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NOTĂ

Cerem scuze cititorilor Romanian Journal pentru
neapariția revistei timp de două luni.
Aceasta s-a datorat unor probleme medicale ale tehnoredactorului.
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Superstiţii şi credinţe populare
de Dragobete. Pe 24 februarie
se celebrează Dragobetele,
sărbătoarea iubirii la români.

Dragobetele se sărbătorește pe 24 februarie, iar în
2018 va cădea într-o zi de sâmbătă.
Ziua lui Dragobete, zeul tinereţii, al veseliei şi al
iubirii are origini străvechi. Dragobete este un personaj
preluat de la vechii daci şi transformat ulterior într-un
protector al tinerilor şi patron al iubirii. Urmând firul
anumitor legende populare, se pare că Dragobete
(numit şi “Cap de primăvară”, “Năvalnicul” sau “Logodnicul Păsărilor”) nu era nimeni altul decât fiul
babei Dochia, un flăcău extrem de chipeş şi iubăreţ,
care seducea femeile ce îi ieşeau în cale. Dragobete
a rămas însă până în ziua de astăzi ca simbolul
suprem al dragostei autohtone.

Obiceiuri şi tradiţii străvechi de sărbătoarea
Dragobetelui
Sărbătoarea Dragobetelui are o simbolistică bogată
şi interesantă. Dragobetele îngemănează în esenţă
sa atât începutul, cât şi sfârşitul – începutul unui nou
anotimp şi al reînsufleţirii naturii, sfârşitul desfătărilor
lumeşti căci începe Postul Sfânt al Paştelui.
“Dragobetele săruta fetele”
În vremuri de demult (în anumite zone chiar şi
astăzi!), în această zi de mare sărbătoare, tinerii
îmbrăcaţi în straie frumoase, cuvincioase obişnuiau
să se strângă în păduri şi să culeagă în buchetele
cele dintâi flori ale primăverii.
Culesul florilor se continua cu voie bună şi cântece,
cu un fel de joc numit “zburătorit”. La ceasul
prânzului, fetele porneau în fugă către
sat, iar băieţii le fugăreau, încercând
să le prindă şi să le dea un sărutat.
Dacă băiatul îi era drag fetei, aceasta
se lăsa prinsă, ulterior având loc şi
sărutul considerat echivalent al logodnei şi al începutului iubirii între
cei doi. Înspre seara, logodna
urma să fie anunţată comunităţii
satului şi membrilor familiei.
Cei care participau la sărbătoare,
respectând tradiţia, erau
consideraţi a fi binecuvântaţi
în acel an. Ei vor avea parte
de belşug, fiind feriţi în schimb
de boli şi febră. Conform
anumitor superstiţii din
bătrâni, cei care nu
sărbătoreau această zi
erau pedepsiţi să nu
poată iubi în acel an. Acest
obicei a dat naştere celebrei strigături sau
ameninţări glumeţe “Dragobetele săruta fetele !”.
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI

Dacă vremea era mohorâtă în această zi, dacă era
foarte frig, ploua sau ningea, tinerii se strângeau
într-o casă “să facă de Dragobete”, să petreacă, să
lege prietenii, să se ţină de jocuri şi ghiduşii. În
anumite zone, fetele tinere obişnuiau să arunce
acuzaţii pentru farmecele de urâciune făcute împotriva
rivalelor în iubire. De asemenea, tinerii flăcăi îşi
crestau uşor braţul în forma unei cruci şi îşi atingeau
tăieturile rostind jurământul de a rămâne pe viaţa
fraţi de sânge.
Cu ocazia acestei zile, bătrânii satului acordau o
îngrijire specială animalelor din ogradă, dar şi păsărilor.
Bătrânii credeau că în această zi păsările îşi aleg
perechea pe viaţă şi se urnesc în construirea cuiburilor.
La sfârşit de iarnă şi început de primăvară, Dragobete
oficia nunţirea păsărilor în cer. Sacrificarea animalelor
este interzisă în această zi. În rostul împerecherii
păsărilor nu ai voie să intervii, se crede…

În anumite zone ale ţării, în această zi, tinerii îşi
unesc destinele prin logodnă, promiţându-şi credinţa
şi iubire.
Superstiţii şi credinţe populare de Dragobete
În vremuri de demult exista obiceiul ca fetele tinere
necăsătorite să strângă zăpada rămasă pe alocuri,
zăpada cunoscută drept “zăpada zânelor”. Apa
rezultată prin topire era considerată ca având
proprietăţi magice în iubire şi în descântecele
de iubire, dar şi în ritualurile de înfrumuseţare.
Se credea că această zăpadă s-a născut
din surâsul zânelor. Fetele îşi clăteau
chipul
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cu această apă pentru a deveni la fel de frumoase şi
atrăgătoare ca şi zânele.
În această zi, fetele trebuie să se întâlnească cu
persoane de sex masculin. Altfel nu vor avea deloc
parte de iubire de-a lungul întregului an… Totodată,
în sate se credea că fetele care ating un bărbat dintr-un sat învecinat vor fi drăgăstoase tot timpul anului.
În anumite sate uitate ale României, din pământ se
scot rădăcini de spânz pe care oamenii le folosesc
ulterior drept leac pentru vindecarea anumitor boli.
Este obligatoriu ca în această zi bărbaţii să se afle în
relaţii cordiale cu persoanele de sex feminin. Bărbaţii
nu au voie să necăjească femeile şi nici să se
angajeze în gâlcevi căci astfel îi aştepta o primăvară
cu ghinion şi un an deloc prielnic. Atât băieţii, cât şi
fetele au datoria de a se veseli în această zi pentru
a avea parte de iubire întreg anul.
Dacă vor ca iubirea să rămână vie de-a lungul
întregului an, tinerii care formează un cuplu trebuie
să se sărute în această zi.
Lucrările câmpului, ţesutul, cusutul, treburile grele
ale gospodăriei nu sunt permise în această zi. În
schimb, curăţenia este permisă, fiind considerată
aducătoare de spor şi prospeţime.
Nu ai voie să plângi de Dragobete
Nu ai voie să plângi în ziua de Dragobete. Se
spune că lacrimile care curg în această zi
sunt aducătoare de necazuri şi supărări
în lunile care vor urma.

Fetele tinere îşi pun busuioc
sub pernă
În unele zone ale ţării,
ajunul Dragobetelor este
asemănător ca simbolistica noptii de
Bobotează. Fetele
tinere, curioase să
îşi afle ursitul, îşi pun
busuioc sfinţit sub
pernă, având credinţa
că Dragobetele le va
ajuta să găsească iubirea
adevărată.
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REPLICI ...

În perioada decembrie-februarie s-a iscat un scandal în mass-media de limba română din New York, scandal
declanșat printr-un articol publicat în ”Cotidianul” din România.

De-a lungul celor aproape 30 de ani conducând Romanian Voice cu radio, televiziune și ziar, am evitat

implicarea și amplificarea unor aspecte negative ce ar fi putut duce la discordia, învrăjbirea sau discreditarea
comunității noastre.

Mai întâi cred că e necesar să clarific și să justific apariția în Romanian Journal a unor materiale cu opinii

critice, preluate din presa din țară cu privire la regele Mihai, decedat pe 5 decembrie 2017. Astfel, în dupăamiaza zilei de marți, 5 decembrie, ziarul era gata de trimis la tipografie, conform programării. Știrea din acea

zi că MS Regele Mihai a decedat m-a făcut să-l rog pe tehnoredactorul RJ să scoată câteva din cele 36 de
pagini ale revistei și să pună în locul lor materiale din presa din țară despre tristul eveniment. Eu mă aflam în

acea seară la aeroport, în drum spre California. Ulterior am văzut că în cele 6 pagini din RJ (plus pagina 1) a
fost publicat și un material critic despre rege. Regret asta pentru că noi, diaspora, am fost și suntem în marea

majoritate pentru ca monarhia să revină în România. Oricum, așa cum explicasem mai sus, doamna profesoară

Mariana Terra, redactor-șef, de data aceasta nu dânsa a hotărât asupra materialelor selectate și publicate
despre regele Mihai. Pe nedrept i s-au imputat lucruri neadevărate și jignitoare.

Deoarece în articolele denigratoare din New York Magazin apare și numele meu, precum că aș fi permis

publicarea unor materiale critice, îmi permit să reamintesc regaliștilor următoarele, ca exemplu: din anii `90
până în prezent, multe dintre emisiunile mele de radio și de televiziune începeau sau se terminau cu imnul

regal al României și aveau un conținut elogios despre istoria monarhiei în țara noastră. Alături de Simona
Vrăbiescu Kleckner, am contribuit la organizarea vizitei regelui Mihai în comunitatea română din America în

anul 1992 ș.a. Din păcate, pe 13 ianuarie, la Simpozionul ”Eminescu” organizat la New York, a avut loc un alt
scandal redat incorect și amplificat în New York Magazin, în ”Cotidianul” și pe internet. Consider totuși că a

fost un moment de neînțelegere și confuzie care a degenerat penibil. Pentru cei care nu cunosc, Mariana Terra
este profesoară de limba și literatura română, gradul didactic I, luat cu nota maximă. Titulatura de profesor o

poate specifica oriunde și-ar desfășura activitatea. De aproape 20 de ani, ea contribuie la redactarea și

menținerea revistei Romanian Journal. Sute de ”Profil româno-american”, reportaje și recenzii îi aparțin
constituind pagini de istorie scrisă din viața comunității române din America. Profesoara M.Terra a păstrat

întotdeauna profilul de bază al revistei Romanian Journal de a contribui la cunoașterea, apropierea și afirmarea
comunității române, nu la dezbinarea acesteia.

Acum câteva zile m-a sunat din România un fost coleg de facultate care, printre altele, mi-a spus cu un ton

de reproș: ”...Vara trecută, când ne-am întâlnit, m-ai întrebat de ce în țară se menține hoția și țigănia din massmedia..., că voi, acolo, sunteți harnici și păstrători de tradiții românești, dar am citit în ”Cotidianul” ce fac unii

dintre voi, acolo. Dacă escrocherii de clasă la nivel național cum sunt în România nu aveți cum să faceți, în

schimb certuri și țigănie faceți din plin. Ce mai aveți de împărțit acolo?” Mai în glumă, mai în serios, i-am
răspuns: ”Ți-am spus că suntem și aici păstrători de tradiții, așa că încadrează și tu <țigănia> la capitolul ”tradiții

românești” și-mi vei da dreptate.” Și i-am închis telefonul.

Vă rog să citiți opiniile unor personalități române la paginile 6, 7, 8, despre acest incident regretabil.
Vasile Bădăluță
NOTA REDACȚIEI

Mulțumim celor care ne-au scris sau ne-au telefonat cu privire la neînțelegerile apărute în mass-media din
comunitatea română din New York.

Nu suntem de acord să întreținem discordia.

Doamne-ajută!
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT
* Un apel telefonic la 112 a anunțat că în sediul Curții
de Apel din București ar fi plasată o bombă.
Cercetările au ajuns la concluzia că știrea a fost falsă.
* Vulcanul Sinabung din Indonezia a erupt. Zeci de mii
de oameni au fost evacuați din zonă.

* La Târgu Mureș se va construi, din fonduri publice,
primul observator astronomic.
* Un celebru rapper a oferit un milion de dolari oamenilor
dintr-un cartier sărac din Miami (Florida). Asta zic și
eu operă de caritate!
* Comisarul european Corina Crețu a aprobat o
finanțare europeană de 1,3 miliarde euro pentru reabilitarea a 140 km de cale ferată între Arad și Simeria.

de Vasile Bădăluţă

* BOMBĂ!
La închiderea ediției am aflat că ministrul Justiției, Tudorel Toader, a propus revocarea din funcția de șefă
DNA a Laurei Codruța Kovesi. Decizia finală de acceptare sau respingere a propunerii ministrului îi
revine președintelui Iohannis.

* Liderul grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European și-a exprimat opinia că ”România și
Bulgaria sunt pregătite să facă parte din Spațiul
Schengen și trebuie admise cât mai repede”. Ar fi
foarte bine!

* Deși se caută bucătari, cameriste, ospătari și barmani,
puțini români vor să lucreze în acest domeniu. Ca
atare, să nu se mire nimeni dacă pe Valea Prahovei
oamenii vor fi serviți de nepalezi, de vietnamezi sau
de tailandezi. Nu, nu ne mai miră nimic!

* Potrivit unui sondaj EVZ, cei mai apreciați politicieni
din anul trecut au fost: Klaus Iohannis (30.99%), Traian Băsescu, C.Popescu Tăriceanu. Liviu Dragnea a
fost preferat doar de 4.66% dintre participanții la sondaj. Era de așteptat!

*Kosovo și Muntenegru au anunțat că au ajuns la o
înțelegere cu privire la acordul de delimitare a graniței
din 2015, pas necesar pentru ca locuitorii din Kosovo
să poată obține vize pentru Uniunea Europeană.

* Elena Băsescu este însărcinată cu al treilea copil. Tatăl
ei, Traian Băsescu, a declarat că acest eveniment
este ”o mare bucurie”.

* Un bărbat din Constanța a cumpărat 430 de miei din
Alba, dar a ”uitat” să-i plătească. I s-a percheziționat
casa și curtea și a fost reținut pentru interogare.

* Noul premier al României, Viorica Dăncilă, are o avere
care a crescut an de an. Potrivit documentului recent
postat pe situl Guvernului, ea are în conturi o sumă
cumulată de 120.000 euro și este proprietara mai multor terenuri în Predeal, Dolj și Teleorman. Când ai prea
mulți bani, cumperi și ce nu-ți trebuie.

* Epava avionului prăbușit în apropiere de Teheran, cu
66 persoane la bord, a fost găsită. Avionul aparține
companiei iraniene Aseman. Toate persoanele aflate
la bord au decedat. O mare tragedie!
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* Medicii români sunt tot mai îngrijorați și au anunțat că
alte 3 persoane au decedat din cauza gripei. În sezonul 2017 – 2018, numărul deceselor a ajuns deja
la 35.
* Olanda se pregătește pentru Brexit și recrutează personal suplimentar, circa 900 de persoane, pentru
întărirea controalelor vamale și pentru aeroporturi.
* Elena Udrea confirmă că se află în Costa Rica și
anunță că este însărcinată cu gemeni. Se înmulțesc
bogații?!

* Bill Gates a declarat că, deși a plătit peste 10 miliarde
dolari în taxe, ”mai mult decât oricine”, el crede că
”Guvernul ar trebui să să le ceară celor ca mine taxe
mult mai mari”. Frumos din partea lui!

* În luna ianuarie, numărul mașinilor în România a crescut cu 66% față de luna similară din anul trecut. S-au
înmatriculat 11.000 mașini noi și 39.000 mașini vechi.
* Roger Federer este cel mai în vârstă lider mondial la
tenis. El are 36 de ani și este, din nou, nr.1, după 14
ani de la prima lui ”încoronare”. Merită calde felicitări.
* ”Meciul păcii” s-a transformat într-o bătaie generală în
Brazilia. Partida a fost oprită. Arbitrul meciului a dat 5
cartonașe galbene echipei Vitoria, 2 jucătorilor de la
Bahia și 3 rezervelor oaspeților.

* Președintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în 21
martie în dosarul în care este judecat pentru instigare
la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două
membre de partid la Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Teleorman.
* Compania Boston Dynamics a realizat un câine-robot
care, la comandă, poate deschide uși. Dar câine care
să deconspire hoții și corupții nu se inventează?
* Poliția a oprit în trafic pe un angajat al Penitenciarului
Poarta Albă. Când au cercetat mașina, l-au găsit pe
bunicul șoferului, (71 ani) încătușat în portbagajul
mașinii.

* După o serie de atacuri armate soldate cu morți, Donald Trump a anunțat că este ”favorabil” intensificării
verificării persoanelor care dețin arme de foc.

* În urmă cu un an și-a pierdut copiii (23 și 22 de ani)
într-un accident de circulație. Ea, mama lor, care lucra
în Spania, a venit în țară și i-a înmormântat. Acum,
femeia (47 ani) a aflat că e însărcinată și că o să aibă
gemeni: o fată și un băiat. Ce minune!
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* Senatul a adoptat un proiect de lege al Guvernului prin
care pungile de transport din plastic subțire și cu
mâner vor fi interzise atât la introducerea pe piața
națională (de la 1 iulie 2018), cât și la comercializare
(de la 1 ianuarie 2019).

* Un bărbat din județul Bacău a fost reținut de jandarmi
și predat poliției pentru că tâlhărise o femeie care vindea obiecte bisericești în magazinul Mânăstirii ”Sf.
Ioan cel Nou” din incinta lăcașului de cult din
Suceava. Până acolo s-a ajuns cu furtul?
* România devine o forță militară: cumpără superrachete HIMARS din SUA care au drept scop întărirea
capacității de apărare a teritoriului național.
* Bucureștenii s-au distrat în 2017. Primărița Gabriela
Firea a cheltuit 150 milioane euro pe spectacole și
recreere. Pentru educație, însă, a dat doar 19 milioane euro. Asta nu e bine deloc. Educația ar trebui
să fie prioritară.
* Ion Țiriac face istorie: va construi un adevărat cartier
de lux în inima Capitalei. Pe lângă clădiri, vor fi și
grădini suspendate și un lac.

* Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat în Parlament că în anul viitor vor fi dați în folosință 156,7
kilometri de autostradă. Au mai zis-o și alții, dar nu sau ținut de cuvânt. Să vedem...

* Mai mulți muncitori de la Serviciul Public de Pavaje și
Spații Verzi din Călărași ”au asfaltat” o baltă. Ei au turnat asfalt într-o groapă plină cu apă și noroi. Ăsta zic
și eu profesionalism...

LA ORA DE UMOR

- Își face efectul și pe Lună pilula anticoncepțională?
- O, da. Dar, oricum, costumul spațial oferă o protecție
mai bună.
* * *
Doi oameni tăiau o bombă cu fierăstrăul. Apare un alt
treilea și îi întreabă:
- Mă, da` dacă explodează bomba?
- Apăi nu-i bai, că mai avem una.
* * *
O bătrână somnoroasă, în tramvai, cască mereu cu o
gură mare. Un polițist de lângă ea o vede și-i spune:
- Hooo, babo, că ne înghiți.
Baba răspunde:
- Nu te teme, că și așa pe voi nu vă înghite nimeni.

VORBE ÎNȚELEPTE

”Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că nai făcut nimic remarcabil”. (Confucius)
* * *
” Timiditatea - un defect al oamenilor mari. Tupeul - defectul oamenilor mici” (cugetare chinezească).
* * *
”Bine ne pot face numai anumiți oameni; rău ne pot face
toți ceilalți”.(Maurice Codard)
* * *
”Insulta și vorbele rele sunt dintotdeauna arma murdară
a celor fără caracter”. (Jean Duplin)
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REPLICI LA ATACURI JIGNITOARE

Stimate Domnule Director/Domnule Redactor-şef,
Sunt Pr. prof. univ. dr. Theodor Damian din New York.

Întrucât într-un articol care a apărut în 16 ian. în ziarul ce cu
onoare îl conduceţi (NR: "Cotidianul"), articol semnat de Grigore
Culian, despre al 25-lea Simpozion „Eminescu” organizat la
New York, în care se fac afirmaţii false, exagerate şi jignitoare,
vă trimit această Replică având rugămintea să o publicaţi în
numărul următor.
Cu aleasă consderaţie Pr. Theodor Damian - New York

Dezinformare şi manipulare în raportarea evenimentelor
din New York
„Să nu te miri când bârfitori
Izbesc în nobila ta muncă
Copiii pietre nu aruncă
Decât în pomii roditori.”
(Cincinat Pavelescu)
Scriu aceste rânduri pentru a demonstra reaua voinţă şi reaua
credinţă a Dlui Grigore Culian, arătate în modul cum a prezentat
al 25-lea Simpozion „M. Eminescu”, desfăşurat la New York,
sâmbătă şi duminică, 13-14 ianuarie (mai precis, prima parte,
cea de sâmbătă) în articolul său intitulat „Simpozionul ’M. Eminescu’, ’profesoara’ şi corul aplaudacilor din New York”, publicat
în ziarul Cotidianul.ro din 16 ianuarie 2018.

Iată, mai întâi, câteva consideraţii de ordin general:
Autorul articolului nu a participat la Simpzionul în cauză
decât în primele aproximativ 20 minute după care a părăsit
sala, când lucrările evenimentului încă nu începuseră (sesiunea
a durat de la ora 11:00 AM până la aproximativ 4:00 PM,
incluzând discuţiile de după prezentări). Incidentul de care
povesteşte incorect Dl Culian a avut loc în partea introductivă
a sesiunii, când organizatorii se aflau în faza protocolară de
deschidere a lucrărilor, după ce s-a dat citire mesajelor de întâmpinare sosite din partea Preşedintelui Academiei Oamenilor
de Ştiinţă din România, Dl Prof. univ. ing. dr. Adrian Badea, şi
din partea I.P.S. Arhiepiscop Dr. Nicolae Condrea, întâistătătorul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru cele două Americi
(ambele instituţii menţionate fiind parte din lista celor care au
sponsorizat evenimentul, alături de Institutul Român de Teologie
şi Spiritualitate Ortodoxă din New York şi de Societatea română
creştină „Dorul”, fondată în 1903, din New York).
Neparticipând efectiv la Simpozion, autorul articolului nu poate
vorbi despre Simpozionul în sine şi în general (programul este
ataşat aici). El poate vorbi doar despre cele câteva minute
când a fost prezent în sală. Titlul articolului este astfel ales
încât să inducă în eroare cititorii.
La orice simpozion, congres, conferinţă academică, cei care
participă ca audienţă vin pentru că îi interesează tema generală
sau comunicările listate în program ori pentru a întâlni vreuna din
persoanele ce urmează să prezinte o lucrare. Nu vin pentru a
întreba, mai mult, a cere socoteală organizatorilor de ce au pus pe
x sau y moderator (chair, presider, după alte denumiri în engleză).
O pretenţie aberantă este ab initio aceea ca moderatorul să
depăşească nivelul ştiinţific al prezentatorilor. Să deducem de
aici că ar fi trebuit căutat un academician ca să modereze
acest eveniment la care unii dintre prezentatori erau profesori
universitari sau scriitori?
Problema calificativelor unui moderator se discută cu organizatorii
direct, fie prin scrisori, telefoane sau faţă către faţă, înainte sau
după eveniment şi nu în timpul sesiunii unde o durată limitată
este alocată fiecărui prezentator (20 minute) şi unde orice altă
discuţie care nu are de a face cu tema generală şi subiectele
prezentărilor deviază programul şi mănâncă din timpul alocat
prezentatorilor. Aceasta este o chestiune de bun simţ elementar,
în afară în cazul când persoana care deviază conversaţia o
face intenţionat pentru a lovi fie în organizatori, fie (în cazul de
faţă) în Eminescu (pentru că lui i-a fost dedicat cel de-al 25-lea
Simpozion), fie, şi mai grav, în ţara şi poporul român (pentru că
titlul Simpozionului era tocmai despre identitatea noastră
naţională şi implicit despre unitatea poporului român).
De exemplu, în mai multe rânduri, când la ICR, New York, în
timpul unei conferinţe a unui invitat, cineva din sală punea
întrebări care nu aveau de-a face cu tema prezentării sau a
evenimentului, era invitat să se abţină sau să plece. Nu o dată, o
anumită persoană din comunitatea românească din New York a
fost efectiv dată afară din sală pentru un astfel de comportament.
Dacă acest lucru s-ar întâmpla în orice loc oficial, universitate,
chiar sală de curs unde cineva ar deranja desfăşurarea programului
respectiv cu o intervenţie, ca de exemplu: „Dar ăla, cine l-a adus
pe ăla aici”, care nu are de a face cu tema discutată în clasă sau
la sesiunea de comunicări şi care apoi generază ridicări de ton,
intervenţii pro sau contra şi chiar insulte, ca în cazul de faţă,
unde Dl Culian a strigat la Prof. Mariana Terra (moderatoarea cu
sarcina de a anunţa pe următorul prezentator), în plenul sesiunii
cu peste 50 de participanti că este o „bolşevică” (!), gardianul de
serviciu de la etajul respectiv sau de la intrare (security guard) ar
chema imediat poliţia care l-ar escorta afară pe cel în cauză.
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Pentru că una dintre întrebări în cazul incidentului era legată de
calitatea de profesoară a Doamnei Mariana Terra (redactor-şef al
ziarului Romanian Journal din New York, condus de Dl Vasile
Bădăluţă, doamna Terra fiind membră a Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România de 15 ani), eu am explicat de ce am
ales să pun pe lângă numele persoanelor titlurile lor profesionale,
în modul în care le-am pus. Menţionez că felul cum se scriu
titlurile diferă de la sistemul românesc la cel american. În sistemul
american nu există, de exemplu, Prof. univ. aşa cum găsim în cel
românesc. În ambele sisteme se pune fie Dr. Vasile Popescu, fie
Vasile Popescu, PhD. Pentru profesorii din România care au
diploma Facultăţii de Filologie (cum are Dna Terra) dar nu predau
la universitate, ci în ciclurile precedente, titlul oficial este de
profesor, spre deosebire de cei care predau la universitate şi deci
unde se scrie prof. univ., iar unde e cazul şi titlul de doctor (Dr.).
Deci, întrucât Simpozionul „Eminescu” a fost organizat de instituţii
româneşti, în comunitatea românească din New York, în limba
română şi nu în engleză, dar între cei listaţi sunt persoane care
au predat numai în România şi altele care predau în sistemul de
învăţământ curent american, am folosit titlurile potrivit sistemelor
respective (vezi programul ataşat). La profesorii care în prezent
predau la diverse facultăţi în colegiile şi universităţile americane,
am menţionat şi catedra la care persoana este titulară.
Deci, cine citeşte atent şi corect toate titlurile folosite va vedea
că ele sunt folosite în mod adecvat, ţinând cont de rangul şi
calificarea fiecăruia. Ca atare, Dnei Terra nu i se poate spune
că este o impostoare, când ea a terminat Facultatea de
Filologie (cu media 10), şi şi-a dat definitivatele de gradul II şi I
didactic tot cu media 10. Că nu şi-a făcut un doctorat, că nu a
predat la o universitate, e cu totul altă problemă.
Acum iată, punctual, câteva dovezi despre lipsa de deontologie
profesională, despre încercarea de minimalizare şi ponegrire a
evenimentului dedicat lui Eminescu, ţării şi poporului român,
despre informaţia falsă (fake news) despre actul de dezinformare
conştient şi voluntar şi implicit despre încercarea de manipulare
a publicului cititor de către Dl Grigore Culian:
Articolul denigrator începe prin a preciza că cel de-al 25-lea
Simpozion „Eminescu” de la New York a fost organizat de către
„cenaclul literar care poartă numele poetului”. E adevărat că am
înfiinţat acest cenaclu „M. Eminescu” la New York în 1993, odată
cu Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” şi cu Institutul Român de
Teologie şi Spritualitate Ortodoxă; dar e fals să afirmi că Cenaclul a
fost organizatorul. Este foarte clar din programul oficial al Simpozionului,
publicat chiar de Dl Culian în ziarul său, că organizatorii şi sponsorii
evenimentului au fost Academia Oamenilor de Ştiinţă din România,
filiala americană, Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi,
Institutul Român de Teologie şi Spritualitate Ortodoxă, New York şi
Societatea română creştină „Dorul”, înfiinţată în 1903, New York.
Este asta o „scăpare”? Nicidecum, când programul a fost
difuzat de câteva ori pe internet, publicat în propriul său ziar şi
pus în fotocopie pe mese pentru fiecare participant. Menţiunea
în acelaşi paragraf a faptului că în România se vând diplome
pe bani şi se practică impostura academică este o problemă
ce ţine de ceea ce se întâmplă în România, din nefericire.
Dacă aceasta este însă o aluzie că la simpozion au participat
astfel de persoane, aluzia este iarăşi o încercare deliberată de
dezinformare şi manipulare a cititourlui. Spre edificare, iată
persoanele care au fost cuprinse în lista de organizatori şi
prezentatori la eveniment (în ordinea în care apar pe listă):
Pr. Theodor Damian cu un masterat la Princeton University,
un doctorat la Facultatea de Teologie a Universităţii de Stat din
Bucureşti şi un doctorat la Fordham University din New York,
profesor titular din 1993 pe catedra de Filosofie şi Etică la Facultatea de Ştiinţe Sociale la Metropolitan College of New York,
profesor plin (şi nu asistent sau asociat), preşedinte al filialei
americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
Ing. (geodezie) Cristian F. Pascu, facultatea absolvită la Universitatea din Bucureşti, specializări, masterat în Anglia, în prezent
ocupând un post de răspundere într-una din băncile americane,
preşedinte al Societăţii române creştine „Dorul” din New York.
Prof. Mariana Terra, vezi mai sus clarificările menţionate.
Dr. Doina Uricariu, unul dintre marii scriitori şi intelectuali ai
României de azi, doctor în Filologie. A lipsit de la Simpozion în
semn de protest faţă de „impostura” Dnei Mariana Terra.
Dl Ştefan Stoenescu, intelectual de cel mai mare rafinament,
a predat la Universitatea din Bucureşti, activitate academică la
Universitatea din Ithaca din statul New York, anglist, românist,
comparatist, critic literar.
Dl M. N. Rusu, absolvent al Facultăţii de Filosofie din
Bucureşti, prestigios critic şi istoric literar, ziarist, redactor şef
al revistei Lumină Lină din New York.
Dr. Anca Sîrghie, invitată de onoare a celui 25-lea Simpozion
„Eminescu”, absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii
din Cluj, profesor de literatură română la Universitatea „Alma
Mater” din Sibu, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
Dr. Doru Tsaganea, personalitate academică şi culturală marcantă, cu un doctorat obţinut la Universitatea din Bucureşti şi un
al doilea obţinut în Statele Unite, expert în matematică şi în
relaţii internaţionale, profesor titular la catedra de matematică la
Facultatea de Ştiinţe Sociale, Metropolitan College of New York.

Dna Valentina Ciaprazi, absolventă a Facultăţii de Filologie,
Universtitatea „A.I.Cuza”, Iaşi, profesoară de limbă franceză la
Liceul „A.T. Laurian” din Botoşani, specializare la Paris, masterat
în New York, profesoară de limbă şi literatură franceză la LaGuardia College, New York.
Dna Adina Dabija, absolventă universitară în România,
scriitoare foarte bine apreciată de critica literară din ţară.
Fiecare dintre cei menţioanţi poate fi găsit pe internet pentru alte
detalii despre calificările pe care le are. Dacă aluzia la diplome false
cumpărate se face la ei, atunci avem de a face cu încă un grosolan
exerciţiu de manipulare din partea autorului articolului defăimător.
Episodul despre îndemnul „să plece din sală”, potrivit filmului
care a înregistrat tot Simpozionul, trebuie raportat simplu, direct,
fără insinuări şi fără aluzii menite să deformeze realitatea. Iată
scena (filmul, încă o dată, o dovedeşte): după câteva minute bune
de altercaţie, cei implicaţi în conversaţie au fost Dna Mirela
Roznoveanu, Pr. Theodor Damian, Dl Culian şi Ing. Cristian Pascu;
de acum se ridicaseră şi tonurile şi presimţind că acest „teatru”
avea şansa să continue încă mult şi bine, un distins profesor
universitar, menţionat mai sus, indignat de deturnarea subiectului
Simpozionului şi văzând totala dezaprobare pe feţele tuturor celor
prezenţi (excepţie făcând Dl Culian), după ce Dna Roznoveanu sa ridicat de pe scaun şi a pus mâna pe palton zicând că pleacă, sa ridicat, şi cu fermitatea pe care ţi-o dă indignarea, a invitat-o pe
interlocutoare să plece din sală. A plecat, urmată fiind de Dl Culian.
Doar atât! Efect insignifiant pentru complotul pus la cale dinainte,
având ca scop deturnarea unui eveniment naţional, aşa cum au
înţeles unii dintre cei prezenţi şi cum s-au exprimat la sfârşit.
Am auzit reacţia Dlui Culian la atitudinea fermă şi la intervenţia
distinsului profesor menţionat. Indignarea profesorului poate să
fi fost considerată dură, dar asta doar pentru că întrebările Dnei
Roznoveanu, scriitoare de prestigiu în literatura română, au
fost complet deplasate în contextul tematicii Simpozionului.
În acest sens, intervenţie şi reacţie, iată ce bine spune celebrul
psiholog Victor Frankl, întemeietorul logoterapiei: „reacţie
anormală la situaţie anormală înseamnă comportament normal”
(„Abnormal reaction to abnormal situation is normal behavior”).
Vorbind despre expresia „profesor fără catedră” a Dlui Culian, cu
referire la Dna Mariana Terra, e bine să îi aducem la cunoştinţă
autorului articolului că există multe categorii de universitari. Eşti
universitar şi dacă ai terminat o facultate. Poţi fi numit profesor şi
dacă ai avut catedră, dar nu mai predai. Diploma şi calificativul
rămân. Poţi să fii, în America, bibliotecar la universitate, cu masterat sau uneori şi cu doctorat şi să fii asociat de către universitate
la rangul de profesor, fără să ai catedră, fără să fii titular, pe
categoria de asistent, asociat sau profesor plin. Poţi să ai masterat
sau doctorat, de exemplu în America, şi să predai ca adjunct sau
instructor (după terminologia usuală aici), predând în clasă, având
titlu academic, dar nefiind profesor titular etc.
Astfel s-a consumat micul incident din preludiul Simpozionului.
A fost citită apoi poezia Rugăciune, de M. Eminescu şi s-a
trecut la prezentarea lucrărilor pe tema generală Identitatea
naţională în viziunea lui Eminescu şi tendinţele actuale de
deznaţionalizare prin globalismul post-cultural.
Subiectele au fost extrem de atrăgătoare, prezentatorii captivând
audienţa, astfel că nici nu s-a simţit nevoia unei pauze, fiecare
ascultând, învăţând şi apreciind în mod deosebit comunicările
precum şi respectul degajat din întreaga atmosferă a sesiunii.
În partea a doua a Simpozionului „Eminescu”, la Biserica „Sf. Ap.
Petru şi Pavel” din New York, după Sf. slujbă, în sala socială a
Bisericii, programul dedicat acestui mare eveniment despre Eminescu,
despre identitatea şi unitatea naţională, s-a derulat minunat.
În prezenţa Excelenţei sale, a Consulului general al României la
New York, Cătălin Radu Dancu, şi a prezentatorilor de referate din
ziua precedentă (Dl Ştefan Stoenescu, Dl M. N. Rusu, Profesorii
Anca Sîrghie, Doru Tsaganea, Valentina Ciaprazi şi a scriitoarei
Adina Dabija) au fost recitate poezii din opera lui Eminescu (Dl
Ştefan Stoenescu a recitat un poem de tinereţe al poetului pe care
l-a însoţit de un interesant comentariu), atât de către adulţi, cât şi de
copiii şi tinerii Scolii duminicale şi a fost lansată cartea Prof. univ. Dr.
Anca Sîrghie, America visului românesc, într-o atmosferă de total
respect, căldură sufletească şi adevărată comuniune românească.
Dl Culian afirmă că s-a retras după ce Dna Mirela Roznoveanu
a plecat, el adresând „câteva cuvinte aspre” „corului jalnic de
aplaudaci comunistoizi”… care se bucura de „victorie”, în
„aplauze furtunoase”! În primul rând, cuvinte „aspre”, ca şi termenul „bolşevic” adresat de Dl Culian unei doamne (Mariana
Terra) în public, expresii ale limbajului de lemn mai vechi, cum
ar fi „mânie proletară”, folosite cu referire la audienţă – o jignire
nepermisă adusă celor peste 50 de persoane prezente – sau
mai noi, sub-urbane, cum ar fi „aplaudaci comunistoizi”, arată
pe de o parte cultura „proletară” a autorului articolului defăimător,
iar pe de altă parte aroganţa sa nelimitată faţă de acelaşi
public prezent, format din persoane de cea mai mare distincţie
academică şi de creaţie literară, precum şi de oameni cu bun
simţ, români adevăraţi, iubitori de Eminescu, de neam şi ţară,
şi care, din acelaşi bun simţ, nu au răspuns Dlui Culian aşa
cum ar fi putut să o facă.
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Afirmaţiile aberante în care eu m-aş fi lansat, ca organizator
al Simpozionului, cum citim în articol, se referă la explicaţia pe
care, întrebat fiind, am dat-o Dnei Mirela Roznoveanu cu
privire la folosirea în scris, lângă numele persoanei, a titlului ei
academic (Prof., prof. univ., prof. univ. dr. etc., în sistemul
românesc şi cel american), cum am arătat mai sus, deşi nici
această explicaţie nu am putut-o duce până la capăt din cauza
întreruperilor.
Aşadar, pentru că nu are studii universitare, Dl Culian nu
trebuie să sufere de un astfel de complex de inferioritate, până
acolo unde o explicaţie a folosirii titlurilor academice lângă
numele persoanelor în două sisteme diferite i se pare a fi
„butadă de afirmaţii aberante”!
Dl Culian vorbeşte despre „o ţară ca America, unde dreptul
la liberă exprimare este garantat de constituţie şi unde orice
tentativă de atac asupra acestui element fundamental într-o
democraţie este aspru pedepsit de lege”, şi tocmai el este
acela care critică dreptul fundamental la opinie al unei alte
jurnaliste (indiferent că agreăm sau nu ceea ce scrie), el
afirmând în contextul disputei că el ştie ce e adevărat şi ce nu,
ce e bine şi ceea ce e rău, pentru a-l parafraza (a se vedea filmul!).
Mai departe, Dl Culian, referindu-se la Dna Mariana Terra,
vorbeşte de compilaţii, plagiate etc., pentru ca în paragraful
imediat următor tocmai el să o plagieze grosolan pe scriitoarea
Doina Uricariu, evident, fără a o menţiona, de aceea plagiat,
când face referiri la zilele de doliu decretate pentru Regele
Mihai în România, la Patriarhia română care a onorat momentul
repatrierii trupului neînsufleţit, la ORDA, ş.a. toate idei sau
fraze luate ca atare din textele pe care poeta Doina Uricariu lea trimis pe internet.
În alt paragraf, autorul articolului afirmă, fără să aibă nici o
idee despre realitate, generalizând, că „românilor bine pregătiţi
care au ales să trăiască în America nu le sunt recunoscute
diplomele obţinute în ţară”.
Iată-l aici, neavând nici o legătură cu lumea academică, nici
din România, nici din America, lansându-se în afirmaţii ce ţin
de un domeniu care-i este total străin. Chiar o doamnă care a
citit afirmaţia aceasta pe facebook îl contrazice decent, spunându-i că dipoma ei din România a fost recunoscută în America,
şi că în baza acestei recunoaşteri a ajuns, aici, unde voia să
ajungă. Sigur, ar trebui să spun şi eu că diploma mea de
facultate din România a fost recunoscută în America, altfel nu
eram primit la masterat şi doctorat. Cu liceul nu poţi fi primit la
programe de educaţie superioară, nici măcar în America. Alte
nume cărora li s-au recunoscut diplomele din ţară sunt profesorii
Doru Tsaganea, Constantin Negoiţă, Alina Feld, ca să numesc
doar trei, şi de fapt, toţi ceilalţi numeroşi din toată America şi
Canada care au fost admişi în programe de masterat şi doctorat
fără a fi fost nevoiţi să refacă facultatea aici!
O altă informaţie falsă, prin minimalizare şi reducţionism, o
aflăm către sfârşitul articolului unde autorul afirmă despre mine
că sunt autorul studiului Theological and Spiritual Dimensions
of Icons. Il informez aici pe Dl Culian că sunt autorul a peste 30
de cărţi ce ţin de domeniile teologiei, filosofiei şi eticii,
comentariului literar şi de cel al poeziei, nu doar al studiului
menţionat. CV-ul meu aflat în multiple locuri pe internet o
spune şi lucrurile sunt verificabile. Studii, eseuri, articole, cronici
de carte, etc. am câteva sute (de asemenea, a se vedea CV-ul
meu).
În acelaşi paragraf Dl Culian afirmă că mă comport „ca şi
când” aş fi „Dumnezeu”, asta pentru că fac tot ce fac aşa cum
vreau. Eu nu am afirmat aceasta niciodată; se vede că aici,
undeva, roade viermele invidiei; dar el a sugerat, chiar în
altercaţia de la Simpozion, o comparaţie între el şi Bill Gates
(vezi filmul)!
Cât priveşte aserţiunea: „institutele nenumărate aflate sub
oblădirea sa, şi care, de fapt, sunt fictive, sunt o altă gogoriţă”,
Dl Culian este complet neinformat sau complet pus pe dezinformarea cititorilor, câtă vreme, trăind alături de mine în New
York de atâţia ani şi participând constant la evenimentele pe
care le organizez prin Biserică, Cenaclu şi Institut, ştie că nu
am sub oblăduirea mea nici un fel de „institute”, ci doar unul
singur, Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă,
care nu e deloc fictiv, ci foarte real, întemeiat în 1993 şi cu o
listă bogată de activităţi în cei 25 de ani de funcţionare (a se
vedea site-ul institutului: www.romanian-institute-ny.org). Poate
el confundă în marea sa cultură academică un cenaclu literar
cu un institut, o revistă de cultură cu un institut, o branşă a unei
instituţii academice cu un institut etc.
Nu le confundă. Dar când scopul unui articol este dezinformarea,
ponegrirea, manipularea, atunci lucrurile sunt de înţeles.
Când vrei să dai cu pietre, asta faci. Dai cu pietre.
Vorba epigramistului: „Să nu te miri când bârfitori/ Izbesc în
nobila ta muncă/ Copiii pietre nu aruncă/ Decât în pomii
roditori.”
Da, copiii aruncă cu pietre în pomii roditori, dar pomii fac roade
în fiecare an!
Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian
New York

NU MOR CAII CÂND VOR CÂINII…
PRECIZĂRI UTILE, ÎN ATENȚIA DOINEI URICARIU

primit invitația la Simpozionul Eminescu de
ClaândNewamYork,
ajuns la jubileul celei de-a XXV-a ediții,

una dintre bucuriile pe care le întrezăream era să ne
revedem noi două, ca temeinice prietene de condei.
Decizia ta de a nu te prezenta la simpozion îți aparține și
nu o comentez, pentru că eu vin de la Sibiu, unde mă
așteaptă studenții cu importante lucrări de licență, și nu
doresc să alimentez animozitățile de aici. Există suficiente
și acolo, fii sigură, dragă Doina Uricariu.
Țin să te anunț că eu am participat între 13 și 21
ianuarie a.c., la cele două simpozioane newyorkeze cu
momente frumoase, bine organizate și tematic consistente,
dar văd că nimeni nu le comentează pe moment, cum ar
merita, pe acelea, deși sunt esențiale în calendarul
cultural românesc al lunii ianuarie 2018. În schimb, se
pierde enorm timp cu un incident provocat în 13 ianuarie
de d-na M.R. care de la intrare dădea semne de nervozitate,
care a și întrerupt cu ton strident și nepoliticos pe cei ce
rosteau cuvinte de salut, ca apoi să izbucnească cu incalificabile jigniri la adresa dnei profesoare Terra, moderatoarea sesiunii în ultimele 5 ediții ale simpozionului
(deci nicio noutate în acest an!).
Cine i-a băgat în cap bibliotecarei M.R., devenită prin
asimilare profesor asociat, oricum o rara avis la Cenaclul
din New York, falsa idee că moderatorul trebuie să
depășească pe toți comunicanții ca nivel de pregătire în
domeniu ? Dacă va fi fost ziaristă în țară, cum s-a spus,
trebuie să fi urmărit adesea, ca noi toți, emisiuni TV în
care sunt invitați academicieni renumiți pentru competența
lor științifică într-un anumit domeniu, iar moderatorul este
un redactor fără vreo pretenție de a le fi superior. Aici, la
Simpozionul Eminescu de la New York, nu era Academia
Română de pe Calea Victoriei din București. Oare pretinde
dna M.R. că trebuie să se aducă un academician eminescolog pentru un asemenea eveniment tradițional,
dedicat nu unor savanți, ci tuturor iubitorilor de literatură
română din metropola americană? Desigur că organizatorii
au dobândit în timp o experiență de selecție, așa că la
edițiile ultimului deceniu, eu, ca invitată din România,
am constatat că sunt acceptați să ia cuvântul la simpozion
numai personalități care aduc o contribuție, poate nu
neapărat mare, dar reală, în sfera temei propuse. Decizia
d-nei M.R.de a pleca înainte de începerea sesiunii jubiliare
a fost rostită de ea și aprobată, desigur, de asistență.
Într-un al doilea moment, profesorul univ. dr. Tsaganea,
simțind că persoana venise montată să facă scandal, i-a
precizat că este cazul să părăsească sala, ca să putem
desfășura programul anunțat. Toată lumea a fost de
acord, cu excepția prietenului nostru Grigore Culian, care
a ieșit și el, rostind cuvinte la fel de nepotrivite, amintindu-ne de epoca de aur cu vocabularul ei specific.
Citind cu atenție pe internet, dragă Doina Uricariu,
mesajele tale și pe cele ale lui Grigore Culian, găsesc că
pot clarifica câteva idei, pentru corecta informare a
cititorilor de bună credință, pe care îi descopăr debusolați
în vehicularea unor noțiuni:
1. Oricare absolvent de facultate cu profil pedagogic,
cum este îndeobște și Facultatea de Litere, terminată
de Mariana Terra cu nota 10 și după doi ani de d-na
Mirela Roznoveanu ( deci au fost efectiv colege și un
minim respect ar fi obligat-o pe M.R. să nu arunce cu
noroi într-o colegă mai mare, din anii studenției… ) are
diplomă de profesor. Cuvântul se folosește la forma sa
de feminin pentru profesoarele care activează la
grădinițe, în ciclu primar, gimnazial și liceal. Este vorba
de profesoare, inclusiv în cazul învățătoarelor și educatoarelor care au terminat facultatea de profil, numită
P.I.P.P./Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar/.
Deci, d-na Terra este PROFESOARĂ, nu profesor,
formă invariabilă de masculin folosită pentru femei
numai în învățământul superior cu o completare UNIV. Adică, orice cadru didactic ajuns la treapta
academică cea mai înaltă este PROF. UNIV. indiferent
de sex. Deci, titlul de PROF. era foarte corect menționat
în programul simpozionului.
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Desigur că moderatorii puteau fi așezați pe afiș la
început sau la final, după comunicanți și temele lor.
Are vreo reală importanță acel loc ? Fără să fie inferior
celuilalt, cuvântul PREZENTATOR este termenul pe
care îl folosim la lansări de carte, pe când la sesiuni
științifice este preferat termenul MODERATOR, intrat
astfel în uz. Indiferent ce defecte profesionale ați găsit
voi la d-na Terra, în nici un caz nu exact în timpul unui
asemenea simpozion se repară ceva. Exclus! Jenant
pentru întreaga asistență! Și indecent pentru voi,
inițiatorii unei asemenea forme de protest!

Nici nu este logic ca atitudinea monarhică ori
antimonarhică a cuiva să impieteze asupra evenimentului
Eminescu de la New York, fie și numai pentru că de-a
lungul activității poetului, relația cu Monarhia a trecut
de la admirația din anii de studenție la revoltă și
reprobare față de Regele Carol I- “Îngăduitorul”, în
vremea când Eminescu era redactor la “Timpul”. Am
fixat această evoluție cu argumente clare într-un studiu
al meu. Colaborarea lui Eminescu cu Carmen Silva,
falsificată până la cercetarea mea, am comentat-o întrun studiu comunicat la Universitatea Harvard în ianuarie
2007 și mai recent la I.C.R. București, cu mare succes,
astfel că Nicolae Georgescu mi-a propus colaborarea,
ca eminescologi temeinici. Dacă dorești, dragă Doina,
putem dezvolta tema, pe care am studiat-o în profunzime,
cu documente necunoscute de G. Călinescu și Perpessicius, semnalate de mine profesorului univ. Dimitrie
Vatamaniuc, care a mărturisit că nu le cunoscuse.
De ce ții tu, ca monarhistă exaltată cum te manifești (și
vezi că nimeni nu are nimic de contrazis în ceea ce te
privește, pentru că este treaba ta personală, iar eu te
admir pentru aceasta, cum tocmai ți-am mărturisit la
recenta noastră convorbire ), să se amestece două aspecte fără nicio legătură? Zilele trecute medicul Napoleon
Săvescu mi-a pus în brațe un text al dânsului intitulat
“Monarhia și prostia”, argumentând atitudinea sa
antimonarhică. America este țara libertății, nu? Propui
să-i dăm în cap? Ca el sunt alte sute de mii de români.
La ce folosește atâta scandal care-culmea- să-l incrimineze la scară națională și internațională tocmai
pe Th. Damian, minunatul organizator timp de un sfert
de secol al celor doua simpozioane la New York?
Cum să ai pretenția absurdă să elimini dintr-un simpozion
Eminescu pe redactorul unui ziar unde sunt semnate
de alte persoane niște articole antimonarhice? Aproape
zilnic ne sosesc pe internet texte pro și antidinastice,
cu citări din documente și argumentări felurite. De
aceea ne-a dat Dumnezeu minți bune, ca să încercăm
să desprindem adevărul, nu? Ce grea știință este
istoria!
Sincer vorbind, vă invidiam ( și acest fapt este menționat
în cartea mea recentă) pentru aceste evenimente culturale, care sunt exemplare în întreaga diasporă. Eu
colind America, prin destinul familiei mele, de la Denver
CO la Troy MI și de la New York ori San Francisco la
Montreal, Toronto, Windsor și Hamilton în Canada,
peste tot ținând conferințe pe teme literare și lansând
cărți. Iau pulsul mișcării culturale a românilor noștri,
stimulând interesul pentru adevăratele valori, fără să
abdic de la principiile care le susțin. Mă întreb: cum își
permite cineva să afirme că simpozionul din 13 ianuarie
a.c. a fost “un simulacru”, fără să fi fost acolo? Da,
desigur că voi, cei trei, așa ați sperat să fie, dar
dimpotrivă totul a ieșit minunat și la un înalt nivel
științific, deși moderatoare a fost hulita d-nă prof.
Mariana Terra. De ce uitați că dânsa vă făcuse cu
câtva timp în urmă, și ție și lui Grigore Culian, interviuri
de care ați fost atunci deosebit de mulțumiți?

Adevărul este că Simpozionul Eminescu a fost reușit
chiar fără comunicarea ta, Doina dragă, comunicare pe
care eu o așteptam cu mare interes pentru discursul tău
bazat pe speculare ideatică, de eseu construit pe asociații
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Adevărul este că Simpozionul Eminescu a fost reușit
chiar fără comunicarea ta, Doina dragă, comunicare
pe care eu o așteptam cu mare interes pentru discursul
tău bazat pe speculare ideatică, de eseu construit pe
asociații surprinzătoare. Totdeauna ți-am apreciat genul
acesta de inteligență. Încă de la Colocviile revistei
“Transilvania” la Sibiu, dacă îmi amintesc de tinerețea
noastră. De ce te faci responsabilă de un scandal
calculat dinainte și intrat în mass-media? Cum se face
că exact ideile vehiculate de tine pe internet ieșeau și
din gura d-nei M.R., cu pretenții absurde la deschiderea
simpozionului ? Este oare singurul mod în care voi
socotiți că mai puteți atrage atenția? De ce discreditezi
Simpozionul Eminescu, care a fost strălucit, umplând
internetul de calomnii, cu un motiv neconvingător? De
ce nu-ți constitui tu cenaclul ori societatea ta, ca să
înțelegi ce muncă administrativă presupune organizarea
unor evenimente de acest gen? Sigur că la edițiile
viitoare ale simpozionului pot fi prezenți și alți eminescologi
din țară. Poate că și acum fuseseră invitați, dar.. nu au
reușit să sosească. Viitorul poate să ne rezerve surprize
plăcute, pe care le aștept cu încredere. Eu voi reveni în
țară, ca să închei ultimul meu an de activitate didactică,
al 51-lea, dar sper ca voi, aici, să puneți capăt disensiunii
acesteia, total lipsite de temei. În unire este puterea!
După cum ai repetat în grămada de texte risipite
zilele acestea pe Facebook, reproșul că în a doua zi a
evenimentului s-a lansat cartea mea AMERICA VISULUI
ROMÂNESC, (într-o formulă de prezentare cu totul
onorantă, trebuie să recunoști, chiar dacă tu cumpăraseși
bilete la un spectacol și nu aveai de gând să participi,
așa ca altădată ),

Doru Tsaganea. Ph.D. spune:

Afirmatiile Preotului Prof. Univ. Dr. Theodor Damian sunt
absolut corecte, iar relatarea incidentului petrecut la
inceperea Simpozionului Eminescu este complet adevarata.
Am fost acolo si am vazut si auzit totul. Tinind cont de cuvintele utilizate si de afirmatiile facute de Domnul Culian
in articolul sau, ca si de pozitia si interventia sa in cadrul
simpozionului, ar insemna sa ma compromit intelectual,
moral si profesional publicand aici chiar si un extrem de
critic comentariu cu privire la articolul Domnului Culian.
Un intelectual nu ia in considerare si nu raspunde la un
astfel de articol. Regret profund acest incident si imi
exprim sincera nedumerire cu privire la interventiile
Domnului Culian si ale Doamnei Roznoveanu, doua persoane pe care le-am respectat si care au aratat intotdeuna
respect fata de mine. Desi dau o inalta apreciere politetii
si curtuaziei, consider totusi ca adevarul este mai important
decit politetea. Consider totodata ca este o datorie fundamentala – avindu-si radacinile in istoria marii natiuni americane – a oricarui cetatean American de origine Romana
sa respecte Romania, poporul Roman, cultura Romana,
poetul national Mihai Eminescu si integritatea statului
Roman. A-ti bate joc de valorile culturale, morale, sociale
si politice ale poporului Roman prin tulburarea serioasa a
unui simpozion academic dedicat celebrarii acestor valori
este nu numai o atitudine profund anti-Romaneasca, ci si
o atitudine profund anti-Americana.
Prof. Univ. Dr. Doru Tsaganea

5.

era făcut în totală necunoștință de cauză. Motivarea că
nu era un moment potrivit, pentru că nu avea legătură
cu Eminescu, se dovedește falsă. De unde știi că nu
are ? Ai văzut cumva cartea? Și aici -o speculație, dar
una nefericită! Aceasta ne deosebește: fără să vezi
documentul/recte cartea/ tu îți permiți să scrii despre
oportunitatea ei nefundamentat, pe când eu prezint
comunicări de istorie literară cu note bibliografice
solide, după zeci de zile dedicate cercetării documentelor
luate de la sursă. Fără un temei, nu fac afirmații. Dacă
ai fi citit măcar CUPRINSUL la cartea mea, vedeai
capitole dedicate lui Mihai Eminescu, al cărui nume
apare în 60 de pagini. Toți cei care deja citesc cartea,
între ei numărându-se și domnul consul general Cătălin
Radu Dancu și ministrul consilier dr. Călin-Radu Ancuța,
care m-au felicitat tocmai pentru că le-a plăcut ce au
găsit în ea, îți pot dovedi că te-ai înșelat când ai afirmat
că nu avea ce căuta acel punct în program. Criticul
M.N.Rusu în cuvântul său la lansare a formulat ideea
că ”este cartea în care ne recunoaștem și ne cunoaștem
mai bine”. De aici a pornit interesul pentru imaginea
New York-ului românesc văzut obiectiv, din afară.
Lansarea nu numai că s-a dovedit oportună, dar a fost
un real succes, exemplarele epuizându-se în câteva
minute.
Mai trebuie să știi că eu te-am prețuit realmente,
astfel că în această carte dedicată diasporei noastre
americane, despre tine este vorba în poze și texte de
pe 8 pagini și este chiar un record.

Mircea Suciu spune:

Stimate d-le prof. Tsaganea, elegantul dvs. comentariu –
ca unul care ati fost martor la nefericitul incident – este tot
ce era de spus. Aveti cu totul dreptate: „Adevarul este mai
important decit politetea”. Mediile intelectuale (cu precadere
acestea) nu pot exista si nici nu-si pot spune astfel daca
reprezentantii lor, cu sau fara intentie, abandoneaza fie
una dintre cele doua valori sine qua non ale moralei si civilitatii, fie, la „pachet”, pe amandoua. In imprejurarea la
care va referiti, abandonul a avut – se vede cu claritate
pentru cine – doua nefaste consecinte: vorbarie si gazetarie
de joasa speta.
* * *

Vinovații acuză, dar degeaba, că sunt vinovați, adică
Culian, Uricariu și Roznoveanu. Eu sunt în New York de
peste 35 de ani și cunosc bine comunitatea românească.
Am citit articolele lui G.Culian care conțin minciuni la
adresa preotului-profesor Theodor Damian, lider al româniloramericani, și alte minciuni la adresa editorului ziarului Romanian Journal. Cel care a copiat, plagiat și compilat din
articolele Doinei Uricariu este Culian însuși. El care,
neavând facultate, se compară cu Bill Gates! Înainte de
toate, cei interesați în acest subiect cred că știu că preotul
Damian este un om demn și că nici una din acuzațiile pe
care Culian i le aduce nu este adevărată. Iar Mariana
Terra mi-a spus că ceea ce a scris dânsa a semnat întotdeauna și că se poate oricând verifica. Nu a copiat, nu a
compilat, etc. Am citit cu atenție ultima ediție a ziarului și
am constatat că din cele 7 pagini dedicate fostului rege, 6
sunt pozitive.

Uite de ce nu voi fi supărată pe tine pentru nemeritata
lovitură: cu răutatea ta mi-ai dat o bună idee, ca până
la ediția viitoare a simpozionului Eminescu de la New

York, din 2019, să selectez studiile mele despre Eminescu
risipite în reviste și să vin cu un nou volum. Păzea!
Facem un concurs?

Datul cu piatra în oricine apuci dovedește o disperare,

care nu șade bine unei personalități de calibrul tău.
Colindă lumea, Doina dragă, ferește-te de ceea ce tu
socotești a fi mediocritate, chiar dacă nu este lege să și

fie astfel unde pretinzi că ai depistat-o, dar nu cu prețul

unui asemenea craval, ce riscă să se întoarcă exact
împotriva ta. Și nu te baza pe ideea că oamenii de bună
credință vor rămâne dezinformați, aplaudând asemenea

faptă reprobabilă, cum speră trioul vostru. Prea mulți am
fost acolo la simpozion și filmul făcut există. În curând, el

poate fi răspândit împreună cu o carte unde va fi prezentat
adevărul despre preotul prof. univ. dr. Th. Damian, care
indiferent ce bazaconii susțin niște minți neștiutoare, se

cere prețuit de voi, oameni inteligenți trăind românește la

New York, și care, mult mai bine ca mine, îi cunoașteți

realizările, izbândite în cea mai bună parte pentru comunitate
și cu un efort de Sisif, pe care nimeni nu l-ar face cu atâta

generozitate și pasiune. De aceea, merită încurajarea
mea din proverbul “ Nu mor caii, când vor câinii…!”

Anca Sîrghie

Eu credeam că din decembrie 1989 poporul român și-a
câștigat dreptul de a avea opinii diferite față de cea
oficială. Dar Culian și prietenele lui nu cred asta și atunci
cine folosește metode comuniste, dictatoriale? În loc să
contribuie la păstrarea și întărirea unității oamenilor din
comunitatea noastră, ”trioul” insultător s-a făcut de râs și
se face de râs prin minciuni, idei absurde și limbaj de
mahala. Am credința că cititorii știu să facă diferența între
minciună și adevăr.
Alex Marmara

* * *
M-au surprins in mod cu totul neplacut atacurile la adresa
doamnei profesoare Mariana Terra. In comunitatea romana
din New York, doamna Mariana Terra este respectata nu
numai ca persoana integra, dar si ca ziarista. Multi ani a
fost redactorul-sef al revistei mele, "Dacia Magazin" si a
fost apreciata atat in Romania, cat si in diaspora. Profesionalismul si caracterul demn al dansei nu pot fi negate
decat de oameni care nu o cunosc sau care ii vor raul.
Aceleasi calde aprecieri le am pentru preotul Theodor
Damian, lider al comunitatii noastre din New York. Criticile
care se aduc acestor doi oameni de valoare sunt total nedrepte.
Dr. Napoleon Savescu

* * *
Orice jurist din America poate incadra faptele si vorbele
acestui impostor (G.Culian) intr-un proces de DEFAIMARE
(defamation) de persoana, in care se pot da sentinte
grave cu multi ani de puscarie.
Chiar daca nu s-ar ajunge la aceasta maxima pedeapsa,
totusi se poate obtine o notificare scrisa din partea compexului de judecata, impotriva acestui impostor pentru interzicerea totala in viitor a oricarui jigniri sau defaimari,
fata de abjectiile deja aruncate in Comunitatea Romaneasca.
VM
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Cea mai FRUMOASĂ ROMÂNCĂ

În urma unei selecții
naționale, Maria Ioana
Hanzu, studentă la Jurnalism, va reprezenta
România la Miss Europe
World 2018. Sibiana de
20 de ani întoarce toate
capetele și nu este greu
de văzut de ce.
Concursul, care va avea
loc în Beirut, capitala
Libanului, în perioada 23
februarie - 14 martie, va
reuni aproape 40 de candidate din tot atâtea țări
care se vor întrece pentru
coroană, conform unui comunicat al Miss Europe
World Romania.
Maria Ioana Hanzu are
vârsta de 20 de ani, 1,70 m înălțime și dimensiunile 8562-90. Născută în Sibiu, tânără urmează în prezent
cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării
din București.
„Este o onoarea pentru mine sa reprezint România în
competiția internaționala de frumusețe Miss Europe World
2018.
Fiind prima mea experiență de acest gen, va fi
o provocare pentru mine,
având șansa de a învață
lucruri noi, de a-mi testa
cunoștințele și de a acumula o experiență extrem
de valoroasă.
Responsabilitatea pe care
o am în acest moment
promovând România și
turismul României în
Liban, mă ambiționează
și ma impulsionează pentru a da tot ce am mai
bun in vederea ocuparii
unui loc cat mai bun pe
podiumul Miss Europe World 2018.
Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor care au avut
încredere în mine și m-au susținut de la bun început,
familiei mele pentru încredere și suport, dar și agenției
ExclusivEvent pentru că m-au considerat cea mai potrivită
pentru această misiune”, a spus Maria Hanzu.
Tânara studentă a fost una dintre cele 24 de finaliste Miss
Universe Romania 2017.
Pasiunile ei sunt vaste, de la lectură, la sport și la modeling.
Pe viitor, Maria își dorește să urmeze cursurile unei școli
de televiziune, dar și să câștige cât mai multe competiții
de frumusețe.

Victor şi Ioan Becali
s-au predat!

Gigi Becali a anunţat că verii săi, Ioan şi Victor Becali, sau predat cu puţin timp în urmă. Totul s-a întâmplat după
ce şi-au aflat condamnările din dosarul "Mită pentru
judecătoare".

"Nu mai e așa palpitant, stați degeaba aici, ei au plecat
deja. Ei au executat pușcăria. Ce au făcut? Au vândut
niște fotbaliști, unii mai joacă și acum. Ăia care au furat
zeci de milioane de euro sunt pe afară. Victor a primit un
an în plus. Conform legii, s-au contopit pedepsele și
amândoi au făcut aproape toată pedeapsă.

Au scris și cărți. Victor îndeplinește condiția pentru
eliberarea condiționată.
Borcea a zis că nu o cunoaște pe judecătoarea Terceanu,
că nu a văzut-o niciodată. N-a existat nicio probă. Nu poți
condamna un om fără probe. În instanță, Terceanu a
afirmat că i-a zis procurorul să spună că a primit 10.000
de euro. O să-i văd liberi pe Victor și pe Giovanni peste 23 luni. După perioada de carantină, o să ceară eliberarea
condiționată.
Eu am făcut pușcărie, nu zic că e ușor. Dar dacă mie îmi
spun că trebuie să mai fac cinci luni, le zic «bine, mă,
când încep?». E adevărat că e greu să stai fără mama ta
acolo, fără copii, dar prima pedeapsă e mai grea, la a
doua ești deja obișnuit. Acolo, dacă ești bărbat fără
femeie, devii animal", a spus Becali, la Realitatea TV.
Informaţiile date de Gigi Becali au fost confirmate de un
avocat, care susţine că, într-adevăr, fraţii Becali pot
redeveni liberi după 2-3 luni.
"Deşi trebuie să se întoarcă după gratii, fraţii Becali ar
putea să iasă destul de repede, dacă au executat şi ore
de muncă în penitenciar sau au participat la diverse alte
activităţi. Ioan Becali e trecut de 60 de ani, deci, după ce
a executat o treime din pedeapsă, poate cere şi obţine
eliberarea condiţionată.
În cazul lui Victor Becali, care nu are 60 de ani, el trebuie
să execute cel puţin jumătate din pedeapsă pentru a
obţine eliberarea condiţionată. Ei intră acum în carantină,
20 de zile, apoi mai durează formalităţile, dar în 2-3 luni
pot cere eliberarea condiţionată, fiindcă şi-au făcut deja
fracţiile legate de vârstă. Nu este însă obligatoriu ca
instanţa să le şi aprobe eliberarea condiţionată", a admis
un avocat, pentru Gazetă.
Ioan Becali a fost condamnat definitiv marţi de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie la 7 ani şi 4 luni închisoare,
după ce i s-a respins azi apelul iar fratele său Victor
Becali a primit azi 5 ani şi 4 luni închisoare cu executare,
în dosarul în care sunt acuzaţi că au mituit-o pe fosta
judecătoare Geanina Terceanu.
În acelaşi dosar, Cristian Borcea, fost preşedinte executiv
al clubului de fotbal Dinamo, a fost achitat, pentru că
judecătorii nu au putut proba că suma oferită Geaninei Terceanu, 10.000 de euo a fost șpagă, ci cadou.
Geanina Terceanu a fost
condamnată la 7 ani, de
la aceasta fiind confiscată
şi suma de 185.000 euro,
banii reprezentând mita
primită.
În plus, avocatul GeorgeAntonie Iorgovan şi DanielCostel Petre au fost
achitaţi.
Decizia este definitivă.
Din informaţiile Digi Sport, Cristi Borcea a fost achitat
deoarece nu s-a putut dovedi că banii oferiţi judecătoarei
au reprezentat mită, ci cadou.
Pentru că decizia ÎCCJ este definitivă, Ioan și Victor
Becali trebuie să se predea imediat autorităților. Din
pedeapsa de 5 ani și patru luni, în cazul Victor Becali, se
va scădea perioada deja efectuată în ”Dosarul Transferurilor”,
de 3 ani și 10 luni.
Ioan Becali urmează să facă în viitorul apropiat apel
pentru a i se scade și lui pedeapsa deja efectuată în
primul dosar.

Profesorul Riegler, mărturie
teribilă. Polițiștii
i-au spart ușa... din greșeală:
Trăiesc într-un stat totalitar

Profesorul de Istorie din Capitală, Corneliu Riegler, în al
cărui apartament au dat buzna mascaţii, din greşeală, în
căutarea unei femei suspecte de înşelăciune, a fost invitat
la Antena 3, în emisiunea "Sinteza Zilei" pentru a spune
prin ce momente cumplite a trecut.
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Potrivit dascălului, mascaţii nu s-au mulţumit doar să
spargă uşa apartamentului în care locuia, dar i-au lovit şi
pe părinţii iubitei sale, oameni în vârstă de 70 de ani.
Alarmat de prietena sa, Corneliu Riegler, care era la ore
în momentul evenimentului, a venit imediat acasă.

"Am senzația că trăiesc într-un stat totalitar. Am senzația
că sunt în Germania nazistă. Aveam și înainte această
senzație, dar acum o și trăiesc", a spus Corneliu Riegler.
"Când am ajuns acasă, am avut inspirația să filmez. Dacă
nu filmam, polițiștii mergeau pe versiunea că nu s-a
întâmplat nimic. Chiar și la ora actuală, Poliția a transmis
că nu s-a întâmplat nimic, că s-au respectat procedurile
legale, ceea ce nu este adevărat. Au călcat legea în
picioare. Acești oameni se situează deasupra legii. Se
cred Dumnezei! 14 oameni au venit la ușa apartamentului
meu care are doar două camere. Nu au sunat la ușă, așa
cum se arată în comunicatul de presă al Poliției. Este
mincinos acest comunicat de presă! Prietena mea,
întâmplător, era în fața ușii. Părinții ei veniseră la mine.
Era prima vizită a părinților ei la mine", a mai zis profesorul
de istorie la Antena 3.
Ușa nu era închisă cu cheia... dar mascații au spart-o
"Ușa nu era încuiată... dar mascații au spart-o. Un agent
a îndreptat pușca către prietena mea. Am senzația că
trăim în stare de război. A pus-o să stea în genunchi. (...)
Apoi a venit și mama prietenei mele. Agentul a prins-o de
păr și a trântit-o la pământ... femeia aceasta are 70 de
ani! Dintr-o asemenea lovitură, putea muri. Nici până la
ora aceasta, nu s-au interesat de starea de sănătate a
părinților prietenei mele", a adăugat Corneliu Riegler.

FABRICA DE PROBE

Noi inregistrari devastatoare de la DNA Ploiesti. Procuroarea
Giluela Deaconu il invata pe Vlad Cosma ce sa declare in
dosarul senatorului PNL Andrei Volosevici: ”O sa va puna
tot felul de intrebari, dar dvs ziceti 'nu cunosc, nu-mi mai
amintesc'... Si dupa aia ma mai intrebati daca stiu ca i-a
dat bani?... Da, da...'am auzit'... De unde am auzit?... De
la el sau din mediul pe care noi il frecventam”

Fostul deputat Vlad Cosma (foto stanga) a prezentat duminica seara, 18 februarie 2018, in emisiunea lui Mihai
Gadea de la Antena 3, noi inregistrari despre modul in
care se fabrica dosarele la “unitatea de elita” DNA Ploiesti
condusa de Lucian Onea (foto dreapta).
In inregistrarea respectiva, Giluela Deaconu, cel de al patrulea procuror din cadrul DNA Ploiesti pe numele caruia
fostul deputat a facut plangere penala, il invata pe Vlad
Cosma ce sa declare intr-un dosar penal, astfel incat sa
fie “paradit” senatorul PNL Andrei Volosevici, fostul primar
al Ploiestiului: ”In aceasta inregistrare vom auzi vocile
domnului Onea, a procurorului Portocala si a doamnei
Giluela Deaconu. In inregistrari este vorba despre dosarul
fostului primar al Ploiestului, domnul Volosevici. Dosarul
care s-a pregatit impotriva dansului era ca sa nu mai candideze pentru functia de primar al orasului Ploiesti”.
Pe inregistrarea prezentata de Antena 3 se aude cum
Giluela Diaconu ii spune lui Vlad Cosma cum sa raspunda
la intrebarile avocatilor partii adverse, il invata sa declare
ca stie ca s-au luat bani si alte asemenea lucruri. Mai
mult, Diaconu ii spune lui Vlad Cosma ce intrebari o sa-i
spuna in cadrul audierii de a doua zi si il pregateste, lucru
nepermis in cadrul unei anchete penale.
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Se modifică ajutoarele sociale:
Ce vrea Guvernul să ofere
în schimbul banilor

Guvernul pregătește o nouă lovitură pentru asistații
sociali. Executivul va face o nouă modificare legislativă
prin care vrea să schimbe felul în care se acordă ajutoarele sociale. Este vorba despre un proiect legislativ
de modificare a Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat. Potrivit legestart.ro, persoanele care
primesc ajutor social, ar putea primi de acum încolo,
tichete alimentare pentru o parte din bani.
“Tichetele, emise pe suport electronic, vor fi capabile
să asigure debitarea sumelor corespunzătoare produselor solicitate de titularul tichetului pentru ajutor
social la valoarea respectivelor produse, ceea ce
reprezintă un avantaj important pentru această categorie de utilizatori, marea majoritate din categoria
celor vulnerabili”, susțin inițiatorii în expunerea de
motive a proiectului.
“Art. 132 va avea următorul cuprins:
(1) Plata ajutorului social se realizează după cum
urmează:
a) 50% din cuantumul ajutorului social, după caz, în
funcție de opțiunea beneficiarului, pe bază de
mandat poștal sau în cont bancar
b) 50% din cuantumul ajutorului social sub forma
tichetului pentru ajutor social.”
Tichetele sociale nu vor putea fi folosite pentru preschimbarea lor în sume de bani, pentru achiziționarea altor produce nealimentare, cum ar fi alcoolul
sau țigările. Beneficiarii își vor putea cumpăra doar
alimente din magazinele desemnate, nu de la orice
unitate de alimentație publică.
“Art. 135
(1) Tichetele pentru ajutor social pot fi utlizate doar în
unitățile de alimentație publică cu care unitățile
emitente au încheiat contracte de prestări servicii și
numai pentru achiziționarea de produse alimentare.”
Inițiativa legislativă așteaptă avizul Guvernului și al
Consiliului Legislativ pentru a intra la votul senatorilor,
aceasta fiind prima cameră sesizată.

Românii ar putea primi
al 13-lea și al 14-lea salariu

Un proiect de lege depus de PNL arată faptul că
angajații români ar putea primi al 13-lea și al 14-lea
salariu. Proiectul a primit aviz negativ din partea
Comisiei de Buget, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla în Comisia de Muncă, unde se va da un
raport pe acest proiect de lege.
Legea face referire la angajații din mediul privat. Cei
care muncesc în companii cu profit ar putea primi
încă două salarii. Cel de-al 13-lea salariu poate fi
acordat în perioada 15-30 decembrie, iar cel de-al
14-lea salariu se poate da în perioada 15-30 iunie.
Potrivit romaniatv.net, proiectul de lege pune însă şi
condiţii. Al 13-lea şi al 14-lea salarii pot fi oferite
numai în mediul privat, în societăţile care au înregistrat
profit în anul precedent. Iniţiatorii spun că o aplicare
a acestui proiect de lege nu va afecta în niciun fel
bugetul de stat, pentru că aceste salarii vor fi impozitate.
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Patronatele vor
reglementarea BACȘIȘULUI:
Cu cât ar urma să fi impozitat

Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor
din România (HORA) solicită Ministerului de Finanţe
să găsească o soluţie pentru reglementarea bacşişului,
astfel încât acesta să poată fi acordat prin card sau
ordin de plată, iar ospătarii să îl poată încasa legal.
“Din punct de vedere al fiscalităţii, dorim să găsim o
soluţie prin care tips-ul, care este fiscalizat, să poată
fi acordat legal ospătarului. Şi aş vrea să vă dau un
exemplu: dacă mergeţi la un restaurant şi acordaţi
tips pe card sau prin ordin de plată este ilegal, pentru
că ospătarul nu-l poate primi. Drept urmare, ridicăm
această problemă. Nu este vorba de impozitarea
tips-ului. Este vorba de tips-ul care se acordă fiscal
şi există foarte mulţi cetăţeni străini sau companii
care plătesc tips-uri prin bancă şi dorim ca Ministerul
de Finanţe să găsească o soluţie pentru reglementarea
acestui tips”, a afirmat, marţi, preşedintele HORA,
Daniel Mischie, într-o conferinţă de presă, potrivit
Agerpres.
Potrivit acestuia, propunerea HORA este ca bacşişul
care este acordat prin card sau ordin de plată să fie
scutit de TVA şi să fie impozitat cu 10%.

Vești proaste pentru elevi:

Cât va dura vacanța de vară de anul
acesta- Anul școlar începe mai devreme

Vești proaste pentru elevi. Ministerul Educației a
modificat programa școlară pe anul 2018-2019. Astfel,
copii vor începe anul școlar mai devreme. Potrivit
calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei
Naţionale, Valentin Popa, anul școlar viitor va avea
168 de zile și va începe pe 10 septembrie.

Conform unui comunicat transmis marţi AGERPRES
de MEN, semestrul I este cuprins între 10 septembrie
2018 şi 1 februarie 2019, iar semestrul al II-lea – din
11 februarie 2019 până pe 14 iunie 2019.
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ
sunt programate astfel: vacanţa de iarnă – între 22 decembrie 2018 şi 13 ianuarie 2019, vacanţa
intersemestrială – între 2 şi 10 februarie 2019, vacanţa
de primăvară – între 20 aprilie şi 5 mai 2019 şi vacanţa
de vară – între 15 iunie şi 15 septembrie 2019.
Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele
din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în
săptămâna 27 octombrie – 4 noiembrie 2018.
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul
şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru
clasa a VIII-a – în data de 7 iunie 2019.
“Programul naţional “Şcoala altfel” are o durată de
cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului
şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie
2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce
rămâne la decizia şcolilor. Desfăşurarea programului
“Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii
tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă,
la finalul semestrelor, după parcurgerea programei
şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul
semestrului.

Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se
organizează, în general, în perioada vacanţei de
primăvară, potrivit unui calendar specific”, se arată în
comunicat.
Potrivit MEN, unităţile de învăţământ şi inspectoratele
şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de
5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua
de 5 iunie – Ziua învăţătorului, în măsura în care,
prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt
instituite ca zile nelucrătoare.
Totodată, în situaţii deosebite, bine fundamentate, în
funcţie de condiţiile climatice şi de specificul zonei şi
al şcolii, inspectoratele şcolare judeţene pot aproba,
la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări
ale structurii anului şcolar. “Acestea se pot aproba
numai în măsura în care se asigură parcurgerea
integrală a programelor şcolare. Recuperarea cursurilor
suspendate ca urmare a unor situaţii obiective de
urgenţă (intemperii, epidemii, calamităţi naturale) nu
se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare”,
precizează comunicatul MEN.

Noi obligații pentru fermierii
care își vând produsele în piețe!

Vești proaste pentru fermieri și asta pentră că vor
avea câteva obligații în plus. Mai exact, producătorii
agricoli care își vând produsele în piețe vor trebui să
afișeze o etichetă detaliată, care să indice datele de
identificare ale fermierului și ale produsului, dar și să
expună la locul de vânzare o copie după atestatul de
producător.

Până la acest moment, fermierii erau obligați doar să
afișeze o etichetă simpă, pe care nu erau detaliate
modalitatea de realizare și elementele care trebuie
afișate pe etichetă. Noile reguli sunt introduse într-un
proiect de lege pregătit să fie aplicat, scrie profit.ro.
Eticheta de produs va conține obligatoriu următoarele
elemente: 1. numele ș i prenumele/ denumirea
producătorului; 2. denumirea produsului; 3. localitatea
de origine; 4. data obținerii produsului; 5. prețul de
vânzare.
Pe lângă eticheta de produs, producătorii agricoli vor
avea noua obligație de a afișa vizibil la locul de
vânzare și următoarele documente: a) copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul
de comercializare vizată anual în cazul producătorilor
agricoli persoane fizice; b) copie după certificatului
de înregistrare la Registrul Comerțului în cazul
producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/
întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale.
Proiectul de lege stabilește că administratorii piețelor
au obligația de a informa autoritățile, pentru verificarea
activității de comercializare cu produse agricole,
despre faptul că eticheta nu a fost afișată, dacă este
cazul, la locul de vânzare de către producătorii
agricoli.

Tefelismul a scos capul
din găoace și s-a înălțat
cu adevărat pe vremea
lui Barack Obama

de Ion Cristoiu

Tefelismul occidental îl înjură azi pe Donald Trump,
care a lichidat Statul Islamic în 10 luni și îl slăvește
pe fostul președinte Barack Hussein Obama, care 3
ani a lăsat organizația teroristă să crească. Altfel
spus, de la Washington la București, tefelismul trăiește
din regrete bolnave. Cum a apărut tefelismul și care
este mecanismul intim prin care se ridică roboțeii
pentru “democrație”? Nu știe nimeni răspunsul la o
întrebare al cărei răspuns apare azi ca neesențial:
democrația tefelismului e oricum confiscată de părintele
său spiritual și material, controversatul miliardar american George Soros, iar ăsta nu are timp de filosofii.
Timpul e bani!
Democrația lui Soros
… este cea mai lăptoasă, cea mai suculentă și oferită
la cel mai bun preț în raport cu termenul de expirare.
Tefelismul a scos capul din găoace și s-a înălțat cu
adevărat pe vremea când triumfa cel pe care
președintele în exercițiu al SUA, Donald Trump, îl denumea delicat “cel mai slab președinte din istoria
nord-americană”- Barack Obama. Democrația pe care
și-a oferit-o Occidentul are o mulțime de părți bune
dar și un defect uriaș- nu selecteză valorile. Ca
urmare, un băiat care ar fi putut să conducă dificil o
gară de cartier, Barack, a fost pus între 2009-2017 să
conducă mega-puterea Statele Unite ale Americii. Tot
pe-atunci, o lume jurizată cu nebuni a decis că omul
care a bombardat șapte țări în opt ani va primi Premiul
Nobel pentru Pace. Și Obama chiar l-a primit.
Dincolo de Obama, premiul Nobel a fost pus la
vânzare la liber, prin chioșcurile de mărunțișuri.
Doar un exemplu. De 400 000 lire britanice
Lumea lui Barack Obama nu e suficient de strâmtă
ca să nu încapă acolo și George Soros, sfătuitorul
său autorizat pe probleme de neo-marxism, migranți
ilegali și expansiune. Pe 8 februarie 2018, cotidianul
britanic “The Telegraph” anunța că Soros, controversatul
miliardar nord-american și aliat statornic al lui Obama,
pe care unii îl numesc și “filantrop”, a investit 400
000 de lire britanice într-un plan secret de deturnare
a rezultatului votului Brexit (ieșirea UK din cadrul
UE). Concret, banii urmau să fie folosiți de un ONG
numit Best for Britain pentru obținerea sprijinului unor
politicieni ce trebuiau să se opună planului Coaliției
la guvernare (Conservatorii premierului Theresa May)
și să obțină organizarea unui alt Referendum.
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Conform unui document secret
… grupul urma să obțină (pe limba română, să
cumpere) voturi, să atragă dintre parlamentarii lui
May pentru a bloca votul final pe Brexit, să provoace
un al doilea Referendum sau chiar alegeri generale.
Faptul că un străin de Marea Britanie (cetățean nordamerican) numit George Soros investește în deturnarea
unui vot popular din Regatul Unit al Marii Britanii se
înscrie perfect în configurația de Stat Paralel: entități
periferice sociale (ONGuri) fac planuri finanțate pentru
deturnarea unei decizii a națiunii britanice și acționează
pentru punerea lor în practică. Dacă organizațiile
non- guvernamentale ale lui George Soros au căpătat
în timp un astfel de prestigiu, din Europa până în
Israel, devine complicat de înțeles de ce ar fi aceste
ONGuri mai “de încredere” în România?
În ianuarie 2018, Jean Claude Juncker (Comisia
Europeană) … și Donald Tusk (Parlamentul European),
chițibușari pe lângă perechea Soros-Obama, încă își
exprimau public speranța într-un al doilea Referendum
care va readuce Marea Britanie în Uniunea Europeană.
Disprețul fățiș exprimat de cei doi lideri europeni prin
astfel de declarații pentru decizia luată de britanicul de
rând la urna de vot (votul Brexit se consumase deja
din iunie 2016), era doar ruda mai săracă a disprețului
lui Soros pentru rezultatele votului Brexit și a obiceiului
globalistului-șef de a juca Democrația la păcănele:
Democrația perechii Obama-Soros se măsoară în
bani, iar dacă răsturnarea unui vot al națiunii britanice
valorează doar 400 000 de lire, atunci pentru complotul
respectiv, Regatul Britanic trebuia să impună și un
TVA special, prin procurori. Sub asaltul neo-marxismului
cultivat de ONGurile lui Soros, Democrația occidentală
a ajuns să se comporte azi ca o damă de consumație,
care poate să confirme sau să refuze: ca efect secundar,
ea poate fi opțională, în funcție de Politicile și comploturile
din spatele ușilor închise. Lumina nu mai vine suficient
dinspre Moscova, mai primește forță direct dinspre
birourile fundației- fanion a lui George Soros, Open
Society Foundations, din New York.
Toți oamenii lui Soros
… cu pretenții de lideri UE vorbesc zilnic în numele
europenilor și își încasează beneficiile din munca europenilor. Dezastrele rămase în urma lor nu sunt
vizibile decât din avion și sunt invariabil răsplătite
fiindcă așa cere democrația adaptată marxist pentru
ei. În Statele Unite, dezastrul lăsat în economie și
politică externă de Barack Obama a fost, spre exemplu,
răsplătit de Stat cu o casă la două mile distanță de
Casa Albă, Washington DC. Obama i-a predat
inventarul lui Donald Trump cu aerul că Statele Unite
chiar au avut președinție și secretariat de stat în
ultimii ani. Eventual, dacă în locul Secretarului de
Stat John Kerry, Obama ar fi pus un porumbel călător,
probabil că efectele “eforturilor diplomatice” ale
administrației sale ar fi fost cvasisimilare.
Doar că s-ar fi economisit banii cu călătoriile.
Pe mandatele Obama … relațiile administrației americane cu Israel au fost practic înghețate, iar tratativele
problemei palestiniene au rămas perfect blocate. Tot
atunci, Rusia a ieșit din bârlog și și-a trimis avioanele
și navele de luptă acolo unde a vrut și cum a vrut,
preluând inițiativa în Siria și în alte zone ale lumii.
Practic, nu a mai funcționat niciun tratat de control al
armelor convenționale sau nucleare și toată lumeaproști sau deștepți, s-au înarmat. Mandatul lui Obama
a făcut din Iran o putere regională după un tratat
nuclear extrem de contestat (cruntă ironie, Iran fiind
descris sporadic prin cercurile NATO tocmai ca fiind
una dintre amenințările ce necesitau scut anti-rachetă
în România) și tot Obama a relansat relațiile cu
dictatura din Cuba: liderul suprem cubanez Fidel
Castro a refuzat, însă, să îl întâlnească. Penitenciarul
extra-judiciar Guantanamo (Cuba) a rămas la locul
lui, trupele americane din Irak și Afganistan nu au
fost retrase.

Cel puțin succesorul lui Obama, Trump nu șia ascuns
niciodată intenția de a le păstra, dar pentru Obama
intrau la categoria “promisiuni electorale”. Tensiunile
inter-rasiale au atins un apogeu nemaiîntâlnit în Statele
Unite pe mandatele Obama, iar amenințările și atentatele
extremiștilor musulmani aproape au intrat în rutina
zilnică. Obama a înarmat miliții islamiste în Siria, uitând
că talibanii au întors armele împotriva SUA într-un
context similar și tot Barack Obama a dansat tango în
Argentina când Europa își plângea morții după atentatele
teroriste comise de ISIS în Belgia.
Tot pe mandatele Obama
… începând din 2014, milioane de migranți neidentificați
din Asia și Africa au intrat ilegal în Europa- ajutați de
ONGuri sorosiste sau pe Fonduri Norvegiene, după
ce SUA distrusese Libia cu aviația. Administrația SUA
nu s-a implicat în preluarea umanitară a unora dintre
migranții transportați de vasele unor traficanți de carne
vie, iar NATO nu s-a implicat să vâneze traficanții –
așa încât Obama a scos cartofii copți din foc cu
mâinile Europei, prin tartorii UE Angela Merkel, J.C.
Junker și Francois Hollande, care au preluat milioane
de migranți economici din state cu potențial terorist.
Azi, serviciile secrete occidentale avertizează că acele
coloane de refugiați care ajung în Europa sunt împănate
cu radicali islamiști ai ISIS, dar Obama nu are dureri
de cap semnificative. Faptul că defectorul Edward
Snowden, refugiat la Moscova, a descris mecanismul
de Big Brother prin care serviciile de securitate
americane au derulat un program uriaș de supraveghere
a comunicațiilor europene, nu i-a afectat bruma de
imagine lui Obama- asta, fiindcă lumea a început din
vremea sa, să asimileze Democrația cu supravegherea
făcută prin serviciile secrete. Big Brother nu mai erau
activiștii de partid din statele comuniste care notau în
carnețele, ci camera video și serverul instalate sub
administrația cripto-capitalistului Barack Obama.
De unde a apărut perechea Soros-Obama
Perechea George Soros- Barack Hussein Obama a
apărut din neantul unui Occident plat și ipocrit, plictisit
de atâta capitalism și decis să cârmească spre stânga
troțkistă. Ce valori apără perechea Soros- Obama și
prin cine e apărată perechea celor două “valori”?
Pumnul e la mare preț. Celebrul actor american
Robert de Niro declara pe perioada campaniei
electorale din SUA, că Donald Trump (marele rival al
președintelui SUA, Barack Obama) este un “prost”,
un “câine”, un “porc” și că l-ar lovi cu pumnul în față.
Lumea a aplaudat. Câteva săptămâni mai târziu,
Barack Obama l-a decorat pe de Niro cu Medalia
Libertății. Dai un pumn, iei o tinichea.
Lumea a aplaudat din nou. N-am fost prezenți acolo,
ca să vedem dacă Robert de Niro a dat din coadă la
ceremonie. Credem, însă, că dacă el, Robert de Niro,
se bagă în aceeași barcă a miliardarului Soros, în niște
jocuri politice sordide pe care poate nici nu le înțelege
complet, atunci adolescenții care l-au ales ca model de
viață se află sub risc. Asta, fiindcă ei ar putea eventual
să înțeleagă că dacă înfigi un pumn, poți primi o
medalie fără să mai organizezi și meciul de box. Ori
asta nu mai e viață reală, e doar Hollywood.
E greu uneori pentru europeni … să mai înțeleagă
democrația americană când ei înșiși, americanii, apar
ca fiind confuzi. Românii au crezut pentru un timp, că
lupta electorală din SUA este pusă în mișcare cu zei,
nu cu oameni. Caragiale, însă, a fost, este și va fi
prezent și la Washington. Ura cu care este contestat
în SUA președintele Donald Trump în SUA nu a oferit
europenilor decât un jalnic spectacol, care arată un
mega-stat care, sub administrația Barack Hussein
Obama, a crescut mari extrema stângă și mișcările
anarhiste. Perechea Soros-Barack Obama arată bine,
deși nu locuiește într-un restaurant McDonalds: ei
mănâncă zilnic Democrație pe pâine. Nu-i întreba ce
pot face pentru țară, ei sunt globaliști: întreabă-i mai
degrabă ce halesc la prânz.
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IN MEMORIAM

Romanian Journal • New York

TIBERIU HORVATH

(4 dec. 1919 – 14 feb. 2018)

Tiberiu Horvath, compatriotul nostru, s-a stins din viața terestră la 99 de ani și s-a dus să se odihnească în
lumea eternă.
De profesie arhitect, Tibi (cum îi spuneau prietenii) a fost, timp de peste două decenii, vicepreședinte
al Băncii de Investiții din România, post echivalent cu acela de ministru-adjunct.
În 1976, la 56 de ani, urmând chemarea inimii, el imigrează în Statele Unite ale Americii și se
stabilește la New York. Fiind o personalitate luminoasă, cu o fire comunicativă și cu un caracter frumos,
Tibi și-a făcut mulți prieteni și a fost apreciat de oamenii cu care a venit în contact.
În editura proprie ”H&H Promotion Publisher”, a publicat cărți ale unor români talentați din Statele
Unite. Tot aici, în anul 2010, cunoștințele sale în ”tainele” computerului le-a sintetizat în cartea ”Secretele
computerului creator”, un manual util pentru cei care doresc să știe cum să lucreze la computer. Cartea ”În
pas cu timpul la 92 de ani”, scrisă de Tibi în 2011, îmbogățește memorialistica diasporei româno-americane.
Amalia, soția lui Tibi, exprimă liric dragostea pentru cel plecat nu de mult la Domnul:
”Viața este dar divin, este o floare
Ale cărei petale cresc și descresc
Cu fiecare clipă din zi și din an.
Viața e rază de lumină,
Te naște, te crește și te ocrotește.
Când floarea se ofilește,
Lumina te adoarme în numele Treimii.
*
Tibi iubește viața și o divinizează
Cu fiecare clipă înfruntă furtuni
Și obstacole, cu elan tineresc.
Iubește arta și muzica naturii
Amintiri arzătoare
Cu fiecare flacără mântuitoare
Viața plânge-n el cu fiecare suflare
Și ține sufletul strâns
Care încet-încet se evaporă în zare.”

Iată câteva dintre opiniile unor români despre omul Tiberiu Horvath.
Pr.Prof.Dr. THEODOR DAMIAN: ”Nicio artă nu-i mai grea ca arta vieții, iar în viață cel mai dificil lucru este relația cu ceilalți. Aici Tibi este un
artist autentic. Noblețea firii lui, optimismul ce-l caracterizează - de aici zâmbetul pe buze și cuvântul de bucurie și încurajare ce-l oferă când îl
întâlnești - îl fac o prezență plăcută și căutată.”
Prof.Univ. AUREL SASU: ”Tibi Horvath este o poveste frumoasă. Omul este discret-sentimental, fără idolatria falselor cucernicii. Venind din
lumea cifrelor, este, în același timp, cu abilitate, intransigent și subtil pasionat al stărilor de ficțiune.”
Prof. Univ. MIHAELA ALBU: ”El [Tiberiu Horvath] reprezintă reperul de longevitate, iubire și trăire a vieții la cote maxime, așa cum ar trebui so facem toți, dacă am avea permanent în minte destinul nostru de ființe trecătoare.”
SANDA GEORGESCU: ”Tibi este un amic de nădeje și pe cuvântul lui poți întotdeauna conta. Tibi are multe calități: muncitor, serios și dedicat
activităților pe care le întreprinde. Este foarte îndemânatic și meticulous, un perfecționist.”
VERONICA BALAJ, jurnalistă RTV Timișoara: ”Tibi […] are structura unui lord. În contemporaneitate, când lumea este plină de reacții rapide,
impulsive, fără ștaif, fără eleganță, fără diplomația protectoare a celuilalt sau de atitudini pline de prefăcătorie sau sadism, de violență sau îngâmfare, Tibi este o persoană care poate da exemplu de cumpătare și loialitate.”
VASILE BĂDĂLUȚĂ, fondator și director ”Romanian Journal”: ”Pe domnul Tiberiu Horvath l-am apreciat întotdeauna pentru respectul cu carei tratează pe semenii lui și pentru pofta de viață care i se citește pe față și în întreaga atitudine.”
Ing.VALERIU și ZOE MOLDOVEANU: ”Dragul nostru Tibi, […] ai devenit pentru noi un etalon de energie, pasiune și optimism. Firea ta delicată,
deschisă și mereu veselă ne-a determinat să te alegem cu drag printre adevărații prieteni.”
Prof.Univ.Dr.ADRIAN DINU RACHIERU: ”Om informat, cumpătat, parolist și perfecționist, Tibi este un
prieten de nădejde; de mare ajutor pentru noii veniți, nerefuzând pe cineva. Îndrăgostit de viață
(cum recunoaște), domnul Horvath a trăit printre români, vădind o invidiabilă tinerețe a spiritului.”
VLADIMIR & VIKA WERTSMAN: ”Cu obârșia comună de…milenii/Și prietenie de câteva…
decenii/Te-am prețuit ca artist și scriitor/Producător de multe cărți și editor.”

În partea introductivă a cărții ”În pas cu timpul la 92 de ani”, Tibi mărturisește:
”Nimic nu este mai frumos pe această lume decât trăirea și retrăirea, prin amintiri, a
experiențelor unice pe care noi, oamenii, le-am traversat și ale căror urme, prin timp, ne
fac de neuitat în memoria celor care ne-au apreciat… Rememorarea este modalitatea,
aflată la îndemâna oricui, de a readuce la viață un om, prin pomenirea lui.” Iar spre
finalul cărții, gândurile se concentrează în propoziții memorabile: ”Consider că prin
fiecare cuvânt și prin fiecare privire ne definim și îi definim pe alții… Atunci când
cineva își va aminti de mine și mă va aprecia, îmi va prelungi viața dincolo de existența
fizică. Amintirea despre cineva care trăiește sau care nu mai este printre noi este modalitatea
de a-l readuce la o viață nouă, cea spirituală, și de a-l cinsti prin pomenire.” Este ceea ce am
încercat să prezentăm.
Domnul să-l odihnească în pace pe prietenul nostru Tiberiu Horvath!
Redacția ”Romanian Journal”
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de Avocat Robert S. Popescu ESQ

DOVEDIREA ŞI RECUPERAREA ÎMPRUMUTULUI

M

ajoritatea dintre noi ne-am confruntat cu împrumuturi de-a lungul vietii.
Fie că am împrumutat pe cineva, fie că am primit un împrumut de la
altii, toti cunoastem obligatiile ce izvorăsc din astfel de tranzactii.
Scopul acestui articol este de a arăta metoda cea mai clară, directă si simplă
pentru a dovedi împrumutul făcut. Fără un document scris, constatator al
acestui împrumut, se pot naste nenumărate semne de întrebare, neîntelegeri
si litigii complexe si îndelungate.

Este indicat ca persoanei împrumutate să i se ceară să semneze un asanumit “Promissory Note” care să contină toate detaliile împrumutului, inclusiv:
Numele si adresa persoanei împrumutate;
Numele si adresa persoanei care avansează împrumutul;
Data împrumutului;
Suma împrumutată;
Data sau datele la care împrumutul va fi returnat în întregime, fie printr-o
singură plată, fie esalonat;
Felul în care împrumutul se va returna;
Dobânda ce urmează a fi percepută (sau precizare că nu va fi percepută
nicio dobândă);
Consecintele neplătii la timp.

Este foarte important ca documentul întocmit cu datele de mai sus să fie
semnat de persoana care primeste banii sub formă de împrumut (ideal si
notarizat).
Cu cât suma împrumutată este mai mare, cu atât mai multă atentie trebuie
acordată documentelor doveditoare. În acest sens, părtile pot discuta posibilitatea unei ipoteci asupra proprietătilor imobiliare ale persoanei împrumutate pentru a garanta returnarea împrumutului. Dacă cel împrumutat nu este
în măsură să prezinte o garantie serioasă, este indicat ca "Promissory Note"ul să fie semnat si de cel putin o altă persoană care să poate fi tinută
răspunzatoare pentru returnarea banilor. Astfel de cosemnatar devine garantor.
Este esential să se prevadă în contractul de împrumut toate consecintele
neplătii la timp. Acestea pot include perceperea unei dobânzi mai ridicate
precum si plata tuturor cheltuielilor de judecată în eventualitatea recurgerii
la justitie pentru recuperarea sumei împrumutate.

De asemenea, se poate stabili în contractul de împrumut si instanta care va

avea competenta să solutioneze eventualele neîntelegeri care vor izvorî din

această tranzactie. O astfel de clauză este deosebit de importantă mai ales
când părtile locuiesc în state diferite sau în tări diferite.

Odată semnat, originalul contractului de împrumut trebuie păstrat în

sigurantă de cel care a dat împrumutul. Copiile nu au valoarea originalului.

Acest contract original se distruge sau se predă împrumutatului la data restituirii împrumutului.

Este de retinut faptul că, dacă plata nu se face la timp, în cele mai multe ju-

risdictii actiunea judecătorească pentru restituire se prescrie în termen de
sase ani de la data când plata trebuia să fie făcută.

În măsura în care nu s-a întocmit un document precum este sugerat mai

sus, este posibil ca cel împrumutat să fie tras la răspundere în instantă bazat

si pe alte dovezi inferioare. Acestea pot cuprinde martori oculari si cecuri încasate de cel împrumutat.

Avocat Robert Popescu
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ACTUALITATE

Români arestați la Berlin

după ce au tranșat o capră la ZOO

Autoritățile din Berlin au reținut doi români, aceștia fiind acuzați
că ar fi ucis și tranșat o capră de Angora gestantă la o grădină
zoologică.
Cazul șocant s-a petrecut la doar câteva săptămâni după ce o
oaie a fost găsită tăiată în tufișuri.
Cei doi români au fost eținuți duminică, în timp ce se îndepărtau
de gardul grădinii zoologice din Haseheide, în mod normal un
loc liniștit pentru ca părinții să-și ia copiii să se uite la animalele
drăguțe și să meargă cu ponei, informează dw.com.
Unul dintre bărbați a fost găsit cu un cuțit care avea urme de
sânge. Nu departe, poliția a găsit un rucsac cu picioarele
animalelor și mănuși murdare de sânge, a raportat Berlin
Morgen Post.
Capra de Angora, pe nume
Lilly, a fost găsită tranșată.
Avea gâtul tăiat și părțile
corpului erau separate,
aceasta fiind gestantă și
aștepta trei iezi. Polițiștii
cred că românii au confundat capra cu o oaie.
Capra Angora este originară
din Turcia, iar însemnari despre capra Angora exista inca din
vremuri biblice, lana de mohair fiind pentru prima oara mentionata
de Moise.
Caprele Angora au fost crescute inca din Paleolitic, de catre
popoarele de kurzi, vechii locuitori ai Lumii Vechi.
In Europa, caprele din rasa Angora au fost aduse de catre
imparatul Charles al V-lea, in jurul anului 1554. In Statele Unite
ale Americii, capra Angora a ajuns abia in anul 1849.
De-a lungul timpului, mohairul a devenit un produs de lux,
foarte cautat pe piata, inca din secolul al XIX-lea. Pentru a mari
productia de mohair, turcii au inceput si un program intens de
imbunatatire a altor rase de capre, pe care le-au incrucisat cu
berbeci din rasa Angora.

Săptămâna modei.
Regina Elisabeta a II-a,
apariție surprinzătoare

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marţi o apariţie
surpriză în primul rând al unei defilări de la Săptămâna Modei
de la Londra, urmărind o prezentare a designerului Richard
Quinn, relatează Reuters şi Press Association.
Regina în vârstă de 91 de ani, îmbrăcată într-un costum albastru
deschis, a stat alături de Anna Wintour, redactorul şef al revistei
americane de modă Vogue, în timp ce modelele au prezentat o
serie de creaţii îndrăzneţe şi viu colorate în finalul Săptămânii
Modei de la Londra.
Suverana i-a decernat ulterior lui Quinn premiul inaugural al
reginei Elisabeta a II-a pentru design britanic.
Premiul a fost instituit pentru a recunoaşte rolul jucat de industria
modei în societate şi diplomaţie, a precizat Palatul Buckingham
într-un comunicat.
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Distincţia va fi acordată
anual unui designer britanic în ascensiune care
arată
un
talent
excepţional şi originalitate,
se
mai
menţionează în textul
citat.
Designerul născut la
Londra şi-a lansat brandul cu acelaşi nume în 2016. "Specializat în creaţii pentru femei
şi textile, colecţiile sale sunt îndrăzneţe şi emoţionale, creând o
viziune progresistă şi fără teamă", scrie despre el site-ul The
London Fashion Week.
Luni, regina a invitat designerii de modă şi modelele la o
recepţie la Palatul Buckingham.

'Camelicious', lapte praf
din lapte de cămilă

O companie cu sediul în Emiratele Arabe Unite a informat
despre producerea primului lapte praf pentru sugari pe bază de
lapte de cămilă, destinat în principal bebeluşilor care au
intoleranţă la laptele de vacă, relatează marţi AFP.
'Camelicious', un produs
realizat de Emirates Industry for Camel Milk
and Products, a fost
prezentat cu ocazia
evenimentului Gulfood
2018,
un
salon
internaţional de alimente
şi băuturi care se
desfăşoară în perioada
18 -22 februarie la
Dubai.
Acest tip de lapte, recomandat copiilor cu vârste de între 1 şi 3
ani, este destinat în principal bebeluşilor care au intoleranţă la
laptele de vacă. Spre deosebire de laptele de vacă, cel de
cămilă nu produce alergii proteice şi este bogat în insulină.
Laptele de cămilă este la fel de hrănitor ca laptele uman, având
o compoziţie chimică asemănătoare cu acesta, spun specialiştii.
În plus, laptele de cămilă are un conţinut ridicat de vitamina C.
Aşa se explică rezistenţa fizică a beduinilor care călătoreau zile
în şir prin deşert, fără să consume legume şi fructe, bogate în
vitamine şi în minerale. În schimb, ei îşi procurau proteinele din
laptele de cămilă.
În ultimii ani, laptele şi carnea de cămilă au dobândit popularitate
în ţările din Golf, prin dezvoltarea unor produse precum carpaccio,
hamburgeri şi acum laptele praf pentru bebeluşi. Compania a
calificat produsul drept 'primul lapte instant din lume pe bază de
lapte de cămilă'.
'Laptele de cămilă face parte integrantă din cultura arabă şi
islamică în general şi din patrimoniul Emiratelor Arabe Unite în
particular', a declarat Said Juma ben Subaih, director general al
Emirates Industry for Camel Milk and Products.

ȘOCANT Motivul pentru care soțul

actriței din Las Fierbinți i-a tăiat
gâtul, iar apoi s-a aruncat pe geam

O veste teribilă a cutremurat România, marți! O actriță din
serialul „Las Fierbinți” a fost ucisă cu sânge rece de soț. Potrivit
informațiilor prezentate în mass-media, bărbatul de 35 de ani ia tăiat gâtul actriței Anastasia Cecati, cunoscută cu numele de
scenă Anastasia Cia.
Acum, ies la iveală informații noi despre crima care a șocat
întreaga țară. Apropiații Anastasiei Cecati susțin că între cei doi
soți era o problemă mai veche. Stomatologul se afla la a doua
căsătorie și devenise tată, cu doar trei săptămâni în urmă. Asta
nu l-a împiedicat s-o ucidă pe mama fetiței lui. Fetița de doar trei
săptămâni se afla în locuință, în momentul în care s-a petrecut
întreaga scenă halucinantă. După ce și-a omorât soția, bărbatul
s-a aruncat de la etajul 7. Acesta era de profesie stomatolog.
Anastasia Cecati era o actriță și un model de succes, care se
stabilise în Dubai. Rudele acesteia dezvălui că Anastasia și
soțul său nu mai locuiau de ceva timp împreună și că bărbatul
avea și o altă familie, cu fosta soție.
Mai mult, în ziua tragediei, acesta se afla în vizită la Anastasia
Cecati, pentru a-și vedea copilul. La scurt timp după ce bărbatul
și-a făcut apariția, au început certurile, iar soțul Anastasiei a devenit violent. Ulterior, el i-a tăiat gâtul Anastasiei Cecati, iar apoi l-a
sunat pe nașul său și l-a implorat să aibă grijă de fetița lui. După
aceea, el s-a aruncat de la etaj. Polițiștii au găsit-o pe Anastasia
Cecati moartă, într-o baltă de sânge, iar bebelușul se afla într-o
cameră alăturată. Copilul a fost dus la spitalul din Chișinău.

SOV s-a dezlănțuit
din spatele gratiilor

Fostul mogul Sorin Ovidiu Vîntu iese la rampă din spatele gratiilor,
atrăgând atenția că, „în timp ce Dragnea habar n-are să guverneze
o țară, Iohannis habar n-are s-o conducă, iar Orban habar n-are pe
ce lume se află”, tânăra generație „doarme ca proasta în papuci”.
„Chinezii se pregătesc să cucerească lumea, americanii să cucerească
spațial, ungurii Transilvania și Dragnea DNA-ul. Mare om, mărețe
idealuri. Băi generație, m-am săturat până peste cap de tema care,
de un an de zile, este singura preocupare a coaliției de guvernare –
Justiția. În tot acest timp, singura rază de pozitivism care a mai
străbătut societatea românească a fost emanată de nou-venita premieriță, care a îndrăznit să împingă granițele competențelor femeiești
în zona exclusivistă și de elită a mânuitorilor de motostivuitoare. Și
tot așa, arzând etapele, vizionara noastră Vasilica va ajuta România
să facă saltul de la Mița Biciclista la Valentina Tractorista. Dincolo de
aceste mici împunsături, a devenit de domeniul evidenței că Dragnea
habar n-are să guverneze o țară, că Iohannis habar n-are s-o
conducă, că Orban habar n-are pe ce lume se află și că tu, generație,
dormi ca proasta-n papuci. Pe acest fond, pe nimeni nu mai miră
faptul că generația mea continuă să i-o tragă generației tale, din
toate pozițiile.”, este comentariul lui SOV, pe Facebook.

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Donald Trump Jr:
Preşedinția a adus pierderi
de SUTE MILIOANE de dolari

Preşedinţia lui Donald Trump a costat compania imobiliară a
familiei o sumă uriaşă prin pierderea unor afaceri, a spus
Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Albă,
relatează DPA, miercuri.
Donald Trump Jr, cel care
conduce în prezent Organizaţia Trump, care are afaceri
în întreaga lume, se află întro vizită de o săptămână în
India pentru a vinde proprietăţi de lux ale grupului Trump
în această ţară.
Compania nu semnează noi
acorduri cu parteneri de afaceri din afara SUA atât timp
cât Trump va fi în funcţie,
pentru a evita potenţiale conflicte de etică, a declarat
Trump Jr pentru cotidianul
Times of India.
"Ne abţinem de la a semna noi acorduri atât timp cât tatăl meu
este în funcţie. Refuzăm afaceri de sute de milioane de dolari în
întreaga lume", a spus el.
Afaceri blocate - Organizaţia Trump şi-a construit o reţea uriaşă
de potenţiale acorduri prin marketing şi negocieri intense timp
de peste un deceniu, însă acestea nu pot fi parafate acum, a
adăugat fiul preşedintelui american.
Omul de afaceri va vizita proiectele imobiliare ale grupului
Trump în patru oraşe indiene şi va avea de asemenea întâlniri
cu indieni bogaţi care au rezervat apartament în clădirile Trump.
El va susţine de asemenea un discurs de politică externă la un
eveniment unde premierul indian Narendra Modi va fi unul
dintre vorbitorii-cheie.
Avertisment în privința conflictului de interese - Activişti americani
şi mass-media din SUA au atras atenţia asupra unui conflict de
interese în legătură cu vizita lui Trump Jr în India, exprimânduşi îngrijorarea că activităţile de afaceri ale preşedintelui american
sunt amestecate cu politica externă a Washingtonului.
Organizaţia non-guvernamentală care luptă pentru transparenţă
'Citizens for Responsibility and Ethics in Washington' (CREW)
a evidenţiat relatările din media conform cărora preţurile apartamentelor din proiectele imobiliare ale grupului Trump în India
au crescut cu până la 30% de când Donald Trump a ajuns la
Casa Albă, relatează Agerpres.

Oprah Winfrey, donație uriașă.
Manifestație de amploare SUA.
Indicii că se pregăteste de
alegerile prezidențiale

Vedeta de televiziune Oprah
Winfrey a promis că va egala
donaţia de o jumătate de
milion de dolari a soţilor
George şi Amal Clooney
pentru a ajuta la organizarea
unei manifestaţii în favoarea
controlului armelor de foc
anunţată pentru 24 martie
la Washington, după atacul
armat dintr-un liceu din Florida soldat cu 17 morţi, relatează Reuters.
Oprah a scris pe Twitter că
este de acord cu demersul
actorului care a declarat că ''vieţile copiilor noştri depind de
asta'' şi a spus că va contribui cu o sumă similară la fondul
''March For Our Lives'' (Marş pentru vieţilor noastre).
Winfrey a adăugat pe Twitter că ''aceşti tineri care reprezintă o
inspiraţie'' îi amintesc de grupul de activişti Freedom Riders din
anii '60 ''care au spus la rândul lor 'Ne-am săturat iar vocile
noastre vor fi auzite'''.
Marţi, George Clooney a declarat că va participa la protestul de
luna viitoare alături de soţia sa, avocată specializată pe drepturile
omului, lăudând totodată ''curajul şi elocvenţa acestor tineri
băieţi şi fete de la liceul Stoneman Douglas".
Nume grele, implicate
Prin intermediul unui comunicat, actorul George Clooney a
anunţat că alături de soţia sa va dona o jumătate de milion de
dolari în numele copiilor lor. ''Familia noastră va fi prezentă la
24 martie alături de această generaţie incredibilă de tineri veniţi
din toată ţara şi, în numele copiilor noştri Ella şi Alexander, vom
face o donaţie de 500.000 de dolari pentru a ajuta la finanţarea
acestui eveniment capital. Viaţa copiilor noştri depinde de asta",
a adăugat el.

De la Jennifer Lopez şi Luis Fonsi, până la Kim Kardashian,
Ellen De Generes, Justin Bieber, Lady Gaga şi Cher, mai multe
celebrităţi americane au luat poziţie după atacul din Parkland
de miercuri pentru a solicita un control mai strict al armelor de
foc, relatează Agerpres.

Turcia: castrare chimică
a pedofililor

Autorităţile turce vor să introducă castrarea chimică a celor
care comit agresiuni sexuale asupra minorilor, a indicat marţi
ministrul turc al justiţiei, Abdülhamit Gül, transmite AFP.

'Tribunalele vor decide în ce priveşte punerea în aplicare şi
durata castrării chimice pentru suprimarea sau reducerea
dorinţei. Vom repune aceasta în discuţie peste câteva zile', a
afirmat Gül. Declaraţia ministrului justiţiei survine pe fondul
indignării declanşate în Turcia de agresarea unui copil de patru
ani şi jumătate de către un bărbat de 20 de ani, săptămâna
trecută, la o petrecere de nuntă în provincia Adana.
Conform agenţiei Anadolu, Parchetul a cerut marţi 66 de ani de
închisoare pentru presupusul agresor. Castrarea chimică fusese
introdusă în Turcia în iulie 2016 în cazul autorilor de violuri, dar
Consiliul de Stat s-a opus aplicării sale, motivând că 'definiţia
tratamentului şi limitele sale sunt vagi'.
Purtătorul de cuvânt al guvernului, Bekir Bozdag, a anunţat luni
că o comisie formată din şase miniştri, printre care şi Gül, va
examina mijloacele de luptă împotriva abuzurilor care îi vizează
pe copii. Numărul cazurilor de abuzuri asupra copiilor a crescut
de la 3.778 în 2006 la 21.189 în 2016, arată cifrele Ministerului
Justiţiei, difuzate de organizaţii de apărare a drepturilor omului.
În 2016, aproape 60% dintre suspecţi au fost condamnaţi, a
indicat Asociaţia turcă pentru drepturile omului (IHD). În opinia
ONG-ului 'Adunarea femeilor', castrarea chimică constituie 'o
pedeapsă în neconcordanţă cu legile moderne' şi care 'merge
împotriva drepturilor omului', asociaţia fiind de părere că 'soluţia
este să se renunţe la aplicarea de pedepse reduse în cazurile
de abuzuri împotriva copiilor'.

Circumcizia. Scandal pe tema
interzicerii practicii religioase

Islanda se află în pragul unui scandal legat de circumcizia noilor
născuți. Mai multe grupuri religioase condamnă un proiect de
lege prin care parlametul vrea să interzică circumcizia copiilor
din motive non-medicale, scrie BBC. Proiectul de lege ar impune un termen de închisoare de șase ani pentru oricine se face
vinovat de „eliminarea parțială sau a tuturor organelor sexuale
ale copilului", susținând că practica încalcă drepturile copilului.
Liderii evrei și musulmani au numit însă proiectul de lege un
atac împotriva libertății religioase, Islanda fiind prima țară
europeană care va interzice procedura.
Premierul Silja Dögg Gunnarsdóttir al Partidului Progresist,
care a prezentat proiectul de lege la începutul lunii, a declarat
că este vorba "despre drepturile copiilor, nu despre libertatea
de credință. Toată lumea are dreptul să creadă în ceea ce vrea,
dar drepturile copiilor vin peste dreptul la credință".
Islanda a adoptat o lege în 2005 privind interzicerea mutilării
genitale a femeilor, iar susținătorii acestei mișcări au comparato cu această lege. Proiectul de lege susține că circumcizia
„implică intervenții permanente asupra coprului unui copil care
îi pot provoca dureri severe".
Comunitățile evreiești nordice au emis o declarație care condamnă
interzicerea „ritualului central al" credința lor. „Sunteți pe cale
să atacați iudaismul într-un mod care se referă la evreii din
întreaga lume", se arată în scrisoarea deschisă.
Pentru cultura ebraică circumcizia este făcută noilor născuţi în
prima săptămână de viaţă. Agnes Sigurðardóttir (femeia episcop),
a cerut o reflexie generală, fiindcă după părerea sa proiectul de
lege incriminează credincioşii evrei şi musulmani. ''Sunt forme
de extremism pe care e bine să le evităm''.
Și Imamul Ahmad Seddeeq de la Centrul Cultural Islamic din Islanda a criticat această lege. „Este ... o parte a credinței
noastre", a spus el. „Este ceva care aduce atingere religiei
noastră și cred că încalcă libertatea religioasă".
Circumcizia este legală în întreaga Europă, deși practica devine
din ce în ce mai controversată.
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Evanghelistul Billy Graham a murit

Evanghelistul Billy Graham
a murit la vârsta de 99 de
ani, transmite BBC.
Graham a devenit unul dintre
cei mai cunoscuți promotori
ai creștinismului, dând
audiențe în întreaga lume în
arene mari, începând cu Londra în 1954.
El a murit la domiciliul său
din Montreat, Carolina de
Nord, a declarat purtătorul de cuvânt al Asociației Evangheliști
Billy Graham.
În decursul carierei sale de 60 de ani, se estimează că a predicat
personal 210 de milioane de oameni.
Cel mai renumit predicator
La nivel mondial, Billy Graham este cel mai renumit predicator
baptist din a doua jumătate a secolului 20 și una dintre cele mai
notorii personalități americane ale acestei perioade.
Aducând mesajul unei a doua renașteri, Billy Graham este
renumit pentru adunările evanghelistice organizate în întreaga
lume, care au produs convertiri masive.
Invitat obișnuit al Casei Albe sub zece președinți americani,
începând cu Harry S. Truman, pastorul Billy Graham este una
dintre cele mai mediatizate personalități din Statele Unite ale
Americii.

Declarații șocante ale ministrului
ungar de externe la adresa unui
omolog din UE: 'Este un idiot care
urăște Ungaria și joacă
după cum îi cântă Soros'

Șeful diplomației de la Budapesta a spus despre ministrul luxemburghez al afacerilor externe, Jean Asselborn, că este "un
idiot care urăște Ungaria și joacă după cum îi cântă Soros",
potrivit agenției ungare MTI. Știrea MTI a fost postată chiar pe
site-ul Guvernul ungar, versiunea în limba engleză, anunță
Digi24.ro.
"Ministrul Jean Asselborn urăște Ungaria, este un politician
susținător fanatic al imigrației, care vrea ca Europa, prin urmare
și Ungaria, să fie inundată de imigranți, a declarat Péter Szijjártó
pentru agenția MTI. Joacă după cum îi cântă George Soros și
amândoi sunt niște liberali extremiști care au poziții inacceptabile",
a subliniat Szijjártó.
Comentariul ministrului ungar de externe a venit în reacție la o
declarație pe care omologul luxemburghez o făcuse luni pentru
ediția online a publicației germane "Der Tagesspiegel” în legătură
cu așa-numitul pachetul legislativ "Stop Soros”, aflat în dezbaterea
Parlamentului de la Budapesta. UE trebuie să ia poziție și să-și
exprime indignarea, a spus Asselborn, care, în plus, a cerut
activarea Articolului 7 din Tratatul UE (ce prevede suspendarea
dreptului de vot).
"Jean Asselborn a depășit orice limite cu această din urmă
declarație”, a comentat Szijjártó. "El este un idiot, dar ungurii nu
sunt; maghiarii nu au nevoie de ideile prostești ale ministrului
luxemburghez de externe ca să știe ce e bine pentru ei”, a mai
spus șeful diplomației de la Budapesta.
Potrivit lui Péter Szijjártó, declarațiile lui Jean Asselborn arată
care este miza apropiatelor alegeri din aprilie (din Ungaria - n.r).
"Guvernul Orban apără securitatea Ungariei, dar ministrul luxemburghez de externe ar vrea să demoleze zidul de securitate
de la graniță, împreună cu George Soros și tovarășii lor de
principii din Ungaria, și să inunde țara cu imigranți”, a subliniat
Szijjártó, potrivit știrii MTI postate în varianta de limbă engleză a
site-ului Guvernului ungar.

Numărul imigranţilor
extracomunitari care au pătruns
ilegal în UE a scăzut în 2017

Numărul extracomunitarilor care au pătruns ilegal în Uniunea
Europeană a scăzut în anul 2017, fiind la cel mai mic nivel din
ultimii patru ani, anunţă Agenţia europeană pentru protecţia
frontierelor (Frontex), potrivit EUObserver.
În total, în anul 2017, în ţările Uniunii Europene au fost depistaţi
204.000 de imigranţi extracomunitari intraţi ilegal, a transmis
miercuri Frontex.
Marea Mediterană rămâne principala rută folosită de imigranţii
extracomunitari pentru ajungerea în ţările Uniunii Europene.
Pe de altă parte, autorităţile europene au repatriat voluntar
peste 14.000 de imigranţi anul trecut.
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Chirieac: În România
se PREGĂTEȘTE ceva

Bogdan Chirieac spune că lipsa reacțiilor politicienilor
în privința înregistrărilor prezentate de Vlad Cosma
arată că în România urmează să se întâmple ceva.
Analistul tinde să creadă că în România va urma o
campanie de blocare a presei.
"Politicenii nu au făcut nici un fel de declarații, cu
două excepții: Andreea Cosma, care este direct
implicată și o să râdeți, Traian Băsescu, care a făcut
o declarație curajoasă. Acest lucru arată că în România
urmează să se petreacă ceva, nu știu ce. Singurii
care vorbesc despre ceea ce se întâmplă în justiția
din România sunt cei din presă. Înseamnă că ori
crapă actualul sistem de stat mafiot, așa cum l-a
descris Traian Băsescu, lucru de care sincer mă îndoiesc, pentru că partenerii occidentali sunt obișnuiți
cu această structură, ori se va închide gura presei.
Mai degrabă, cred că va urma o întreagă campanie
de închidere a gurii presei: decredibilizare, fabricare
de dosare, lovituri economice fundamentale, așa cum
s-a mai întâmplat anul trecut pe vremea asta. Aici
cred că se va lucra. Nu știu cine face asta și nu e
treaba mea să aflu. Problema este că nu suntem
Federația Rusă. Suntem un stat NATO și UE," a
spus Bogdan Chirieac la România TV.
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FĂRĂ PRECEDENT:
Judecătorii au scris ISTORIE,
iar procurorii au fost CONDAMNAȚI

Judecătorii au aplicat una dintre cele mai mari lovituri
procurorilor DNA! S-a întâmplat într-o instanță din
București, iar decizia va afecta, pe viitor, toate acțiunile
DNA. Concret, Direcția condusă de Laura Codruța
Kovesi a fost condamnată pentru „încătușare excesivă”.
În decembrie 2015, avocatul Robert Roșu a fost
reținut de DNA pentru 24 de ore. El a fost dus în
instanță cu propunere de arestare preventivă. Ceea
ce e și mai important e că totul s-a întâmplat în
dosarul privind retrocedarea Fermei Băneasa. Însă,
cererea de arestare preventivă a fost respinsă de
judecători, scrie newsbv.ro.
Apoi, pe 22 februarie 2017, avocatul Robert Rosu a
introdus, la Tribunalul București, o acțiune civilă împotriva DNA, având ca obiect “acțiune în răspundere
delictuală”. Roșu a acuzat abuzul la care a fost supus
prin faptul că a fost încătușat și reținut de DNA
Brasov, iar în 15 februarie 2018, Tribunalul București
a pronunțat sentința.
Decizia judecătorilor, chiar dacă e în primă instanță,
e o adevărată lovitură pentru DNA. Instanța a stabilit
că avocatul a fost supus unui abuz, motiv pentru
care a obligat DNA la plata a 15.000 lei reprezentând
prejudiciu moral produs acestuia prin aplicarea unor
“măsuri de încatușare excesive”.

Românii au INVADAT Bruxellesul:
Suntem cei mai numeroşi străini,
după francezi

Românii formează în 2018, după francezi şi înaintea marocanilor,
al doilea grup de cetăţeni străini prezenţi la Bruxelles, conform
statisticii publicate marţi de Institutul bruxellez de statistică şi
analiză (IBSA), informează agenţia Belga.
Conform sursei citate, francezii reprezintă 15,2%, românii 9,3%,
iar marocanii 9% dintre străinii din Bruxelles. Anul trecut, românii
au luat locul marocanilor în această statistică, scrie agerpres.ro.
De altfel, regiunea Bruxelles găzduieşte 179 de naţionalităţi
diferite, în total 414.139 de persoane, dintre care 66% (275.167
de persoane) provin dintr-o ţară europeană.
Din afara UE, după marocani, cei mai numeroşi sunt congolezii
(2,1%) şi turcii (2,1%).
Potrivit IBSA, prezenţa românilor în capitala belgiană este
relativ recentă comparativ cu a altor comunităţi de imigranţi,
cum sunt, de pildă, marocanii sau italienii. În 1994, în regiunea
Bruxelles erau înregistraţi doar 864 de români, pentru ca, în
2017, aproape 40.000 să fie instalaţi legal.
Aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, deschiderea
frontierelor, dar mai ales o situaţie socio-economică mai puţin
bună i-au împins pe mulţi români spre alte ţări ale UE, printre care
Belgia, arată agenţia citată. Majoritatea românilor de la Bruxelles
(36%) aparţineau în 2014 categoriei de vârstă 30-44 de ani.
'Concentrată iniţial în Cartierul european şi la Pentagon, prezenţa
românilor în regiunea Bruxelles, în mod clar mai puţin legată
printr-o reţea decât a echivalentului său polonez, s-a dispersat
rapid într-un ansamblu de cartiere ale 'semilunii' sărace şi
periferiei sale vestice. Anderlecht, Koekelberg, Cartierul Maritim,
Laeken şi Brabant sunt cartiere unde românii reprezentau peste
5 % din populaţia totală la 1 ianuarie 2013', mai arată IBSA.
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Anca Sîrghie sau memoria consemnată

Printre distinșii oameni de litere și cu suflet mare pe
care comunitatea româno-americană din New York
are onoarea să-i aibă ca prieteni, un loc cu totul
aparte revine doamnei Prof.Univ.Dr. Anca Doina
Sîrghie care, în zilele lui ianuarie 2018 - când
celebrăm nașterea marelui nostru poet și ziarist
Mihai Eminescu - a fost invitata de onoare și
participantă la Simpozionul dedicat ”Luceafărului”
nostru în ale poeziei și în ale ziaristicii, simpozion
ajuns la cea
de-a XXV-a ediție.
Și în acest an, ca și în anii precedenți, comunicările
științifice au avut autori de seamă care au asigurat
simpozionului o calitate academică.
Duminică, 14 ianuarie, în partea a doua a simpozionului, care a avut loc în
sala socială a Bisericii ”Sf. Apostoli Petru & Pavel” din Astoria, Queens, NY, în
cadrul Cenaclului ”Mihai Eminescu” condus de Prof.Univ.Dr. Theodor Damian,
a fost lansată cartea ”America visului românesc” a cărei autoare este doamna
Anca Sîrghie.
Simpozionul s-a bucurat de prezența Consulului General al României la New
York, domnul Cătălin Radu Dancu, și a consulului ministru consilier dr. Călin
Radu Ancuța.
Despre carte și despre personalitatea autoarei au vorbit în termeni elogioși:
Prof.Univ.Dr. Theodor Damian, președintele cenaclului, criticul și istoricul literar
M.N.Rusu, Prof.Univ. Valentina Ciaprazi și Mariana Terra, editor al ziarului
”Romanian Journal”.
* * *
Cartea ”America visului românesc” apărută anul trecut în editura D*A*S*
din Sibiu - este memoria recuperată
despre locuri, oameni și întâmplări
demne de notat și aducătoare de bucurii
în sufletul dornic de comunicare cu
sine și cu semenii. Numeroase fotografii
ilustrează momente dragi din viața autoarei și a prietenilor domniei sale.
Cuvintele din dedicația cărții impresionează prin mesajul de o mare profunzime: ”Cât timp locuiesc în Limba
Română, limba strămoșilor și a copiilor
stabiliți dincolo de Atlantic, mă simt
acasă și pe continentul american, dialogând cu prieteni de viață și de condei.”
Volumul este structurat în trei
mari capitole: ”Reportaje”, ”A da și a
lua interviuri”, ”Recenzii și eseuri” care,
la rândul lor, se ramifică în titluri, cum
sunt: ”Printre românii Statelor Unite ale Americii”, ”Un drum în spirit, de la Sibiu
spre America”, ”Cinci pași prin diaspora românilor nord-americani”, ”Ziua limbii
române la Montreal”, ”O neîncăpătoare sărbătorire a lui Mihai Eminescu la New
York”, ”Alteța sa regală, limba română!”, ”Iubește-mă... America!”.
În ”Cuvânt înainte”, pr. Gheorghe Naghi din Sacramento, California, vorbește
cu admirație despre Doamna Profesor Doctor Anca Sîrghie, subliniindu-i ”impresionanta activitate didactică și publicistică, numeroasele comunicări științifice
prezentate în fața asociațiilor, centrelor culturale și întâlnirilor de suflet cu românii
de peste Ocean”, pentru ca în final să o considere pe bună dreptate, ”o adevărată
ambasadoare a slovei și culturii sibiene din țară, Europa și America”.
În cele câteva pagini intitulate ”My American Dream”, autoarea face o scurtă
incursiune în istoria familiei sale și explică de ce românii vedeau America drept un
tărâm de realizare a visului de prosperitate. ”Spre deosebire de oamenii generațiilor
anterioare care, odată plecați, erau plecați pentru tot restul vieții, „Atlanticul poate
deveni azi un liant între părțile îndepărtate geografic, dar unite spiritual”. Din
acest punct de vedere, cartea cuprinde relatări ale românilor-americani, căci,
potrivit autoarei, ”American Dream a devenit și visul meu, născut din credința că
acolo, în Lumea Nouă, avem multe de făcut și noi, românii din țară. Destin de
familie!/ Destin de generație!/ Destin național în universalitate!” Iată o superbă
mărturisire de credință!
Vorbind despre românii-americani cu visele, cu realizările și cu eșecurile lor
în diverse domenii, autoarea face mereu o raportare la România și este mâhnită
când constată că, în America, după două-trei generații, limba română se pierde
uitată: ”Cine ar putea bănui cât de încrâncenată voință trebuie să fi animat pe
bunii și străbunii românilor de azi, ajunși la început de secol XXI la a treia și a
patra generație americană și care nu mai păstrează nici amintirea limbii vorbite
de înaintașii lor?”
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Descriind succint munca imigranților ca fiind ”un eroism ferit de tentația jefuirii
avuțiilor nemuncite de ei, cu care este mânjită astăzi cinstea tradițional-românească
a contemporanilor noștri”, scriitoarea constată cu mâhnire că, de multe ori,
românii din străinătate sunt confundați cu țiganii necinstiți. Astfel de referiri la
situația social-economică și politică din țară sunt frecvente și bine conturate
conferind textului tușeul credibilității și luând cititorul ca martor și ca participant.
În reportajul ”Cinci pași prin diaspora românilor nord-americani”, Anca Sîrghie
conturează magistral personalitatea luminoasă a unui lider de cultură. Acesta
trebuie să fie ”înzestrat cu spirit organizatoric, în stare să câștige prin prestigiul
său cultural încrederea grupului în care activează” și să aibă ”calități manageriale”.
În New York, acest lider este preotul Prof.Univ.Dr. Theodor Damian, ”omul care
sfințește locul” și care a înființat și conduce din 1993 Cenaclul literar ”Mihai
Eminescu” în care lansează nu numai propriile cărți, dar și cărți ale multor scriitori
din diaspora și din România. Portretul domnului Theodor Damian surprinde
trăsături definitorii de mare valoare: ”Nu există un eveniment cultural sau istoric
românesc important care, în colectivitatea adunată în jurul părintelui Damian, să
nu fie marcat cu toată însuflețirea. Secretul succesului constă în modul cum el
atrage spre activitățile proiectate oameni de spirit valoroși, fie prin colaborări de
lungă durată, fie prin invitarea unor specialiști ai domeniului la manifestări de
profil, unii sosiți din România, alții aflați în preajma sa la New York”.
În reportajul ”O exemplară tradiție culturală la românii de la New York”, Anca
Sîrghie vorbește, cu o superbă mândrie românească, despre Simpozionul ”Mihai
Eminescu” organizat, în anul 2007, de preotul Theodor Damian la Universitatea
Harvard. Aceasta a fost prima manifestare oficială în care s-a vorbit despre
Eminescu la celebra universitate americană. Și pentru că, din păcate, unii
compatrioți încearcă să submineze valoarea lui Eminescu, autoarea precizează
în termeni fermi: ”Eu socotesc că niciun alt scriitor român nu a pătruns în ultimul
secol și jumătate atât de adânc în conștiința poporului nostru, `de la vlădică la
opincă `, aidoma zămislitorului de geniu al acestui Luceafăr unic; (...) nu există
niciun creator care să poată lua locul lui Mihai Eminescu, ca simbol identitar al
românilor”.
În ”Povestea românilor din Michigan”, de la `mia și drumul` la `loteria vizelor`,
autoarea meditează asupra cărților de valoare, ”cărți binecuvântate care sintetizează
esențele existenței umane, experiențele plenare, ce merită să fie preluate de
generațiile viitorului”.
O astfel de carte este această confesiune, ”America visului românesc”, în care
parcă ne recunoaștem și noi, (cel puțin parțial). Căci toți cei care am imigrat pe
continentul nord-american am sperat să găsim în ”țara făgăduinței” o bogăție
care să ni se ofere. Dar nu, visul românilor despre America a rămas doar un vis,
poate o speranță pentru mulți dintre noi. Și nu America este de vină, ci noi, cei
care n-am știut sau n-am putut să transformăm visul în realitate. Cu toate
acestea, este minunat să trăiești în această țară, căci depinde numai de tine ce
vei face cu viața ta.
Cartea doamnei Anca Sîrghie îmbină măiestrit narațiunea cu descrierea și cu
reflecțiile personale care conduc cititorul pe drumurile fizice americane, dar și pe
acelea ale gândului, ale bucuriei de a trăi și de a cunoaște mai bine și mai mult. O
carte despre românii care se bucură de marele și fascinantul spectacol al lumii.
prof. Mariana Terra

PRECIZĂRI

la interviul cu prof. Ștefan Stoenescu, interviu publicat în Romanian Journal la 22
noiembrie 2017.

Rămânerea în Occident s-a datorat în primul rând amenințărilor proferate la
Ambasada României din Londra că, dacă nu voi participa de 15 septembrie la deschiderea festivă a anului universitar de pe campusul Politehnicii din București,
să mă consider demis din învațământul superior românesc. Acest fapt ar fi
însemnat că mi se interzică să țin cele două conferințe asupra literaturii române la
Emmanuel College al Universității Cambridge, motiv pentru care tocmai ajunsesem
în Anglia.
Privitor la titlul universitar obținut la Cornell University, acesta este cel de
Master of Arts in Comparative Literature acordat în 1990, o dată cu susținerea examenelor premergătoare Disertației, ceea ce conferă calitatea de Ph.D. Candidate,
adică de aspirant la titlul de doctor. Disertația privind <Receptarea Scrierilor
Exilice ale Poetului Latin Publius Ovidius Naso în Modernitatea Târzie> se află în
stadiul de Work in progress.
prof. Ștefan Stoenescu, Ithaca, NY.
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Rânduieli Bisericeşti

Zile de post si posturi
• Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti
• Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie )
• Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul ( 29 august )
• Inaltarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie )
• Postul Sfintelor Pasti ( 19 februarie - 7 aprilie )
• Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 4 iunie - 28 iunie )

• Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 14 august )
• Postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )
Zile in care nu se savarseste Sfanta Liturghie
• Miercuri si vineri in saptamana dinaintea Postului Sfintelor Pasti (4 aprilie si
6 aprilie )
• Luni si marti in prima saptamana a Postului Sfintelor Pasti ( 9 aprilie si 10 aprilie)
• Vineri in saptamana Patimilor ( 6 aprilie )

u se fac nunti
• In toate zilele de post de peste an
• In zilele Praznicelor imparatesti si in ajunul acestora
• In saptamana lasatului sec de carne ( 11 februarie - 17 februarie )
• In Postul Sfintelor Pasti ( 18 februarie - 8 aprilie )
• In Saptamana Luminata ( 9 aprilie - 15 aprilie )
• In Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 4 iunie - 28 iunie )
• In Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 15 august )

• In postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )
• In perioada de la Craciun pana la Boboteaza (25 decembrie - 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti naţionale
• Inaltarea Domnului - Ziua Eroilor ( 17 mai )
• Sf. Apostol Andrei cel intai chemat - Ocrotitorul Romaniei ( 30 noiembrie )
• Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza
• 1 si 2 ianuarie, Anul Nou

• 8 aprilie si 9 aprilie, prima si a doua zi de Pasti
• 1 mai, ziua internationala a muncii
• 27 mai si 28 mai, prima si a doua zi de Rusalii
• 15 august, Adormirea Maicii Domnului
• 30 noiembrie, Sfantul Andrei
• 1 decembrie, Ziua Nationala
• 25 si 26 decembrie, prima si a doua zi de Craciun
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Lăsata secului pentru Postul Paștilor

ăsata secului pentru Postul Sfintelor Paști are două etape: Duminica Lăsatului
sec de carne (11 februarie) și Duminica Lăsatului sec de brânză (18 februarie).
În calendarul ortodox, Postul Sfintelor Paști începe pe 19 februarie martie și se
încheie pe 8 aprilie. Prima zi din acest post este cunoscută sub denumirea de
Spolocania sau Polocania. Vasele în care se gătea sau mânca de dulce se
spălau și se urcau în pod, iar de aici erau aduse alte vase pentru mâncarea de
post. Postul Sfintelor Paști era ținut cu sfințenie de comunitățile tradiționale. Iată
ce mărturiseau în trecut oamenii: "Noi, sărbătorile le ținem, pentru că și ele ne țin
pe noi".
Duminica lasatului sec de branza este cunoscuta sub denumirea de Duminica
Izgonirii lui Adam din Rai. Sfintii Parinti au randuit ca inainte de Postul Sfintelor
Pasti sa se aminteasca de caderea lui Adam, pentru a ne arata ca prin pacat,
adica prin despartirea de Dumnezeu, omul pierde asemanarea cu El. Daca ne
intrebam cum a fost posibil ca prin mancarea dintr-un pom, omul sa piarda raiul,
raspunsul este urmatorul: In cartea Genezei toate roadele plantelor din rai erau
oferite de Dumnezeu omului spre mancare (Geneza 1, 29). Orice era luat ca
hrana era un dar al lui Dumnezeu, adica o realizare a relatiei cu El - o realizare a
vietii ca relatie.
Pentru ca omul nu a fost creat desavarsit, Dumnezeu ii da porunca sa nu
manance din pomul cunostintei binelui si raului, ca prin pazirea acestei porunci sa
ajunga la asemanarea cu El. Omul trebuia sa exerseze virtutea infranarii pentru
a-L dori permanent pe Dumnezeu. Insa, inzestrat cu libertate, nesocoteste
porunca data si alege sa se opreasca la lume ca la ultima realitate. Il uita pe
Dumnezeu. Consumarea roadelor acestui pom va fi aducatoare de moarte,
pentru ca omul va crede ca poate atinge asemanarea in afara relatiei cu
Dumnezeu. Nu pomul in sine a fost aducator de moarte, ci neinfranarea.
Am facut aceste precizari, pentru a intelege ca Dumnezeu nu este unul care
pedepseste, ci El respecta la modul desavarsit libertatea omului si consecintele
acestei libertati. Omul a ales sa nu se mai hraneasca cu El si asa a intrat moartea
in lume. Tinand seama ca omul nu a fost creat ca sa piara dupa o vreme, Fiul lui
Dumnezeu Se intrupeaza, omoara moartea prin moartea Sa si restaureaza firea
umana. Noi putem ajunge sa fim asemeni Lui, numai prin impartasirea cu Trupul
si Sangele Sau.
Care este rostul postului?
Daca prin neinfranare, omul refuza sa mai vorbeasca si sa se hraneasca cu Dumnezeu, prin post, Dumnezeu gaseste oameni cu care poate vorbi. Numai acesti
oameni vor ajunge in rai, pentru ca trebuie afirmat ca viata care va fi in om in
vesnicie, este viata lui Dumnezeu. Asadar, in rai nu poate ajunge cel in care
Dumnezeu nu se regaseste.
Postul adevarat nu este doar de alimente, ci si de ganduri rele. Neinfranarea de
la gandurile rele ii face pe unii sa afirme: "Daca nu mananc, mor, ametesc!". Insa,
asa cum afirma si Parintele Sofian, postul nu este lasat sa omoare omul, ci sa potoleasca patimile din noi. Deci, postul nu inseamna numai post de mancare, ci
abtinere de la tot ceea ce simtim ca nu ne este de folos.
Multi postesc in diferite chipuri de compromis: in zilele de miercuri si vineri, plus
ultima saptamana, postesc doar prima si ultima saptamana sau cateva zile
inainte de Pasti. Indiferent cat postim, important este sa vedem in zilele de post
zile de daruire lui Dumnezeu. Si cand vom simti ca daruim, nu vom mai darui cu
zgarcenie doar cateva zile, ci toate zilele din post.

POSTUL MARE dinainte de PAŞTI

Postul Sfintelor Pasti incepe anul acesta pe 19 februarie. Acest post, fiind cel mai lung si
cel mai aspru din posturile de durata intalnite in Biserica Ortodoxa, este cunoscut si sub
denumirea de Postul Mare. Tinand seama ca el aminteste si de postul celor 40 de zile
tinute de Hristos inainte de inceperea activitatii Sale mesianice (Luca IV, 1-2), a primit si
numele de Paresimi. In vechime, Postul Sfintelor Pasti avea menirea de a-i pregati pe cei
ce urmau sa primeasca botezul in noaptea Invierii.
Postul Sfintelor Pasti - felul postirii
In primele secole, unele persoane posteau doar in Vinerea Patimilor, altele doua zile
inainte de Pasti, altii o saptamana, in vreme ce unii posteau opt saptamani.

La sfarsitul secolului al III lea, Postul Sfintelor Pasti a fost impartit in postul prepascal
(Postul Paresimilor) care tinea pana la Duminica Floriilor, cu o durata variabila si Postul
Pastilor (postul pascal), care tinea o saptamana, adica din Duminica Floriilor pana la cea
a Invierii Domnului. Dupa Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325, Biserica de
Rasarit a adoptat ca durata acestui post sa fie de sapte saptamani, durata prezenta si
astaz

"Conform traditiei stabilite cu timpul in Biserica, in cursul Postului Mare se posteste
astfel: in primele doua zile (luni si marti din saptamana prima) se recomanda, pentru cei
ce pot sa tina, post complet sau (pentru cei mai slabi) ajunare pana spre seara, cand se
poate manca putina paine si bea apa; la fel in primele trei zile (luni, marti si miercuri) si
ultimele doua zile (vinerea si sambata) din Saptamana Patimilor. Miercuri se ajuneaza
pana seara (odinioara pana dupa savarsirea Liturghiei Darurilor mai inainte sfintite),
cand se mananca paine si legume fierte fara untdelemn. In tot restul postului, in primele
cinci zile din saptamana (luni-vineri inclusiv) se mananca uscat o singura data pe zi
(seara), iar sambata si duminica de doua ori pe zi, legume fierte cu untdelemn si putin
vin. Se dezleaga de asemenea la vin si untdelemn (in orice zi a saptamanii ar cadea), la
urmatoarele sarbatori fara tinere (insemnate in calendar cu cruce neagra): Aflarea
capului Sfantului Ioan Botezatorul (24 februarie), Sfintii 40 de mucenici (9 martie), Joia
Canonului celui mare, inainte-serbarea si dupa-serbarea Buneivestiri (24 si 26 martie),
precum si in ziua Sfantului Gheorghe (23 aprilie), iar dupa unii si in Joia Patimilor. La
praznicul Buneivestiri (25 martie) si in Duminica Floriilor se dezleaga si la peste (cand
insa Bunavestire cade in primele patru zile din Saptamana Patimilor, se dezleaga numai
la untdelemn si vin, iar cand cade in vinerea sau sambata acestei saptamani, se
dezleaga numai la vin)". Parintele Prof. Dr. Ene Braniste – (Liturgica Generala, Editura
Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, 1993).
Postul Mare era tinut cu rigozitate
Canonul 69 apostolic osandea cu excomunicarea pe credinciosi si cu caterisirea pe
slujitorii Bisericii, in cazul in care acestia nu tineau Postul Sfintelor Pasti. Erau acceptate
exceptiile, doar in caz de boala.

Liturghia din Postul Sfintelor Pasti
Liturghia, avand un caracter de sarbatoare si bucurie, iar Postul Sfintelor Pasti fiind un
timp al infranarii, Sfintii Parinti au randuit ca in perioada acestui post sa nu se savarseasca
Sfanta Liturghie decat sambata si duminica. In celelalte zile se poate oficia Liturghia
Darurilor mai inainte sfintite, cu exceptia zilelor aliturgice, cand nu se oficiaza nicio
Liturghie. Liturghia Darurilor mai inainte sfintite a luat fiinta datorita dorintei unor
credinciosi de a se impartasi si in cursul saptamanii. Amintim ca in cadrul acestei
Liturghii, Sfintele Daruri sunt sfintite la Liturghia oficiata duminica, sunt pastrate pe
Sfanta Masa, iar in cursul saptamanii, atunci cand se savarseste Liturghia Darurilor sunt
oferite credinciosilor spre impartasire. Potrivit randuielii de postire a Bisericii, in zilele de
rand din Postul Mare, se ajuneaza pana la apusul soarelui, iar impartasirea se face
seara dupa Vecernie.
In sambetele din Postul Mare se savarseste Liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur, iar in
primele cinci duminici de post se oficiaza Liturghia Sfantului Vasile cel Mare. In duminca
Floriilor - Liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur, iar in Saptamana Patimilor, joi si sambata,
Liturghia Sfantului Vasile cel Mare.
"Daca am pacatuit, vom posti pentru ca am pacatuit. Daca n-am pacatuit, vom posti ca
sa nu pacatuim. Sa dam ceea ce avem: postul, si vom primi ceea ce nu avem: nepatimirea".
Adrian Cocosila
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Constantin Brâncuşi, zeul ţăran.
Rockefeller: „Cum pot să te
ajut?“ Brâncuşi:
„Ia şi mătură atelierul!“

Ce să scrii despre Constantin Brâncuşi? Ce mai e de
spus, de fapt? Figura sa a apărut pe bancnote. Iar, de
curând, o cunoscută bancă din România a angajat un
actor care să-l joace într-un clip publicitar. Brâncuşi
produce şi livrează bani la aproape 60 de ani de când nu
mai e printre noi. În România, există sute de străzi şi de
bulevarde care-i poartă numele. Ţara este împânzită de
statuile sale. Există puţine personalităţi româneşti ale
căror lucrări să fie cunoscute de atâta lume, de la copii, la
vârstnici. Capacitatea de infiltrare a lui Brâncuşi este una
uriaşă. Nici comuniştii nu au reuşit să-l extirpe din memoria
şi cultura României. Citatele sale împânzesc astăzi
internetul, primind sute de mii de like-uri şi share-uri.
Şi, atunci, din nou, ce ar mai fi de spus, de scris despre
acest om? Privită din grămada de cărţi şi articole care
încearcă să-i reconstituie destinul, viaţa lui Brâncuşi pare
aproape fantastică, total improbabilă. Ştiţi, sunt acei
oameni care-ţi spun că, dacă nu ai avut norocul să te
naşti în vreun oraş mare şi într-o familie cât de cât
înstărită, şansele tale de succes în viaţă sunt aproape
nule. Viaţa lui Brâncuşi este contraexemplul perfect. Şi
poate că aici ar fi o cheie. Uitaţi poveştile de succes
cretine, care vă sunt livrate zilnic în ziare şi la televizor.
Priviţi cu atenţie figura acestui om. Vreţi să ştiţi cum de a
reuşit în viaţă, cum, astăzi, de el a auzit un întreg
mapamond? E simplu. A muncit toată viaţa pentru a fi
cineva. Asta a făcut.
Constantin Brâncuși despre primii ani la Paris: „La Paris
am dus-o greu, la început. Uneori mă ţineam de ziduri ca
să nu cad. De foame. De boală. Am lucrat, pentru a-mi
câştiga existenţa, ca spălător de vase în restaurante.
Eram un soi de paharnic. Nu turnam vin boierilor. Mă specializasem în spălatul paharelor.”
Sorana Georgescu-Gorjan, fiica inginerului care a construit
„Coloana Infinitului“: <<M-au fascinat de mică povestirile
tatălui meu despre Brâncuşi. Când am crescut, am citit cu
nesaţ scrierile lui, corespondenţa cu specialiştii, cărţile
primite de la aceştia, dar am fost şi martora dorinţei sale
nestrămutate de a păstra neştirbită Coloana. Am intrat în
legătură strânsă cu povestea aceasta şi ca redactor la
Editura Academiei, când am avut ca sarcină să mă ocup
de revistele de artă şi de cartea lui Barbu Brezianu,
„Brâncuşi în România“. Iar pentru faptul că am avut de
când mă ştiu prezenţa lui Brâncuşi în casă, că am crescut
sub semnul lui, am socotit că am un fel de datorie morală
să apăr moştenirea şi a tatălui, şi a lui Brâncuşi.
Brâncuşi nu vorbea despre artă. Din ceea ce au scris mai
mulţi, el vorbea despre orice, dar nu despre lucrările lui.
Marcel Mihalovici, care i-a fost apropiat, spunea că nu-i
plăcea să discute sau să explice de ce sau cum a făcut o
anumită lucrare. Avea câţiva prieteni cu care se simţea
foarte bine şi atât, mai ales în preajma oamenilor simpli.
Era foarte încântat când nu ştiu ce bucătăreasă i-a zis:
„Vai, lucrarea asta e aşa frumoasă, ca o cască de pompier!“.
Sigur că, pe de altă parte, el era foarte conştient de
valoarea sa. În Paris, a intrat în legătură cu toate „ismele“ posibile: dadaism, suprarealism, etc. Dar când
venea vreun critic de artă, cu ifose, aproape că-l dădea
afară. Se povesteşte adesea că atunci că a venit celebrul
bancher David Rockefeller în vizită la el, care-l aprecia
mult pe Brâncuşi, l-a întrebat: „Cu ce te pot ajuta? Să-ţi
fac rost de nu-ştiu-ce mobilă?“. Iar el i-a răspuns, tăios:
„Ia şi mătură atelierul!“>>
Sursa: Adevarul.ro

Declinul „fenomenului
Arsenie Boca“.

Ce a rămas după invaziile
pelerinilor care au căutat minuni
la mormântul călugărului
de Daniel Guţă (Adevarul)

Mii de pelerini vin la mormântul lui Arsenie Boca. Într-o zi
obişnuită de februarie, câteva sute de oameni trec pragul
Mănăstirii Prislop pentru a se ruga la mormântul duhovnicului
Arsenie Boca. Liniştea locului din Ţara Haţegului este
tulburată uneori, doar atunci când câte un autocar soseşte
în parcarea întinsă a aşezământului de maici, iar din el
coboară câteva zeci de pelerini şi se amestecă printre
turiştii risipiţi, veniţi cu maşinile personale. Drumul din
parcarea mănăstirii până la mormântul fostului stareţ din
anii 1950 al acesteia durează 10 – 15 minute. În drumul
lor prin curtea mănăstirii, oaspeţii grăbiţi, mulţi cu sticle
goale în plase, se opresc pentru a lua lumânări şi icoane
de la intrare, apoi în faţa bisericii medievale pentru a se
închina şi a aprinde luminile în locul special amenajat, iar
de acolo urcă în pădure, spre cimitirul în preajma căruia,
în anii trecuţi, ar fi trebuit să aştepte zeci de minute pentru
a se putea reculege în faţa crucii de lemn a duhovnicului.
Aglomeraţia a dispărut cu totul de la Mănăstirea Prislop în
ultimele luni, singura excepţie fiind zilele de la sfârşitul
lunii noiembrie când peste 10.000 de oameni au venit să
îl comemoreze pe Arsenie Boca. În afara hramurilor
mănăstirii, locul se afundă în linişte. Înconjurată de pădure
şi acoperită în aceste zile de brumă, aşezarea oferă
oaspeţilor ei privelişti de vis. „Întotdeauna a fost linişte la
Mănăstirea Prislop, însă în anii trecuţi ne era mult mai
greu să venim, din cauza înghesuielii de la mormânt şi a
mulţimii maşinilor care ocupau drumul. Acum putem sta
mai mult timp să ne rugăm în faţa troiţiei părintelui Arsenie
Boca, ne putem apropia de ea să o atingem, lucru nu
prea ne era permis atunci când erau pelerinajele mari”,
spune Maria, o pensionară din judeţul Argeş, venită cu
autocarul la Prislop. Fenomenul Arsenie Boca În ultimul
deceniu, înfăţişarea mănăstirii şi a împrejurimilor ei au
trecut prin mari transformări. La mijlocul anilor 2000, locul
de veci al duhovnicului Arsenie Boca era aproape necunoscut, iar aşezarea ascunsă în pădurile de pe valea
Silvaşului, aflată în grija câtorva măicuţe, îşi primea
oaspeţii într-o linişte deplină. Mediatizarea minunilor
atribuite duhovnicului a schimbat cu totul soarta lăcaşului
din Ţara Haţegului. În anii 2012 - 2016, numărul pelerinilor
a ajuns să depăşească 50.000 în zilele în care Arsenie
Boca era comemorat. Între timp, şi mănăstirea s-a dezvoltat
continuu: au fost construite o clădire de oaspeţi cu două
etaje, mai multe anexe, alei de piatră şi marmură, porţi
monumentale, au fost amenajate magazine pentru vânzarea
cărţilor, icoanelor şi suvenirurilor. A fost ridicată o filigorie
în care au loc slujbe în timpul sărbătorilor, biserica de
piatră din secolul al XIV-lea fiind neîncăpătoare pentru
numărul mare de enoriaşi, iar mormântul a fost acoperit
cu o altă construcţie monumentală din lemn. Gardurile noi
de piatră şi lemn au fost amplasate pentru a da mai multă
intimitate maicilor, iar pentru animale au fost înfiinţate
ţarcuri. În faţa mănăstirii, înainte ca „fenomenul Arsenie
Boca” să cuprindă România, nu erau parcări amenajate şi
nici nu era nevoie de ele, pentru că autocarele cu pelerini
nu ajunseseră încă în zonă.
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La sfârşit de săptămână, câţiva localnici întreprinzători
din satul vecin Silvaşu de Sus îşi aduceau rulota lângă
mănăstire, pentru a le oferi vizitatorilor plăcinte cu brînză
preparate pe loc. Exemplul lor l-au urmat, treptat, şi alţi
săteni, care puteau fi văzuţi, pe marginea drumului, lângă
mănăstire, aşteptând la câte o măsuţă pe care erau
îngrămădite fructe, dulceţuri şi borcane de zacuscă sau la
toneta în care vindeau virşlii de Sălaş. Oamenii le vorbeau
străinilor care se opreau la tarabe despre „popa Arsenie“,
pentru că unii dintre ei l-au cunoscut personal sau au fost
la înmormîntarea lui. Treptat, terenul de la intrarea în
mănăstire a fost ocupat de tot mai mulţi comercianţi
ambulanţi. Au apărut tarabele cu suveniruri religioase,
cerşetorii obişnuiţi ai slujbelor de duminică, iar în cele din
urmă, zona din vecinătatea mănăstirii a devenit un adevărat
bazar al barăcilor de lemn. În ultimii ani au fost amenajate
câteva sute de locuri de parcare la mănăstire şi, chiar,
pentru o scută perioadă, şi o parcare privată, cu plată.
Cea mai mare investiţie a fost însă transformarea drumeagului dintre satele Silvaşul de Jos şi Silvaşul de Sus şi
mănăstire în cel mai modern drum judeţean din Hunedoara:
un sector de şapte kilometri, care cuprinde o porţiune de
1,5 kilometri cu trei benzi. Mulţi dintre localnici şi-au transformat, casele în pensiui şi curţile în puncte de vânzare a
florilor şi produselor tradiţionale. Însă în ultimul an, numărul
pelerinilor a scăzut simţitor, iar oamenii au puţine speranţe
că trendul se va schimba. Pelerinajul la mormântul lui
Arsenie Boca, în anii trecuţi Povestea mănăstirii medievale
Mănăstirea Prislop datează din secolul al XIV-lea, iar dea lungul timpului a fost locul a numeroase evenimente
care au intrat în istorie. În urmă cu cinci secole, în
vecinătatea bisericii, călugărul Ioan şi-a amenajat o chilie,
scobind o stâncă ascunsă de pădurea Silvaşului. A murit
însă înainte de a termina de dăltuit fereastra chiliei, ucis
de vânătorii care l-ar fi confundat cu un animal sălbatic.
La Mănăstirea Prislop se află mormântul şi piatra funerară
a domniţei Zamfira, fiica domnitorului muntean Moise
Vodă Basarab. Lamijlocul secolului XVI, domniţa s-a
refugiat în Ardeal, după ce tatăl ei a fost ucis. A vizitat
mănăstirea din Ţara Haţegului, iar potrivit unor legende,
după ce a băut din apa izvorului de la Prislop s-a vindecat
de boala de care suferea. Atunci, domniţa a decis să
restaureze din temelii biserica şi să-i dăruiască odoare
scumpe şi „o icoană făcătoare de minuni”. Tot aici a fost
înmormântat duhovnicul Arsenie Boca, una dintre marile
personalităţi ale ortodoxiei. Duhovnicul a slujit la mănăstirea
Prislop din anul 1948, după ce fusese mutat din mănăstirea
Brâncoveanu din Munţii Făgăraş. În zilele de sărbătoare,
mii de pelerini în mănăstirea din Ţara Haţegului, pentru a
se ruga în faţa mormântului părintelui Arsenie Boca. Vă
recomandăm să citiţi şi: VIDEO Mii de pelerini vin la mormântul lui Arsenie Boca. Au trecut 28 de ani de la moartea
călugărului care a profeţit: „Va lua ţara foc de la Prislop”
Marţi se împlinesc 28 de ani de la moartea duhovnicului
Arsenie Boca, iar Mănăstirea Prislop, unde se află
mormântul său, va fi loc de pelerinaj pentru români.
Stejarul plantat de Arsenie Boca în curtea liceului său a
putrezit în timp record. Localnicii spun că e semn rău
Faimosul stejar plantat de Arsenie Boca, în urmă cu
aproape nouă decenii, în curtea unui liceu din Brad, s-a
uscat în totalitate. Gorunul lui Zian, aşa cum îl numesc localnicii, este singurul arbore care a putrezit dintre cei
aflaţi în faţa colegiului, semn rău, cred localnicii. Conducerea
colegiului încearcă să salveze copacul, însă sunt puţine
speranţe. Preoţii şi bişniţarii şi-au împărţit târgul de la
Prislop. Afaceri impresionante s-au dezvoltat în ultimii ani
în jurul mănăstirii Prislop, devenită loc de pelerinaj românii
veniţi să se roage la mormântul duhovnicului Arsenie
Boca. În talciocul din vecinătatea aşezării, nu doar bişniţarii
obţin profituri din vânzarea suvenirurilor, ci şi aşa-zişi
reprezentanţi ai unor biserici şi mănăstiri.
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Sfaturi practice
pentru a rezista manipulărilor

1. Încercaţi să jucaţi cu dumneavoastră înşivă, din
când în când, rolul de „avocat al diavolului”,
combătându-vă propria imagine, concepţiile pe
care le consideraţi de nezdruncinat, prejudecăţile,
comportamentul, sentimentele. Veţi ajunge astfel
să vă cunoaşteţi mai bine, să vă descoperiţi punctele
slabe ori rigidităţile, dar poate şi calităţi pe care nu
vi le-aţi pus în valoare. Încercaţi să vă priviţi cu alţi
ochi, mereu din alte perspective, pentru a înţelege
mai bine care este părerea celorlalţi despre
dumneavoastră.
2. Exersaţi rostirea unor expresii precum: „Am greşit”,
„Îmi pare rău”, „E vina mea”, „Am învăţat ceva din
greşeala asta”.
3. Fiţi atenţi la perspectiva din care alţii încearcă să
prezinte, să încadreze o problemă, o situaţie, o
anume opinie. Acceptând necondiţionat premisele
lor, le oferiţi din start un avantaj substan- ţial. Fiţi
pregătiţi pentru eventualitatea de a respinge de la
bun început, în întregime, punctul lor de vedere şi
de a veni cu varianta dumneavoastră. Feriţi-vă să
treceţi la discutarea detaliilor înainte de a vedea
dacă problema, în totalitatea ei, nu este cumva
greşit pusă. De multe ori agenţii de influenţă îşi
atrag interlocutorul în discuţii pe marginea unei
probleme, pentru ca abia când e prea târziu acesta
să-şi dea seama că întreaga problemă era artificial
creată.

4. Acceptaţi pierderile pe termen scurt (în bani, timp,
efort, sau chiar respect faţă de propria dumneavoastră
persoană) pentru a vă păstra independenţa. Lăsânduvă atraşi cu uşurinţă de mirajul unor avantaje
imediate, puteţi cădea în capcane foarte periculoase,
iar suferinţa produsă de apariţia disonanţei cognitive
va fi incomparabil mai mare decât cea provocată
de nemulţumiri sau de necazuri trecătoare. Acceptaţi
micile pierderi şi gândiţi-vă că ele vă sunt învăţătură
de minte pentru a nu mai greşi în viitor.

5. Puneţi imediat piciorul în prag atunci când sunteţi
nemulţumit, agasat, sau când suferiţi din cauza
comportamentului unei persoane apropiate. Exersaţivă în a spune:,,Pot trăi şi fără dragostea (prietenia)
ta, chiar dacă la început îmi va fi greu. Dacă vrei
să mai fim împreună (prieteni), încetează să mai
faci lucrul ăsta şi obişnuieşte-te să faci asta”, sau:
„Pot supravieţui fără favorurile dumneavoastră,
dacă vreţi să rămânem în relaţii bune, gândiţi-vă
să mă trataţi cu mai mult respect” ş.a.m.d. În caz
că nu sunteţi luat(ă) în serios, chiar după avertismente
repetate, pregătiţi-vă să vă detaşaţi (despărţiţi)
total de persoana respectivă.

6. Evitaţi întotdeauna să luaţi hotărâri pripite, mai
ales în situaţii care vă sunt neclare. Mulţi agenţi de
influenţă exagerează graba cu care trebuie să
răspundeţi, presându-vă, pentru a nu vă da timp
de gândire.

Judecaţi problema la rece, luaţi-vă un răgaz suficient,
căutaţi surse suplimentare de informaţii asupra
subiectului şi abia apoi puneţi-vă semnătura.

7. Întotdeauna când ceva vi se pare neclar, insistaţi
cu întrebările până ce vă lămuriţi complet. Nu-i
lăsaţi pe agenţii de influenţă să vă facă să vă
simţiţi prost şi astfel să vă reducă la tăcere, în
foarte multe cazuri, explicaţiile superficiale sunt
semne ale unor tentative de manipulare, dar şi ale
superficialităţii şi incompetenţei celui chipurile
atotştiutor.

8. Exersaţi-vă în descifrarea sensurilor ascunse ale
lucrurilor sau situaţiilor întâlnite la fiecare pas, indiferent cât de banale ar părea: rolul uniformelor,
substratul diverselor relaţii interper-sonale, intenţiile
reale ale diverşilor vorbitori, rolul nescris al unor
legi şi regulamente. Încercaţi să vă explicaţi ce s-a
urmărit prin promovarea unor anumite concepţii
arhitectonice, care sunt tentativele de manipulare
prin afişarea diverselor simboluri sau sigle, ce
interese se ascund sub unele alianţe de circumstanţă,
prin ce mijloace este obţinut acceptul sau ataşamentul
unora sau al altora faţă de anumite idei, organizaţii
sau lideri, cum acţionează asupra individului
presiunea grupului social din care face parte, ce se
poate citi printre rânduri în articolele din ziare
ş.a.m.d. Poate fi un joc interesant, dar şi foarte util.

9. Fiţi atent(ă) la regulile impuse de gazde, atunci
când sunteţi în rolul oaspetelui. Uneori respectarea
instinctivă a acestora (pentru a nu da dovadă de
impoliteţe) vă poate limita drastic libertatea de exprimare, de acţiune şi chiar de alegere. Priviţi cu
detaşare regulile de protocol, respectaţi-le, dar nu
într-o asemenea măsură, încât să renunţaţi la a vă
mai expune deschis părerile. Încercaţi din când în
când să jucaţi rolul nonconformistului. Reacţiile
celor din jur vă vor putea demonstra dacă au sau
nu intenţii ascunse.
10. Nu acordaţi credit soluţiilor simple în cazul unor
probleme personale, sociale sau politice complexe.
11. Amintiţi-vă că nu există dragoste sau prietenie
totala, necondiţionată, din partea unui străin, la
prima vedere. Fiţi foarte atenţi la cei care încearcă
să vi se „bage sub piele” şi încercaţi să aflaţi ce
anume urmăresc să obţină de la dumneavoastră.
Însă chiar şi în cadrul relaţiilor obişnuite de prietenie
sau de iubire, reţineţi că acestea pot fi verificate
numai în timp. De asemenea, este imposibil ca ele
să reziste dacă unul numai dă, iar celălalt doar
primeşte. Încrederea, adevărata dragoste sau prietenie au la bază reciprocitatea şi respectul faţă de
celălalt.

12. Dacă ajungeţi într-o situaţie socială nouă, într-un
anturaj nou, într-o companie nefamiliară, încercaţi
imediat să aflaţi de pe ce poziţie puteţi intra în
contact cu cei din jur şi care sunt principalii agenţi
de influenţă ai grupului. Intraţi pe „lungimea de
undă” a acestora, aflaţi cât mai multe amănunte
despre ei, „citiţi-le” preferinţele, orgoliile, preocupările,
flataţi-i dacă e cazul, încercaţi să descifraţi ce
urmăresc şi apoi căutaţi soluţiile cele mai bune
pentru a rezolva problemele ce se pot ivi.
13. Evitaţi situaţiile total nefamiliare, în care nu vă
puteţi manifesta libertatea de acţiune sau de exprimare. Dacă totuşi vă aflaţi într-o asemenea situaţie,
începeţi cu testarea limitelor ce vă sunt impuse.
Acceptaţi un preţ mai mic pentru a vă elibera, în
loc să vă supuneţi unor suferinţe greu de suportat
pe care vi le-ar putea provoca rămânerea într-o
astfel de situaţie.
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14. Nu vă dezvăluiţi sentimentele, dorinţele ascunse,
slăbiciunile sau limitele în faţa oricui. Amintiţi-vă
că, uneori, chiar şi cel mai bun prieten vă poate
trăda sau vă poate exploata cu ajutorul acestor
destăinuiri.

15. Obişnuiţi-vă cu momentele de detaşare emoţionaă,
mai ales atunci când doriţi să analizaţi cu atenţie ă
anumită problemă. Exersaţi-vă în păstrarea calmului
şi a sângelui rece, în confruntările cu cei care
încearcă să va manipuleze. De foarte multe ori ei
urmăresc să vă enerveze special pentru a vă crea
momente de vulnerabilitate de care să se folosească
în a vă îngenunchea.

16. Nu vă lăsaţi la cheremul lăcomiei şi al satisfacerii
orgoliului personal. Agenţii de influenţă ştiu foarte
bine cum să vă exploateze aceste slăbiciuni pentru
a profita de pe urma dumneavoastră sau chiar
pentru a vă supune în cele din urmă. Rezistaţi ademenirilor, linguşelilor, bârfelor, iar dacă vă simţiţi
nesigur(ă) şi nu ştiţi cum să procedaţi, gândiţi-vă la
persoana pe care o consideraţi un exemplu de onestitate şi stăpânire de sine şi imaginaţi-vă cum ar
proceda aceasta în locul dumneavoastră.

17. Acceptaţi schimbul de idei, analizaţi la rece opiniile
sau concepţiile ce nu coincid cu ale dumneavoastră,
mai ales când sunt susţinute de argumente concrete,
încercaţi să vă puneţi în locul celor cu care vă
confruntaţi ideile, pentru a vedea mai bine unde
greşesc ei sau unde greşiţi dumneavoastră.

18. Identificaţi momentele în care simţiţi un sentiment
de vină şi încercaţi să-i aflaţi originea. Vedeţi dacă
nu vă este indus în mod artificial pentru a vă
determina să acţionaţi într-un anume fel. În general,
nu luaţi decizii pentru a scăpa de sentimentul de
vină. Acceptaţi-l ca pe o componentă inevitabilă a
firii umane, dar nu acţionaţi sub imperiul său.

19. Acţionaţi pe deplin conştient în toate situaţiile. Nu
luaţi decizii doar pentru că „aşa trebuie” sau pentru
că aşa v-a intrat în reflex. Încercaţi să vedeţi care
anume reflexe corespund con- vingerilor
dumneavoastră intime şi care v-au fost impuse
prin diverse tehnici de manipulare.

20. Gândiţi-vă că, uneori, consecvenţa poate conduce
la rigi- ditate. Dacă în urma unei analize detaşate
vă daţi seama că aţi greşit, nu persistaţi în greşeală
doar de dragul consecvenţei.

21. Autorităţile legitime trebuie respectate, dar cei
care se erijează în autorităţi fără a avea legitimitate
trebuie supuşi unei analize atente pentru a vedea
care sunt interesele ascunse ce îi animă şi pentru
a găsi calea de a-i respinge.

22. Vociferările sau reacţiile emoţionale nu sunt suficiente pentru contracararea actelor de inechitate
sau de injustiţie. Pentru a lupta împotriva oricăror
abuzuri trebuie să vă asumaţi deschis opţiunea şi
să le înfruntaţi până la capăt, indiferent de consecinţe.

Lista prezentată mai sus conţine douăzeci şi două
de sfaturi, însă ea constituie doar un început. O
puteţi completa dumneavoastră înşivă cu concluziile
proprii rezultate în urma observaţiilor din viaţa de zi
cu zi. Apoi puteţi analiza din nou toate aceste metode,
le puteţi practica, le puteţi perfecţiona, le puteţi adapta
situaţiilor concrete în care vă aflaţi la un moment dat,
le puteţi împărtăşi celor din jurul dumneavoastră sau
le puteţi ignora. Alegerea vă aparţine…

Fragmente din cartea Tehnici de Manipulare de
Bogdan Ficeac.
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HOROSCOPUL CHINEZESC 2018 • ANUL CÂINELUI DE PĂMÂNT
ŞOBOLAN

Charles, Peggy Fleming.

• (Născuţi între 24.01.1936-10.02.1937,
10.02.1948-28.01.1949, 28.01.1960-14.02.1961, 16.02.1972-02.02.1973,
02.02.1984-19.01.1985, 19.01.1996-06.02.1997, 07.02.2008-25.01.2009)
* Personalitati: Lucretia Borgia, Titu Maiorescu, Papa Ioan Paul al II-lea,
William Shakespeare, George Sand, Jimmy Carter, W.A. Mozart, Karim Aga
Khan, Yves Saint Laurent, Lev Tolstoi, Jules Verne, Maurice Chevalier, Prince

Pentru nativii din Șobolan anul 2018 vine cu ghinion în relații, energia dezastrelor adusă de steaua 5
Galben le perturbă echilibrul pe plan afectiv. Pe de altă parte, Șobolanii beneficiază de Steaua Reliefului,
vor atrage armonie și înțelegere, dacă se vor implica în activități menite să amplifice romantismul. Atâta
vreme cât vor lua atitudine să rezolve problemele mai vechi pe plan afectiv și amoros, pot fie să-și
îmbunătățească relația actuală, fie să iasă dintr-o relație toxică.
Cert este că planul sentimental necesită o atenție deosebită, deoarece există riscul de a atrage suferințe
din dragoste, însă printr-o comunicare sinceră, totul se poate îndrepta până la finele anului. Posibil ca
tensiunile din cuplu să apară pe fondul energiei aduse și de Steaua instabilității, care nu face altceva
decât să creeze confuzie, frustrare, ca să nu mai vorbim despre stresul de la muncă, cauza de steaua 5
Galben. Din cauză că banii nu vin conform cu așteptările, apare tendința de a duce acasă problemele de
la muncă. Recomandăm nativilor Șobolan să urmărească să acorde mai multă atenție persoanei iubite,
să mențină un echilibru între muncă și timpul petrecut cu cei dragi. Încrederea în sine este la cote
scăzute în anul 2018 și poate fi pusă pe seama energiei dezastrelor din casa zodiei, de aceea nativii
Șobolan vor simți nevoia de sprijin din partea partenerului, a celor din anturaj. Pentru o mai bună
înțelegere în cuplu, recomandăm nativilor Șobolan să încerce să comunice cât mai mult cu cei din jur,
pentru a reuși să afle sfaturile potrivite, nicidecum să se închidă într-o carapace, să se autovictimizeze.
Pentru Șobolanii care sunt singuri există șanse de a găsi un partener în anul 2018, posibil ca cei din
familie sau prietenii să nu îl accepte, ceea ce îi va dezamăgi. Însă nu trebuie să pleca urechea la ce zic
alții, ci să se meargă pe intuiția proprie, poate că aceștia sunt doar invidioși.
Pentru Șobolanii care planifică nuntă în 2018, oficializarea relației se va face în lunile menționate mai jos.
Dar, dacă este posibil, a se amâna evenimentul pentru anul 2019, care va fi mult mai favorabil iubirii.
Predispoziții pe luni: * favorabile pentru căsătorie: iunie și august 2018. * risc de infidelitate: mai
* nefavorabile pentru cuplu (despărțiri, divorț): martie, iulie
* risc de certuri: septembrie

BIVOL

• (Născuţi între 11.02.1937-30.01.1938,
29.01.1949-16.02.1950, 15.02.1961-04.02.1962,03.02.1973-22.01.1974,
20.02.1985-08.02.1986, 07.02.1997-27.01.1998, 26.01.2009-13.02.2010)
* Personalitati: Walt Disney, Imparatul Hirohito, Richard Nixon, Gerald Ford,
Willy Brandt, Vincent van Gogh, Gore Vidal, Sammy Davis Jr., Peter Sellers,
Richard Burton, Margaret Thatcher, Robert Redford, Dustin Hoffman, Boris
Spassky

Zodia Bivol este definiția calmului, de regulă, dar se pare că în anul 2018 astrele vorbesc despre impulsivitate, nervozitate, Steaua 3 de Jad aduce energia certurilor.
Pe partea sentimentală, anul 2018 vine cu vibrații mai puțin plăcute, este posibil ca nativul Bivol să se
simtă hărțuit sau chiar folosit, steaua Spiritul de metal îl afectează negativ. Uneori va fi prins în situații din
care nu va avea ieșire și, spre surprinderea sa, va constata că nimeni nu se oferă să-l ajute. Astrele vor
face ca persoana dragă să se întoarcă împotriva sa, să vrea să profite de banii, relațiile sau de timpul
său. Poate că cineva din trecut vine și îți reproșează ceva pe plan amoros, steaua Spiritul tăios poate
isca scandaluri pe teme sexuale. Deși nu este un an potrivit pentru a vindeca o relație din trecut, deoarece
în 2018 Bivolului îi lipsește diplomația, acestea vor ieși la suprafață și vor cere rezolvarea lor. Totul se va
soluționa dacă își va focaliza atenția pe manifestarea sentimentului de dragoste și nu va da curs tentației
de a fi răutăcios. Nu este un an bun pentru divorț, pentru că s-ar putea să iasă șifonat și cu buzunarele
goale, steaua 3 a litigiilor îl dezavantajează în acțiunile legate de domeniul juridic. Chiar dacă nu o face
de obicei, în anul 2018 va observa că are un discurs mai agresiv, iar tonul vocii este ridicat. Acest lucru
s-ar putea să ofenseze persoana iubită și de aici până la o ceartă nu mai este decât un mic pas. Se
recomandă atenție la modul de comunicare. Dispoziția sa romantică va fi la cote scăzute, dar pentru a
menține echilibrul în relație va trebui să facă periodic efortul de a-și exprima sentimentele de iubire și
apreciere, fie verbal, fie prin gesturi. Este posibil ca prietenii sau familia să se bage în treburile sale, în
relația sa. Este recomandat să nu dea curs bârfelor care ajung la urechile sale pentru a nu-și destabiliza
fără motiv relația cu gelozie bazată pe suspiciuni.
Pentru bărbatul Bivol care încă nu este într-o relație, veștile nu sunt prea bune. Va avea tendința de a
cere prea mult de la persoana cu care intenționează să facă pereche, va alerga după partide bune (de
familie bună, cu statut social înalt, cu bani, cu educație etc.) și va avea tendința să facă comparații cu
persoane ideale. De aceea, este posibil să rateze unele oportunități de a-și găsi sufletul pereche.
În special femeile Bivol vor avea o dispoziție binevoitoare, romantică, vor da dovadă de feminitate,
eleganță, de aceea ele ,vor cuceri inimile oricui din zodiac.
Predispoziții pe luni: * favorabile pentru căsătorie: aprilie, iunie * nefavorabile pentru cuplu
(despărțiri, divorț): mai * risc de infidelitate: martie, decembrie * risc de certuri: iulie, octombrie

TIGRU

• (Născuţi între 1938-18.02.1939, 17.02.1950-05.02.1951,
05.02.1962-24.01.1963, 23.01.1974-10.02.1975, 09.02.1986-28.01.1987,
28.01.1998-15.02.1999) * Personalitati: Charles de Gaulle, Ho SI Min, Ludwing
van Beethoven, Dwight D. Eisenhower, Stevie Wonder, Simon Bolivar, Anghel
Saligny, Regina Elisabeta a II-a, Hugh Hefner, Marilyn Monroe

Tigrul va simți o nevoie crescută de afecțiune și de alint, pe fondul stresului
cauzat de gelozie și, de aceea, va apărea tendința de a face lucrurile împreună cu partenerul, de a-l ține
ocupat, ca să nu spunem... sub papuc, pentru a neutraliza frica de infidelitate. În cazul în care Tigrul va
descoperi dovezi de trădare, răzbunarea sa va putea ajunge până la tribunal. S-ar putea totuși ca
suspiciunea să nu aibă o bază reală, Steaua celor 5 fantome îi poate afecta Tigrului judecata, îl
determină să-și facă scenarii imaginare. Chiar dacă emoțiile vor fi tumultoase, este cazul ca nativul Tigru
să se cumpăteze și să nu-și transforme limba într-o armă agresivă. Pe de altă parte, acesta va trebui să
facă față bârfelor pe care le va auzi la adresa sa, Steaua Loviturilor pe la spate va aduce periodic energie
negativă în anturaj.
În mariaj pot apărea probleme legate de trădări... o rudă sau cineva dintre prieteni va râvni la relația sa și
va pune jar pe foc bănuielilor sale, steaua Uciderea Pământului va aduce această instabilitate.
În cazul nativilor Tigru singuri, relațiile nu vor fi tocmai pe primul plan, fiind puse în umbră de ambiția de
a se dezvolta în carieră, unde sunt avantajați de Steaua celor 3 Stadii. Dacă totuși tânjesc după sufletul
pereche, atunci este recomandat să nu se închidă în casă, ci să iasă mai des la evenimente sociale,
unde au șanse crescute de a-și întâlni perechea, însă s-ar putea ca noile relații să nu se poată derula pe
termen lung. Cum dispoziția lor va fi spre ceartă, dacă nu vor să fie părăsiți chiar a doua zi, a nu se
începe cu observații răutăcioase, sarcastice și enunțarea pretențiilor exagerate, pentru a nu răni.
Predispoziții pe luni: * favorabile pentru căsătorie: aprilie, iunie * risc de infidelitate: martie,
decembrie * nefavorabile pentru cuplu (despărțiri, divorț): iulie
* risc de certuri: octombrie

IEPURE

• (Născuţi între 02.02.1927-22.01.1928,
9.02.1939-07.02.1940, 06.02.1951-26.01.1952, 25.01.1963-12.02.1964,
11.02.1975-30.01.1976, 29.01.1987-16.02.1988, 16.02.1999-04.02.2000)
Personalitati: Henry Miller, Jomo Kenyatta, Orson Welles, David Rockefeller,
Ingrid Bergman, Albert Einstein, I. V. Stalin, Regina Victoria

În anul 2018 Iepurele va avea de-a face cu tot felul de situații tensionate pe
plan sentimental, menite să-l forțeze să evolueze, să devină mai bun.
Posibil ca în anul trecut, 2017 să fi intervenit în viața Iepurilor schimbări de domiciliu sau pe plan profesional și financiar, în zodia Cocoș, a avut șansa de a reuși, dar cu prețul unui efort considerabil. În anul
2018, este deja antrenat să facă față schimbărilor și, pe baza experienței acumulate, va trebui să fie cu
ochii în patru, pentru a se feri de posibilele situații nefavorabile (accidente, furturi la care este predispus
din pricina Stelei 7 a pierderilor). Însă pe plan sentimental, norii se vor risipi și lucrurile vor deveni mai roz.
În relațiile de dragoste, amoroase, Iepurii posibil să fie mai mereu într-o dispoziție romantică, ceea ce îl
va face ușor de îndrăgit, iar partenerul nu se va putea împotrivi șarmului său personal. Apare și o predispoziție spre flirt, dorința de a-și materializa în așternut fanteziile sexuale, dar nu trebuie să le dea curs,
pentru a nu-și răni partenerul. Acestea ar putea fi datorate stelei Piscina sărată, care îi aduce instabilitate
pe plan emoțional, îl face să se îndrăgostească de cine nu trebuie, relațiile să fie doar de o noapte.
În cazul nativilor Iepure singuri, este posibil ca aceștia să atragă atenția multora prin farmecul lor
personal, care este mult amplificat, dar există și riscul de a deveni numai o țintă a satisfacerii unor plăceri
sexuale, în detrimentul împlinirii pe plan afectiv. Dacă se ajunge prea repede în așternut, relația se
destramă ca și cum nici nu ar fi existat. Se recomandă prudență, pentru a nu ieși din anul 2018 cu răni
adânci pe suflet din cauza disputelor sentimentale. Sunt șanse sporite ca sufletul pereche să apară fie
din rândul prietenilor, fie din grupul colegilor de la muncă, de aceea se vor gândi des la căsătorie. Totuși,
este recomandat să nu se grăbească să oficializeze relația, ci să aștepte un moment mai bun în anul
2019. Tot ce vor dori să primească de la partener va fi înțelepciune și fidelitate.
Există șanse de a aduce pe lume un bebeluș, datorită combinării cu Ducele de Jupiter, Iepure-Câine.
Predispoziții pe luni: * favorabile pentru căsătorie: octombrie * nefavorabile pentru cuplu (despărțiri,
divorț): septembrie * risc de infidelitate: iulie * risc de certuri: februarie, noiembrie

DRAGON

• (Născuţi între 23.01.1928-09.02.1929,
08.02.1940-26.01.1940, 27.01.1952-13.02.1953, 13.02.1964-01.02.1965,
31.01.1976-17.02.1977, 17.02.1988-05.02.1989, 05.02.2000-23.01.2001)
* Personalitati: Francisco Franco, Haile Selassie, Mae West, Jimmy Connors,
Jeanne d'Arc, Salvador Dali, Frank Sinatra, Anthony Quinn, Kirk Douglas, Che
Guevara, Shirley Temple

În acest an Dragonii vor fi supuși multor încercări pe plan sentimental.
Relația nu va funcționa la cote maxime, se pare că din pricina tendinței lor
egoiste de a pune planul material pe primul loc, în defavoarea iubirii, dar și
din pricina Ciocnirii cu Câinele, confruntării cu Tai Sui. În relațiile mai vechi sunt posibile tensiuni, certuri
care pot merge chiar până la un divorț. Dacă Dragonii sunt dornici să treacă la următoarea etapă în
relație, să evolueze pe plan afectiv, să rezolve probleme mai vechi, cu ajutorul stelei Golul Lunar vor
reuși să depășească toate obstacolele. Posibilele suferințe pe plan sentimental îl pot determina pe
nativul Dragon să își dorească să-și schimbe locuința, crezând că dacă vor schimba locul, vor schimba
și norocul. Acest demers va fi încurajat de astre, în urma mutării chiar vor putea să-și revigoreze relația
și să-și găsească până la urmă pacea sufletească. Acest demers este susținut de energia declanșată
din Ciocnirea Dragon-Câine și Steaua Consumatorului, care îl împinge să investească. Chiar dacă
partenerul de viață a făcut până acum tot felul de compromisuri, este recomandat să nu se mai bazeze
doar pe puterea lui de sacrificiu, care face ca relația să funcționeze. Pe parcursul anului 2018, va trebui
să-și identifice noi atuuri și să vadă care îi sunt resursele pe plan emoțional, dar și cum să le utilizeze în
mod eficient, pentru a genera la rândul său sentimentul de iubire de care partenerul de viață are nevoie.
Dacă Dragonii se află într-o relație toxică, se poate întâmpla ca aceasta să-și găsească finalul în anul
2018, poate cel mai probabil în lunile aprilie sau octombrie. Există șanse scăzute de a aduce pe lume un
bebeluș sau pot apărea unele probleme legate de sarcină, din pricina Stelei Obstacolelor.
Dacă se află într-o relație, dar încă nu este căsătorit, este recomandat ca nativul Dragon să evite pe cât
posibil să o oficializeze în cursul anului 2018, pentru a nu atrage probleme pe viitor (certuri, despărțiri).
Dacă se află în căutarea unei relații, soarta s-ar putea să nu-i surâdă prea curând, deoarece este posibil
să întâlnească doar persoane dornice de aventură, fără să-și dorească să se implice pe plan afectiv.
Predispoziții pe luni: * favorabile căsătorie: februarie, septembrie, noiembrie * nefavorabile cuplu (despărțiri, divorț): aprilie, octombrie * risc de infidelitate: martie, august * risc certuri: martie, decembrie

ŞARPE

• (Născuţi între 10.02.1929-29.01.1930,
27.01.1941-14.02.1942, 14.02.1953-02.02.1954, 02.02.1965-20.01.1966,
18.02.1977-06.02.1978, 06.02.1989-26.02.1990, 24.01.2001-11.02.2002)
* Personalitati: George Enescu, Pablo Picasso, Ann-Margaret, Vasile Alecsandri,Johannes Brahms, Mao Tzedun, J.Paul Getty, Franz Schubert, Henry Ford II,
Gamal Abdel Nasser, Ferdinand Marcos, John F. Kennedy, Indira Gandhi,
Nicolae Ceausescu, Howard Hughes, Greta Garbo, Abraham Lincoln, Mahatma
Gandhi, Edgar Allan Poe, Jacqueline Onassis, Printesa Grace de Monaco

Un an bun se anunță pentru Șarpe pe plan financiar. Succesul său va fi răsunător, însă este
posibil să scoată la lumină și o latură mai puțin plăcută (lăcomie, mândrie). Totuși, spre finele
anului, va reuși să se tempereze și să-și regăsească echilibrul interior.
Pe plan sexual, Șarpele va observa că se va evidenția o nevoie acută de a trăi senzații tari. Vor
ieși la iveală unele fantezii pentru așternut, pe care va dori să le pună brusc în practică împreună
cu partenerul. Se recomandă ca înainte de a acționa, să dea dovadă de discernământ, să discute
cu partenera despre dorințele și nevoile sale ascunse, pentru a nu o șoca. Deoarece are multă
energie sexuală, va fi tentat să creadă că la fel se simte și ea, dar mare îi va fi mirarea dacă
aceasta nu îi va răspunde pe măsura așteptărilor. A nu se încerca să se forțeze lucrurile și să
înțeleagă că fiecare are propriul său ritm.
Nu este exclus ca atunci când Șarpele va simți că nu primește ceea ce vrea, să caute consolare
în afara relației. Paradoxal, deși va fi tentat să înșele, tot el va deveni gelos pe parteneră și îi va
impune tot felul de restricții. Va prefera să i se dea libertate, să aibă o relație deschisă, fără
constrângeri, dar, în schimb, nu va oferi la fel.
Ar fi bine ca în acest an nativul Șarpe să-și concentreze toate eforturile spre planul afectiv, cu
scopul de a-și amplifica iubirea și încrederea față de parteneră, iar în plan secundar să se ocupe
de satisfacerea plăcerilor senzoriale.
Predispoziții pe luni: * favorabile căsătorie: septembrie * nefavorabile cuplu (despărțiri, divorț):
octombrie * risc de infidelitate: august * risc de certuri: martie
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• (Născuţi între 30.01.1930-16.02.1931,
15.02.1942-04.02.1943, 03.02.1954-23.01.1955, 21.01.1966-08.02.1967,
07.02.1978-27.01.1979, 27.01.1990-14.02.1991, 12.02.2002-31.01.2003)
* Personalitati: Neil Armstrong, Ion Iliescu, F.D. Roosevelt, Barbara Streisand,
Paul Mc Cartney, Raquel Welsh, Nikita Hrusciov, Rembrandt, L. Brejnev, Th.
Roosevelt, Leonard Bernstein, Billy Graham

După provocările la care l-a supus universul anul trecut, în 2018
vine vremea ca nativul Cal să se afirme în societate și să-și
manifeste din plin farmecul personal.
Calul va observa o creștere a interesului pentru dezvoltarea sa pe plan profesional, unde
va fi dornic să cunoască lucruri noi și să revină în pas cu trendurile actuale. Va deveni
martorul unor schimbări pozitive, care vor constitui baza evoluției sale viitoare. Totul este
să se renunțe la suspiciunile apărute în urma evenimentelor mai puțin plăcute de anul
trecut, să-și accepte emoțiile și să aibă curajul de a se manifesta din nou cu inteligență.
Dacă își va deschide inima pentru iubire, nativul Cal va avea parte în acest an de
experiențe care îi vor aduce împlinire pe toate planurile. Va observa că încă din luna
februarie 2018 va deveni din ce în ce mai profund și își va putea exprima sincer emoțiile și
sentimentele față de partener, ceea ce îi va spori șarmul personal. După o perioadă de
zbucium interior, cu preocupări orientate îndeosebi spre partea materială a vieții, familia
este posibil să treacă acum pe primul loc, lucru care îl va ajuta să vadă că viața poate fi
frumoasă.
Romantismul se va dezvolta, va manifesta o dorință acută de a-și exprima sentimentele
prin cuvinte frumoase. Este recomandat nativilor Cal să nu se mai închidă în ei și nu își mai
ascundă trăirile interioare așa cum s-a petrecut anul trecut, ceea ce îi va face pe parteneri
să capete mai multă încredere în ei și să-i respecte.
Poate că în anul 2017 au avut unele dezamăgiri pe plan emoțional, care le-a scăzut stima
de sine. În schimb, în anul 2018 latura sexuală va deveni deosebit de puternică și le va
pune probleme, deoarece îi vor împinge spre unele relații nepotrivite. Este recomandat să
se acționeze cu discernământ, fără să țină morțiș să demonstreze că pot, pentru a nu-și
destabiliza echilibrul psihic și afectiv.
Pe plan sexual vor mai păstra poate și o dorință ascunsă de a deține controlul, iar în
societate vor adopta o mască pentru a-și ascunde pornirile spre flirt și a-și estompa vulnerabilitatea. Există un anumit risc de a confunda conexiunea afectivă cu cea fizică, de aceea
se recomandă prudență.
Predispoziții pe luni: * favorabile căsătorie: februarie, iulie * nefavorabile cuplu (despărțiri,
divorț): iunie * risc de infidelitate: aprilie * risc de certuri: august

CAPRĂ

• (Născuţi între 17.02.1931-05.02.1932,
05.02.1943-24.01.1944, 24.01.1955-11.02.1956, 09.02.1967-29.01.1968,
28.01.1979-15.02.1980, 15.02.1991-03.02.1992, 01.02.2003-21.01.2004)
* Personalitati: Andy Warhol, Barbara Walters, Catherine Deneuve, Nicolae
Iorga, Andrew Carnegie, Rudolph Valentino, Michelangelo Buonarroti, Miguel
de Cervantes, Sir Lawrence Olivier

Poate că evenimentele din anul 2017 nu au fost la nivelul așteptărilor
nativului Capră, dar începând cu 4 februarie 2018, totul va intra pe un trend
ascendent.
Datorită faptului că va avea mai multă energie decât în anul precedent, nativul Capră va acționa cu mai
mult curaj, va reuși în ceea ce-și propune și, treptat, stima de sine va cunoaște o îmbunătățire. Va
observa că firea sa pragmatică va ieși în evidență și va fi dispus să facă tot ce îi stă în putere pentru a-și
duce la bun sfârșit planurile.
S-ar putea ca în anul 2018 partea artistică să iasă la lumină și să-l determine pe nativul Capră să se
manifeste cu mai mult romantism decât de obicei, ceea ce va atrage după sine relații de bună înțelegere
cu cei dragi. Starea de confort pe care o va resimți în preajma partenerului îl va motiva să petreacă mai
mult timp împreună cu acesta. Capra se va remarca prin dispoziția sa mai mereu binevoitoare, iar
discursul său va fi plin de respect și înțelepciune. Acest aspect îl va determina pe partener să i se
confeseze, drept pentru care relația va fi dusă la un nivel mai profund de evoluție.
Capra va reuși să scape de unele atașamente emoționale și va dori să se implice doar în acele acțiuni
care o reprezintă și care îi fac plăcere. Chiar dacă vor mai interveni și unele tensiuni în cuplu, va fi posibil
să-și găsească cu calm soluții care vor rezolva problemele. Direcția sa în viață va căpăta și o conotație
spirituală, ceea ce o va ajuta pe viitor în gestionarea situațiilor tensionate.
În cazul nativilor Capră ce își caută sufletul pereche, acesta este posibil să-și facă apariția în acest an.
Chiar și o căsătorie va fi posibilă, demers în care vor fi susținuți de familie, prieteni.
Predispoziții pe luni: * favorabile căsătorie: septembrie * nefavorabile cuplu (despărțiri, divorț): august
* risc de infidelitate: aprilie * risc de certuri: octombrie

MAIMUŢĂ

• (Născuţi între 06.02.1932-25.01.1933,
25.01.1944-12.02.1945, 12.02.1956-30.01.1957, 30.01.1968-16.02.1969,
16.02.1980-07.02.1981, 04.02.1992-22.01.1993, 22.01.2004-08.02.2005)
* Personalitati: Federico Fellini, Leonardo da Vinci, Charles Dickens, Edward
Kennedy, John Milton, Paul Gauguin, Lyndon Johnson, Bette Davis, Nelson
Rockefeller

În 2018, astrele vin să o învețe pe Maimuță că este timpul să renunțe la
suspiciuni și la tendința de a fabula. Nativii Maimuță vor reuși ca până pe 4
februarie 2019 să-și recapete echilibrul, să se elibereze de trecut și să-și
vindece sufletul. Se pare că în anul 2017 au avut parte de provocări pe toate planurile, ceea ce i-au făcut
să vadă viața ca pe o luptă și să se ascundă într-o lume proprie, pentru a se autoproteja.
Resentimentele legate de partener i-au făcut să fie precauți în dragoste. Nativii Maimuță cer totul de la
persoana iubită, însă nu oferă în schimb decât până la un punct, unde simt că dețin controlul. În plan
secundar să existe o dorință inconștientă de a manipula, pentru a se simți în siguranță.
În anul 2018 Maimuțele vor iubi fără să-și mai facă griji de trădări, vor scăpa de unele blocaje pe plan
afectiv. Vor observa că iubirea și aprecierea vor prinde din nou contur în suflet și vor reuși ca până la
finele anului să dezvolte o latură mai puțin cunoscută, respectiv aceea de sfătuitor.
Relația cu persoana iubită se va vindeca încetul cu încetul, datorită deschiderii spirituale pe care o vor
manifesta în mod spontan. Vor găsi mereu o cale bună de comunicare cu partenerul atunci când acesta
va avea nevoie de sprijin și consolare.
Dorința de independență pe plan afectiv își va găsi rezolvarea în 2018. Vor constata că idealurile se vor
schimba și vor trece la un alt nivel, mai rafinat. Desigur, în tot acest proces de evoluție, vor ști cum să
păstreze și o doză de mister, ceea ce va spori farmecul personal.
Predispoziții pe luni: * favorabile căsătorie: septembrie * nefavorabile cuplu (despărțiri, divorț): august
* risc de infidelitate: iunie * risc de certuri: aprilie, octombrie
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COCOŞ

• (Născuţi între 26.01.1933-13.02.1934,
13.02.1945-01.02.1946, 31.01.1957-17.02.1958, 17.02.1969-05.02.1970,
08.02.1981-24.01.1982, 23.01.1993-09.02.1994, 09.02.2005-28.01.2006)
* Personalitati: Regele Mihai, Printul Philip, Peter Ustinov, Alex Haley, Alexander Dubcek, Yves Montand, Elton John, Katherine Hepburn

Pe plan afectiv, anul 2018 este un an cu suișuri și coborâșuri pentru nativii
din zodia Cocoș. Pentru a reuși să facă față tuturor provocărilor care sunt pe
cale să apară în acest an, nativul Cocoș va trebui să devină o persoană
pragmatică, să nu se lase sedus de himere, atât pe plan profesional cât și
pe plan afectiv și să facă alegeri în urma unor observații obiective.
Lipsa de vitalitate fizică va fi resimțită și pe plan afectiv, unde va căuta consolare în brațele partenerei.
Chiar va fi tentat să se văicărească de una, alta, dar totuși, a nu se exagera cu exprimarea deschisă a
suferințelor proprii, deoarece, prin această atitudine riscă ca la finele anului să rămână singur.
Romantismul va fi la cote mai scăzute în acest an și în relație este posibil să intervină plictiseala. Ideea
că nu este la nivelul așteptărilor partenerei nu-i va da pace și, de aceea, ar putea fi tentat să creadă că
aceasta îl înșală. Unele teste poate că vor veni și prin intermediul celor din anturaj care, fără niciun motiv
anume, vor dori să-i tulbure liniștea căminului prin vorbe răutăcioase. A nu se pleca urechea la ceea ce
aud, mai bine să își aleagă propriul stil de evoluție pe plan afectiv și să-l folosească în sensul
îmbunătățirii modului de a comunica și de a transmite iubire. Sunt recomandate dovezi de înțelepciune,
a nu se consuma toate rezervele de energie la muncă, pentru a face față și cerințelor de acasă.
Multă grijă în a nu da curs emoțiilor negative, precum invidie, frică și, mai ales, a nu le proiecta asupra
partenerei, făcând-o vinovată de unele eșecuri din viața personală.
Ca femeie în zodia Cocoș, fertilitatea s-ar putea să pună unele probleme, sarcina este posibil să fie dusă
mai greu. Este recomandat să se evite mersul în vizită la persoane bolnave, locuri foarte aglomerate,
statul în frig. Multă grijă în menținerea tălpilor calde, folosind o îmbrăcăminte optimă.
În cazul bărbaților singuri în zodia Cocoș, în acest an s-ar putea să li se ivească oportunități pe plan
relațional, o căsătorie este posibilă.
Predispoziții pe luni: * favorabile căsătorie: martie, mai * nefavorabile cuplu (despărțiri, divorț): aprilie
* risc de infidelitate: noiembrie * risc de certuri: iunie

CÂINE

• (Născuţi între 14.02.1934-03.02.1935,
02.02.1946-21.01.1947, 18.02.1958-07.02.1959, 06.02.1970-26.01.1971,
25.01.1982-12.02.1983, 10.02.1994-30.01.1995, 29.01.2006-17.02.2007)
* Personalitati: Mihai Eminescu, Charles Bronson, Pierre Cardin, Zsa Zsa
Gabor, Ava Gardner, Voltaire, W. Churchill, Herbet Hoover, Elvis Presley,
Brigitte Bardot, Sophia Loren, Ilie Nastase, Liza Minelli, Petre Roman, Golda
Meir, Donald Trump, Gigi Becali

Firea liniștită și conservatoare a Câinelui va cunoaște o schimbare odată cu luna februarie 2018.
Câinele va începe să simtă că se trezește la o nouă viață, va fi dominat de o curiozitate constructivă,
care va aduce cu sine și o nevoie acută de a explora anumite situații mai provocatoare.
În 2018 Câinele va câștiga încrederea celorlalți în mod spontan. În acest demers îl va susține și faptul că
zodia guvernează energia anului, aspect care va ajuta și mai mult la atingerea cu ușurință a scopurilor.
Câinele va tânji după atenția partenerului și îi va impune anumite condiții, pentru a-și satisface ego-ul.
Presiunea pe care o va pune pe relație ar putea răbufni la un moment dat, indiferent cât de răbdător și
calm ar fi partenerul. Nu exageraţi, pentru a păstra relația la un nivel bun de înțelegere.
Câinii vor fi mai pasionali și mai dornici decât de obicei să experimenteze senzații tari. Atitudinea va fi
ușor mai agresivă, iar dorința de a ține frâiele relației va câștiga teren, în defavoarea romantismului și a
tandreții. Vor dori ca partenerul să răspundă comenzilor date, dar prin această atitudine riscă să devină
greu de suportat, ceea ce ar putea aduce o posibilă separare de acesta. Vor avea nevoie de noi stimuli
pe plan afectiv, de acțiuni care să consume constructiv excesul de energie (sport, petreceri, vacanțe).
Instinctele fizice se vor accentua, Câinii vor dori mai multă activitate în așternut, atingeri fizice, din dorința
de a ieși în evidență și de a demonstra că pot. Vor căuta dovezi palpabile de iubire la partener și nu este
exclus să devină posesivi, drept pentru care vor considera că este normal să-și trateze partenerul ca pe
o proprietate. Însă, cu toate că aceste instincte vor fi puternice și greu de controlat, este recomandat să
se păstreze calmul, pentru a nu provoca suferință celor dragi.
Predispoziții pe luni: * favorabile căsătorie: aprilie * nefavorabile cuplu (despărțiri, divorț): martie, decembrie * risc de infidelitate: octombrie * risc de certuri: mai

PORC

• (Născuţi între 04.02.1935-23.01.1936, 22.01.194709.02.1948, 08.02.1959-27.01.1960, 27.01.1971-15.02.1972,13.02.198301.2.1984, 31.01.1995-18.02.1996, 18.02.2007-06.02.2008)
* Personalitati: Ronald Reagan, Lucile Ball, Maria Callas, Henry Kissinger,
Julie Andrews, Woody Allen, Cian Kai-Si, Ernest Hemingway, Humphrey Bogart, Alfred Hitchcock, Al Capone, John D. Rockefeller, Klaus W. Iohannis

Astrele sunt de partea nativilor Mistreț și aduc toate șansele de a se dezvolta profesional și financiar.
Cât despre partea sentimentală, creativitatea va fi la cote maxime, ceea ce îi va putea ajuta să-și
depășească anumite limite, dar va trebui să facă față și unor teste de natură afectivă.
Pe plan amoros va trebui să facă un efort și să vadă dincolo de limitele impuse de societate. Acest lucru
nu înseamnă că trebuie să devină excentrici, doar că o reîmprospătare a trăirilor pe plan sexual va fi
necesară, având în vedere că în anul trecut vitalitatea le-a jucat feste.
Este recomandat ca nativii Mistreț să își folosească din plin imaginația și creativitatea, pentru a aduce un
plus de farmec în așternut. Vor observa că în urma acestui tip de implicare, stima de sine va crește și vor
câștiga tot respectul partenerei, dar a nu se lăsa cuprinși de mândrie. Este posibil să aibă tendința de ași asuma toate meritele experiențelor frumoase pe care le-au trăit împreună, ceea ce va deranja
partenera și o va face să se retragă. Chiar dacă vor simți o nevoie acută de a primi atenție, a nu se uita
ceea ce-și dorește și partenera.
Astrele indică pentru nativii Mistreț, în acest an, dezvoltarea unei naturi afective de natură competitivă.
Vor fi tentați să vadă iubirea ca pe o luptă pe care doresc să o câștige, ceea ce poate genera tensiuni în
cuplu. Este recomandat să se încerce să lase relația să decurgă de la sine și să nu impună condiții cu
forța. Desigur, exigențele personale sunt legate de experiențele din trecut, dar acum este timpul să
renunțe la nemulțumiri și să vadă partea plină a paharului.
În cazul Mistreților singuri, în căutarea iubirii, aceștia vor avea numai de pierdut dacă nu vor renunța la
dorința de a domina. Mai bine să se încerce pe cât posibil amplificarea tandreței și sensibilității. Dacă
accentul va cădea pe propriul ego, pe dorința de libertate, vor deveni mai greu de suportat și vor rata
ocazia de a evolua printr-o relație de cuplu.
Predispoziții pe luni: * favorabile pentru căsătorie: aprilie * nefavorabile pentru cuplu (despărțiri, divorț):
martie, decembrie * risc de infidelitate: octombrie * risc de certuri: mai
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

Alege o carte de tarot și vezi
ce are să spună despre viitor!

Romanian Journal • New York

ZEXE

de: Marian GÎZEA

ORIZONTAL:
1) Măsură cu un nedorit caracter
politic.
2) Imobile părăsite de locatari – Balon
şutat fără efect.
3) Asigurarea unui climat economic
normal – Acţiuni pe aripi în terenul
advers.
4) O nesuferită de nevastă – Crapă...
de ger.
5) În muzică scrisă după o negaţie! –
Rezultatul unei trageri din poziţia de
culcat.
6) Fermi pe poziţie – Angajată la
vechea şcoală de corecţie.
7) Zona de vest! – Lăsat de capul lui.
8) Pune osul la joc – Expresia
distanţei... până la un punct.
9) Uscatul dintre ape – Face feţe-feţe.
10) Lirică omagială – Ţelină irigată.
11) Făcut în bătaie de joc – Vorbă de
mulţumire.

VERTICAL:

1) Agent de ordine.

2) A ieşi din prăpastie – Salve de arti-

lerie pe timp de pace (sg.) – A apuca
pe sens invers.

3) Autorităţi supreme – Fir din freză.

4) Livrate în cornet! – Trecut în rândul
sfinţilor.

5) A aduce un suflu nou – Desfăcute(!)
mecanic.

6) Corespondent din vechime –
Rămas de plată la stat.

7) Atac în văzul lumii – Atracţia adâncurilor.

8) Scos din uz – Piele de vacă!

9) Primul la o lansare de carte –
Mecanic de serviciu.

10) Zăriţi prin depărtare – Cale întinsă.
11) Recomandat pentru bună purtare
– Apreciat... de fel.

de Răzvan Miulescu

Cărțile de tarot au fost folosite din cele mai îndepărtate
veacuri, pentru a afla viitorul oamenilor. Cărțile de tarot
pot scoate la iveală elemente ale viitorului bazate pe
propriile alegeri. Fie că ai sau nu încredere în astfel de
metode de predicție, poți încerca metoda!
Haide, curaj, alege o carte!

Dacă ai ales cartea numărul #1 – ”Puterea”!
Cartea simbolizează curajul, rezistența, puterea de
luptă și sinceritatea. Ai capacitatea de a rezolva probleme
foarte complicate într-un timp scurt, fără să folosești
tehnici clasice sau arhicunoscute.
Este posibil să începi o viață nouă într-o țară străină.
Dacă ai ales cartea numărul #2 – ”Soarele”!
Soarele simbolizează începuturi noi și dezvoltare pe
toate planurile. Dacă ai ales această carte, atunci
așteaptă-te la oportunități de nerefuzat. Un nou început
este pe cale să te surprindă.
Dacă ai ales cartea numărul #3 – ”Judecata”!
Îți spune că trebuie să te folosești de propria judecată,
pentru a-ți construi viitorul. Ai grijă totuși, opțiunile vor fi
nenumărate, așa că trebuie să o alegi pe cea bună!
Dacă ai ales cartea numărul #4 – ”Moartea”!
Ai nevoie de un restart în viață. Multă lume crede că
această carte vorbește despre moartea fizică. Tarotul,
probabil cum puțini știu, nu face predicții despre moartea
oamenilor. Poate anunța doar boli grave sau depășirea
anumitor obstacole. Vei scăpa de o problemă, însă cu
mare scandal sau chiar cu violență. Poate fi o relație
toxică sau un loc de muncă plin de neajunsuri.
Dacă ai ales cartea numărul #5 – ”Preotul”!
Preotul apare de fiecare dată când trebuie să înveți o
lecție de viață. Ești o persoană foarte sensibilă care
trebuie să se lovească de nenumărate ori cu capul de
pragul de sus, pentru a înțelege care sunt legile reale
după care funcționează lumea.

O să fii dezamăgit de anumite persoane. E posibil să fii
înșelat, să primești o lovitură de la cineva foarte drag.

Dacă ai ales cartea numărul #6 – ”Roata norocului”!
Ai ales cea mai bună carte pe care o puteai alege.
Evident că este vorba despre noroc, fericire și belșug.
Ești destul de pozitiv în clipa de față, așa că te poți
bucura de lucrurile mici, pe care ți le pune viața la
dispoziție. Trebuie să ai mare grijă să nu fie un noroc
aparent.

Dacă ai ales cartea numărul #7 – ”Monarhul”!
Aceasta este cartea șefilor tăi, a celor care au o
influență foarte mare asupra ta. Cartea simbolizează
puterea în viață, tendința de a domina, de a obține succese prin impunerea forței cuvântului, dar și a forței
fizice. Este posibil să te trezești în anumite conflicte cu
autoritățile, să le pui la îndoială credibilitatea ori chiar
să îți schimbi locul de muncă.

Dacă ai ales cartea numărul #8 – ”Magicianul”!
Cartea aceasta dezvăluie o serie de lucruri interesante
despre potențialul tău. Poți obține orice dorești în viață
deoarece ai la îndemână calități comunicaționale unice.
De asemenea, ești expert în manipulare, ai suficientă
încredere în tine, încât să manipulezi situațiile în
favoarea ta și ești pregătit oricând pentru un nou
început. Vei obține un succes răsunător în domeniul
profesional.
Dacă ai ales cartea numărul #9 – ”Prostul”!
Dacă aceasta este cartea pe care ai ales-o, atunci cu
siguranță ești îndrăgostit de meseria ta. viitorul îți va
da totuși o lecție, așteaptă-te la ceva schimbări.

Dacă ai ales cartea numărul #10 – ”Îndrăgostiții”!
Dacă ești în căutarea dragostei, atunci această carte
îți spune că ești pe cale să o găsești. Este posibil să ai
parte de puțină tensiune și stres, însă vor trece toate,
stai fără grijă!
Ei, ce a spus viitorul despre tine?
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LISTA PĂCATELOR
– „CELE 177 DE PĂCATE”

„Listă de păcate ortodoxe” sau „Îndreptar de spovedanie”
conform învățăturilor ortodoxe, adică drept credincioase şi universale, valabile pentru orice om de pe planetă, indiferent de
rasă, naționalitate, etnie, religie, vârstă, sex (pentru simplificarea
redactării s-a folosit predominant genul masculin), poziţie socială,
meserie, stare materială, apartenență la grupuri sau culte etc.
Păcatele sunt gânduri, vorbe sau fapte rele pentru om, având
efect negativ asupra celui care le execută, precum şi asupra
întregii lumi. Acest efect negativ se resimte, sesizabil sau
insesizabil, chiar dacă păcatul este sau nu cunoscut sau
recunoscut ca fiind un lucru rău.
Săvârșirea sau afișarea acestor păcate se poate face şi în
sfera artei, de orice fel, şi a tehnologiei audio-foto-video, mai
ales prin radio, televizor şi internet.
Această listă nu reprezintă în totalitate poziția lui Dumnezeu, a
Bisericii Ortodoxe sau a marilor asceți şi teologi, psihologi şi
filosofi, medici şi cercetători, ea putând fi detaliată şi completată.
Dar este un bun punct de plecare pentru o viaţă fericită şi o
lume mai bună.
Toate aceste păcate se opun dragostei, adevărului, vieţii,
bunătăţii, libertăţii şi dreptăţii umane şi universale. Unele dintre
ele pot avea efecte ireversibile.
Sinuciderea este cel mai grav păcat şi nu face obiectul listei de
mai jos, căci nu poate fi redus, îndreptat sau iertat.
1. M-am mândrit
2. Am dorit bani, averi sau posesiuni fără a fi nevoie
3. Am fost invidios
4. M-am mâniat
5. Am fost lacom
6. Am fost leneş
7. Am facut sex necăsătorit, adică am curvit
8. Am facut sex cu altcineva decât cu soţul sau soţia, adică am
preacurvit
9. Am căutat slavă deşartă
10. Am minţit
11. Am deznădăjduit
12. Am folosit metode de contracepţie
13. Am avut gânduri de sinucidere
14. Am îndemnat sau încurajat la păcat
15. Am cerşit deşi puteam evita
16. Am fumat
17. M-am drogat
18. Am luat tratamente medicale fără sfat abilitat
19. M-am îmbătat
20. Am înjurat
21. Am furat, de la oricine, sub orice formă și cu orice scop
22. Am înşelat
23. Am ironizat
24. Am jignit
25. Am lovit sau agresat
26. M-am bucurat de rău
27. Mi-am provocat boli sau răni intenţionat
28. M-am autoflagelat
29. Mi-am găurit pielea
30. M-am tatuat
31. Am ţinut greva foamei
32. Nu am respectat legile statului în care locuiesc sau în care
am călătorit
33. Nu mi-am plătit datoriile
34. Am amânat plata datoriilor
35. Am suprasolicitat angajaţii
36. Am suprasolicitat animale
37. Am ucis
38. Am omorât animale fără a fi nevoie
39. Am omorât plante fără a fi nevoie
40. Am distrus obiecte fără a fi nevoie
41. Am ascuns adevărul
42. Am cârtit
43. Nu am evitat starea de întristare
44. Am blestemat
45. Am scuipat ostentativ sau fără a fi nevoie
46. M-am opus intenţionat binelui
47. Am bârfit sau am vorbit în deşert
48. Nu am făcut milostenie când aş fi putut
49. Nu am ajutat când mi s-a cerut deşi puteam să ajut
50. Nu am evitat răul

51. Nu am corectat răul, deşi aş fi putut
52. Mi-am lovit sau agresat părinţii
53. Mi-am înjurat părinţii
54. Mi-am agresat copilul
55. Am agresat animale
56. Am chinuit oameni
57. Am chinuit animale
58. Am iubit animalele sau natura mai mult decât oamenii
59. Am răpit sau sechestrat persoane
60. Nu am ajutat şi favorizat bolnavii, bătrânii sau persoanele
cu handicap
61. Nu am avut răbdare
62. Am practicat cămătăria
63. Am ameninţat
64. Nu am iertat
65. Am duşmănit
66. Am urât
67. Am practicat sau am apelat la vrăjitorie
68. Am deochiat sau am crezut în deochi
69. Am practicat sau am apelat la magie
70. Am practicat sau am apelat la spiritism
71. Am facut sau am crezut în farmece
72. Am practicat sau am apelat la descântece
73. Am fost superstiţios
74. Am crezut în noroc şi obiecte sau situaţii ce aduc noroc
75. Am practicat astrologia sau am crezut în horoscop
76. Am crezut în reîncarnare
77. Am judecat păcătosul, şi nu păcatul
78. Am jucat jocuri de noroc
79. Am pus pariu
80. Am ghicit în palmă, cafea, stele, nori, cărti de joc sau tarot,
etc
81. Nu am ajutat şi favorizat săracii, orfanii, văduvele sau
gravidele
82. Am păcălit
83. Am glumit pe seama cuiva
84. Am canalizat entităţi demonice sau am apelat la medium
85. Am practicat yoga sau meditaţii transcedentale
86. Am băut sau mâncat urină, sânge, spermă sau fecale
87. M-am închinat la idoli, demoni sau zei
88. Am susţinut credinţe ca fiind ştiinţe
89. Am spus presupuneri ca fiind adevăruri
90. Am practicat sectarismul
91. Am susţinut grupuri separatiste, extremiste sau antiumane
92. Am susţinut organizaţii teroriste sau de diferenţiere socială
93. Am fost complice la păcatul altuia
94. Am dorit să stăpânesc şi să controlez alţi oameni
95. Am falsificat
96. N-am încercat să-mi repar greşelile
97. Am dat sau am luat mită
98. Am fost zgârcit
99. Am făcut risipă
100. M-am îndulcit cu gândul păcătos
101. Am vrut să mă răzbun
102. Am dorit răul cuiva
103. M-am crezut mai puţin păcătos ca altul
104. M-am lăudat
105. Am râs de oameni
106. Nu am cerut ajutor când am avut nevoie
107. Am facut sex în timpul menstruaţiei sau în timpul sarcinii
108. Am forţat la sexualitate sau am violat
109. Am facut sex anal
110. Am facut sex oral
111. M-am masturbat
112. Am făcut perversiuni sexuale sau am avut diferite fantezii
erotice
113. Am fost sadic
114. Am fost masochist
115. Mi-am provocat intenţionat durere
115. Am privit imagini sau filme porno
116. Am participat la spectacole sau orgii erotice
117. Am fost pedofil
118. Am fost zoofil
119. Am fost necrofil sau canibal
120. Am avut gânduri homosexuale
121. Am întreţinut relaţii sexuale cu persoane de acelaşi sex
122. Am promovat un păcat sau am spus că nu ar fi păcat
123. Am linguşit
124. Am luat apărarea cuiva când pacătuia
125. Am ispitit
126. Am făcut avort
127. Am abandonat copilul
128. Am făcut incest
129. Am pipăit trupul cuiva spre plăceri deşi nu-mi era soţ sau
soţie
130. Am făcut sau mi s-a făcut masaj erotic
131. Am masturbat pe cineva sau invers
132. Am discutat despre sex mai mult decât sfera biologică de
bază
133. Am avut râvnă extremă
134. Am muncit până la epuizare
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135. Am neglijat sănătatea
136. Am căzut în ipohondrie sau am exagerat cu grija pentru
sănătate
137. Am refuzat remediile sau intervenţiile medicale necesare
138. Am muncit sau am solicitat diferite servicii în ziua de
duminică
139. Am afişat nuditate sau îmbrăcăminte lascivă în public
140. Mi-am făcut operaţii estetice sau implanturi deşi nu era
necesar
141. Am săvârşit acte de bravură exagerată
142. Nu mi-am cerut iertare când am greşit
143. Nu mi-am educat corespunzător copilul
144. Am fost nepăsător faţă de necazul altuia
145. Am fost nepăsător faţă de adevăr şi dreptate
146. Nu am căutat să aflu scopul vieţii şi adevărul necesar vieţii
147. Am făcut obsesie din a căuta adevărul
148. Am făcut obsesie din a face dreptate
149. Nu am cercetat diferenţierea binelui de rău
150. Am mustrat prea aspru
151. Am sfătuit agresiv
152. Am cicălit
153. Am profanat morminte, lăcaşuri sau obiecte de cult
154. Am crezut în vise sau am căutat interpretarea lor
155. Nu am respectat liniştea celorlalţi
156. Nu am respectat libertatea celorlalţi
157. Am fost rasist
158. Am fost naționalist, extremist sau xenofob
159. Am hulit
160. Am fost ipocrit sau făţarnic
161. Nu am luat apărarea celui asuprit pe nedrept, deşi puteam
162. Am practicat sau am apelat la hipnoză
163. Am fost bănuitor sau suspicios şi poate chiar paranoic
164. Am fost foarte gelos sau foarte posesiv
165. Am participat la ritualuri satanice
166. Am promovat satanismul
167. Am instigat la anarhie sau haos
168. Am ascuns adevărul, deşi era bine să-l spun
167. Am neglijat igiena personală deși aș fi avut posibilități
168. Am făcut obsesie pentru igienă sau alimentaţie
169. Am susținut erezii
170. Am fost egoist
171. Am fost prea îngăduitor cu copilul meu
172. Am transmis cu intenție boli contagioase altor persoane
173. Am venerat sau idolatrizat oameni, partide, echipe sau
formații
174. Am idolatrizat animalele, natura sau diferite obiecte
175. Am fost laş sau fricos când aș fi putut să fac ceva bun
176. Am fost curios peste măsură
177. Nu am iubit divinitatea și celelalte ființe vii

Pentru reducerea, evitarea, renunțarea şi iertarea acestor păcate
avem soluțiile lăsate de Dumnezeu pe pământ prin Biserica Sa
(Ortodoxă).
Astfel că respectarea celor 7 taine bisericești, printre care şi
spovedania (căința și mărturisirea păcatelor), încercarea după
puteri de îndreptare, rugăciunea individuală și colectivă (slujbele
bisericești) pentru primirea ajutorului prin har sau factori externi,
sfaturile părintelui duhovnic, milostenia şi alte fapte bune, munca
şi cumpătarea, citirea de cărţi ortodoxe şi cercetarea adevărului
sub toate formele lui, devin vitale şi absolut necesare. Știința
adevărului istoric, spiritual şi universal, duce la Ortodoxie, care
este calea sigură către fericirea vieții pământești și sporește
șansele îndumnezeirii după moartea acestui trup, când va
începe viața fără de sfârșit într-o lume nouă, ce nu poate fi
descrisă prin cuvinte omenești. Mult succes! Doamne ajută!

Sursa: Am primit acest text, prin email, de la un domn care dorește să
rămână anonim. Deși nu suntem de acord cu toate dintre aceste
„păcate”, am ales să postăm, totuși, pentru publicul larg, deoarece
fiecare dintre noi se va regăsi, într-un fel sau altul, printre aceste rânduri.
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• Bulă e vizitat de un vecin
- Auzi măi Bulă, vrem să tapetăm și noi camera de
zi și e la fel de mare ca a ta. Tu când ți-ai tapetat
câte suluri ai cumpărat?
- 20.
- Mulțumesc.
După 2 săptămâni se întâlnesc:
- Auzi mă, tâmpitule, am cumpărat 20 de suluri și 7
mi-au rămas în plus.
- Păi și mie...

• Arta fotografică
- Mă, Vasile? Tu ai poze cu nevastă-ta goală ?
- Nu, mă, n-am !
- Cumperi?

• Porcul și măgarul
Măgarul merge pe drum iar în spatele lui, porcul:
- Băi măgarule ce murdar ești! Pe unde te poartă
stăpânul? Ce slab ești! Nu prea-ți dă să mănânci!
Și cu ce desagi mari te-ncarcă stăpânul! Vai de
viața ta!
La care măgarul se întoarce spre porc:
- Băi, mi se pare mie, sau tu nu ești porcul de anul
trecut ?

• Dragostea - Este ca ciupercile - nu știi dacă e bună
sau rea decât după ce e prea târziu ...

• Un turist în vacanță îl întreabă pe un localnic dacă
sunt crocodili în apă. Acesta îi răspunde că nu.
Turistul începe să înoate și observă niște pete întunecate în apă, la câțiva metri de el. Se întoarce
spre localnic:
- Sigur nu sunt crocodili aici?
- Nu, că le e frică de rechini..

• Pescuitul la copcă - Iarnă grea. Un pescar fanatic
se duce la pescuit, deși era mult sub zero grade.
Scoate târnăcopul, dă o copcă, după care-și aruncă
sculele în apă. Stă el ce stă și deodată aude o voce
groasă din spate:
- Aici nu este pește!
Când aude, pescarul își extrage undițele și se mută
mai încolo. Tot nu mișca nimic. După o vreme, aude
iarăși vocea:
- Aici nu este pește!
Tipul, supărat, se mută din nou, sparge gheața și
șade. Din nou, în spatele lui, vocea:
- Aici nu vei găsi pește!
Enervat, pescarul se-ntoarce și ripostează:
- Da cine ești tu, bă, de-mi tot sperii norocul?
- Eu sunt directorul patinoarului!

• - Draga mea, de ce nu îmi spui niciodată când eşti
mulţumită pe deplin în pat?
- Ioane, ai uitat că mi-ai interzis să te sun când eşti
la serviciu?

• Mărie, dacă te culci cu mine, îți dau mobilul meu.
- Dacă e așa, Ioane, s-a făcut!
După consumarea actului, Ion dă să plece.
- Ioane, zice Măria,dă mobilu’??
- Aaaaa, da, noteaza: 0726…

• Chelnerul: – Îmi pare rău, dar nu am să vă dau
restul…
Clientul: – Nu-i nimc! Plătesc altădată!

• – Nu credeți 300 de lei e cam prea mare amenda?
– Unde lucrați?, întrebă polițistul.
– La supermarket.
– Bine, atunci vă dau numai 299,99!
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• După ce mor, George Bush, Barack Obama și Donald Trump se prezintă la un interviu cu Dumnezeu
pentru ocuparea unui post.
Dumnezeu îl întreabă pe Bush: Tu în ce crezi?
Bush răspunde:
j
Cred într-o economie liberă, o Americă puternică,
o națiune americană unită și așa mai departe…..
Dumnezeu este impresionat de răspunsul lui Bush
și îi spune:
Bravo, vino și așază-te pe scaunul din dreapta mea!
Dumnezeu se adresează lui Obama și-l întreabă:
Tu în ce crezi?
Obama răspunde: Cred în democrație, în ajutorarea
celor săraci, în pacea mondială și așa mai departe…..
Dumnezeu este realmente impresionat de
răspunsul lui Obama și îi spune:
Bravo, vino și așază-te pe scaunul din stânga mea!
În sfârșit, Dumnezeu îl întreabă și pe Trump: Tu în
ce crezi?
Iar Trump îi răspunde: Cred că stai pe scaunul meu!
• Obosit, plouat şi înfometat. Noroc cu un maidanez
care m-a alergat vreodouă sute de metri ca să
ajung mai repede acasă.
• - Iubito, cum au reactionat parintii tai când le-ai spus
ca vrem sane casatorim?
- Este o situatie destul de neclara.
- Adica?
- Tata nu a zis nimic înca, iar mama asteapta sa
spuna ce crede el, pentru a-l contrazice

• Zicală românească: "Câinele care latră, nu muscă".
Zicală vietnameză:
"Câinele care latră, nu e suficient de bine prăjit".
• Buna ziua bade ! Cati litri de lapte da vaca asta pe
zi ?
- Nici un litru !
- Atunci,de ce o tineti..?
- O tinem pentru ca e bou

• Despre bătrânețe: înseamnă că ai îmbătrânit atunci
când, tot ce mai funcționează, doare, iar ceea ce
nu doare, nu mai funcționează...
• Judecătorul: - Ioane, te găsesc vinovat de crimă.
Ți-ai ucis soția când ai prins-o în pat cu un vecin.
Am totuși o întrebare pentru tine: de ce pe ea și nu
pe ticălosul de vecin?
- Păi, domnule judecător, mai bine omor o femeie o
singură dată decât săptămânal câte un bărbat.

• Putea fi dragoste la prima vedere, dar cine mai trimite vederi în zilele noastre?
• - Care este cea mai bună cale de a-ți face prieteni
în zilele noastre?
- Spune-i unei fete cât de mult o iubești și ea îți va
răspunde: ”Cred că am putea fi doar prieteni”.

De la ce provine denumirea
judeţelor din România

Dacă v-ați întrebat vreodată de unde provine numele
județului în care locuiți, aflați răspunsul în lista de
mai jos.
Alba – provine de la numele orașului Alba Iulia. Mai
precis, de la culoarea albă a zidurilor din piatră ale
cetății medievale;
Arad – se crede că provine de la numele cavalerului
Orod, cavaler la curtea Regelui Ștefan I al Ungariei,
care, în secolul al XI-lea a ajuns în această zonă;
Argeș – provine de la denumirea râului Argeș care,
pe vremea dacilor era numit Argessos (însemnând,
cel mai probabil, „strălucitor”);
Bacău – există mai multe etimologii posibile: un
conducător local numit Bako, strugurelui, care
crește în vecinătatea orașului Bacău și este numit
„bacă” sau chiar zeul Bachus;
Bihor – unii spun că ar proveni din sârbescul „vihor”
(volbură), alții sunt de părere că ar avea o etimologie
traco-dacică, după numele cetății „Biharea” (din bi
– doi și harati – a lua, a duce), posibil cu sens de
două posesiuni;
Bistrița-Năsăud – probabil de la râul Bistrița (denumire
de origine slavonă – apă repede) și de la orașul
Năsăud (din cuvântul german Nussdorf – Satul nucilor);
Botoșani – de la un boier numit Botaș (cea mai
veche pecete cunoscută până acum a Botoșaniului
poartă inscripția „Pecetea târgului Botaș”);
Brașov – de la numele râului Brașovia, azi identificat
de cei mai mulți specialiști cu râul Graft/Pietrele lui
Solomon, mult mai mare și mai învolburat cu mult
timp în urmă (denumire peceneagă: bara šu – apă
cenușie);
Brăila – de la indo-europeanul „bhreg”, însemnând
pisc vertical (cu referire la versantul Dunării, orașul
numindu-se în trecut „Piscul Brăilei”);
București – de la stâna ciobanului Bucur care, dorind
să se apare de otomani, și-a clădit o cetate și o
biserică)
Buzău – cel mai probabil de la cuvântul autohton
„buză”;
Caraș-Severin – de la râul Caraș (de la cuvântul
sârbo-croat Kraš – zonă calcaroasă);
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Călărași – din cuvântul
călăraș – corp militar auxiliar în evul mediu, în Țara
Românească;
Cluj – din latinescul Clusium
(castru medieval), nume
dat de coloniștii germani
(Klausenburg);
Constanța – de la orașul
Constanța (care a fost denumit Constantiana de
împăratul bizantin Constantin cel Mare);
Covasna – din cuvântul
slavon “cvaz” (acrișor,
referitor la gustul apelor
minerale din zonă);
Dâmbovița – posibil după râul Dâmbovița (de la cuvântul dâmb);
Dolj – de la cuvântul slav “dolu” (vale);
Galați – fie de la tribul celtic al galilor, care locuiau
prin aceasă zonă în antichitate, fie de la regiunea
Galiția;
Giurgiu – de la orașul Giurgiu, fondat de genovezi în
secolul XIV pentru a controla traficul pe Dunăre,
numit după Sf. Gheorghe (San Giorgio), patronul
orașului lor natal;
Gorj – de la cuvântul slav “gora” (munte) și râul Jiu
(“Jiul de munte”);
Harghita – probabil din har (“deal” sau “munte” în
limbile semitice și turcice);
Hunedoara – de la orașul Hunedoara, provenit din
numele propriu maghiar Hunyad și vára – cetate
(cetatea lui Hunyad);
Ialomița – după râul Ialomița, denumire de origine
slavonă (“ialov” – pustiu);
Iași – posibil de la populația sarmatică Iazygi care
locuia în regiune în secolul I (în limbile sanskrită şi
hindi, care au origine comună cu limba sarmaţilor,
“yash” înseamnă “faimă”);
Ilfov – denumire de origine slavonă;
Maramureș – probabil compus din “mara” (origine
traco-dacică: stâncă) și Mureș:
Mehedinți – din maghiară (méhed – prisacă, stupină;
vechea stemă a județului avea reprezentate mai
multe albine);

Mureș – după râul Mureș, cunoscut încă pe vremea
dacilor sub numele de Maris;
Neamț – după orașul Piatra Neamț (“neamț” cu
sensul de “german” – teutonii construind o fortificație
în zonă);
Olt – după râul Olt, cunoscut încă pe vremea dacilor
sub numele de Alutus;
Prahova – după râul Prahova, denumire de origine
slavonă (prah- cataractă de apă);
Satu Mare – de la Sătmar, nume venind de la
Zothmar, căpetenia coloniștilor germani aduși de
regina Gisella în sec. al XI-lea;
Sălaj – probabil din latinescul “silva” (pădure);
Sibiu – de la numele râului Cibin (din latinescul
Cibiensis – Cibinium);
Suceava – probabil de râul Suceava, a cărui denumire
vine de la arbuștii de soc;
Teleorman – denumire de origine cumană (“deliorman”
– “pădure nebună”);
Timiș – după râul Timiș, denumit Tibisis de romani;
Tulcea – denumire compusă din “tul” (etimologie
necunoscută) și turcescul “cay” (râu, apă curgătoare);
Vaslui – nume derivat din “vas” (care în cumană
este posibil să fi însemnat “zonă împădurită”) și
turcescu “uj” (râu, apă curgătoare);
Vâlcea – fie din cuvântul slav “vâlk” (lup), fie din latinescul “vallicella” (vale îngustă);
Vrancea – foarte probabil de la “frânc” care, în
româna veche însemna “occidental”.
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HOROSCOPUL ANUAL 2018
BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

n an foarte important, un fel de graniță între trecut și viitor. Pentru că Uranus va
U
părăsi pentru câteva luni Semnul tău solar vei simți o ușurare majoră, ca și cum
ai scăpat de o povară ce apăsa pe capul tău în mod constant și foarte puternic uneori. Perioada
cât Uranus se va muta în Semnul Taurului, 16 Mai – 07 Noiembrie, folosește-o pentru a analiza
pe îndelete evenimentele și relațiile în care ai fost implicat și poate mai ești încă, depistând
aspectele pozitive și pe cele negative. Asta te va ajuta să înaintezi în viață pe cu totul alte baze
și să-ți orientezi eforturile spre acțiuni constructive.
Cariera devine prioritara. Berbecii isi cauta si probabil ca isi gasesc directia. Mai ales din luna
mai, cand apar schimbari, idei, posibilitati noi, atat profesionale cat si financiare. Unii Berbeci isi
schimba profesia sau isi propun scopuri foarte clare cu bataie lunga. Vor autoritate, putere si
control. Isi asuma responsabilitati mai mari. Unii pot obtine functii importante.
Se conturează schimbări de statut, relații dinamice cu șefii și autoriățile, posibilitatea de a te
reorienta socio-profesional. Situația de la locul de muncă se ameliorează după 6 August.
Financiar se întrezăresc noi oportunități de câștig de la și prin alții, investiții majore pe termen
lung, reconfigurarea legăturilor cu persoanele alături de care ai cheltuieli comune. Banii incep sa
devina un subiect fierbinte, iar surprizele se tin lant in 2018. Poti castiga din surse neasteptate,
iti pot inmulti banii, poti primi si prin intermediul altora tot felul de beneficii. Este insa o zona
destul de fluctuanta, mai ales din mai incolo, cand Uranus va intra in casa banilor Berbecilor. Vei
avea si pierderi, probabil, dar daca esti flexibil si creativ, castigurile vor depasi pierderile.
Eclipsele de pe parcursul anului 2018 îți activează relațiile sentimentale, relațiile cu prietenii,
relațiile familiale și segmentul domestic. Finaluri și începuturi, un amalgam interesant de stări,
trăiri, senzații și emoții dificil de explicat în cuvinte. Unii Berbeci pot pune punct unor relatii lungi,
in vara. Altii isi revizuiesc si reiinoiesc conditiile, juramintele, angajamentele si isi duc relatia la
nivelul urmator. Alege să privești partea plină a paharului și detașează-te de tot ce te ține în loc
și îți obstrucționează progresul.

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

ste anul marilor schimbări de personalitate și lămuririi multor chestiuni personale
E
și profesionale. Incepe o noua era. Uranus trece granite catre Taur, in mai 2018,
dupa 8 ani de stat in Berbec. Incepe, deci, un proces de castigare a libertatii, dar si de

creativitate dincolo de limitele cunoscute de Tauri.
În perioada 16 Mai–07 Noiembrie, Uranus va tranzita Semnul tău solar, dinamizându-ți personalitatea, felul de a fi și felul în care te raportezi la ceilalți și la evenimentele cotidiene. Atributele
tale caracteristice, calmul, răbdarea, perseverența, discreția vor fi răscolite, înlăturate pe alocuri,
ieșind la iveală o fațetă personală cu totul nouă. Controlează-ți stările și reacțiile, deoarece poți
strica relații și situații bune.
Sănătatea rămâne în continuare vulnerabilă, deci e bine să fii prudent și atent la semnalele
corpului tău. Odihnește-te conștient, adoptă o dietă potrivita și ține legătura cu diverși specialiști
în sănătate.
Foarte animat este segmentul socio-profesional, evidențiindu-se conflictele deschise la locul de
muncă, mai ales cu femeile. Ia aminte la tot ce se petrece în sfera profesională, pentru că se
desfășoară premisele a ceea ce va urma în anii următori.
Financiar, pentru Tauri nu sunt tranzite semnificative, totusi, banii lor vin mai usor din
parteneriate/colaborari si in urma curajului de a-si urma ideile, oricat de indraznete ar fi.
Profesional vor avea de facut ajustari serioase si isi vor da seama ca au acceptat cam mult sa se
complaca in situatii neonorabile, asa ca e necesar sa schimbe radical niste aspecte in acest
sens.
Relațiile familiale, relațiile profesionale, relațiile cu anturajul apropiat se activează datorită
producerii eclipselor pe Semnele Leu, Vărsător și Rac. Schimbări majore de mentalitate,
reconfigurarea acestor relații, desprinderea de situațiile care s-au dovedit perimate. În plan
partenerial sunt posibile căsătoria, divorțul, desprinderea de colaborări vechi și implicarea în
altele cu totul noi.
Sentimental, traiesc o perioada cum nu au mai cunoscut demult probabil, cu pace, liniste si bunastare, in relatia de cuplu si in tot ce inseamna dezvoltarea unor parteneriate si relatii importante. Unii Tauri se vor casatori in 2018 sau isi schimba statutul relational intr-un fel sau altul.

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

entru Gemeni este un an de dezvoltare, evolutie, cunoastere. Gemenii se
P
orienteaza catre un stil de viata mai potrivit, au de invatat, de inteles, de explorat
zone mai subtile in interiorul lor. Se pot orienta catre un proces de dezvoltare spiritual.

Un an foarte bun pentru sănătate și pentru mediul socio-profesional în care activezi. Se
ameliorează sau chiar dispar afecțiuni vechi, găsești remedii naturiste deosebite pentru
îmbunătățirea întregii stări a organsimului, iar informațiile obținute pe căi neconvenționale îți vor
aduce soluții viabile pentru toate situațiile în care ești implicat sau dorești să te implici.
În plan profesional se pot îmbunătăți condițiile de muncă, salarizarea, fiind posibil să apară un alt
job mult mai bine plătit, cu o activitate interesantă și foate variată. Unii Gemeni isi gasesc locul
de munca visat, altii isi dezvolta o afacere, isi maresc echipa, isi cresc randamentul, stiu exact
ce-si doresc.
Segmentul financiar este vulnerabil până pe 6 August, mai ales cheltuielile comune cu alții, moștenirile, partajele, investițiile în afaceri. Recomandata prudența și evitarea datoriilor de orice fel.
Bazeazate pe banii veniti din propria munca si propriile forte, intrucat ti se inchid anumite usi si
se restrange aria de favoruri sau beneficii materiale. Unii Gemeni vor fi nevoiti sa traseze niste
limite clare in cadrul unor asocieri sau au de impartit bani si bunuri in urma unor rupturi.
In ce priveste planul sentimental, Gemenii vor revizui felul in care daruiesc iubire, isi reevalueaza
sentimentele, fac un pas inapoi pentru a privi mai atent relatia lor si implicarea (octombrienoiembrie). Multi Gemeni sunt nevoiti sa recunoasca greseli pe care le-au facut.
Din noiembrie, Jupiter se muta in Sagetator si aduce bucurie in plan relational, chiar posibilie
aliante noi.
Uranus va părăsi o vreme segmentul prietenilor și se va muta în zona secretă a destinului tău.
Asta va accentua tendința la izolare, apropierea de disciplinele ezoterice, dar va influența și
conflictele mocnite de la locul de muncă. Observă atent ce se petrece atât în planul sănătății, cât
și în planul profesional, deoarece este un preambul la ceea ce va urma în anii următori.
Formarea eclipselor pe Semnele Leu, Vărsător, Rac îți aduce influenețe în relațiile cu anturajul
apropiat, remodelându-ți mentalitatea și filozofia de viață.

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

entru Raci, anul 2018 inseamna reconfigurare serioasa in ce priveste in special
P
individualitatea si creativitatea lor, care au fost innabusite pana acum. Racii se
pot elibera din relatii sociale constrangatoare, din proiecte care nu-i reprezinta, din contexte de
viata frustrante.
Relațiile sentimentale și cele parteneriale reprezintă subiectele principale ale anului 2018. Vrei
să iubești și să fii iubit, dar de această dată nu vei mai accepta niciun fel de compromis,
indiferent despre cine sau despre ce este vorba. Sunt șanse de a te implica într-o relație
sentimentală nouă sau cea în care ești deja își va schimba radical termenii și condițiile de
funcționare.
2018 aduce pentru Rac pasiune, caldura, iubire, bucurie de viata, dorinta de a crea si a face ce
le place. Demult nu te-ai mai simtit atat de inspirat si atent la ce te inspira sa fii si sa faci.
De asemenea vor intra în discuție și copiii, planuri de a avea copii sau decizi să te implici mai
mult sau mai puțin în viața generațiilor mai tinere.
Segmentul relațiilor parteneriale este foarte animat, fiind posibile separarea, divorțul, reconfigurarea
tuturor relațiilor atât cu un partener de viață, cât și relațiile profesionale. Până pe 06 August este
bine să lămurești lucrurile în plan partenerial și să te desprinzi de situațiile și relațiile
nesatisfăcătoare. Posibil declanșarea unor conflcite în justiție în perioadele 17 Martie – 16 Mai și
14 August – 11 Septembrie.
Uranus se mută în Semnul Taurului în perioada 16 Mai – 07 Noiembrie, dinamizându-ți segmentul
relaților cu prietenii. Pot veni în preajma ta persoane deosebite, incitante, originale, progresiste
alături de care să te implici în proiecte profesionale de anvergură.
Este totodata si un an in care Racii sunt determinati sa se maturizeze, sa fie mult mai selectivi in
ce priveste relatiile si colaborarile, sa se implice mai serios in tot ce inseamna relatii.
Eclipsele anului îți oferă efecte în segmentul financiar, însă îți vor modela și felul de a fi și de a te
raporta la ceilalți și la evenimentele înconjurătoare. Din punct de vedere financiar, poti sa-ti
gasesti noi surse de venit, cu ajutorul alinatelor si integrarii in grupuri care iti impartasesc
viziunea si convingerile. In orice caz, ai ocazia sa te reinventezi.

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

i șanse deosebite pentru a-ți schimba viața în foarte bine pe tot parcusul anului
A
2018. Eclipsele din acest an, două pe Semnul tău zodiacal, două vizavi în
Semnul Vărsătorului și una pe Semnul Racului te vor influența puternic să iei decizii majore care
te vor duce pe noi direcții de viață. Vino în întâmpinarea acestora și analizează pe îndelete
situațiile și relațiile în care ești implicat.
Nemulțumirile pornesc de la faptul că tu ai oferit și oferi încă altora tot ce ai tu mai bun și mai
frumos, însă răspunsurile lor sunt de departe cu totul altceva decât te aștepți tu. Discrepanța
aceasta între nevoile tale afective și ceea ce îți oferă ceilalți o poți lămuri prin renunțarea la
așteptări, dar și prin renunțarea la oamenii profitori și neserioși.
Relațiile parteneriale se vor reconfigura definitiv. Finaluri și începuturi, situații inedite, complexe,
posibil declanșarea unor conflicte în justiție pe termen lung.
Uranus se va muta în perioada 16 Mai – 07 Noiembrie în Semnul Taurului, oferindu-ți efecte în
segmentul socio-profesional. Urmărește atent evenimentele din acest segment, deoarece va fi
un preambul la ce va urma în anii următori. Proiecte profesionale de anvergură pe termen lung.
Pentru Lei, anul 2018 vine cu multe responsabilitati, cu disciplina, organizare si stil de viata
foarte riguros gandit si pus in aplicare. Dar 2018 poate aduce si schimbari neasteptate, idei nonconformiste, schimbari spectaculoase in cariera.
Zona sentimentala se elibereaza de tensiuni si constrangeri, asa ca Leii se simt usurati din acest
punct de vedere si pot sa se exprime din nou liber, sunt gata acum sa-si ia angajamente serioase.
Sănătatea este vulnerabilă până pe 6 August, deci fii prudent și îngrijește-te conștient.
Lectia Leilor in 2018 este cumpatarea si disciplina, intelepciunea si rabdarea, mai ales in privinta
banilor si a proiectelor profesionale.
Ai mult de munca, ai multe sarcini si multe preocupari legate de viata ta, iar stresul este unul din
impedimentele anului 2018. Relaxeaza-te ai grija de tine, pentru ca avand resurse bune poti
obtine rezultate uimitoare.

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

entru Fecioara, anul 2018 este unul de constructie, ancorare si materializare a
P
unor dorinte si idei mai vechi care pana acum nu au putut fi puse in aplicare.
Contextele astrale ale anului 2018 te predispun la schimbarea filozofiei de viață, la reconfigurarea
sistemului de valori morale și spirituale după care îți ghidezi viața și relațiile.
Toate tipurile de relații în care ești implicat se vor reorganiza, fiind vremea potrivită pentru a
renunța la persoanele pe care nu le mai simți pe aceeași lungime de undă cu tine. Vor veni în
preajma ta alte personaje de o mai bună calitate, alături de care vei dezvolta relații frumoase și
proiecte profesionale de anvergură.
Atu-ul cel mai pretios este comunicarea, prin care poti imbunatati relatii, poti rezolva conflicte
vechi cu familia si cu rudele si poti obtine beneficii contractuale. Ai success la examene, poti
scrie lucrari care se vor bucura de multa apreciere.
Eclipsele din acest an ce se vor forma pe Semnele zodiacale Leu, Vărsător, Rac îți vor oferi
efecte pe segmentele muncii, al sănătății, în relațiile cu prietenii și cele socio-profesionale. Multă
muncă la serviciu, revenirea unor sarcini de lucru, reluarea unor conflicte profesionale.
Foarte animate sunt și relațiile sentimentale. Unele se pot finaliza cu cântec, altele se vor
reconfigura, însă vor rămâne numai acelea serioase și utile pe termen lung. Uranus va tranzita
Semnul Taurului în perioada 16 Mai – 07 Noiembrie, dinamizându-ți relațiile cu străinătatea, deschiderea mentală spre domenii spirituale și filozofice, îți va favoriza apropierea de oameni
erudiți, progresiști.
Totodată vei simți și o mare dorință de rafinare sufletească și morală.
Sănătatea este vulnerbailă, deci îngijește-te pe îndelete.
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BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

P

entru Balante poate fi un an al cresterii financiare si al expansiunii in planul
afacerilor, dar si un an al reconstructiei interioare prin intelegerea impactului pe
care radacinile si copilaria l-au avut asupra lor. Accentele anului 2018 se află pe segmentul
financiar, secțiunea venituri obținute din munca proprie. Se deschid noi oportunități de câștig fie
dintr-o activitate suplimentară, fie la locul actual de muncă se modifică condițiile de lucru
antrenând după sine și modificări salariale. Totuși, ferește-te de cheltuieli majore și de investiții
pe termen lung. Vor avea loc multe dezbateri pe teme profesionale și salariale.
Totusi, trebuie sa fii prudent in ce priveste cheltuielile pripite si sa te asiguri ca mereu esti la zi cu
platile.
Efectele eclipselor din acesta an, eclipse ce se vor forma pe Semnele zodiacale Leu, Vărsător,
Rac se vor resimți în relațiile cu prietenii, în relațiile sentimentale și în segmentul profesional.
Unele etape și relații se vor finaliza, altele se vor deschide.
Caruselul de evenimente în care vei fi implicat va fi dificil de explicat în cuvinte, însă cu trecerea
timpului vei consta că totul se desfășoară spre binele tău suprem. Se recomandă prudență în
relațiile cu anturajul apropiat, mai ales în relațiile cu femeile. Discuții tensionate, acuze mai mult
ua mai puțin fondate, dar cumva se lămuresc lucrurile între tine și aceste persoane.
Uranus se va muta în Semnul Taurului pentru vreme, între 16 Mai – 07 Noiembrie, oferindu-ți
efecte în segmentul banilor și bunurilor comune cu alții. Reconfigurări ale investițiilor și chestiuni
privitoare la moșteniri, partaje și venituri obținute din colaborări.
Relatiile, casnicia, parteneriatele in sfarsit se pot bucura de mai multa stabilitate si constructie,
dupa ani de zile in care totul parea ca e instabil, temporar si supus mereu socurilor.

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

au posibilitatea sa prospere, sa-si aseze viata pe un fagas benefic si saSsicorpionii
implineasca niste visuri. Este unul dintre cei mai importanți ani pentru tine,

deoarece prin prezența lui Jupiter în Semnul tău zodiacal, planeta belșugului, a deschiderii morale
și spirituale, ai șanse deosebite și unice de a evolua pe toate palierele vieții.
Profită de energia jupiteriană și de tumultul din preajma ta pentru a-ți trasa noi planuri de viață
personală și profesională. Stabilește-ți obiective clare pe termen lung și organizează-ți resursele,
astel încât să te ocupi rezonabil de toate.
Efectele eclipselor din acest an, ce se formează pe Semnele zodiacale Leu, Vărsător și Rac îți
influențează subtil, dar suficient de puternic încât să observi rapid schimbări în segmentul socioprofesional, în segmentul familial, în relațiile cu străinătatea.
Dialogurile și situațiile dintre tine și persoanele din anturajul profesional sunt importante pe
termen lung, deci fii prudent și selectează numai ce îți este de folos. Există riscul să te implici în
acțiuni nepotrivite ție, dar spre folosul altora.
Uranus se mută temporar, în perioada 16 Mai – 07 Noiembrie în Semnul Taurului, exemplificându-ți chestiuni parteneriale ce trebuie înlăturate sau revigorate. Surprize de proporții în plan
partenerial, dar și în relațiile cu partenerul de viață și cu cei de afaceri.
Sănătatea se menține vulnerabilă deci fii vigilent pe tot parcursul anului.
Relational, anul 2018 poate aduce schimbari neasteptate, surprize, cunostinte noi rebele sau
ciudate. Unii Scorpioni vor avea parte de multa tandrete si iubire.

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

agetatorii au un an axat pe evolutie spirituala. Au nevoie de o perioada in care sa
Srespire,
sa se izoleze poate mai mult, sa se concentreze pe liniste lor sufleteasca.

Sagetatorii au nevoie, pana in noiembrie, sa se desprinda de un trecut care ii apasa, sa ierte
ceva, sa inteleaga, sa mearga mai departe.
Preocupările referitoare la segmentul financiar sunt foarte accentuate în prima parte a anului,
mai ales secțiunea venituri obținute din munca proprie. Se finalizează o etapă importantă pe
segmentul banilor munciți, astfel că sunt posibile tot felul de neplăceri salariale, modificări
legislative în domeniul profesional în care activezi și care vor atrage după sine modificări vizavi
de plata eforturilor și de condițiile de muncă. Se recomandă prudență în tot ce ține de bani,
cheltuieli, investiții, documente financiare.
Saturn iti cere mai multa responsabilitate, rigurozitate si disciplina in tot ce tine de segmentul
profesional si financiar.
Eclipsele din acest an ce se vor forma pe Semnele zodiacale Leu,Vărsător, Rac îți vor oferi
efecte în segmentul relațiilor cu străinătatea, în relațiile cu anturajul apropiat și în segmentul
financiar, secțiunea bani și bunuri comune cu alții.
Debarasează-te de persoanele care îți obstrucționează progresul și orientează-te spre cei care
și-au dovedit seriozitatea și loialitatea față de tine și planurile tale. Deschiderea mentală va fi
accentuată și bine ar fi să-ți lărgești orizontul cunoașterii prin activități culturale, abordarea unor
studii sau cursuri și prin discuții cu oameni erudiți.
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ste anul redobandirii puterii si autoritatii personale. Capricornii joaca dupa cum le
Ecanta
Saturn, adica organizat, disciplinat, eficient si responsabil.

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

Saturn le aduce Capricornilor dorinta de cristalizare a drumului profesional, dar mai
ales schimbari interioare care sa-i imputerniceasca. Un an in care pot construi durabil, de
calitate, orice drum pe care il aleg. Se pot redefini pe interior si exterior, iau masuri in ce priveste
infatisarea lor, se “sculpteaza” la trup si la suflet.
Traversezi o perioadă a vieții în care personalitatea ta se află într-un amplu proces de
transformare interioară. Astfel, până pe 06 August este posibil să te izolezi ceva mai mult față de
ceilalți și să te implici numai în activități ușoare și strict personale. Ascultă-ți vocea interioară și
semnalele organismului. Sănătatea este vulnerabilă, deci fii prudent și îngrijește-te corespunzător.
În perioadele 17 Martie – 16 Mai și 14 August – 11 Septembrie vei avea tendința să ripostezi la
tot ce vine din partea celorlalți sau să fii foarte provocator, un soi de săgeată îndreptată împotriva
a tot și toate. Controlează-ți stările de spirit și manifestările, pentru că sunt momente pasagere în
care este bine să-ți canalizezi excesul energetic spre acțiuni constructive și spre ceea ce îți este
ție de folos.
Eclipsele acestui an, de pe Semnele zodiacale Leu,Vărsător, Rac îți oferă efecte deosebite în
segmentul financiar și în segmentul partenerial. Posibilități noi de câștig din munca proprie,
finalul unei etape de câștig de la și prin alții, rezolvări privitoare la moșteniri, partaje sau afaceri.
De evitat cheltuielile majore și datoriile de orice fel! Relațiile sentimentale se dinamizează prin
prezența lui Uranus în Semnul Taurului în prioada 16 Mai – 07 Noiembrie. Surprize de proporții!
Segmentul muncii se activează mult datorită tranzitului planetei Uranus, între 16 Mai – 07
Noiembrie în Semnul Taurului. Schimbări profesionale de anvergură, dar atenție și la sănătate.
Din noiembrie, Jupiter se va instala pentru un an de zile in semnul tau, in domiciliu, si iti revin
bucuria, curajul si entuziasmul.

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

la treaba pe Varsatori, iar treaba lor e cu ei insisi, cu principiile
Ulor,n ancucarefeluliiinpune
care traiesc. Un an foarte important pentru tine, deoarece se produc

două eclipse pe Semnul tău zodiacal. Astfel ai șanse deosebite de a progresa, de a-ți schimba
planurile de viitor și de a-ți trasa direcții noi, atât în plan personal, cât și în plan profesional.
Perioadele 17 Mai – 14 August și 19 Septembrie – 15 Noiembrie îți aduc multă energie, fiind
tentat să te implici în activități variate, dar nu chiar foarte utile ție. Selectează prioritățile și evită
să ripostezi la tot ce vine din partea altora. Există conflicte ascunse în preajma ta, mai ales în
segmentul profesional în care activezi. Se recomandă prudență și discernămînt, deoarece este
dificil să contracarezi lucrurile prin mijloace convenționale.
Relațiile parteneriale se vor reconfigura, atât în ceea ce privește relația de cuplu, cât și relațiile
de colaborare profesională. Renegocierea unor contracte de muncă, modificări legislative
specifice domeniului în care lucrezi, ce vor atrage după sine și modificări salariale.
Se finalizează etape profesionale și se deschid altele. Ar fi bine să te reorientezi profesional și
chiar să depui efoturi serioase de a-ți găsi un alt job.
Tranzitul lui Uranus între 16 Mai – 07 Noiembrie prin Semnul Taurului îți creează efecte în
segmentul domestic. Schimbări de anvergură în relațiile familiale și în spațiul, casa în care
locuiești! Multi Varsatori vor sa schimbe ceva radical, vor sa se desprinda de conditionari
imprumutate si permise in familie, isi doresc sa se elibereze de poveri pe care si le-au asumat
ani multi.
Un aspect important este legat de psihic, care poate fi destul de sensibil, motiv pentru care poti
nevoia in acest an sa te izolezi, sa fii mai atent in interiorul tau, sa-st vindeci o serie de frici si
inhibitii, sa-ti regasesti puterea si echilibrul.

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

estii isi schimba viziunea, mintea, viata. De-a lungul acestui an se conturează
Pschimbări
în felul tău de a fi și de te raporta la ceilalți, schimbări vizibile și nu

foarte ușor de acceptat de către ceilalți.
Între 18 Aprilie și 27 Septembrie poți simți un soi de relaxare, o înțelegere și acceptare
necondiționate a tot ce există în preajma ta, aspecte ce îți vor oferi o aură de mister și
înțelepciune. Folosește energia perioadei pentru a te gândi pe îndelete la planurile tale de viitor
și implică-te în activități culturale.
Eclipsele ce se vor construi de-a lungul acestui an pe Semnele zodiacale Leu,Vărsător, Rac îți
oferă efecte pe segmentele muncii, al sănătății și al relațiilor sentimentale. Schimbări profesionale
de anvergură, unele de neînțeles la prima vedere. La momentul potrivit ți se vor revela toate,
deci ai răbdare și adaptează-te evenimentelor înconjurătoare.
Financiar, se incheie o perioada lunga de instabilitate si se instleaza una cu mai multa liniste,
coerenta si chiar usurinta.
Relațiile sentimentale se vor revigora mai ales în a doua parte a anului, fiind șanse să te
îndrăgostești sau să te ocupi ceva mai mult de copii. Implicare în activități de genul hobby.
În perioada 16 Mai – 07 Noiembrie, Uranus va tranzita Semnul Taurului, dinamizându-ți
segmentul relațiilor cu anturajul apropiat. Relații noi interesante, originale, progresiste.
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Jocurile Olimpice 2018:
Iată cum arată clasamentul
pe medalii

Cu doar cinci zile ramase pana la ceremonia de inchidere a
Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, Norvegia conduce in
clasamentul pe medalii. Sportivii nordici au strans au strans 29
de medalii, dintre care 11 de aur, 10 de argint si 8 de bronz.
Tot 11 medalii de aur are si ocupanta locului doi, Germania,
insa un total de 'doar' 23 de medalii. Locul 3 ii revine Canadei
cu 19 medalii, dintre care 8 sunt de aur.
Dar iata cum arata clasamentul medaliilor de la JO 2018:
Gold
Silver
Bronze Total
Country
Norway
11
10
8
29
Germany
11
7
5
23
Canada
8
5
6
19
Netherlands
6
5
3
14
France
5
4
4
13
USA
5
3
4
12
Sweden
4
3
0
7
Austria
4
2
4
10
South Korea
4
2
2
8
Japan
2
5
3
10
Switzerland
2
4
1
7
Italy
2
2
4
8
Czech Republic 1
2
3
6
Slovakia
1
2
0
3
Belarus
1
1
0
2
Great Britain
1
0
3
4
Poland
1
0
1
2
Ukraine
1
0
0
1
China
0
5
2
7
Olympic Athletes from Russia0
3
8
11
Australia
0
2
1
3
Slovenia
0
1
0
1
Finland
0
0
3
3
Spain
0
0
2
2
Latvia
0
0
1
1
Kazakhstan
0
0
1
1
Liechtenstein
0
0
1
1
Romania n-a castigat nicio medalie la aceste Jocuri Olimpice.
De altfel, singura medalii pentru tara noastra la jocurile de iarna
a fost obtinuta in 1968, bronz in proba de bob-2.
Jocurilor Olimpice de la PyeongChang se desfasoara in perioada
9-25 februarie.

Cum i-a păcălit
o americancă pe unguri

Elizabeth Swaney poate fi
numita fara teama de a gresi
cea mai slaba sportiva
prezenta la Jocurile Olimpice
de iarna de la Pyeongchang.
Schioarea americana ce
reprezinta Ungaria a uimit
pe toata lumea cu evolutia
ei din calificari, una in care
nu a facut nicio acrobatie.
Swaney a ajuns la
Pyeongchang in delegatia
Ungariei, fiind primul schior
ce reprezinta tara vecina in
proba de half-pipe. Mandria maghiarilor s-a transformat insa in
rusine dupa ce au vazut-o pe Elizabeth in actiune.
Proba de schi liber half-pipe presupune ca sportivii sa sara
peste cele doua margini ale pistei si sa efectueze diferite trucuri
acrobatice in baza carora sunt punctati. Numai ca in calificarile
probei de la Pyeongchang am avut parte de o Elizabeth Swaney
care nu a facut altceva sa schieze linistita pana la final.
Britanicii de la The Independent au aflat povestea ei, care este
cu adevarat fabuloasa. Se pare ca sportiva americana si-a dorit
atat de mult sa fie prezenta la Olimpiada incat a profitat la
virgula de regulamentul de calificare. Acesta prevede ca un
sportiv ajunge la Jocuri daca reuseste sa obtina un numar de
prezente in Top 30 la etapele de Cupa Mondiala din anii premergatori turneului.
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Iar Sweeney si-a petrecut ultimii doi ani participand la astfel de
concursuri. Nu, nici acolo nu a avut evolutii mai bune, numai ca
americanca si-a ales intrecerile in baza unui singur criteriu: sa
fie mai putin de 30 de concurente inscrise. Astfel, daca nu
cadea, si nu avea de ce s-o faca pentru ca nu facea nicio
acrobatie, ea avea asigurata prezenta in Top 30. Nu mai putin
de 13 concursuri a bifat aceasta, adunand asadar punctele
necesare pentru calificare.
Dar pentru a ajunge la Pyeongchang avea nevoie si de o tara
pe care sa o reprezinta. Si a gasit una in Estul Europei, Ungaria
fiind dispusa sa isi mareasca delegatia cu inca un sportiv.
Dupa ce au vazut evolutia dezastruoasa a americancei din
Coreea de Sud, ungurii au recunoscut ca a fost si prima data
cand si-au urmarit reprezentanta evoluand pe partia de half-pipe.

Ionuț Lupescu va candida la alegerile FRF din 18 aprilie, iar
printre contracandidați se vor număra Răzvan Burleanu, Marcel
Pușcaș, Sorin Răducanu, Victoraș Iacob și Adrian Teodorescu.
U
r

Haţegan, decizie drastică.
A acordat direct cartonaşul roşu
în meciul Bayern-Beşiktaş

A dat faliment! Un celebru club de
fotbal s-a retras din campionat

Un celebru club de fotbal a dat faliment. Administratorul a
anunțat deja retragerea și a solicitat dezafilierea. Echipa se va
retrage din campionatul Ligii a II-a, informează liga2.ro. Este
vorba despre vicecampioana din sezonul 2014-2015, Clubul
ASA Târgu Mureș.
„Aşa cum vă spuneam şi cum anticipam, a fost respins apelul
admnistratorului special, astfel încât reintră în vigoare sentinţa
prin care s-a dispus trecerea la faliment. Soluţia este executorie
de la pronunţare. Teoretic, mai sunt căi extraordinare de atac,
practic, nu cred că se mai poate face absolut nimic şi nici nu
cred că va mai face cineva ceva. De lichidarea clubului se
ocupă filiala din Bistriţa a societăţii. Din câte ştiu, a fost deja
notificată Federaţia Română de Fotbal pentru dezafilierea
clubului”, a declarat Claudiu Balog, pentru sursa citată.
Curtea de Apel Târgu Mureş rămăsese în pronunţare cu acest
verdict din şedinţa de pe 5 februarie 2018.

Ionuț Lupescu a mărturisit
ce-și dorește după alegerile FRF

Ionuț Lupescu a dezvăluit
ce l-a împins să candideze
la alegerile pentru șefia FRF
de pe 18 aprilie.
"Multă lume m-a întrebat de
ce candidez, de ce am lăsat
"traiul bun" din Elveția pentru
a mă întoarce acasă.
Mărturisesc că mi-a fost greu
să dau un singur răspuns.
O să încerc unul, aici. A fost
vorba despre a mă întoarce
acasă pentru a juca, din nou,
în echipa României. Este bine afară, am învățat multe la UEFA,
am condus proiecte extraordinare, dar tot aici bate mingea cel
mai tare. Vin cu dorința de a readuce fotbalul acolo unde a fost:
în inimile oamenilor.
În această competiție, nu sunt doar reprezentantul a ceea ce
presa a numit Generația de aur. Mă identific cu fotbaliștii acestei
generații, cărora le mulțumesc și pe această cale pentru
sustinere, sunt unul dintre ei. Acum este însă nevoie nu doar de
noi, ci de toți cei care pot pune umărul și capul la relansarea
fotbalului românesc.
Vreau să fiu reprezentantul tuturor. Și al cluburilor și al antrenorilor
talentați și al arbitrilor corecți și al reprezentanților din teritoriu,
de la toate nivelurile. Să ne așezăm toți la aceeași masă și să
relansăm fotbalul românesc. Să fim cu toții reprezentanții unei
viitoare generații de aur. Acesta este visul meu", a scris Lupescu
pe contul său de Facebook.

G

Ovidiu Haţegan a scos rapid cartonaşul roşu pe "Allianz Arena".
În minutul 16 al partidei Bayern Munchen şi Beşiktaş Istanbul,F
i
din optimile Ligii Campionilor, arbitrul român l-a eliminat Domagoj
Vida. Fotbalistul croat l-a faultat pe Robert Lewandoski şi
Haţegan a considerat că atacantul polonez se afla într-o poziţie
iminentă de gol.
Ovidiu Haţegan este ajutat la această partidă de asistenţii
Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe. Istvan Kovacs şi
Sebastian Colţescu sunt arbitrii adiţionali la partida de la
Munchen, iar Radu Ghinguleac este arbitrul de rezervă. Brigada
din România a luat o decizie bună la golul înscris de Thomas
Muller. Oaspeţii au cerut o ofsaid, dar reluările au dovedit că
golul a fost valabil.
t
Ultimul joc arbitrat de Haţegan în Liga Campionilor a fost"
a
Maribor - Sevilla 1-1, în grupe, pe 6 decembrie.
Partida de la Munchen este a 5-a condusă de "centralul" dine
a
Arad în actuala ediţie a Ligii, după Celtic - Astana 5-0 (16a
august 2017), Sporting Lisabona - Barcelona 0-1 (27 septembrie"
2017), Porto - RB Leipzig 3-1 (1 noiembrie) şi Maribor - Sevilla.n
Ovidiu Haţegan a arbitrat în ianuarie şi februarie şi patru meciurif
în zona arabă: trei în Arabia Saudită şi unul în Qatar. Ultimulj
c
meci condus de Haţegan a fost Al Feiha - Al Ahli 1-1, disputatc
vineri, 16 februarie.
F
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Transferurile din ultima zi de mercato:
Ce jucători au luat FCSB, Craiova, Viitorul sau Astra

Ultima zi a perioadei de mercato de iarna din Liga 1 a fost una aglomerata, formatii cu pretentii
realizand achizitii interesante.
Performera zilei pare a fi Universitatea Craiova, care a reusit
sa-l imprumute pe Florin Gardos de la Southampton pana la
finalul sezonului.
FCSB a incercat o rezolvare disperata a problemei portarului
si l-a luat in schimbul a 50 de mii de euro pe Cristi Balgradean
de la Chiajna.
Nu au stat degeaba nici alte formatii. Viitorul lui Hagi l-a
legitimat pe Robert Raducanu, un atacant de 21 de ani ce a
evoluat ultima data la Concordia Chiajna, iar Astra l-a adus pe
americanul Danny Barbir, scrie gsp.ro.
CFR Cluj a primit, in fine, cartea verde a brazilianului Gilvan
Souza Correa, care ar trebui sa apara in curand in echipa lui
Dan Petrescu, in timp ce Voluntariu l-a legitimat pe Mihai Minca.
ACS Poli Timisoara a bifat doua achizitii, legitimandu-i pe
Esteban Ciaccheri si pe Iulian Carabela, iar Sepsi Sfantu
Gheorghe l-a adus pe macedoneanul Marko Simonovski, ultima data la FC Lahti.

Bizonul visează să joace din nou în Belgia

Francezul Harlem Gnohere a vorbit despre experienta sa in Romania si a dezvaluit ca vrea sa se
intoarca in Belgia, pentru a juca la Charleroi.
"Tot ce mi se intampla in ultimele sezoane e cu adevarat formidabil", a declarat Harlem Gnohere, fotbalistul francez al lui
FCSB, pentru emisiunea "Completement Foot", informeaza
site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.
Dupa cinci ani petrecuti in Belgia, unde a jucat la echipe
modeste, "Bizonul" a ajuns in Romania in 2015.
"Tot ce mi se intampla in ultimele sezoane e cu adevarat formidabil. Cand eram in Belgia, eram etichetat ca un jucator de
divizia a doua, fiindca in divizia a doua marcam mult. (...)
Cand am avut sansa sa pot evolua intr-un esalon superior in
Romania, am profitat de ea. Astazi totul merge cat se poate
de bine", a spus Gnohere, ce a revenit in centrul atentiei saptamana trecuta, cand a marcat golul victoriei lui FCSB in Europa League impotriva lui Lazio.
"Nici pana acum nu-mi dau seama, fiindca s-a intamplat atat de repede. Tot ce se intampla in
acest moment e de asemenea super rapid. La 29 de ani, e primul meu sezon cand joc in cupele
europene si e ceva cu adevarat formidabil. E cu adevarat placut sa marchezi impotriva lui Lazio,
a unor fotbalisti cu care nu de mult am jucat PlayStation si pe care-i vedeam la televizor", a afirmat
atacantul care pe 21 februarie va implini 30 de ani.
"Suporterii lui Dinamo sunt foarte suparati pe mine pentru ca am plecat la rivala Steaua (FCSB n. r.) fiindca mai aveam jumatate de an de contract. Propunerile pe care mi le-a facut Dinamo au
fost cu adevarat mizerabile, asa ca am preferat sa merg la echipa rivala. Prioritatea mea a fost sa
joc in cupele europene, fiindca n-o facusem niciodata. (...) Cand am avut oferta de la o echipa
care joaca an de an in Europa League sau Champions League, n-am ezitat nicio clipa", a spus jucatorul.
Francezul a vorbit despre ce inseamna sa joci la FCSB: "Simtim cu adevarat presiunea fiindca
presedintele nostru ne face sa intelegem asta in fiecare weekend. E clar ca e o greutate mare, dar
pentru mine merge super bine, fiindca am incredere in mine, dau goluri. Deocamdata, nu e nimic
ca sa mi se reproseze, dar cand echipa joaca prost, simtim direct asta. Pasiunea suporterilor e cu
adevarat extraordinara. E insa si periculos cand treci printr-o pasa proasta."
El a vorbit despre derby-urile din Romania: "E intotdeauna lume. La primul meu meci cu Dinamo,
nu-mi dadeam seama. Inainte, suporterii veneau la antrenamente 'sa puna presiune pe noi'
fiindca era chiar mai mult de cand n-o mai batusera pe Steaua. Cand am ajuns la stadion, acolo
am vazut amploarea lucrurilor. E ceva cu adevarat impresionant."
"Sper sa obtin un rezultat bun la Roma si sa ma calific, apoi sa fiu campion cu Steaua. Ar fi
formidabil. De cand sunt in Romania inca n-am castigat un trofeu, mi-ar placea mult sa obtin unul
aici. Dupa aceea, vom vedea ce se intampla. Daca voi continua sa joc astfel, se pot intampla
lucruri bune, acum nu depinde decat de mine", a continuat Gnohere.
"Sunt un om dornic sa-si ia revansa. Mi-ar placea mult sa revin in Belgia sa le arat unora ca am
nivelul sa joc in prima divizie. Cand eram la Charleroi poate ca n-am facut eforturile necesare ca
sa ma pot impune. Poate ca eram si tanar, nu dau vina pe nimeni, dar vreau sa revin ca sa le
dovedesc ca pot sa joc in prima divizie in Belgia. Am spus intr-un interviu ca Charleroi face parte
din mine. Sunt in continuare cu gandul acolo, familia mea locuieste acolo, asa ca daca Charleroi
face o propunere, voi fi cu adevarat deschis. N-am terminat ce aveam de facut acolo, asa ca mas intoarce cu mare placere", a spus francezul.

Apare o nouă forţă în fotbalul românesc?
O echipă are patron nou şi îşi construieşte stadion

O echipa din apropierea Bucurestiului are un nou patron si isi va construi o arena noua.
Divizionara secunda Sportul Snagov a fost preluata de omul de afaceri Victor Angelescu, iar
acesta are planuri mari.
Potrivit directorului tehnic Vivi Rachita, echipa din Snagov a obtinut deja avizul pentru constructia
unui nou stadion.
"A venit un om de afaceri tanar si puternic, un director al APS (un fond de investitii - n.red.) pe
sapte tari. Primaria Snagov a obtinut de la CNI aprobarea pentru constructia unui nou stadion, de
6-7 mii de locuri.
Acesta poate fi folosit de toate echipele din Ilfov. Speram sa ajungem in prima liga cat mai
curand", a spus Rachita la Digi Sport.
Totodata, Rachita a mentionat ca noul investitor intentioneaza sa construiasca si o academie de
fotbal la Snagov.
Obiectivul ar fi promovarea in Liga 1 in cel mult trei ani.
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Rezultatele complete inregistrate in etapa a 25-a si clasamentul

Luni seara s-au disputat ultimele partide din cadrul etapei a 25-a a Ligii 1.
Dar iata rezultatele complete din etapa
a 25-a:
VINERI
Gaz Metan Medias Juventus Bucuresti
FC Voluntari - CS U Craiova
SAMBATA:
Sepsi - Concordia Chiajna
CFR Cluj - Astra Giurgiu
DUMINICA:
Poli Timisoara - Poli Iasi
Dinamo - FCSB
LUNI:
Viitorul - FC Botosani

Etapa a-21-a
Mioveni
Baloteşti
Academica Clinceni
Metaloglobus
Dacia Unirea Brăila
Târgu Mureş
Ripensia Timişoara
Argeş
Hermannstadt
Chindia Târgovişte
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0-0
0-1

Clasamentul este urmatorul:
1. CFR 1907 Cluj

56p

3. Clubul Sportiv U Craiova

50p

5. FC Astra Giurgiu

41p

2. FCSB

4. FC Viitorul

41p

6. FC Dinamo Bucuresti

39p

1-1
2-0

7. CSM Politehnica Iasi

39p

1-2
2-2

9. FC Voluntari

10. ACS Poli Timisoara

28p

26p

12. Sepsi Sfantu Gheorghe

19p

2-1

--------------------------------------

8. FC Botosani

11. CS Concordia Chiajna

13. CS Gaz Metan Medias

14. CS Juventus Bucuresti

Liga B de Fotbal:

Rezultatele şi clasamentul la zi
1-3
1-0
3-0
0-0
1-4
2-5
4-4
2-0
0-0
1-0

52p

Dunărea Călăraşi
Sportul Snagov
Olimpia Satu Mare
UTA Arad
Ştiinţa Miroslava
Foresta Suceava
Luceafărul Oradea
ASU Poli Timişoara
Afumaţi
Pandurii Târgu Jiu

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

49
48
42
38
36
35
34
31
27
26
25
25
23
22
21
20
20
18
18
0

36p

25p

16p
11p
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Eroina uitată a României :
Cocuța

În anul Centenarului Marii Uniri, să rememorăm telegrafic
evenimentele istorice care au precedat Unirea Principatelor
din 1859. În martie 1857, N. Vogoride a fost învestit de turci
în demnitatea de caimacan (locţiitor de domnitor) al Moldovei.
La acea vreme, Vogoride era căsătorit cu Cocuța, fiica importantului poet premodern, Costache Conachi. Imediat după învestire, au început certuri cumplite între cei doi soţi, Vogoride
fiind cunoscut ca un înverşunat antiunionist. Cocuţa s-a retras
la Ţigăneşti (lângă Tecuci). Revenea în Iaşi doar când obligaţii
protocolare îi impuneau acest fapt.
La conferința de pace de la Paris, ce a urmat războiului Crimeii
(1856), cele şapte Puteri garante, divizate în privința organizării
viitoare a Principatelor Moldova și Țara Românească, a unirii lor
și a modernizării prin revizuirea Regulamentelor organice au
decis consultarea populației prin alegerea unor divanuri ad-hoc.
Deciziile adunărilor ad-hoc privind unirea Principatelor urmau
să fie examinate de Puterile garante într-o nouă conferință la
Paris și consemnate într-o Convenție. În fiecare dintre cele două
Principate se înfruntau partizanii unirii lor cu separatiștii.
Nicolae Vogoride, caimacamul Moldovei (locțiitor al domnului) a
falsificat, în mod brutal, rezultatul testului din 19 iulie 1857. Victoria separatiștilor în Moldova anula șansele ca Puterile garante
să decidă unirea Principatelor. De aceea, unioniștii moldoveni
s-au străduit să demaște falsurile, să obțină anularea alegerilor
și desfășurarea unor alegeri corecte. Demersurile insistente ale
unioniştilor au rămas fără rezultat. Lipseau dovezile certe de
falsificare a alegerilor. Asta până când, cu prilejul unei descinderi la Iaşi, Cocuţa găseşte în seiful soţului nişte scrisori
compromiţătoare, venite de la Înalta Poartă şi de la ambasadorul Turciei la Londra. În primele mesaje, Vogoride era
sfătuit cum să-i obstrucţioneze pe unionişti; în următoarele,
era felicitat pentru “performanţele” obţinute. Dovezile de imixtiune și trădare erau incontestabile.

Cocuţa nu a ezitat nicio clipă. Nu o interesa demnitatea de
primă doamnă a Moldovei, care o aştepta. Chemarea țării
era mai puternică. Prin C.Negri, fratele vitreg al Cocuţei, şi
Dimitrie Rallet, scrisorile au ajuns la ambasadorul Franţei la
Bucureşti şi apoi la revista “Steaua Dunării” de la Bruxelles.
Europa a luat foc. Înalta Poartă a fost nevoită, în cele din
urmă, să accepte repetarea scrutinului, sub stricta supraveghere a Puterilor garante. Rezultatele au marcat victoria
unioniştilor. Drumul spre marele vis al unirii s-a netezit instantaneu şi a devenit realitate pe 24 Ianuarie 1859.
Cocuța a suportat represaliile soțului. A rămas cu trei copii minori şi cu averea drastic dijmuită de soţul ei.
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Din păcate, în entuziasmul lor fără margini, unioniştii nu sau grăbit să-i adreseze eroinei prea multe elogii, deşi le
merita cu prisosinţă. E drept că, în acel moment, sustragerea
documentelor soțului nu era o faptă ce putea fi făcută publică,
fiind cunoscută de puțini inițiați.Trecerea timpului schimbă datele
problemei și permite repunerea eroinei în drepturile ce i se cuvin
la recunoștința publică.
Gândind contrafactual: ce se alegea, oare, de Principatele
române, dacă gestul ei salvator, generos nu ar fi avut loc?
Unirea s-ar fi amânat sine die. Ne-ar fi lipsit din istorie Momentul Cuza şi, poate, după regula domino-ului, Monarhia,
Independenţa, Marea Unire etc.
Nimeni nu mai poate să nege acum meritele istorice ale
Cocuţei, fără să se acopere de ridicol. Termenul Mica Unire
este eronat. De fapt, acolo au fost germenii Marii Uniri. Ce ar
mai fi de făcut? Să o ajutăm pe Cocuța Vogoride, fostă
Conachi, să intre în conştiinţa poporului român. Spre regretul
nostru, ingratitudinea unor istorici şi dezinteresul instituţiilor cu
importante atribuţii în domeniu (şcoală, media, cultură etc.) sunt
de neînţeles. Iată şi o rază de lumină. Cu un an în urmă, am
trimis la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice un pliant despre Cocuţa, realizat împreună cu Fundaţia Pelin. (Eroina s-a
născut şi a trăit o parte din viaţă la Ţigăneşti, la 3 km. de
Tecuci.) Spre cinstea diriguitorilor acestei instituţii, textul a fost
trimis celor 7500 de şcoli gimnaziale şi liceale din ţară, cu recomandarea de a fi dezbătut cu elevii. Mai mult, la solicitarea
noastră, S.C. Gifarm (patroni Gina şi Pintilie Bute) a achitat
suma necesară realizării unui bust. Cunoscutul sculptor Dan
Mateescu şi-a făcut treaba bine şi repede. Ne-am împotmolit
deocamdată în hăţişul birocratic (avize, schiţe, contracte,
hotărâri de consiliu etc). Evident, nu vom renunţa. Cocuţa trebuie să fie înălţată pe soclul recunoştinţei naţionale. Acum când
sentimental patriotic a fost eliminat sau chiar ridiculizat, cu
efectele catastrofale cunoscute, lecţia ei ne poate determina
să înţelegem mesajul Imnului Naţional, ”acum ori niciodată.”
Popoarele care nu-şi respectă trecutul nu au niciun viitor.
Vasile GHICA - Tecuci
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16 motive să consumi ananas
Un articol de Razvan

Chiar daca ananasul nu este fructul tau preferat, te asigur
ca atunci cand vei termina de citit articolul, il vei adora!
Asa cum stiti cu totii, fructele tropicale nu sunt numai delicioase, ci si foarte sanatoase!
Mai jos prezentam topul beneficiilor consumului de ananas:
1. Valoare nutritiva
Ananasul contine vitamina C, B6, minerale precum
cupru, magneziu, potasiu, niacin, suplimente benefice
pentru organismul nostru.
2. Intareste oasele
Ananasul contine in jur de 76% din valoarea zilnica
necesara de magneziu. Daca vei consuma ananas zilnic, poti preveni osteoporoza.
3. Ajuta digestia
Ananasul contine bromelaina, ce ajuta la tratarea iritatiilor
pancreasului si la stimularea digestiei.
4. Zambet stralucitor
Cel mai comun motiv pentru iritatiile gingivale este lipsa
Vitaminei C si, asa cum am mentionat mai sus, ananasul
contine multa vitamina C.
5. Ne scapa de durerile articulare
Ananasul, asa cum o arata multe studii, are acelasi
efect ca si medicamentele antiinflamatorii ce trateaza
problemele articulare, insa nu prezinta efecte adverse.
6. Normalizeaza presiunea arteriala
Ananasul este cel mai bun remediu pentru tratarea
hipertensiunii deoarece este bogat in potasiu, echilibrand
astfel nivelul de sodiu din organism.
7. Previne aparitia cancerului
Ceaiul din ananas ajuta la prevenirea cancerului.
Ananasul este bogat in bromelaina, impiedicand astfel
dezvoltarea tumorilor.
8. Trateaza durerile in gat
Ananasul contine Vitamina C, ce trateaza inflamatiile in
gat. Consuma suc de ananas zilnic si scapi de iritatii.
9. Imbunatateste vederea
Acest fruct tropical contine Vitamina A si multe alte suplimente ce previn degenerarea musculara.
10. Previne formarea chisturilor
Ananasul poate preveni formarea chisturilor si cheagurilor
de sange.
11. Mentine o greutate normala
Ananasul poate infrana pofta de mancare. Daca vrei sa
scapi de kilogramele in plus, opteaza pentru consumul
de ananas drept gustare.
12. Calmeaza problemele stomacale
Daca ti se intampla des sa ai probleme stomacale,
ananasul este exact ce ai nevoie!
13. Previne disfunctiile fertilitatii
Consumul regulat de ananas poate untari musculatura
uterina, reducand in acelasi timp iritatiile.
14. Elimina inflamatiile
Ananasul trateaza cu usurinta inflamatiile, daca este
consumat zilnic.
15. Imbunatateste aspectul pielii
Asa cum am mentionat mai sus, Vitamina C poate trata
foarte multe boli, ceea ce inseamna ca ajuta si in cazul
imbunatatirii aspectului pielii. Consuma ananas sau
prepara o pasta, dupa care aplic-o pe zonele cu probleme.
16. Inmoaie carnea
Daca adaugi ananas la preparatele din carne, acestea
vor deveni mai moi.

Metode prin care puteți
recunoaște mierea naturală
de Razvan Miulescu

Nu știți să faceți deosebire între cea natural 100% și
mierea contrafăcută? Iată care sunt cele mai bune soluții
cu care nu veți da greș niciodată!

Fiți atenți la culoare și densitate
Specialiștii ne învață că primele lucruri la care trebuie
să fim atenți când cumpărăm miere sunt pe lângă
etichetă, culoarea și densitatea produsului.
Astfel, mierea de salcâm trebuie să fie translucidă, cea
polifloră să aibă culoarea galben deschis, iar cea de
brad să fie asemenea chihlimbarului. Foarte important
este să remarcați densitatea. Pentru a putea vedea
dacă aceasta este ridicată, întoarceți borcanul cu capacul
în jos și observați dacă bula de aer se mișcă lent spre
interior. Dacă răspunsul este afirmativ, mierea este de
cea mai bună calitate.
Trucuri mai puțin știute
Din cele mai vechi timpuri, bunicii noștri verificau dacă
mierea este naturală punând puțină pe degete, apoi o
întindeau. Dacă pielea o absorbea, atunci era de cea
mai bună calitate.
Un alt truc este să întindeți puțină miere pe un șervețel
alb, de bumbac și să clătiți cu apă rece. Totul este
curat? Atunci ați achiziționat miere 100% naturală.
Mai puteți verifica și întinzând un strat de miere, nu foarte
gros pe o felie de pâine. Dacă se usucă repede, mierea
este naturală. Dacă mierea intră în pâine, înseamnă că
are în compoziție apă și îndulcitori.

Testul prin care îți vei da seama imediat dacă mierea
este naturală!
1. Mierea cristalizata este stricata. Fals!
Mierea nu se strica. Niciodata. Ea fermenteaza daca
este culeasa inainte de capacire sau este depozitata
necorespunzator. Dar de regula, cristalizarea intervine
la un interval de la cateva saptamani (mierea de rapita,
de tei, poliflora, de floarea soarelui cristalizeaza destul
de repede, in vreme ce mierea de castan, de pin cristalizeaza greu, iar cea de salcam aproape deloc – ma rog,
dupa vreo un an doi si cea de salcam se incleieaza).
Cristalizarea este un fenomen natural si reversibil
(mierea incalzita redevine fluida), dar cristalizarea nu
este nicidecum un semn ca s-a stricat. Dimpotriva,
cumparand o miere complet cristalizata in borcan aveti
o garantie in plus ca este miere naturala, pentru ca
mierea inmultita cu glucoza sau alte siropuri si melase
de regula nu cristalizeaza sau nu cristalizeaza
complet.Sfat: daca va plangeti ca mierea cristalizata
este greu de manevrat, pastrati-o intr-un recipient cu
gura cat mai larga.
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2. Mierea de salcam este cea mai buna miere. – Fals!
Mierea de salcam este ceruta (si implicit are un pret
mai mare) pentru ca are tipicitate, cristalizeaza greu si
contine mai putina glucoza (în mierea florala raportul
fructoza/glucoza este de circa 1,15, in vreme ce la
mierea de salcam raportul este 1,35). Este motivul
pentru care medicii recomanda diabeticilor sa consume
in cantitati moderate doar miere de salcam. Daca nu
aveti diabet, nu aveti de ce sa mancati doar miere de
salcam. Ideal este sa mancati tipuri variate de miere
monoflora sau miere poliflora. In plus, sunt alte varietati
de miere mult mai gustoase, mai parfumate sau cu alte
indicatii terapeutice.
3. Mierea poliflora este o miere de proasta calitate. –
Fals!
Mierea poliflora este o miere de buna calitate tocmai
pentru ca fiind amestecata din nectaruri ale mai multor
tipuri de flori, imbina puterea terapeutica a acestora.
Este ca si cum ati avea un cupaj natural. Atentie, nu
confundati mierea poliflora cu mierea amestecata de
apicultori sau mai grav, de procesatori si comercianti.
Mierea poliflora este mierea adunata in stupi care nu
sunt dusi in lan sau in padure in regim pastoral sau la
care extractia mierii se face dupa mai multe sezoane
de inflorire la plante variate. Mierea poliflora, de regula,
este mai deschisa daca e miere de primavara si mai
rosiatica daca este extrasa din stup in a doua jumatate
a verii sau toamna. De asemenea, mierea poliflora
culeasa la altitudine este ceva mai dulce si mai inchisa
la culoare fata de cele de campie.

4. Mierea luata de pe marginea drumului este o miere
buna. – Fals!
Mierea luata de pe marginea drumului (si va pacaleste
si mai tare faptul ca e stupina amplasata chiar acolo)
are cel putin patru neajunsuri care trebuie sa va faca sa
va ganditi de doua ori daca sa cumparati de acolo au
ba:
– mierea expusa la soare isi pierde proprietatile, in special
datorita actiunii razelor ultraviolete dar si supraincalzirii
(si nu sta nimeni sa va aduca tocmai voua miere din
borcanele alea bune, care nu au stat la soare).
– albinele care stau la strada sunt expuse la intoxicatii (si
asta se rasfrange in calitatea mierii pe care o achizitionati)
de la praful de la placutele de frana, cauciucuri, uleiuri
etc. Ganditi-va ca albinele beau zilnic apa. De unde?
De langa drum, unde sunt toate gunoaiele posibile.
– mierea respectiva poate fi indoita si vanzatorul sa fie un
precupet cu initiative de “lungit” mierea, el nefiind de
fapt producatorul/apicultorul din sat. Mai ales pe drumurile
circulate gen DN1, unde e plin de stupine scoase la
strada pentru a comercializa miere la taraba.
– albinele sunt expuse la gazele de esapament. De aceea
este ideal sa stiti stupina de unde achizitionati mierea,
pentru a va asigura ca este amplasata departe de
drumuri circulate. Tot din acest motiv este mai bine sa
achizitionati miere produsa in regim stationar (pentru
ca nu veti abea niciodata garantia amplasarii corecte a
stupinei in regim pastoral)
CUM VA DATI SEAMA CA ATI CUMPARAT O MIERE AUTENTICA
Testul focului
Luati un colt de servetel, realizati un mic con din hartie si
murdariti-l de miere cu ajutorul unei lingurite. Dati foc la
capatul manjit cu miere cu ajutorul unui chibrit sau al unei
brichete. Daca zona cu miere arde cu usurinta, mierea
este autentica. Daca mierea este “lungita”, zona murdara
de miere nu se va aprinde.

