos aripile prin văzduh. Danezii credeau că
prin observarea atentă a comportamentului lor se putea deduce
rezultatul unei bătălii, pentru că sunt prin excelenţă animale
războinice. Se spune că ar fi prevestit şi moartea lui Platon şi
Tiberius şi i-ar fi spus zeului celtic Lugh despre invaziile
duşmane. Dar simbolismul morţii este doar o mică parte din
ceea ce reprezintă corbul în foarte multe culturi. Tradiţiile
şamanice pun mare accent pe aspectele pozitive ale păsării
misterioase. Şi nu este de mirare. Strict ştiinţific vorbind, sunt
creaturi extrem de inteligente, capabile să-şi construiască
propriile instrumente, să le folosească şi să utilizeze mai multe
tipuri în funcţie de scop, concepând alte tipuri de instrumente la
nevoie. Studiile comparate de credinţe arată că simbolismul
negativ al corbului este de dată recentă şi limitat la spaţiul European. Nenorocirile pe care le-ar prevesti se mai regăsesc
sporadic în Mahabharata, dar aproape peste tot în Orient, ca şi
în Occident, simbolismul este unul pozitiv.
Cuvântul celtic pentru corb este “bran”. El înseamnă protecţie,
iniţiere şi vindecare, precum şi purtător de întelepciune. Locuitorii
din Cornwall îşi închipuiau că zborul unui corb deasupra unei
case aducea noroc şi cine omora făptura magică avea să
sufere îngrozitor. Eroul Bran îl desemnează pe păstrătorul
memoriei ancestrale, pe înţeleptul suprem. Asta cu atât mai
mult cu cât capul său, recipient al inteleigenţei, a fost îngropat
în sacrul munte alb londonez. Corbii încă se mai perindă pe
acolo, în Turnul Londrei, şi se crede că menţin vie inteligenţa lui
Bran. Adesea animal profetic, unele tradiţii gallice culese de
Pseudo-Plutarh relatează că un stol de corbi a indicat locul
unde urma să fie întemeiat oraşul Lugdunum/Lyon. Zeiţa
războinică Bodb poartă nume de cioară. Un rol important joacă
şi în povestirea gallică “Visul lui Ronabwy”, când corbii lui
Owein, după ce sunt masacraţi de soldaţii lui Arthur, le aplică o
pedeapsă soldaţilor.

Corbii, partenerii zeilor
Corbii sunt şi tovarăşii lui Wotan, stand aşezaţi pe tronul său.
Unul este Huginn, spiritul, celălalt este Muninn, memoria. Cei
doi ar reprezenta principiul creaţiei, spre deosebire de lupii lui
Odin care ar fi principiul distrugerii. Odin îi trimitea in fiecare zi
să scruteze împrejurimile, după care aceştia se întorceau la el
împărtăşindu-I informaţiile adunate. Valkyriile se puteau preface
şi ele în corbi. Mesageri ai zeilor, cu capacitate profetică, au un
rol fundamental în practicile şamanice. În Edda poetică, mai
precis în poemul “Grimnismal”, chiar şi Wotan apare în ipostaza
de zeu-corb. Capacitatea lui Odin de a-şi trimite gândul şi
mintea departe s-ar putea lega de călătoria pe care o săvârşesc
şamanii când sunt în transă, de unde şi temerea că cei doi corbi
nu s-ar mai întoarce. Pe de altă parte, se poate ca tovarăşii lui
Odin să fi ocupat un loc important în mitologie mai devreme de
secolele 9-10, când au fost adoptate cele două nume ca representative pentru puterile intelectuale ale zeităţii.
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Simbolismul corbului în lumea germanică include si stindardul
corvin, un steag ţesut de aşa natură încât la fluturarea sa în aer
să pară ca şi cum ar imita zborul păsării. De asemenea Huginn
şi Muninn invocă şi conceptele de “fylgjia” (metamorfoză, noroc
şi spirit protector) sau “hamingja” (dublul fantomatic al unei persoane).
Şi grecii şi romanii subliniază acelaşi simbolism pozitiv întâlnit
până acum. Este animalul solar al lui Apollo, dar îl regăsim şi pe
lângă Athena. Apollo, zeu oracular de primă mână, apreciază
animalul pentru locvacitatea şi isteţimea sa. După Strabon,
corbii sunt cei care stabilesc amplasarea centrului lumii la
Delphi, ca mesageri ai zeilor înzestraţi cu funcţii profetice. Nu
sunt departe nici de zeul Mithra, deţinând şi puterea de a
conjura piaza rea. Unele legende greco-romane povestesc că
toţi corbii erau odinioară albi. Dar din cauza incapacităţii sale
de a păstra un secret, Apollo blestemă făptura înnegrindu-i
penele. Mai avem o versiune care spune că Athena a înlocuit
corbul cu bufniţa tot din aceeasi cauză.
China şi Japonia îl înzestrează cu gratitudinea filială, datorită
grijii puilor faţă de părinţi, element privit ca o restaurare a ordinii
sociale. În Japonia este atât simbol al dragostei familiale, cât şi
vestitor al biruinţelor şi semn al virtuţii. De multe ori îl întâlnim
ca animal solar, de culoarea roşie. O legendă spune că zece
corbi şi-au luat zborul de pe rugii de mure ai Levantului ca să
aducă lumină lumii, dar Yi, Bunul Arcaş, ii doboară pe nouă
dintre ei, altfel lumea ar fi ars. În timpul dinastiei Han pietrele
sculptate înfăţişează un corb cu trei gheare în mijlocul soarelui.
Poate fi un simbol al principiului yang, iar cele trei gheare
invocă simbolismul solar, cu răsărit, zenit şi apus.

În folclorul nativilor americani se pune accent pe talentul lui
corvus corax de a se metamorfoza, simbolizând schimbarea.
Aşa-numiţii medicine men îl conjură în ritualuri variate pentru a
clarifica viziunile, pentru că ceea ce se vede cu ochiul fizic nu
reprezintă neapărat realitatea, iar corbul poate oferi lămuriri.
Animal magic şi purtător de mesaje divine, corbul îşi împărtăşeşte
cunoaşterea doar cu cei demni de ea. Este şi un animal care
vindecă. Tezaur de secrete, asistă la revelarea propriilor noastre
gânduri ascunse, la acceptarea unor adevăruri refulate şi la armonizarea finite umane. Când apare corbul se deschidea cale
de acces către Marele Mister, ceea ce produce o modificare
pozitivă de conştiinţă. Corbul este cel care a adus lumina în
lume şi a creat o parte din Pământul-Mamă. Indienii Tlingit de
pe coasta de vest a Pacificului îl privesc ca pe figura divină
centrală, demiurgul primordial, care răspândeşte cultura şi
civilizaţia, adăugându-I elementul dinamic şi organizator. La
Mandani, cu prilejul sărbătoririi primăverii, un bărbat comemorează
retragerea apelor stand gol, vopsit în alb, cu o mantie din blana
a patru lupi albi şi cu doi corbi morţi pe cap.
Fără corb, conform tradiţiilor Hopi, Navajo, Zuni, lumea ar fi şi
acum în întuneric, pentru că el este cel care a ieşit din pântecele
negru al universului. Nici Africa neagră nu îl consideră mai
prejos, considerându-l o pasăre care îi previne pe oameni
despre primejdii. Prin urmare, corbul, animal solar, partener al
zeilor, ghid al sufletelor, simbol al unei singurătăţi care permite
accederea la un plan mai înalt, este departe de a fi un personaj
al macabrului. Să nu uităm nici de ce afirma Carl Jung:corbul,
chiar de este partea întunecată a psihicului, trebuie integrat în
personalitate pentru a putea permite comunicarea între toate
aspectele umane. Este un simbol al dezvăluirii adevărurilor
ascunse şi expunerii lor în lumina conştiinţei.
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Un fel de istorie a sărutului

Istoriceste discutand, se pare ca sarutul nu dateaza de cand
este omenirea, fiind "inventat" in urma cu "numai" cateva mii de
ani cand, de la caz la caz, a simbolizat fie o dovada de respect
fie o dovada de prietenie. Cert este ca nu se stie exact cand a
aparut primul "sarut de iubire".
Pentru antici sarutul era un semn de prietenie, in timp ce
englezii, cu 500 de ani mai tarziu, chiar daca se cunosteau sau
nu se sarutau pe obraz. Secolul al XVII-lea si marea ciuma
aveau sa inlocuiasca obiceiul sarutului cu ridicarea respectuosa
a palariei. Intr-un dictionar din secolul al XVIII-lea apare o
definitie nostima a sarutului: "sarutare (sau lins pe bot, sau
plescait de buze) fiind o izbire sau unire inflacarata provenita
din iubire in care gura unuia apasa atat de tare pe gura celuilalt
incat la dezlipirea buzelor se aude un zgomot de placere".
In evul mediu o sotie care ar fi sarutat alt barbat decat sotul ar fi
fost supusa oprobiului public, desi se cunosc multe cazuri din
secolul al XIII-lea in care atunci cand un barbat pleca in calatorie
femeia nu-l saruta la despartire numai pe sotul ei ci si pe
insotitorul acestuia. Fapt divers: un tribunal englez din secolul
al XVI-lea a condamnat un sot care-si batea nevasta la a o…
saruta de doua ori pe zi; in caz de nerspectare a sentintei respectivul urma sa execute o pedeapsa intr-o tabara de munca.
Ghiciti? Barbatul a ales munca!
Sarutul a fost pentru prima data studiat la inceputul secolului
XX, de istoricul Ernest Crawley. El il considera “o expresie universala a sentimentelor de afectiune, iubire sau venerare”, categorisind in acelasi timp simtul tactil ca pe “mama simturilor“.
Kristoffer Nyrop categoriseste saruturile in mai multe tipuri, desi
specifica faptul ca acestea depind de la o cultura la alta sau de
la o tara la alta. Ca exemple:
Sarutul adolescentin
In majoritatea culturilor se considera total inofensiv sarutul intre
adolescenti la petreceri, intalniri sau jocurile acestora care il
implica. Sondajele arata ca sarutul este a doua forma de
intimitate fizica practicata de adolescentii din Statele Unite,
dupa tinutul de mana.
Sarutul erotic
Considerat o cale importanta de a ne transmite sentimentele si
dragostea. Kristoffer Nyrop il descrie in cartea sa “Sarutul si
istoria sa” ca pe “un mesaj exaltant de dragoste, dragoste
pururi tanara, rugaciunea arzanda a dorintei fierbinti, care se
naste pe buzele indragostitilor, iar de acolo creste”. Este nevoie
de ceva mai mult de simpla apropiere. Este nevoie de intimitate,
tocmai de asta indragostitii tind sa se retraga in locuri ferite de
aglomeratie, dupa cum remarca psihologii.
Sarutul ritualic
De-a lungul timpului, oamenii au folosit sarutul ca pe un gest ce
arata devotamentul, supunerea sau respectul. Diverse culturi lau ridicat la rang de ritual de venerare, iar altele l-au pastrat ca
gest simbolic, cum ar fi traditiile religioase, care exista inca din
Islamul sau Crestinismul timpuriu si care se pastreaza pana
astazi, in forme aproape nemodificate. Sarutam icoane, mana
preotului sau anumite obiecte. Unele secte au interzis, astazi,
sarutul de despartire catre persoanele decedate.
* * *
Oamenii din zona de Sud a Oceanului Pacific, pe teritoriul insulei
Mangia, nu au cunoscut sarutul pana pe la inceputul anului
1700, la sosirea europenilor.
Mentionarea primului sarut intr-un document istoric dateaza de
prin 1500 i. Chr.
In jurul anului 350 e.n., sarutul este din nou mentionat in poemul
epic indian "Mahabharata" ca fiind un semn de afectiune
intre oameni.
Dupa Christos, in sec. al VI-lea, Kama Sutra vorbeste deja de
binecunoscutul sarut, sub forma a trei variante in functie de
reactia care se asteapta la acest act.
Aceste trei feluri de sarut sunt amintite si de vechii greci si romani.
In Imperiul Roman, fiecare asemenea sarut avea alta denumire, in functie de bagajul de senzatii: osculum, basium,
saviolum. In Evul Mediu, biserica catolica l-a interzis, fiind
acceptat doar ca marturisire a iubirii fata de Christos.
Potrivit antropologilor, grecii antici au invatat despre sarut abia
dupa ce Alexandru cel Mare a invadat India in 326 e.n.
In Imperiul Roman, oamenii obisnuiau sa-si sarute prietenii,
membrii familei si partenerii de viata. Se pare ca
odata cu ei a aparut si sarutul
pasional care l-a inlocuit pe
cel platonic.
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De-a lungul istoriei, diferitele culturi au facut din sarut un gest
solemn. De exemplu, sarutul pe care tinerii casatoriti si-l dau la
sfarsitul oficierii slujbei religioase a fost considerat inca din
perioada Imperiului Roman ca un legamant pe care cei doi il
faceau unul fata de celalalt si amandoi in fata lui Dumnezeu. Un
obicei care se pastreaza si azi.
In China si Japonia, saruturile erotice nu aveau loc niciodata in
public. Desi existau, ele trebuiau ascunse in spatele unei cortine,
contrar a ceea ce se intampla in Europa sau Statele Unite.
Pana dupa Razboiul Pacific, statuia lui Rodin, intitulata “Sarutul”
a fost interzisa expunerii in public.
In tarile mediteraneene sarutul pe obraz indeplineste rolul de
salut atat pentru femei, cat si pentru barbati, fara a conta sexul
celuilalt si este folosit chiar si atunci cand participantii fac
cunostiinta pentru prima data.
In Italia si Franta oamenii sunt extrem de relaxati cand vine
vorba de sarutul conventional. Ei stiu cand sa sarute si de cate
ori. Pentru ei sarutul nu este o actiune de care sa se rusineze
si, prin urmare, nici ceva care trebuie camuflat.
In state precum Marea Britanie si Germania, gestul sarutului pe
obraz se practica intre femei, dar si intre acestea si barbati,
daca se cunosc foarte bine sau sunt rude. In aceste regiuni,
regula cere ca barbatii sa nu se sarute pe obraz - pana acum
cativa ani, sarutul pe obraz intre barbati era un adevarat tabu in
Anglia. Prin 2008 s-a dorit interzicea sarutului in gara, intr-o
localitate din Marea Britanie.
Numarul de saruturi pe obraz variaza de la o regiune la alta.
Pentru scandinavi, un singur sarut este suficient, in timp ce
francezii sunt renumiti pentru sarutul dublu (unul pe obrazul
stang, altul pe cel drept). Olandezii si belgienii prefera sarutul
multiplu, cuprinzand cel putin trei saruturi.
Francezii sunt campioni europeni in domeniul sarutului atat in
ceea ce priveste rolul pe care il joaca acesta in viata lor, dar si
cand ne gandim la interesul pe care il arata subiectului.
A existat o vreme in care lucrurile stateau altfel: pe cand
francezii treceau drept retrasi englezii erau considerati ca fiind
cei mai pupaciosi din Europa.
In 1466, un nobil boemian, Leo von Rozmital a consemnat ca in
Anglia se obisnuia ca atunci cand oaspetii ajungeau la un han,
hangita si toti membrii familiei sale sa mearga si sa-i intampine si oaspetii trebuiau sa-i sarute pe toti; a mai
observat ca la englezi acest gest avea
acelasi rol pe care il are in alte parti
stransul mainilor.
Pe cand a vizitat Anglia in
1499, olandezul Desiderius
Erasmus i-a scris prietenului
sau Fausto Andrelini (poet
italian) sa vina repede
in Anglia pentru ca
“aici sunt fete cu chip
de inger, atat de supuse si de blajine incat le vei prefera de
departe muzelor tale.
In plus, exista aici un
obicei niciodata suficient laudat. Ori de
cate ori vii, toata
lumea te intampina
cu un sarut; cand
pleci, se despart
de tine cu alte

sarutari; daca te intorci, te saruta din nou. Vin sa te viziteze, iar
pupaturi; cand pleaca, trebuie sa-i pupi tu. Oriunde te-ai intalni
cu ei, sarutari din plin; in fine, oriunde te-ai intoarce, nimic
altceva decat sarutari”.
Nicander Nucius, un calator grec, scria, tot despre englezi:
“Dovedesc o mare naturalete si absenta oricarei gelozii in comportamentul lor fata de femei. Nu numai ca membrii aceleiasi
familii se saruta pe gura, dar o fac la fel de bine si cu oamenii
care le sunt complet straini”.
In Anglia, declinul sarutului – sa-l numesc astfel - a inceput in
secolul al XVI-lea, dar a continuat sa supravietuiasca pana la
Restauratie. Considerat invechit, obiceiul sarutului fusese abandonat de ceva vreme de catre francezi, iar cand Iacob II s-a
intors in Anglia a introdus si aici eticheta franceza, inclusiv
repulsia fata de sarut.
Foarte curand, curtenii si nobilii britanici au inceput sa abandoneze
obiceiul sarutului in favoarea plecaciunii, adoptand “atitudinea
rafinata si rezervata” a… francezilor.
Dupa parerea lui Vaughn Bryant (profesor de antropologie la
Universitatea din Texas), popularitatea sarutului se explica prin
incarcatura emotionala pe care o induce.
Buzele si limba sunt parti ale corpului nostru care datorita numeroaselor terminatii nervoase de aici sunt cele mai sensibile.
Pe de alta parte, in timpul sarutului se elibereaza endorfine si
hormoni. Acelasi profesor afirma ca prin miros ne testam
partenerul, il evaluam ba, mai mult, unii compusi ai salivei au
rol in cresterea libidoului.
Tot astfel, in cazul eschimosilor, frecarea nasului si mirosul
specific al fiecarui ten ajuta la ”examinarea” partenerului.
Rachel Herz, profesor de psihologie: "Mirosul organismului
nostru poate furniza date legate de starea imunitatii lui. Se
poate imagina, deci, ca rolul sarutului nu este sarutul in sine ci
acela de a simti, intr-o forma oarecare, mirosul natural al
partenerului".
Sarutul are si dezavantaje: mai multe sute de feluri de bacterii
se pot schimba dintr-o gura in alta, in timpul unui sarut cu limba.

Definitii ale sarutului:
- punctul pe “I” din “a iubi” ((Edmond Rostand);
- actul de nastere al idilei (Balzac);
- graiul fara cuvinte al inimii (Shakespeare);
- picatura ce umple cupa iubirii (Tolstoi);
- inceputul si sfarsitul dragostei (Goethe);
- inima adusa pe buze (Gorki);
- scanteia ce aprinde focul amorului (Musset);
- rendez-vous-ul a doua perechi de buze (Tristan Bernard);
- maruntisul cu care dragostea isi face platile (B.
Show)
Statistici:
In "Guiness" se pomeneste un "pupic" de 185 de secunde dintr-un film facut la Hollywood, precum si
despre P.P.Hobson (1870-1937), fost ofiter de marina
americana, care la Chicago a fost sarutat de 10 mii de
femei in timpul paradei care omagia curajul lui in razboiul
americano-spaniol.
Primul film in care a fost filmat un sarut a fost "The
Kiss", in 1896, iar protagonistii au fost John C. Rice si
May Irwin.
Cel mai mare numar de persoane sarutate de un
singur om s-a inregistrat in 1990, la un festival din
America. Atunci Alfred Wolfram a sarutat 8001 persoane in 8 ore (cam 16 persoane pe minut).
Chile detine recordul cu cel mai mare numar de
oameni care s-au sarutat in acelasi timp si in
acelasi loc. Evenimentul a avut loc in 2004, cand,
in capitala Santiago, 4.000 de cupluri s-au
sarutat in acelasi timp.

O femeie saruta, in medie, 29 de
barbati pe tot parcurul vietii si
fiecare persoana petrece, in medie
20.160 minute (doua saptamani)
sarutandu-se.
Cel mai lung sarut din lume a
durat 130 ore si 2 minute.
66% la suta dintre oamenii inchid
ochii atunci cand saruta.
Un sarut obisnuit ajuta la arderea
a 2 calorii, pe cand un sarut
"frantuzesc" elimina 5 calorii.

Varsta medie la care o persoana experimenteaza primul
sarut este 14 ani.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)
Decizii intelepte
Sprijinul familiei si al prietenilor este de
necontenstat in aceasta saptamana. Nu te poti plange
de lipsa de atentie, deoarece vei avea parte de ea
din plin, insa o vei aprecia cel mai mult in momentele
cu adevarat dificile. Ar fi intelept sa nu te avanti la
cheltuieli prea mari, chiar daca veniturile tale vor
avea o aparenta crestere in aceasta perioada.
Cumpatarea este cheia si cu ajutorul ei vei reusi sa
eviti situatiile in care nu ai avea alta solutie decat sa
te imprumuti la cineva.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
Relaxare
In aceasta saptamana vei fi foarte relaxata
si vei lua totul in gluma, chiar si atunci cand ar fi
nevoie de putina seriozitate din partea ta. Ai grija sa
nu atragi reprosuri sau pareri neplacute la adresa ta,
deoarece multi pot considera ca atitudinea ta denota
mai mult indiferenta. In familie, lucrurile stau ceva
mai bine decat la locul de munca, iar partenerul de
viata te intelege cel mai bine. Cu cat petreceti mai
mult timp impreuna, cu atat te incarci cu si mai multa
energie pozitiva.
Bani
Bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Foarte bine

SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)
Sfaturi
In aceasta saptamana, opiniile celorlalti vor
fi cu adevarat importante si te vor ajuta sa iei cea mai
buna decizie. Incearca sa accepti criticile constructive,
mai ales daca ele vin din patea celor apropiati,
deoarece poti fi sigura ca acestia iti vor doar binele.
Incearca sa lasi de-o parte orgoliul si sa accepti
sfaturile primite, chiar daca in final le vei adapta personalitatii tale, dar si situatiei date. Ai cate ceva de
invatat de la oricine, insa trebuie doar sa deschizi
ochii.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Admiratie
Ai o carisma de invidiat, iar in aceasta saptamana nu
duci lipsa de admiratori. La tot pasul intri in contact
cu oameni care te lauda si te apreciaza, si nu putini
vor fi aceia care isi vor manifesta deschis dorinta de
a petrece mai mult timp in compania ta. Cu toate
acestea, lucrurile nu sunt tocmai roz in viata de
cuplu. Pot aparea unele conflicte cu partenerul de
viata, mai ales din cauza nevoii tale de independenta,
care pana acum nu iesea la iveala atat de evident.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Singuratate
In aceasta saptamana vei fi foarte ocupata, asa ca te
vei simti nevoita sa iei o parte din problemele de la
locul de munca si acasa. Nu prea mai ai timp de iesit
in oras cu prietenii, iar de relaxare nici nu se mai
pune problema, asa ca te vei simti destul de singura
in aceasta perioada. Te poti gandi serios sa iti iei un
animal de companie, ceea ce ar fi o idee foarte buna.
Un caine sau o pisica ar fi exact ceea ce ai nevoie,
mai ales atunci cand iti lipseste afectiunea si compania
cuiva.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Preocupare
In aceasta saptamana interactionezi doar cu oameni
binevoitori si calzi, asa ca ar fi bine ca nici tu sa nu fii
morocanoasa. Incearca sa lasi de-o parte grijile si
descreteste-ti fruntea pentru o clipa. Vei vedea ca
atragi exact ceea ce gandesti, asa ca descurajarea
nu trebuie sa se asocieze cu tine. Poti fi invitata la un
eveniment special, insa nu vrei sa mergi cu mana
goala, asa ca te gandesti din timp la un cadou
deosebit, prin care sa te faci remarcata intr-un mod
placut.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Dezorganizare
Vei fi destul de dezorganizata in aceasta saptamana,
iar interesul tau pentru lucurile cu adevarat importante
pe care ar trebui sa le faci, va scadea pe zi ce trece.
Daca nu iti schimbi atitudinea cat mai curand, poti fi
sigura ca nimic nu va merge in directia dorita de tine.
Ai grija sa iti amintesti la timp de aniversarea unei
persoane importante, deoarece este foarte posibil ca
memoria sa te insele si nu ti-ai dori sa treci cu
vederea acest moment special.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Mustrari
In aceasta saptamana te aprinzi destul de usor, iar
starea ta de spirit se schimba de la o zi la alta. Ai
grija cum interpretezi lucrurile care ti se intampla si
aminteste-ti ca nu toti iti vor raul! Totodata, nu lua
orice mustrare drept o insulta la adresa ta, deoarece
vei ajunge sa ai senzatia ca toti iti sunt impotriva.
Poti fi destul de subiectiva atunci cand judeci o problema, asa ca tine cont de faptul ca adevarul poate fi
diferit fata de ceea ce iti imaginezi.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Energie pozitiva
Esti plina de vitalitate in aceasta saptamana si iti
incepi fiecare zi cu zambetul pe buze, ceea ce nu
poate atrage decat energii pozitive. Nu ai nevoie de
ajutorul nimanui in activitatile tale zilnice, insa tot vei
avea parte de oameni care vor incerca sa iti ofere un
sfat, ori sa te sprijine, intr-un fel sau altul. Incearca
sa iti faci timp pentru a te intalni cu un prieten vechi,
deoarece sigur sunt multe lucruri pe care aveti sa vi
le spuneti.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Antipatie
Emotiile tale sunt destul de intense in aceasta saptamana si iti este greu sa ai parte de momente de
liniste. Nu iti va fi usor sa treci peste antipatia fata de
anumite persoane si nici nu vei ramane calma daca
cineva te va calca pe bataturi. Daca problemele apar
atunci cand esti la locul de munca, este exclus sa te
mai poti concentra la ceea ce este cu adevarat important, iar acest lucru se va vedea in rezultatele tale
finale. Incearca sa gasesti o solutie cat mai curand!
Bani
Asa si asa
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Bine

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

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

Stabilitate
Lucrurile decurg armonios in viata ta, iar stabilitatea
poate descrie fara indoiala aceasta saptamana. Nu
se intampla nimic neplacut si, cu siguranta, nu te
confrunti cu ceva ce te-ar putea scoate din ritm.
Viata de familie reprezinta o sursa de bucurie pentru
tine, iar toate reusitele celor dragi iti dau si tie o stare
de bine si te invioreaza. Te poti simti putin stinghera
in imprejurarile necunoscute, insa reusesti sa te
adaptezi destul de repede si depasesti cu brio momentele mai neplacute.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Concentrare
Te simti bine in pielea ta si esti plina de energie, asa
ca saptamana ta va incepe intr-un mod pozitiv. Totusi,
pastreaza in minte faptul ca nu toti iti vor binele, iar
multi oameni se pot simti chiar amenintati de tine si
de reusitele tale. Incearca sa privesti dincolo de
rautatile din jur, pentru a te putea concentra mai bine
asupra lucrurilor care ar trebui sa te preocupe cel
mai mult. Este un moment bun pentru a incerca sa
evoluezi pe plan profesional, insa ai nevoie de un imbold.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

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

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

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

l

HOROSCOP

31

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

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

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)
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Înotătorul român care a străbătut
Dunărea, de la izvoare
până la vărsare, a fost
nominalizat "Man Of The Year"

Polisportivul Avram Iancu, primul om care a străbătut fluviul
Dunărea de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră fără
costum de protecţie şi fără materiale ajutătoare, a declarat,
luni, într-o conferinţă de presă, că are şanse mari de a câştiga
titlul de "Man Of The Year" oferit de către World Open Water
Swimming Association (WOWSA), fiind convins că românii îl
vor vota în număr foarte mare în sondajul efectuat de această
asociaţie pe site-ul său oficial.
"După marele succes al Simonei Halep, care a devenit numărul
1 mondial la tenis de câmp, un alt român are şansa să devină
numărul 1 la înot în ape deschise prin nominalizarea mea la
Man Of The Year de către World Open Water Swimming Association (WOWSA). Am dat de milioane de ori din braţe în cele
89 de zile, dar acum nu mai pot face nimic. În schimb românii
pot face, votându-mă în acest clasament pe site-ul WOWSA.
Pe întreg parcursul Dunării am strigat de nenumărate ori
"Trăiască România!" pentru că eu cred cu tărie în puterea
poporului român. Acest vot este un test de solidaritate naţională
şi sunt convins că numărul voturilor pentru mine va fi foarte
mare. În 2015 acest titlu a fost câştigat cu 13.000 de voturi. De
aceea eu cred că noi, românii, suntem mult mai puternici şi
putem depăşi această cifră. Pe site-ul www.worldopenwaterswimmingassociation.com/2017-wowsa-awards/ este o rubrică
de vot unde numele meu este la a 5-a poziţie. Votul a început la
1 noiembrie şi se va încheia la 1 ianuarie 2018. Eu consider că
am şanse mari de a câştiga acest titlu pentru că performanţa
mea este unică în lume. Este o premieră mondială, nimeni nu a
mai făcut aşa ceva", a spus bibliotecarul în vârstă de 41 de ani.
Acesta a menţionat că de-a lungul celor 2.860 de kilometri ai
Dunării, străbătuţi între 20 iunie şi 16 septembrie, a întâmpinat
o serie de probleme, cea mai importantă fiind o accidentare
suferită după o ciocnire în apă cu o buturugă.
"Anul acesta mi-am propus să parcurg înot Dunărea fără costum
de protecţie sau labe de înot. În urma unei adevărate bătălii de
89 de zile, cu 7-8 ore de înot zilnic, am ajuns la Sulina. A fost o
bătălie fantastică în care corpul meu a fost supus multor dureri,
iar mentalul meu a avut în multe momente de suferit. Acest
efort al meu a fost monitorizat constant de World Open Water
Swimming Association prin GPS. Iar acum, alături de alţi 12
sportivi din întreaga lume am fost nominalizat. Niciodată un
român nu a fost nominalizat pentru titlul de "Man Of The Year"
şi mă bucur că România intră în lumea înotului mondial în ape
deschise prin mine. De-a lungul celor 2.860 de kilometri am
suferit de hipotermie, m-am luptat cu o serie de curenţi foarte
puternici, în special în Budapesta, dar am şi avut un accident.
M-am lovit puternic de o buturugă pe care nimeni nu a observato pentru că se afla în apă. În urma loviturii am avut o rană
deschisă la piept care s-a vindecat foarte foarte greu, cam într-o
lună, din cauza mediului umed în care eram", a afirmat Iancu.
Născut la Petroşani, Avram Iancu a explicat că orice om îşi
poate depăşi limitele: "Faptul că sunt născut în zona montană şi
m-am apucat de înot este un paradox care vine să confirme
faptul că limitele pot fi depăşite de oricine. Nu sunt născut la
malul mării şi nici lângă Dunăre, dar în România sunt posibilităţi
de înot în râuri şi lacuri şi la munte. Eu chiar în spatele casei
mele, la 10 minute de mers pe jos, am un lac unde mă antrenez".
Avram Iancu este primul român din istorie care ajunge pe lista
nominalizărilor World Open Water Swimming Association pentru
titlul de "Man Of The Year'', alături de alţi 12 sportivi din întreaga
lume, fiecare cu performanţe răsunătoare. Nominalizările sunt
realizate de un juriu format din antrenori şi foşti campioni la
concursuri ce presupun înotul în ape libere. Câştigătorul va fi
anunţat pe 1 ianuarie 2018 într-o ceremonie care va avea loc în
California, Statele Unite ale Americii.
Cei 13 nominalizaţi sunt: Evgenij Pop Acev (Macedonia), Antonio
Arguelles (Mexic), John Batchelder (SUA), Guillermo Bertola
(Argentina), Avram Iancu (România), Stephane Lecat (France),
Lucky Meisenheimer (SUA), Lynton Mortensen (Australia),
Simone Ruffini (Italia), Petăr Stoicev (Bulgaria), Sayed Ihsan
Taheri (Afghanistan), Ferry Weertman (Olanda), Philip Yorke
(Marea Britanie).
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Parcurgerea Dunării înot este a doua perfomanţă mondială a
lui Avram Iancu, el a reuşit să traverseze înot şi Canalul Mânecii,
pe 30 august 2016, fără să poarte costum de neopren, după
aproape 18 ore în care a parcurs 62 de kilometri prin apele reci
care despart Franţa şi Marea Britanie.

WTA - noul clasament mondial:
Cum arată top 10 la final de sezon

Asociatia de Tenis Feminin a anuntat, luni, noul clasament
mondial, din care aflam modul in care arata top 10 la finalul
acestui sezon. Fata de saptamana precedenta, avem o singura
schimbare in top 10 - patrunderea lui CoCo Vandeweghe in
aceasta ierarhie. Americanca a urcat pe locul 10 si se afla la
cea mai buna clasare din cariera.

Simona Halep ramane pe
locul intai, cu 6.175 de
puncte,40 peste Garbine
Muguruza.
Pe trei incheie anul daneza
Caroline Wozniacki, cu 6.015
puncte.

Cum arata top 10:
1. Simona Halep 6.175 puncte
2. Garbine Muguruza 6.135
3. Caroline Wozniacki 6.015
4. Karolina Pliskova 5.730
5. Venus Williams 5.597
6. Elina Svitolina 5.500
7. Jelena Ostapenko 5.010
8. Caroline Garcia 4.420
9. Johanna Konta 3.610
10. CoCo Vandeweghe 3.528
Serena Williams, absenta de la Australian Open incoace, incheie
anul pe locul 23, Petra Kvitova pe 29, Maria Sharapova pe 60,
in timp ce Victoria Azarenka e pe 208.
Locurile ocupate de romance: Simona Halep - locul 1, Sorana
Cirstea - locul 37, Irina Begu - locul 43 (+1 loc), Mihaela
Buzarnescu - locul 72, Monica Niculescu - locul 100.

ATP a anuntat noul clasament
mondial - cum arata top 10 Cum
arată top 10 la final de sezon

Tenismanul roman Marius Copil a urcat o pozitie fata de saptamana
trecuta si se afla pe locul 91 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni.
O schimbare semnificativa s-a produs la varful ierarhiei, unde tanarul
jucator german Alexander Zverev a urcat pe podium, locul al treilea in
lume fiind cea mai buna clasare din cariera sa. Lider este in continuare
spaniolul Rafael Nadal, care va incheia anul pe primul loc, pe pozitia
secunda aflandu-se elvetianul Roger Federer.
Austriacul Dominic Thiem a reusit un salt de doua locuri si este pe
patru, cea mai buna pozitie din cariera sa. O urcare spectaculoasa a
realizat americanul jack Sock, dupa titlul cucerit la Paris-Bercy, ajungand
pe 9 de pe 22, victoria aducandu-i si calificarea la Turneul Campionilor.
De remarcat si caderea vertiginoasa a scotianului Andy Murray, fost
lider mondial, care a ajuns pe locul 16 direct de pe 3.
La dublu, Horia Tecau a urcat cinci locuri si se afla pe pozitia a 3-a.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 10.645 puncte
2 (2). Roger Federer (Elvetia) 9.005
3 (4). Alexander Zverev (Germania) 4.410
4 (6). Dominic Thiem (Austria) 3.815
5 (5). Marin Cilic (Croatia) 3.805
6 (8). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.650
7 (9). Stan Wawrinka (Elvetia) 3.150
8 (10). David Goffin (Belgia) 2.975
9 (22). Jack Sock (SUA) 2.765
10 (11). Pablo Carreno Busta (Spania) 2.615
...................................................................
91 (92). Marius Copil 601
461 (452). Dragos Dima 79
503 (511). Adrian Ungur 67
608 (604). Nicolae Frunza 45
644 (647). Vasile Antonescu 39 etc.
Clasamentul ATP la dublu
1 (3). Marcelo Melo (Brazilia) 8.510 puncte
2 (4). Lukasz Kubot (Polonia) 8.510
3 (1). Henri Kontinen (Finlanda) 7.330
4 (2). John Peers (Australia) 7.330
5 (6). Ivan Dodig (Croatia) 5.550
6 (5). Nicolas Mahut (Franta) 5.335
7 (12). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.130
8 (13). Horia Tecau 5.070
9 (10). Jamie Murray (Marea Britanie) 4.760
10 (11). Bruno Soares (Brazilia) 4.760
..........................................................
53 (54). Florin Mergea 1.471 etc.
Clasamentul ATP Race la simplu
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 10.645 puncte
2 (2). Roger Federer (Elvetia) 9.005
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 4.410
4 (4). Dominic Thiem (Austria) 3.815
5 (5). Marin Cilic (Croatia) 3.805
6 (6). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.650
7 (7). Stan Wawrinka (Elvetia) 3.150
8 (8). David Goffin (Belgia) 2.975
9 (24). Jack Sock (SUA) 2.765
10 (9). Pablo Carreno Busta (Spania) 2.615
.................................................................
91 (89). Marius Copil 601 etc.

Clasamentul ATP Race la dublu
1 (1). Lukasz Kubot (Polonia) /Marcelo Melo (Brazilia) 8.600 puncte
2 (2). Henri Kontinen (Finlanda) /John Peers (Australia) 7.330
3 (3). Horia Tecau (Romania) /Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.295
4 (4). Jamie Murray (Marea Britanie) /Bruno Soares (Brazilia) 5.180
5 (5). Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 4.625
6 (6). Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franta) 4.395
7 (7). Ivan Dodig (Croatia) /Marcel Granollers (Spania) 4.090
8 (9). Ryan Harrison (SUA) /Michael Venus (Noua Zeelanda) 3.150
9 (8). Oliver Marach (Austria) /Mate Pavic (Croatia) 3.100
10 (10). Raven Klaasen (Africa de Sud) /Rajeev Ram (SUA) 3.020 etc.

***

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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În sfârşit, se face recepţia! Inaugurarea stadionului
de 60 de milioane de euro va avea loc vineri

Luni este programată recepţia stadionului din Bănie, arenă pe care
nu s-a putut juca meciul CS U
Craiova - FCSB pentru că avizele
nu au fost luate în timp util. Conform informaţiilor din Craiova, constructorul va preda arena către
Compania Naţională de Investiţii.
Iar aceasta, la rândul ei, îl va
preda Primăriei Craiova, la trei
săptămâni de startul procedurii.
Din acel moment CS Universitatea Craiova are liber să organizeze partide pe acest teren.
În aceste condiţii, festivitatea programată să aibă loc înaintea meciului cu FCSB şi nu a putut fi
pusă în practică pe 29 octombrie, se va desfăşura pe 10 noiembrie. Atunci se va desfăşura
partida amicală cu Slavia Praga, invitată de gală pentru inaugurare. Oltenii vor trimite un charter
după cehi, avion care îi va transporta şi înapoi.
Inaugurarea stadionului care a costat în cele din urmă în jurul a 60 de milioane de euro şi va avea
30.000 de locuri, trebuia făcută în 2016, dar din cauza mai multor motive, inclusiv lipsa forţei de
muncă, a fost amânată de mai multe ori. Acum, cele două recepţii necesare sunt programate să
se realizeze astăzi, iar marţi să vină şi avizul ISU. În zilele următoare trebuie să vină şi avizele de
la LPF şi FRF.
La sfârșitul săptămânii trecute, primarul Craiovei declara că nu este convins că recepția se va
face în timp util pentru ca meciul cu Slavia Praga să se joace în Craiova. Chiar avansa alte două
locații, Severin și București. Numai că oltenii nu vor juca acest meci decât dacă pot sã-l dispute în
Bănie.

Mutu şi-a deschis fundaţie! "Vrem să readucem
fotbalul românesc în prim-plan"

Adrian Mutu, noul manager sportiv al echipei naţionale, a
anunţat infiinţarea unei fundaţii numită Adrian Mutu Foundation,
prin care să fie ajutată promovarea sportului în rândul copiilor.
Astfel, Briliantul vrea să evite pierderea unor talente ca Hagi,
Mutu sau Dobrin.
"Fotbalul românesc se află într-unul dintre cele mai grele
momente ale sale. Cu o infrastructură încă precară, dublată de o scădere a interesului faţă de
fotbal cauzată de lipsa unor KOL cu o imagine atractivă, întregul fenomen fotbalistic din România
pare că se află pe o pantă descendetă.
Acum este momentul ca prin implicarea directă în popularizarea fotbalului, dar şi prin construirea
de centre de excelenţă să începem renaşterea fotbalului românesc. Fundaţia Adrian Mutu îşi
propune să readucă fotbalul în prim plan, plecând de la„firul ierbii”, de la centrele de copii şi juniori
unde, de cele mai multe ori, viitorul Adrian Mutu, Gheorge Hagi sau Nicolae Dobrin se pierde pe
drum din cauza lipsurilor şi a sărăciei.
Fundaţia Adrian Mutu îşi propune nu doar să fie schimbarea pe care vrea să o vadă în lume, dar
să fie punctul de pornire al unei revoluţii în felul în care sportul este privit în România. Credem cu
putere că sărăcia nu ar trebui să oprească talentele să evolueze şi, din acest motiv, vrem să
dezvoltăm centre de excelenţă fotbalistică în care copiii defavorizaţi să poată practica fotbalul fără
a avea costuri împovărătoare pentru părinţi. O alta misiune a noastră tine de popularizarea
sportului în România.
Cu o rată de sedentarism de 61% şi cu o rată de supraponderabilitate de 41,6% (n. Potrivit
"Obezitatea în România (ORO) - Prevalenţa obezităţii şi a factorilor de risc ai obezităţii în
populaţia adultă din România) lipsa sportului din viaţa bărbaţilor români devine o problemă din ce
în ce mai acută. Prin organizarea de evenimente sportive, competiţii şi evenimente socio-culturale
ce promovează activitatea fizică, ne dorim să schimbăm mentalitatea potrivit căreia sportul este o
joacă, un simplu hobby, ci şi să arătăm că este un stil de viaţă sănătos", se arată în comunicatul
lui Adi Mutu.

"Bizonul" Gnohere i-a transmis un mesaj lui Alibec
după ce i-a luat locul în echipa de start de la FCSB

Harlem Gnohere a pornit cu sansa a doua in acest sezon, dar
a ajuns titular in atacul FCSB, in locul lui Denis Alibec.
Dupa golul din meciul cu Concordia Chiajna, Gnohere a mers
direct la Alibec si l-a imbratisat, iar apoi i-a transmis un mesaj
de incurajare pe o retea de socializare.
"O relatie intre buni prieteni in pofida competitiei ce exista intre
noi! Bafta la nationala Romaniei!", a scris Gnohere pe contul
de Instagram.
Harlem Gnohere a marcat 12 goluri in acest sezon pentru
FCSB, dintre care 10 in Liga 1.
In schimb, Alibec are doar doua goluri marcate, ambele in Europa League.
"Bizonul" a fost cumparat la inceputul anului de la Dinamo pentru 250 de mii de euro, iar de atunci
a marcat 17 goluri in total pentru FCSB.
Pe de alta parte, Becali spera sa-l vanda pe Denis Alibec cu 10 milioane de euro, in timp ce pe
Gnohere l-ar da si cu 3 milioane de euro.
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Rezultatele complete inregistrate in etapa a 14-a si clasamentul

Etapa cu numarul 17 din Liga 1 s-a
incheiat luni seara, cu o remiza intre
Juventus Bucuresti si Poli Timisoara.
A fost o runda in care "granzii" FCSB si
CFR Cluj s-au impus greu, iar Craiova
s-a impiedicat pe terenul Astrei,
pierzand momentan "trena" echipelor
care se lupta pentru titlu.
Iata rezultatele complete:
Vineri, 3 noiembrie
FC Botosani - FC Voluntari
1-0
Astra Giurgiu - CS "U" Craiova 2-2
Sambata, 4 noiembrie
FC Viitorul - OSK Sepsi
3-0
Gaz Metan Medias - Dinamo 0-3
Duminica, 5 noiembrie
CFR Cluj - Poli Iasi
1-0
FCSB - Concordia Chiajna
2-1
Luni, 6 noiembrie
Juventus Buc.-ACS Poli Timisoara 1-1

Etapa a-15-a
Pandurii Târgu Jiu
UTA Arad
Olimpia Satu Mare
Afumaţi
Baloteşti
Mioveni
Academica Clinceni
Dunărea Călăraşi
ASU Poli Timişoara
Hermannstadt
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Clasamentul este condus de FCSB,
care are un punct peste CFR Cluj si
cinci in fata Craiovei, dupa cum
urmeaza:
1. FCSB
38 puncte
2. CFR Cluj
37p
3. CSU Craiova
33p
4. FC Botosani
31p
5. FC Viitorul
29p
6. Astra Giurgiu
25p
----------------------------------------7. Dinamo
24p
8. Poli Timisoara
22p
9. Poli Iasi
21p
10. FC Voluntari
20p
11. Concordia Chiajna 17p
12. Sepsi OSK
11p
13. Gaz Metan Medias 10p
14. Juventus
9p

Etapa cu numarul 18 a intrecerii interne
incepe pe 17 noiembrie, weekendul urmator fiind unul de pauza deoarece
este rezervat meciurilor echipelor nationale.

Liga B de Fotbal:

Rezultatele şi clasamentul la zi
0-1
2-3
1-1
2-0
1-0
0-1
2-1
3-0
1-0
0-0

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

Foresta Suceava
Luceafărul Oradea
Ripensia Timişoara
Dacia Unirea Brăila
Argeş
Metaloglobus
Sportul Snagov
Târgu Mureş
Ştiinţa Miroslava
Chindia Târgovişte
35
34
31
27
26
23
22
22
19
19
19
19
17
17
16
16
14
13
12
10
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Sfaturi românești din 1934
pentru neveste

De-a lungul timpului au apărut multe așa-zise ghiduri pentru
căsnicii fericite. Calendarul „Lumea ilustrtă” este un almanah
românesc plin de informații interesante din viața de zi cu zi.
Acest calendar a apărut intr-o perioadă în care societatea
românescă a înregistrat un imens progres, iar viața urbană era
compartă cu viața din marile metropole europene. Printre
paginile calendarului se gasește si un mic ghid pentru neveste.

-„Nu făcea gargară în faţa lui!„

-„Încă de dimineaţă, la cafeaua cu lapte, să te prezinţi bine,
îngrijită, simţită. Bărbaţii au oroare de femeile nepieptănate.

-“ „Nu-ţi turbura niciodată soţul când se rade. Pentru bărbaţi
rasul, îmbrăcatul şi celelalte analoage, constitue un act
sacru.”
„Nu-l turbura când îşi citeşte gazeta.“

-„Deprinde-te să-l asculţi, când îţi povesteşte ceva, chiar dacă
nu te interesează.“

-„Nu-l sâcăi prea mult cu întrebări, fiindcă ori îţi va vorbi el
singur, ori nu vrea să vorbească.“

-„Cum i-ai prins obiceiurile şi dorinţele sale favorite, îndeplineştei-le, dar fără lux de vorbe.“
-„Nu vorbi prea mult şi amănunţit de prietenii săi, dar nici să
ascunzi existenţa lor.“
„Nu găti numai pentru „el“… ci pentru „voi“.“
-„Nu-l desgusta de mâncările lui favorite.“

-„Nu-l sâcăi prea mult! Improvizează distracţii în casă, mai ales
atunci când voi sunteţi singurii voştri mosafiri. Nu costă mai
nimic şi sunt întotdeauna prilej de clipe fericite în căsnicie.“
Uite ce cuprindea:
-„Îmbracă-te, pe cât posibil, în fiecare zi altfel. Chiar dacă
garderoba ta nu e bogată, pune-ţi măcar mai des alt guler,
altă panglică, alt cordon sau altă fundă.“
-„Nu purta în casă ceea ce ţi se pare că-ţi stă rău când ieşi în
oraş. „

– „Dacă-ţi dai cu vre-o cremă pe obraz şi nas, să nu te vadă
decât oglinda. “
-„Mai toţi bărbaţii au o aversiune de neînvins împotriva ciorapilor
cari nu sunt bine întinşi pe picior.“

-„Fii întotdeauna cu douăzeci şi cinci la sută mai veselă decât ai
motive să fii şi arată-te şi faţă de el tot aşa de dispusă cum
obişnuieşti să fii în societate.“
-„Învaţă-te să te schimbi. El îţi va fi infinit recunoscător dacă va
găsi la tine mereu ceva nou.“
-„În diferitele conflicte, nu-ţi umili niciodată bărbatul, amintindui „Ce-ai dat“ sau „sacrificat“ pentru dânsul.“

-„Nu-i face niciodată scandal când îţi spovedeşte o greşeală.
Nu obţii cu aceasta decât ca să nu-ţi mai povestească cea
următoare.“
-„Nu-l întreba dacă te iubeşte.“
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-„Să nu vezi într’însul pe „bărbatul cel mai rău”, când eşti
supărată.“

-„Pentru orice bărbat adevărat, slujba deţine locul dintâi…
iubirea e secundară.“ –
„Pentru orice femeie adevărată, iubirea e locul dintâi… slujba (sau
profesiunea) e secundară. În momentele grele, să te gândeşti
întotdeauna la aceasta!“
-„Nu intra în noua familie cu surle şi fanfare.“

-„Nu-ţi îngriji bărbatul astfel ca el s’o observe. Scuteşte-l de
miile tale poveţi.“
-„Nu prea îi place să-l îndrumeze altcineva.“
-„Nu dărui bărbatului tău cravate!“

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

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

Ziua în care te-ai născut
îți definește personalitatea…
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12- Ești sociabil și prietenos. Ai capacitatea de a-i face
fericiți pe cei din jur, prin pozitivismul tău. Ai independența
și determinarea numărului 1 și afecțiunea numărului 2
(vezi mai sus).

13- Tu a trebuit să înveți valoarea muncii din greu. Pentru
tine disciplina este o necesitate și rezolvi orice problemă.
Ai o asociere între determinarea numărului 1 și creativitatea numărului 3 (vezi mai sus).
14- Ești un bun comunicator și cel mai bun loc de muncă
pentru tine este în vânzări. Oamenii sunt atrași de
carisma ta.

Un articol de Maya
Astazi iti prezentam modul de preparare a unei creme antirid
exceptionale, care poate fi obtinuta cu usurinta folosind ingrediente
naturale ieftine si usor disponibile.
Crema de casa propusa de noi este excelenta pentru hidratarea
pielii, intinderea ridurilor si incetinirea procesului de imbatranire
a tenului. Crema este adecvata tuturor tipurilor de ten. Primele
rezultate se observa in decurs de o saptamana.
Ingrediente:
– 2 lingurite de vaselina medicala
– 1 galbenus de ou
– 2 linguri de ulei de migdale (sau ulei de masline ca alternativa)
– 1/2 de lingurita de miere de buna calitate
Preparare:
– Topeste vaselina la aburi.
– Dupa lichefiere, combina vaselina cu toate celelalte ingrediente.
– Amesteca bine pana la omogenizarea completa.
– Transfera crema intr-un recipient cu capac insurubabil, ideal
o cutie de crema veche.
Mod de aplicare: Spala bine tenul si intinde crema pe fata cu
miscari circulare. Dupa o jumatate de ora, indeparteaza
surplusul de pe piele cu un disc de bumbac inmuiat in apa
minerala.
Nota: Cel mai indicat este sa folosesti crema pe timp de
noapte. Crema trebuie pastrata la frigider. Nu prepara o
cantitate mare de crema odata; ingredientele sunt perisabile
iar crema nu se mentine proaspata mult timp.

Știai că ți-ai încărcat greșit
telefonul/tableta până acum?

Trăim în era tehnologiei,
ea ne-a acaparat
fiecare activitate zilnică
și deja simțim că nu
mai putem supraviețui
fără telefonul mobil sau
tabletă.
Poate că nu ești de
acord cu situația în care
ne aflăm, însă este realitatea și trebuie să ne conformăm ei.
Dacă tot achiziționăm obiecte de tehnologie scumpe, este foarte
important să avem grijă ca acestea să reziste cât mai mult timp.
Cum facem asta? Încărcând telefonul mobil așa cum ar trebui.
Modul în care ne încărcăm telefonul poate prelungi sau restrânge
durata acestuia de viață.
Tu cum îți încarci telefonul? Îl pui la încărcat înainte de culcare
și îl lași până a doua zi? Lași aplicațiile deschise atunci când
încarci telefonul? Tot scoți și introduci cablul de încărcare?
Greșit, greșit, greșit!
Schimbă-ți obiceiul de încărcare a telefonului!
Dacă de cele mai multe ori îți lași telefonul la încărcat peste
noapte, află că este greșit. De ce? Pentru că telefonul este
expus unei tensiuni mari, pe o perioadă prelungită de timp, iar
asta va duce la distrugerea bateriei și nu numai, în timp.
Dacă telefonul s-a încărcat, nu mai lăsa cablul în priză.
Nu încărca telefonul 100%, scoate-l de la încărcat atunci când
are în jur de 96% baterie.
Este de preferat să încarci telefonul de mai multe ori pe zi și să
nu lași bateria să scadă sub 10%.
Cum extinzi durata de viață a bateriei?
Nu lăsa aplicații deschise, dacă nu le mai folosești,
Folosește o luminozitate mai scăzută.
Pune telefonul la încărcat înainte să se închidă.
Ce trebuie să știi despre bateria telefonului mobil:
1. Este sensibilă la căldură, așa că nu lăsa telefonul în soare.
2. Dacă telefonul se încinge în timpul încărcării, scoate-l de la
încărcat.
3. Nu încărca niciodată bateria complet.
4. Tu ce greșeli faci, atunci când îți încarci telefonul?

Numerologia este o metodă de predicție a vieții. Experții discută
cum ziua în care te-ai născut îți afectează personalitatea, iar în
cadrul acestui articol îți vom explica pe înțelesul tuturor cum
pot fi interpretate cifrele nașterii.
Numerologia reprezintă arta străveche prin care poți afla date
despre viața ta. În continuare vom descifra împreună elemente
specifice personalității tale, în funcție de ziua în care te-ai
născut.
Se întâmplă des ca numerologii să fie întrebați dacă pot
prezice ziua în care persoanele din jur mor sau ce numere se
extrag la Loto. Răspunsul este NU, însă aceștia te pot ajuta să
stai departe de anumite pericole din viață…
Numerologia se bazează pe ideea că, asemeni oricărui lucru
din Univers, și cifrele sau literele au puterea de a influența
viața unei persoane. Pentru a afla cum va fi viața ta de acum
înainte, trebuie doar să iei în calcul ziua în care te-ai născut.
În ceea ce privește persoanele născute între 1 și 9, ele vor
prezenta caracteristici de bază, însă dacă ziua în care ești
născut este de la 10 în sus, este foarte probabil ca anumite
caracteristici ale cifrelor să interfereze. Adică, dacă ești născut
în data de 23, cu siguranță vor avea efecte asupra personalității
tale, atât numărul 2, cât și 3.
Să nu mai lungim povestea și să aflăm câte ceva despre tine,
în funcție de ziua în care te-ai născut…

1 – Ești un individ puternic, cu abilități de lider. Ai o fire
creativă și independentă. De cele mai multe ori îți
creezi singur drumul în viață.

2- Cauți în permanență echilibrul și armonia. Ești cooperativ,
empatic și înțelegător. Ai nevoie să mai lucrezi la
formarea încrederii în sine. Iubirea și prietenia sunt
foarte importante pentru tine.
3- Ai un simț dezvoltat al umorului și ești un bun orator.
Cei din jur se simt atrași de tine, mai ales datorită
carismei.

4- Ești o fire puternică și determinată. Îți fixezi standarde
înalte, iar onestitatea este foarte importantă pentru
tine. Muncești din greu și faci lucruri de calitate. Cei
din jur se bazează pe tine.
5- Ești un comunicator înnăscut, poți vorbi ore în șir pe
orice temă, însă te poți plictisi ușor, dacă cei din jur nu
au subiecte de discuție.

6- Oamenii pot avea încredere în tine și te bucuri să ai
grijă de cei din jur. De cele mai multe ori, prietenii vin la
tine pentru a-ți cere sfaturi. Ești familist convins și
iubirea ocupă locul întâi, în viața ta.

7- Ai o mentalitate profundă și analitică. Nu suporți superficialitatea, ești intuitiv și îți urmezi instinctul.

8- Ești un lider prin definiție și ai talent în afaceri. Poți
conduce o firmă de succes și ești un bun manager.
Pentru tine este important aspectul fizic, dar și latura
intelectuală.
9- Ești sensibil și generos. Ai fost înzestrat cu darul de ai înțelege pe cei din jur și cu cel al creativității.

10- Ești un bun manager și un bun lider. Pentru tine originalitatea stă pe primul loc, deoarece o consideri cheia
spre succes. Nu accepți mai puțin de locul 1.

11- Ești sensibil, intuitiv și îți pasă de cei din jur. Din
păcate, poți fi rănit cu ușurință, iar cei din jur profită de
bunătatea ta. Dacă ai încredere în tine, poți obține
orice îți dorești.

15- Te bucuri să îi ajuți pe cei din jur și ai o personalitate
magnetică. Datorită independenței numărului 1 și
libertății numărului 5, ai nevoie de spațiu într-o relație.
16- Tu nu ai încredere cu ușurință în cei din jur. Pentru
tine, dezvoltarea personală este foarte importantă,
reprezintă cheia spre succes.
17- Preferi să lucrezi din poziția de lider, deoarece ești
foarte autoritar. Ai o asociere între abilitățile de lider,
de la numărul 1, cu cele ale logicii și intuiției numărului
7 (vezi mai sus).

18- Probabil că ai făcut o carieră în domeniul serviciilor,
deoarece ai o foarte mare putere de concentrare, dar
ai și capacitatea de a-i înțelege pe cei din jur. Răbdarea
și toleranța sunt cheia spre succes, în ceea ce te
privește.
19- Ai abilități executive, care te vor ajuta să îți îndeplinești
visurile. atunci când accepți că ai greșit sau accepți
sfaturi de la cei din jur, ești și mai aproape de succes.
Câștigi ușor respectul celor din jur.
20- Ești pacifist și nu suporți conflictele. Ești o persoană
epatică și uneori poți fi nesigur, încrederea în sine este
cheia spre succes.

21- Ești multitalentat și ai fost înzestrat cu darul comunicării.
Ai grijă totuși, cum îți folosești cuvintele și nu îi bârfi pe
cei din jur!
22- Ești sensibil și intuitiv. Prezinți forțe magice atunci
când asociezi gândirea logică cu abilitatea de a intui.
Lucrezi bine în echipă și tinzi spre proiecte mărețe.

23- Îți plac schimbările și ești mereu în căutarea aventurii.
Te bucuri să socializezi și cauți persoane la fel de
aventuriere ca tine.
24- Ești un familist convins, iubești copii și este posibil să
lucrezi ca pedagog.

25- Tu ești profesor și elev, prin definiție. Ai nevoie de
mult timp petrecut singur, pentru a-ți pune ordine în
gânduri și idei. Tu ești un bun lider, deoarece te poți
controla cu ușurință. Ai talentul de a-i influența pe cei
din jur.
26- Ești artist sau poate ai o creativitate ieșită din comun.
Îți place dreptatea și lupți pentru ea, până în pânzele
albe. Locul tău este în afaceri!

27- Tu nu accepți cuvântul NU, drept răspuns. Vei munci
până când vei obține ceea ce îți dorești.
28- Ești intuitiv, spiritual și ești asemeni unei umbrele,
protejându-i pe cei din jur. Trebuie să înveți să ai mai
multă grijă de tine.

29- Îți place să fii în centrul atenției. Ești creativ și
inteligent. Nu îți place să îi critici pe cei din jur.
30- Îți place să te bucuri de latura financiară, așa că vei
munci din greu pentru ceea ce îți dorești!
31- Ești conștiincios, muncitor și determinat. Îi influențezi
pe cei din jur să își urmeze idealurile.

