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Fostul preşedinte Ion Iliescu
a fost pus sub acuzare
în Dosarul Revoluţiei

Parchetul General a precizat că procurori militari continuă
urmărirea penală, pentru infracţiuni contra umanităţii, faţă de
general locotenent (r) Rus Iosif, la data săvârşirii faptelor, comandant al Aviaţiei Militare şi membru al Consiliului Militar
Superior şi amiral (r) Dumitrescu Emil, la data săvârşirii faptelor
cpt. rang I. Totodată, în aceeaşi cauză, s-a dispus extinderea
şi efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru aceeaşi
infracţiune faţă de Ion Iliescu, la data săvârşirii faptelor, membru
şi preşedinte al Consiliului Frontului Salvării Naţionale (CFSN)
pentru fapte comise în intervalul 27–31 decembrie 1989, pentru
care nu este necesară îndeplinirea unei condiţii prealabile de
autorizare.
„Ca iniţiator şi coordonator al comandamentului unic de conducere
(organism politico-militar) iar, mai apoi, în calitate de preşedinte
al CFSN (care şi-a subordonat Consiliul Militar Superior), Iliescu
Ion a acceptat şi oficializat măsuri cu caracter militar, dintre
care unele au avut un evident caracter diversionist. Prin
exercitarea autorităţii depline, Iliescu Ion ar fi putut interveni
pentru stoparea fenomenului diversionist, însă nu a acţionat în
acest sens. Psihoza teroristă ce a atins cote paroxistice în
rândurile militarilor şi civililor înarmaţi, coroborată cu multe
ordine militare ce au prezentat caracter diversionist (deplasări
de trupe ale unor unităţi militare, ordonate în general pe timpul
nopţii), au avut drept rezultat numeroase situaţii de foc fratricid
şi de deschidere a focului asupra unor persoane ce nu
desfăşurau activităţi potrivnice mişcării revoluţionare“, arată
Parchetul General.
Citat la Parchet, Ion Iliescu a ajuns la Parchetul General în jurul
orei 9.00, făcându-şi cu greu loc printre jurnalişti. El nu a
răspuns la nicio întrebare. Fostul preşedinte a plecat de la
Parchetul General în jurul orei 10.30, fără a face vreo declaraţie.
În 13 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil
cererii procurorilor de urmărire penală pe numele lui Ion Iliescu,
Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu, în dosarul "Revoluţiei".
Fostul preşedinte Ion Iliescu a reacţionat faţă de decizia şefului
statului, Klaus Iohannis, de a da aviz pentru urmărirea sa
penală în dosarul Revoluţiei şi a spus că aceasta nu îl surprinde,
dar nu vede care este cadrul legal în care se înscrie. El a
afirmat că îl surprinde însă faptul că, "liberi fiind, oamenii nu
mai cred că trebuie să lupte pentru libertatea lor" şi din acest
motiv "au ajuns să dea lecţii de democraţie oameni care, în
timpul ceauşismului, au tăcut mâlc, asta când nu puneau umărul
la costruirea cultului personalităţii lui Ceauşescu".
Într-un mesaj postat vineri seară pe blogul său, Ion Iliescu a
vorbit despre dosarele Revoluţiei şi Mineriadei, spunând că finalitatea lor nu mai are nicio legătură cu aflarea adevărului
despre acele evenimente. De asemenea, fostul preşedinte a
susţinut că el şi-a făcut partea sa de datorie, indiferent de ceea
ce cred cei care caută ţapi ispăşitori pentru eşecurile lor. şi că
stă "cu capul sus la judecata istoriei".
Procurorul general Augustin Lazăr a transmis în 2 aprilie
preşedintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru încuviinţarea
începerii urmăririi penale pentru infracţiuni contra umanităţii a
fostului preşedinte Ion Iliescu, a fostului premier Petre Roman şi
a fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu, în dosarul Revoluţiei.
Comform Parchetului, Ion Iliescu era membru şi preşedinte al
Consiliului Frontului Salvării Naţionale (din 22 decembrie 1989),
organism care de facto a exercitat puterea executivă şi legislativă
centrală, comportându-se ca un Guvern până la apariţia Decretului-Lege nr. 2 din 27 decembrie 1989, când preşedintele consiliului
a primit rolul unui şef de stat, iar atribuţiile legislative ale consiliului
au fost separate de cele executive, ce necesită autorizare pentru
intervalul 22-27 decembrie 1989.
În iunie 2017, Parchetul Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie a
anunţat că procurorii militari au finalizat cercetările în dosarul
Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi au trimis în judecată, pentru
crime împotriva umanităţii, 14 persoane, între care fostul
preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul şef al SRI Virgil
Măgureanu şi fostul lider al minerilor Miron Cozma. Procurorii
Parchetului ICCJ arată în rechizitoriu că Ion Iliescu a minţit
populaţia prin intermediul televizorului, cu privire la scopul
demonstraţiilor din Piaţa Universităţii şi că a ordonat dotarea
militarilor implicaţi în evenimente cu armament şi muniţie de
război, "folosirea acestora împotriva unor civili fiind nelegală”.
"Adevarul"

Pericolul unui nou război
în Balcani

Uniunea Europeană trebuie să-şi deschidă porţile şi să accepte
noi membri din Balcanii de Vest pentru a evita riscul unui nou
război în regiune, a declarat marţi, în Parlamentul European de
la Strasbourg, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, declanşând o posibilă ciocnire cu Franţa şi cu alte
state care se opun extinderii, informează Reuters.

„Dacă nu ne deschidem spre ţările din acea regiune extrem de
complicată şi tragică şi dacă nu le oferim o perspectivă
europeană, vom asista la reizbucnirea războiului în acea zonă,
aşa cum am văzut în anii 1990", a declarat Juncker. „Nu vreau
să văd o revenire a războiului în Balcani, aşa că trebuie să ne
deschidem către ei", a mai spus el.
Parlamentul European presează pentru o extindere a UE în
regiunea Balcanilor Occidentali, marcată încă de cicatricile
războaielor etnice din anii 1990 şi de o reputaţie precară în
privinţa statului de drept.
Adresându-se şi el marţi în plenul de la Strasbourg, preşedintele
francez Emmanuel Macron s-a declarat de părere că Uniunea
Europeană trebuie mai întâi să-şi îmbunătăţească guvernanţa
internă înainte de a se deschide spre noi membri.
„Să avem 30, 32 (de state membre) peste câţiva ani? Cu
aceleaşi reguli, pur şi simplu nu este realizabil”, a declarat
Macron.
Comisia Europeană urmează să publice marţi cel mai recent
raport anual referitor la progresele negocierilor cu statele din
Balcanii Occidentali în vederea aderării la UE.
Polonia, Italia şi Austria se numără printre statele din UE
favorabile accelerării eforturilor de deschidere a blocului comunitar
spre această regiune, în care influenţa Rusiei şi a Chinei se află
în creştere.

Recrutări masive în Armată:
mii de medici, jurişti, psihologi,
biologi şi IT-işti

După pensionările masive de anul trecut, MApN a rămas fără
specialişii pe care nu îi poate forma peste noapte. De aceea
scoate la concurs peste 2.000 de posturi de medici, psihologi şi
specialişti IT.
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că vrea să
ocupe prin concurs peste 2000 posturi de medici, jurişti, psihologi,
biologi, specialişti IT şi de comunicaţii. Asta după ce mai marii
din Armată au solicitat şi Guvernul a aprobat, prin Memorandum,
încadrarea, în total, a aproximativ 6400 de posturi vacante,
militare şi civile. Din acestea peste 2500 de posturi au fost
solicitate pentru instruirea soldaţilor profesionişti. Restul de
aproape 4.000 de posturi libere sunt dedicate personalului de
medie sau înaltă calificare din care, aproximativ 1900 de funcţii
vor fi ocupate după repartizarea celor care finalizează în anul
2018 cursurile instituţiilor militare de învăţământ. Cu toate
astea, pentru că Ministerul Apărării Naţionale are capacităţi
limitate (sau chiar inexistente) de formare profesională în sistem
propriu a medicilor, juriştilor, psihologilor, tehnicienilor IT şi de
comunicaţii, instituţia va recurge şi la încadrările directe, din
viaţa civilă, prin concurs, a peste 2.000 de specialişti. Aceştia
urmează să fie încadraţi în toate categoriile de forţe (terestre,
aeriene şi navale), dar şi în comandamente şi structuri specializate
pe domenii distincte. Posturile libere, publicate în Monitorul
Oficial Conform regulilor MApN, structurile organizatoare au
obligaţia de a publica posturile vacante la sediul propriu şi pe
pagina de internet a ministerului, precum şi în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a. Concursurile se organizează către
structurile centrale ale ministerului, dar pot fi organizate şi de
către statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele
subordonate Statului Major al Apărării. „Se vor organiza concursuri
în mod succesiv, pe parcursul întregului an, în funcţie de
priorităţile de asigurare cu personal, astfel încât potenţialii
candidaţi pot avea mai multe şanse de succes”, a comunicat
MApN la solicitarea „Adevărul”. Referitor la procedurile privind
încadrarea prin concurs a unor funcţii militare, trebuie făcută
menţiunea că, înaintea concursului propriu-zis, în care sunt
testate abilităţile profesionale, candidaţii parcurg un proces de
selecţie pentru stabilirea aptitudinii medicale, psihologice şi
fizice pentru îndeplinirea serviciului militar activ. Fiecare probă
în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat
"Admis" sau "Respins". În acelaşi timp, evaluările medicale se
fac numai în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului
Apărării Naţionale prin centrele militare zonale. Condiţiile de
angajare pentru ofiteri În cazul celor care vor să ocupe un post
de ofiţer, vârsta maximă este de 40 de ani.
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Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ
universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător
armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care aplică
sau să facă dovada promovării examenului de licenţă până la
data concursului de admitere. În plus, candidaţii pentru posturile
de ofiţeri din serviciul medical trebuie să deţină certificat de
membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă
practică, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru cei care
vor să ocupe aceste funcţii de înaltă specializare în MApN
reprezentanţii instituţiei anunţă că mai există o serie de criterii
generale pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Astfel,
trebuie să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România
de cel puţin 6 luni şi să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul. Cadidaţii nu
trebuie să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii
politice şi să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţie.
În plus, nu pot să participe direct la administrarea sau conducerea
unor organizaţii sau asociaţii comerciale. Pensionările masive
din 2017 În mare parte acest deficit de personal a fost creat de
plecările din sistem prin pensionare. Concret, conform Ministerului
Apărării Naţionale, în 2017 din structurile ministerului au fost
trecute în rezervă 4.300 de persoane. Mai grav este că cea mai
mare parte dintre acestea, aproximativ 3.300 de funcţii, au fost
de cadre militare specializate, numai aproximativ 1.000 de soldaţi
şi gradaţi profesionişti ieşind la pensie anul trecut. Ce salarii şi
alte beneficii vor avea cei care aplică pentru posturile de ofiţeri
Conform unei ultime grile de salarizare a MApN, faţă de anul
trecut, salariile în Armată au crescut cu 15-20 la sută pentru
aproape toate funcţiile. În acest moment, solda lunară se
compune dintr-o parte fixă alcătuită din solda de funcţie, solda
de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă şi o parte
variabilă compusă din indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime,
premii şi din alte drepturi salariale. Pentru corpul ofiţerilor salariile
sunt de 2.271 de lei pentru un tânăr locotenent, 3.147 de lei
pentru un căpitan şi 3.815 de lei pentru un maior. Apoi un locotenent-colonel este remunerat cu 4.663 de lei, iar un colonel cu
6.025 de lei.La capitolul beneficii materiale pot fi încadrate din
acest an şi diurnele duble pe care militarii la încasează în
comparaţie cu alţi bugetari. Astfel dacă pleacă la o distanţă mai
mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de
muncă angajatul beneficiază, pe perioada executării acestor
tipuri de misiuni,de suma zilnică de 85 de lei. Apoi, tot din acest
an, militarii pleacă în concedii pe banii lor, urmând ca la întoarcere
să deconteze cheltuielile în limita sume de 1.450 de lei.
adev.ro

Fabrica de bani din România
este unică în Europa

În Romania, mai puțin de 1% din banii aflați în circulație sunt
falși. Este unul dintre cele mai mici procente din Europa. Bancnotele sunt greu de falsificat din cauza suportului de polimer,
greu de reprodus.
Zeci de profesionişti a căror identitate nu poate fi dezvăluită.
Depozite în care se găsesc cantităţi uriaşe de bani şi de metale
preţioase. O lume a tentaţiilor, a autocontrolului, şi a secretului
profesional. Dacă monetăria fabrică monede a căror valoare
maximă este de 50 de bani, la Imprimeria Băncii Naţionale sunt
realizate valori mult mai mari, cum ar fi bancnotele de 500 de
lei. Regulile de securitate la care sunt supuşi cei 130 de angajaţi
sunt mult mai stricte.
„Nu există în nicio fabrică de bani o persoană care să aibă
acces singură într-un loc unde există bani. Chiar şi eu nu pot
intra în niciun astfel de loc singur”, explică Laurenţiu Dragomir,
director general Imprimeria Băncii Naţionale.
Imprimeria Băncii Naţionale are sediul în zona de sud a
Bucureştiului. Este singura institutie de acest gen din Europa
care tipăreşte bancnote pe suport polimeric, adică pe plastic. În
anul 2001, Banca Naţională a luat decizia să renunţe la fabricarea
leilor din hârtie pentru că se rupeau uşor. Plasticul are şi alte
avantaje.Suportul de polimer este mult mai greu de falsificat,
practic imposibil.
Procesul de fabricaţie al bancnotelor începe cu achiziţia
polimerului şi a cernelurilor. Ca şi în cazul monetăriei, bancnotele
sunt fabricate cu materiale din import. Şi aici, ca şi la monetarie,
costul de fabricaţie este secret.
Grafica bancnotelor este realizată de specialiştii Bancii
Naţionale.Imprimeria primeşte grafica de la Banca Naţională,
iar apoi aplică, prin intermediul unor programe pe calculator, elementele de securitate pentru a preveni falsificarea.
Bancnotele sunt încărcate în maşini blindate iar apoi sunt transportate, sub escortă, la Banca Naţională. B.N.R. este instituţia
care coordonează activitatea monetăriei şi a imprieriei şi
comandă ce cantităţi de bani să se fabrice, în baza unor studii.
digi24.ro
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Președintele nu o demite
pe Kovesi

Despre atacurile în Siria

ACTUALITATE

Nicio surpriză în evoluţiile legate de cererea ministrului
Justiţiei privind revocarea procurorului-şef DNA.
Preşedintele a rămas consecvent primei sale declaraţii
şi a respins solicitarea de revocare, ministrul Justiţiei
a anunţat că va sesiza Curtea Constituţinală, iar
Liviu Dragnea a declarat că guvernul îl va susţine pe
Tudorel Toader şi va trimite sesizarea la CCR. Motivul
oficial oferit de Liviu Dragnea, după şedinţa PSD,
este că adunarea populară are ca scop susţinerea
familei tradiţionale. Iată că adevăratul motiv este
susţinerea în stradă a obiectivelor partidului legate
de demiterea şefei DNA şi de modificarea legilor
Justiţiei. Familia tradiţională este pretextul pentru
adunarea cât mai multor oameni în piaţă pentru a da
impresia unei forţe populare care ar susţine demersurile
PSD. Decizia Curţii Constituţionale este crucială.
Dacă admite că există un conflict de natură
constituţională în sensul reclamat de Guvern, atunci
se schimbă arhitectura puterii executive din România.
Preşedintele ar deveni un executant supus guvernului
care ar avea rolul de a semna în mod automat hârtiile
pe care i le trimite premierul. Constituţia României
nu acordă un astfel de rol Preşedintelui. Din toate
prevederile legii fundamentale privind atribuţiile
Preşedintelui reiese clar că statutul său derivă din legitimitatea alegerii sale prin vot direct. Preşedintele
României nu are un statut simbolic, ci îşi exercită
prerogative de decizie ca şef al unei ramuri a puterii
executive. O decizie a Curţii nu poate răsturna filozofia
Constituţiei şi arhitectura puterilor în stat aşa cum
sunt definite în textul legii fundamentale. Dar deciziile
Curţii se iau prin votul membrilor ei. Presiunea publică
şi mediatică poate fi o carte de jucat pentru PSD în
această partidă. Cei care sesizează Curtea pot spera
să obţină o decizie care să împace şi capra şi varza
de genul celei care a vizat aributul preşedintelui de a
accepta sau a respinge o propunere de remaniere
guvernamentală, când s-a hotărât că preşedintele
poate refuza, dar numai o singură dată şi motivat.
Pentru Liviu Dragnea este foarte important să arate
că are susţinere populară, mai ales de când a început
să fie perceput în Europa ca un discipol al lui Viktor
Orban. S-a văzut că remarcile lui Emmanuel Macron
care l-a lăudat pe Iohannis că nu dă ţara pe mâna
celor care doresc modelul democraţiei iliberale în
România l-au enervat în mod particular pe Liviu
Dragnea. Şeful PSD şi-a manifestat public iritarea
faţă de declaraţiile preşedintelui Franţei şi faţă de întâlnirea „secretă” a ministrului de externe al Franţei
cu Laura Codruţa Kovesi. Răspunsul preşedintelui
PSD este să convoace o mare adunare populară
care să demonstreze celor din ţară şi celor din
străinătate că se bucură de susţinere masivă. Pe de
altă parte, Liviu Dragnea nu se lansează într-o acţiune
de suspendare a preşedintelui Iohannis. Şeful PSD
are experienţa suspendării preşedintelui Băsescu,
mai ales a celei din 2007, atunci când operaţiunea sa soldat cu întărirea poziţiei lui Traian Băsescu care
a câştigat apoi un al doilea mandat. Liviu Dragnea se
fereşte de un asemenea deznodământ în cazul Iohannis. Dar din momentul în care va fi sesizată
Curtea Constituţională, decizia va fi luată de nouă
judecători, indiferent de câţi susţinători ai partidului
vor răspunde chemării de a ieşi în stradă.

Colectivul de Redacţie
Romanian Journal

in Deutsche Welle
Mai bine tirade verbale decât tiruri de artilerie

Germania respinge o participare militară în războiul civil
din Siria, salută însă atacurile aeriene sub conducerea
SUA împotriva regimului Assad. O contradicţie? Doar în
parte, apreciază Marcel Fürstenau. rom „Germania nu se
va implica militar“, a declarat, joia trecută, Angela Merkel,
cu privire la un posibil atac occidental la adresa regimului
criminal sirian al lui Assad. Refuzul categoric al cancelarei
nu a însemnat, însă, totodată şi respingerea unei reacţii
militare din partea Washingtonului şi a aliaţilor săi. Aceasta
pentru că Merkel a adăugat: „Susţinem eforturile de a
lansa un semnal, arătând că recurgerea la arme chimice
este inacceptabilă“. O astfel de formulare a lăsat să se
întrevadă posibilitatea unui atac apropiat, coordonat de
SUA, ca replică la prezumtivul atac sirian cu arme chimice
asupra propriului popor. Cum altfel putea fi înţeles cuvântul
„semnal“, ştiut fiind că liderul de la Damasc a rămas ani
de zile imun la ameninţările verbale ale occidentului?
Aşadar, e foarte probabil ca Angela Merkel să fi ştiut de
atacul cu rachete asupra Siriei, care urma să fie lansat cu
două zile mai târziu. De militari germani nu a fost şi nici
nu este nevoie La fel de probabil e ca militarii americani,
britanici şi francezi să nici nu fi avut nevoie de sprijin
german la prezumtiva distrugere a instalaţiilor de producere
a armelor chimice de către regimul de la Damasc. Angela
Merkel se poate considera bucuroasă că nu are de ce să
se justifice în această chestiune în faţa partenerilor de la
Washington, Londra şi Paris. Donald Trump, Theresa
May şi Emmanuel Macron s-au putut baza pe sprijinul
verbal venit din partea Berlinului: „Intervenţia militară a
fost necesară şi justă“, a lăudat Merkel, la foarte scurt
timp, atacul cu peste 100 de rachete lansat de aliaţi. Spre
deosebire de refuzul participării Germaniei la operaţiune fără a numi, însă, şi motivele - cancelara a explicat, în
schimb, destul de pe larg, de ce salută intervenţia: „...pentru
a spori eficienţa condamnării internaţionale a atacului
sirian cu arme chimice şi a avertiza regimul sirian faţă de
alte asemenea încălcări“. O afirmaţie convingătoare. Dar
chiar dacă Merkel salută intervenţia occidentală, se pune
totuşi întrebarea de ce, din nou, Germania rămâne de-o
parte. În acest sens, cancelara nu dă niciun fel de explicaţii.
E, în fond, vechea dilemă: Când situaţia devine serioasă,
îi lăsăm pe ceilalţi să transpună ameninţările în fapte. Şi
totuşi, este bine că Angela Merkel cultivă ambiguitatea,
păstrând astfel o portiţă deschisă pentru Germania în
căutarea, ca mediator, a unei soluţii diplomatice. ONU nuşi poate asuma acest rol, după cum se vede, odată ce
puterile permanente din Consiliul de Securitate se blochează
reciproc. S-ar putea să fie nevoie de diplomaţia germană
Împotriva Rusiei - aliata lui Assad în războiul din Siria Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa sunt practic
ineficiente la nivel diplomatic. Avantajul lui Assad constă
în faptul că, între timp, a reuşit să preia iar, în bună
măsură, controlul asupra Siriei. Cum arată, însă, viitorul
ţării distruse de război, când şi cu ce forţe va urma să fie
reconstruită - acestea şi alte asemenea întrebări îşi
aşteaptă cu pregnanţă răspunsul. Şeful diplomaţiei germane,
Heiko Maas, are dreptate atunci când spune că soluţia nu
poate fi decât una politică şi, înainte de toate, că „fie că
ne place sau nu, fără Rusia, acest conflict nu va putea fi
rezolvat“. Maas a mai afirmat, însă, în acelaşi timp că cel
care recurge la arme chimice nu poate fi nicicum parte a
soluţiei, cu referire, desigur, la Assad. Dacă se va reuşi
astfel rezolvarea litigiului, atunci acesta ar fi un imens
succes diplomatic. Că Rusia şi Iranul îşi vor da acordul, e
greu de crezut. Poate că Maas s-a aventurat cam mult în
declaraţii. Totuşi o tiradă de vorbe goale, după şapte ani
de război civil în Siria, e mai bună decât un tir cu grenade,
rachete sau gaze de luptă.
Adevarul

Director şi Fondator
Vasile Bădăluţă
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT
* Potrivit rapoartelor Poliției, din ce în ce mai mulți șoferi
sunt depistați că se află la volan sub influența
drogurilor. Cât privește ”drogurile” numite alcool,
aveam cea mai renumită tradiție
* Sâmbătă, în Canada, un autocar în care se aflau
componenții echipei de hochei pe gheață ”The Humboldt Broncos” a intrat în coliziune cu un autocamion.
În urma acestui accident, cel puțin 14 persoane au
decedat.

* În România, numărul deceselor din cauza gripei a a
ajuns la 122, a informat Centrul Național de
Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Mulți
români refuză vaccinarea contra gripei.

de Vasile Bădăluţă

* La închiderea ediției, o veste tristă: fosta Primă
Doamnă a Statelor Unite, Barbara Bush, s-a stins din
viață, ieri, 17 aprilie a.c., la vârsta de 92 de ani. Dumnezeu s-o ierte!

* La Ierusalim, mii de credincioși au participat la
coborârea Luminii Sfinte a Învierii de la Sfântul Mormânt al lui Iisus Hristos. Sâmbătă seara, Lumina a
fost adusă și în România.

* Peste 250.000 de copii din România au părinți plecați
la lucru în străinătate. Săracii bunici se chinuie cu cei
mici și le spun povești de Ion Creangă, dar aceștia
preferă computerul și telefonul mobil.

* Cunoscuta solistă de muzică populară din Oltenia,
Ionela Prodan, a decedat ieri, 17 aprilie a.c. E cunoscut șlagărul ”Din bucata mea de pâine/Am crescut șun om ș-un câine/ Câinele mă recunoaște/ Omul nu
mă mai cunoaște”. Cât adevăr! Dumnezeu s-o ierte!…
* România ocupă primul loc în Europa la accidente rutiere. În cele 3 zile din preajma Paștelui, au decedat
în trafic 21 de români și peste 100 au fost acidentați.

* S-au împlinit 106 ani de la nașterea decedatului KimIr-sen. Nepotul acestuia, aflat azi la conducerea Coreii
de Nord, a asistat la o paradă nebună, potrivită pentru
el.

* În primele 3 luni ale acestui an, codul fiscal din România a suferit 120 modificări, mai multe chiar decât în
tot anul trecut. În aceste condiții este greu de respectat legile, așa că avem record la numărul firmelor radiate (închise).

* Bietul Trump nu e lăsat în pace nici acum. După ce sa descotorisit cât de cât de așa-zisa legătură cu rușii,
iată că apar din nou foste gagice. E de înțeles că
aceste parașute vor să-și facă popularitate și totodată
să pună mâna pe sume frumușele, că au de unde să
ia.

*Poliția a reținut un piroman de 45 de ani, din Capitală,
care, în urmă cu o săptămână, a incendiat opt mașini.
El este șofer profesionist, cu permisul suspendat și
și-a recunoscut fapta.

* Conform unui program european, căruia UE i-a alocat
un buget de 120 milioane euro, peste 10.000 de
localități din România vor avea internet gratuit.
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* Arnold Schwarzenegger a suferit o operație pe cord,
după ce în urma unei operații de rutină, au apărut
complicații. Actorul a fost externat și se simte bine.
* Statisticile arată că polițiștii londonezi au depistat și investigat mai multe crime decât cei din New York.
Primăria din Londra condamnă ”flagelul de violență”
de pe străzi. Păi, de când a fost primar Giuliani, criminalitatea a scăzut la New York.

* Președintele Klaus Iohannis a transmis, sâmbătă, un
mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor,
spunând că este important să înțelegem care sunt
tradițiile, valorile, aspirațiile și nevoile romilor, căci în
felul acesta vor găsi soluții practice, valabile pentru
incluziunea socială a acestora. Mișto (frumos) din
partea sa!

*Un bărbat din Vaslui, declarat mort, deși e viu, a apelat
din nou la instanță cerând să se constate că el e viu.
Inițial, el a pierdut procesul și rămăsese în acte că
omul e mort… Altfel spus, primul mort-viu.
* Park Geun-hue, fosta șefă de stat din Coreea de Sud,
a fost condamnată la 24 de ani închisoare, fiind găsită
vinovată de corupție. Acolo și președintele țării e
așezat la răcoare, dar la noi turma de hoți e mare și
greu de adunat la pușcărie…
* Dan Roșculeț a plecat din Constanța și s-a stabilit în
Amsterdam unde, timp de un sfert de secol, a fost
supraveghetor la Muzeul Van Gogh, de unde s-a și
pensionat. Bine că nu a ”ciordit” tablouri ca unii hoți
români care lucrau la muzee în străinătate.

* China a realizat noul J-20, primul avion invizibil care
se pare că este egal cu rivalii din Rusia și Statele
Unite.

* Designerii italieni Domenico Dolce și Stefano Gabbana, creatorii mărcii ”Dolce&Gabbana”, au declarat
pentru Il Corriere della Sera că ”odată cu moartea
noastră se va închide și D&G” și că nu vor vinde casa
de modă.

* Tribunalul Hunedoara a condamnat o tânără de 29 de
ani pentru deținerea de droguri. Ea a fost prinsă la intrarea în țară când, la un control ginecologic, au fost
descoperite 3 grame de cocaine în vaginul femeii.
Doar 3 grame, nu a încăput mai mult?

* William West (44 ani) din Alabama a fost arestat fiind
suspectat că și-a ucis soția. El a declarat că nu a putut
suporta vestea că soția lui juca în filme porno și că
vindea la bani grei poze nud cu ea. Totuși, omul
susține că nu a omorât-o pe soție, ci că ea a murit ca
urmare a unei intoxicații cu alcool.
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* În toamna anului viitor va fi lansat cel de-al șaselea
film din franciza ”Terminator” cu Arnold Schwarzenegger și Linda Hamilton.

* Un larg sondaj de opinie IRES a arătat că 98% dintre
români sărbătoresc Paștele, însă 13% au declarat că
nu știu ce anume sărbătoresc creștinii de Paște.
Rușine!
* Câteva persoane au fost ucise și mai multe rănite,
sâmbătă, în centrul orașului Munster din vestul Germaniei, după ce o mașină a intrat în mulțime. Șoferul
s-a sinucis prin împușcare.

* Viktor Orban a declarat că ungurii și polonezii luptă în
continuare pentru ca să-și apere patriile creștine.
Corect!

* România este pe locul 4 în Europa Centrală și de Est
la anularea sau întârzierea zborurilor de pe
aeropoarte.

* Revoltător: după mai bine de 50 de ani petrecuți pe
scenă, actrița Stela Popescu avea o pensie de doar
1.500 de lei. Din fericire pentru regretata artistă, ea
primea și o indemnizație de merit de la UNITER de
2.700 lei. Câștiga și din alte surse, Dumnezeu s-o
ierte!

* Ion Țiriac, fost jucător profesionist de tenis, jucător de
hochei și actualmente un influent om de afaceri, a declarat că intenționează să construiască o universitate
sportivă care să fie o nouă bază de pregătire a viitorilor campioni români. Doamne ajută, Ioane!

* În Munții Ceahlău mai mulți turiști au fost urmăriți de
un urs mare și violent. După o fugă nebună, oamenii
au reușit să scape. Cercetările au dovedit că, de frică,
oamenii ”s-au scăpat pe ei” și ursul a alunecat și nu ia mai prins.

* Dintr-un raport statistic recent, rezultă că, în Bruxelles,
cei mai numeroși străini, după francezi, sunt românii.

* La o fermă horticolă din Cornwell, comitat în sud-vestul
Angliei, trei patroni au fost arestați pentru ținerea în
sclavie a 200 de muncitori est-europeni, printre care
și români.

LA ORA DE UMOR

- Știți cum zic moldovenii la filmul ”Războiul Stelelor”?
- Gâlșeavă în șier.
***
- De ce își plimbă ardelenii copiii în roabă prin beci?
- Ca să se obișnuiască cu metroul.
***
În clasă. Învățătoarea le spune elevilor:
- Copii, să presupunem că aș băga mâna în buzunarul
unui om și că i-aș lua banii. În cazul acesta, ce ar
însemna că sunt?
- Ministru de Finanțe, zice Bulă.

VORBE ÎNȚELEPTE

”Dragostea pe care o poți măsura este întotdeauna
foarte săracă”.
(William Shakespeare)

”Din momentul în care ne naștem, timpul începe să ne
ia viața înapoi”.
(Seneca)

”Un popor care nu-și cunoaște istoria e, fără îndoială,
ca un copil care nu-și cunoaște părinții”.
(Nicolae Iorga)
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de Avocat Robert S. Popescu ESQ

DISPUTELE ASUPRA CUSTODIEI MINORILOR
ÎN MAI MULTE STATE

Ce se întâmplă atunci când un părinte ia copilul si se mută cu el în alt stat fără
consimtământul celuilalt părinte?
Tribunalele cărui stat vor decide
problemele legate de custodie?
Cele din statul din care s-a plecat
sau cele din statul în care minorul
se află în prezent?
Un caz recent pe care l-am
câstigat în New York Family Court
exemplifică problemele legate de
disputele asupra custodiei minorilor, declansate prin procese deschise în mai multe state,
simultan.
Statutul UCCJEA
Răspunsurile la întrebările de mai
sus depind de detaliile fiecărui
caz si de legea cunoscută sub numele de Uniform Child Custody
and Jurisdiction Enforcement Act
(UCCJEA), adoptată de mai toate
statele Americii, uneori cu mici
diferente.
Scopul Legii UCCJEA
În general, litigiile asupra custodiei minorilor sunt de competenta tribunalelor aflate în statul unde trăiesc părintii si minorii. Bineînteles, dacă
ambii părinti si minorii se află în acelasi stat, UCCJEA nici macar nu intră în discutie; tribunalele statului în care toti se află vor decide toate problemele legate de
custodia minorilor sub legea locală a statelor în care se află.
UCCJEA intră în vigoare numai atunci când părintii se află în state diferite si ambii
încearcă să câstige custodia copiilor acolo unde trăiesc.

“Statul de Origine” – Regula de “Şase Luni”
UCCJEA prevede ca statul în care copilul a domiciliat în ultimele şase luni (minimum), înaintea depunerii unei cereri pentru custodie, este “home state-ul” sau
statul de resedintă al minorului si numai acest stat va avea autoritatea si competenta să decidă care dintre părinti va avea custodie. Acest concept înseamnă că
orice alt stat va trebuii să cedeze cazul statului de origine si nu se va implica în
litigiu.
Trebuie precizat că vacantele sau călătoriile temporare se socotesc ca fiind parte
din cele sase luni cerute de lege. Astfel, dacă un copil de doi ani este născut în
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Tennessee, se mută temporar în New York când împlineste un an si se întoarce
cu unul din părinti în Tennessee la un an si zece luni, Tennessee, nu New York-ul
va avea competenta, deoarece prezenta în New York a fost tranzientă. În acelasi
caz, dacă mutarea în New York ar fi fost permanentă, numai Statul New York ar
avea competenta să judece cazul, deoarece ultimile sase luni au fost petrecute în
New York.
De asemenea, UCCJEA prevede ca odată ce un Stat are competenta necesară
si eliberează o pronuntare judecătorească în acest sens, niciun alt stat nu va putea
dobândi competenta în viitor, fără ca statul de origine să nu renunte mai întai la
ea
.
Competenţa de Urgenţă
Una din exceptiile aplicabilitătii regulei de “sase luni”, există atunci când un tribunal
se implică în caz în mod de urgentă, desi copilul nu a domiciliat în statul respectiv
pentru cel putin sase luni. Spre exemplu: mama si copilul, domiciliati în New York,
fug în Jersey să se adăpostească în casa părintilor mamei (bunicilor copilului),
deoarece mama a fost amenintată de sotul ei, copilul este în primejdie sau copilul
a fost maltratat de tată. Chiar si aceste cazuri de exceptie, în care există
“competența de urgență”, odată ce pericolul trece si circumstantele de urgenta
sunt depăsite, competenta va fi transferată statului de origine, în care copilul a
domiciliat cel putin sase luni.
Conclzie
Legea este complexă în materia custodiei
minorilor. Atunci când litigiile se pot porni
în state diferite, este esential ca un avocat
cunoscător în materie să ghideze cazul cu
atentie. Alegera statului potrivit poate
însemna câstigul sau pierderea cazului
pe fond.

Avocat Robert Popescu
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SOCIAL-ECONOMIC
Comerţul în România,
statistici pozitive

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul s-a
majorat, în primele două luni ale anului, cu 8,3%, faţă de
intervalul similar din 2017, în special datorită vânzărilor înregistrate
la produsele nealimentare, arată datele Institutului Naţional de
Statistică (INS), publicate joi.
Potrivit sursei citate, în perioada ianuarie - februarie, în marja
de creştere înregistrată ca serie brută, vânzările de produse
nealimentare s-au majorat cu 11,1%, vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 8,2%, respectiv comerţul cu
amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine
specializate cu 3,7%. Totodată, volumul cifrei de afaceri pentru
comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule
şi motociclete), ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate, a înregistrat o creştere cu 8,7%,
datorită rezultatelor consemnate în vânzările de produse nealimentare (+11,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi
tutun (+8,4%) şi comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule în magazine specializate (+3,9%).
Datele INS arată că, în februarie 2018 versus februarie 2017,
afacerile din comerţul cu amănuntul au înregistrat o creştere de
5%, ca urmare a creşterilor înregistrate la vânzările de produse
alimentare, băuturi şi tutun (+8%) şi la vânzările de produse
nealimentare (+5%). Pe de altă parte, comerţul cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a
scăzut cu 0,5%. În acelaşi timp, volumul cifrei de afaceri pentru
comerţul cu amănuntul, ca serie ajustată, s-a majorat cu 6,6%,
iar vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au crescut
cu 8%, vânzările de produse nealimentare cu 7,5% şi cele din
comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în
magazine specializate cu 0,8%.
La nivel comparativ februarie - ianuarie 2018, cifra de afaceri
pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), a scăzut atât ca serie brută, cât şi ca
serie ajustată, cu 3,4%, respectiv 2,3%.

Exemplu pentru TOATĂ România:
Fermierii din Alba s-au unit şi
au deschis un magazin cu 100%
produse romîneşti, mai frumos
ca orice supermarket!

Valorificarea dificila a produselor agro-alimentare si, de cele
mai multe ori, la preturi nesatisfacatoare, i-a facut pe mai multi
producatori din judetul Alba, constituiti in cadrul unei cooperative,
sa isi uneasca fortele si sa deschida primul magazin dedicat
exclusiv produselor traditionale romanesti.
„Am lucrat ceva timp cu magazinele mari si am ajuns din
pacate sa fim conditionati de anumite preturi, care nu ne
avantajau si nu ne incantau producatorul nostru. Astfel, am luat
atitudine si am realizat acest magazin cu ajutorul membrilor cooperativei. Nu am accesat fonduri si nici credite pentru el”, a
declarat, pentru StiriAgricole.ro, Tudor Man, presedintele Cooperativei Agricole Horticole Alba.
Un alt motiv pentru care producatorii agricoli au considerat
necesara o astfel de investitie a fost si promovarea produselor
traditionale romanesti, mai ales ca acestea, in pofida unui pret
mai mare, sunt de calitate.
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„Produsul nostru autentic are alt gust, alta calitate. Romanul
trebuie sa inteleaga ca sustinand producatorul roman sustine
economia tarii. De aceea am ales si aceasta denumire a magazinului -Bunataturi Romanesti- tocmai pentru a ne detasa de tot
ce inseamna importuri”, ne-a mai spus Tudor Man.
In magazin se gasesc produse de carmangerie de casa,
branzeturi, oua, dulceturi, siropuri, sucuri naturale, zacusca si
alte conserve din legume, muraturi, uleiuri de casa presate la
rece, taietei de casa, fursecuri si turta dulce, paine traditionala,
vin, palinca de casa, bere de casa nefiltrata, pastrav viu, legume
si fructe, precum si altele.

Pentru viitor, conducerea Cooperativei Agricole Horticole Alba
si-a propus sa infiinteze si un depozit de colectare local, precum
si sa extinda lantul de magazine.
„Facem parte dintr-un GAL si ne dorim sa realizam in viitorul
apropiat si un depozit de colectare si poate chiar o linie de
procesare. Bineinteles, ne dorim mult si sa extindem lantul de
magazine.
Unitatea se bucura si de parteneriatul cu Centrul de procesare
a legumelor si fructelor de la Saschiz, jud. Mures, aflat sub
inaltul patronaj al Printului Charles, cunoscut promotor al biodiversitatii din Romania, si al Guvernului britanic.
Cooperativa Agricola Horticola Alba este formata din peste 60
de producatori locali din judetul Alba, Cluj, Mures, Sibiu si
Hunedoara, legumicultori si horticultori care impreuna administreaza
peste 500 hectare de pamant cu un efectiv cuprins din peste
100 de capete de bovine, 100 de capete de porcine, peste 500
de ovine si 100 de capre, culturile (porumb, floarea soarelui,
grau, pepene galben, cartof, varza, mac, capsuni, afine, ciuperci,
rosii, castraveti, ridichi, ceapa verde, gulii, brocoli, telina, morcov,
fasole verde si boabe, salata verde si flori), dezvoltandu-se atat
afara, cat si in solarii (peste 50 de solarii asezate pe o suprafata
de peste 4 hectare de pamant).
all4romania.eu

Cum moare o industrie de bază
în România: Nimeni nu mai vrea
să înveţe meserie!

Industria de morarit si panificatie are un deficit de forta de
munca de circa 8.000 de oameni, iar lucrurile merg spre pieire,
pentru ca tineretul din ziua de azi de prefera calculator, birou
sau orice alta munca decat cea de brutar, sustine presedintele
ROMPAN, Aurel Popescu.
"Din pacate lucrurile merg spre pieire. Trebuie sa imi exprim
ideea ca tineretul din ziua de azi prefera calculator, prefera
birou, prefera orice, numai in munca de electrician, de brutar,
de mecanic sau de sudor nu mai doreste sa lucreze nimeni.
Deficitul fortei de munca este foarte mare. Numai in domeniul
nostru cred ca avem un deficit de 7.000 - 8.000 de oameni.
De aici incepe o mare problema: lucram cu o forta de munca
destul de imbatranita, cea care a prins ceva si dinainte de '89,
pentru ca doar aceasta vine sa mai lucreze la munca fizica, la
lopata si la modelat painea. Pe unul tanar nu pui mana decat
foarte, foarte greu. Si nu este vorba de salariu. Cred ca este o
chestiune de educatie din casa, din scoala si din societate. Parca
le e rusine sa se numeasca muncitori", a declarat Aurel Popescu.
Acesta afirma ca lipsa fortei de munca este legata si de
inchiderea scolilor profesionale, dar si de faptul ca tinerii romani
specializati in diverse domenii pleaca sa munceasca in strainatate,
in cu totul alte domenii in care s-au pregatit, desi salariile sunt
destul de atractive si in Romania.

"Sigur, lipsa fortei de munca se datoreaza si inchiderii scolilor
profesionale, dar, vedeti, acum acestea nu mai pot fi organizate
decat pe langa mari intreprinderi, pentru ca trebuie sa faca
practica. Daca nu faci practica nu se poate face profesionalism
dintr-o activitate si din nou venim la tinerii care nu mai doresc
sa se inscrie la o scoala profesionala, iar dintre cei care fac o
scoala profesionala multi pleaca peste hotare. Eu zic ca e in
regula daca un medic, un inginer un lucrator in constructii
pleaca in afara sa isi profeseze meseria, dar sa faci o facultate,
sa termini un liceu, sa iei bacalaureatul si sa te duci sa ingrijesti
batrani sau sa aduni capsuni in Spania, dupa parerea mea este
o degradare de dragul unor bani. Sunt convins ca atat tineretul,
cat si ceilalti, pot castiga bani in Romania daca vor sa munceasca.
Stiu pe cineva care a terminat o facultate si cara carcase de
porc in Canada, in loc sa ramana in tara si sa isi puna in
valoare ceea ce a invatat in tara", a explicat Aurel Popescu.
In ceea ce priveste salariile din industria de profil, seful ROMPAN
sustine ca este de minimum 1.500 de lei net, fiind acordate insa
si o serie de alte facilitati pentru atragerea fortei de munca.
"Nu cred ca mai lucreaza nimeni sub 1.500 de lei net in sector,
dar castiguri pe luna, la noi, sunt multe altele. Le mai dam si
paine, le mai dam si tichete de masa, le dam niste bani de
Craciun si de Paste, dar de ziua de nastere ca sa-i atragem. Au
crescut salariile si in domeniul nostru, pentru ca erau cele mai
mici din industria alimentara si sunt convins ca o sa mai creasca,
dar vad ca 5 bani profit la o franzela conteaza foarte mult. Cand
incercam sa scumpim produsul sare toata lumea ca se scumpeste
painea, dar daca vrem sa mancam o paine romaneasca,
proaspata si buna trebuie sa tinem cont ca avem nevoie de
oameni calificati si pe care trebuie sa-i platim", a adaugat Aurel
Popescu.
Pe de alta parte, presedintele ROMPAN sustine ca foarte multi
operatori economici din aceasta industrie vor fi nevoiti sa nu
mai lucreze cu marile lanturi de magazine din cauza discounturilor
tot mai ridicate pe care le cer acestea.
"Noi am vandut ani buni aproape in pierdere si aceste discounturi
pe care le cer marile lanturi de magazine cresc de la an la an si
noua ne scad puterea de lucru, capitalul si resursele financiare.
Atunci cand constati ca vinzi in pierdere nu ai ce sa faci.
Daca retailerul nu este de acord sa iti primeasca produsul la un
pret mai mare sau daca majoreaza pretul si nu se vinde
produsul, atunci ai probleme in piata si cu parere de rau ne
incheiem activitatea.
Cred ca in situatia asta sunt majoritatea operatorilor economici
din industrie pentru ca ei (retailerii n.r) nu iarta pe nimeni. Acesti
retaileri gandesc asa:'e casa mea, vrei sa vii in casa mea sa iti
desfasori o activitate trebuie sa platesti pentru treaba asta'.
Acesta este principiul de baza si daca nu ne intelegem ne pare
rau si incheiem relatia", a mai spus reprezentantul patiserilor si
brutarilor din Romania.
Deschiderea unor magazine specializate in vanzarea painii, un
proiect mai vechi al patronatului din industrie, a ramas doar "o
miscare timida", sustine Popescu, din cauza chiriilor foarte mari
percepute in piata.
"Am deschis si noi un magazin de paine specializat si tot ceea
ce avem adaos comercial din paine il dam pe chirie la magazin,
iar salariul trebuie sa il platim din alte resurse, din alte activitati.
La paine se castiga foarte putin, iar regina painii este franzela.
Ori daca castigi 5 bani la o paine esti fericit, dar daca nu poti sa
investesti....
Daca Romania avea autostrazile gata sa lege vestul de sud si
de est, altfel eram si cu painea din import, pentru ca si asa se
incerca sa se vina cu paine congelata in tara.
Au fost niste investitori olandezi care si-au facut o investitie de
zeci de milioane in Olanda si vor sa vina cu paine congelata in
Romania. Le-am spus: ati gresit usa. Nu ne incurcam cu acest
mod de lucru.
Noi nu cumparam paine congelata, noi producem paine in
Romania si mai bine investim in Romania sa facem si noi
produse congelate si sa exportam in alte tari, chiar daca firma
este cu capital strain.
Important este ca folosim grau romanesc, e faina romaneasca
macinata in morile romanesti, este forta de munca romaneasca
si bugetul este al Romaniei, pentru ca toate varsamintele se fac
la bugetul statului roman", a mai spus Popescu.
Seful ROMPAN a reiterat ca painea congelata nu este o
problema in Romania, pentru ca se situeaza la doua-trei procente
din totalul de consum de pe piata locala.
"Toata lumea trebuie sa stie ca in momentul de fata painea congelata se situeaza la doar doua, trei procente din total consum
de paine. Nu este o problema nici din punct de vedere calitativ,
dar, repet, decat sa avem paine adusa din afara, si daca
populatia doreste un produs copt pe loc din produs decongelat,
atunci mai bine sa o facem din grau romanesc", a explicat Aurel
Popescu.
In prezent, in industria de morarit si panificatie lucreaza in jur
de 60.000 de oameni, mai putin cu 10.000 fata de anii trecuti,
iar consumul de paine a scazut si el din cauza numarului mare
de romani plecati peste hotare, de la peste 90 de
kilograme/locuitor/an la putin peste 80 de kilograme.
AGERPRES
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În România, în ultimii 10-12 ani,
cel mai popular sport, fotbalul,

a cunoscut o rușinoasă decădere pe toate
planurile: intern și extern.
Acum, când Romanian Journal este trimis
spre tipărire, în București are loc alegerea viitorului președinte al Federației Române de
Fotbal.
Redăm câteva opinii din presa românească
despre acest subiect.

Alegeri fraudate?! "Poţi primi
un buletin gata ştampilat!"

Cristian Balaj va fi prezent
la alegerile FRF programate
miercuri, 18 aprilie, la Casa
Fotbalului. Preşedintele AJF
Maramureş îl susţine pe Ionuţ
Lupescu şi speră ca fostul
fotbalist să ajungă preşedintele Federaţiei Române
de Fotbal.
"Nu sunt la dineu, dar merg la alegeri. Am colegii
care vin de la Maramureş şi vreau să vorbesc cu ei,
să le retransmit că am avut o rugăminte faţă de ei,
chiar dacă votul e democratic, este alegerea lor, că
în cazul în care va ieşi Burleanu la rândul meu voi
alege dacă să îi mai susţin. Sunt preşedintele lor, dar
nu trebuie neapărat să îi susţin. De vreo trei zile, e o
stare de disperare. Am drept de vot.
O altă persoană ar putea vota în locul unui preşedinte
doar dacă are o delegaţie şi are o funcţie importantă
în cadrul AJF-ului. Teoretic, poate şi nevasta
preşedintelui să-l convingă pe acesta şi să-l trimită
pe secretar să voteze. S-ar putea să existe şi astfel
de situaţii", a spus Cristian Balaj.
Fostul arbitru este sceptic că alegerile se vor desfăşura
corect, dat fiind faptul cum vor vota membrii afiliaţi.
"Mă pot aştepta la orice. Doar că am citit despre
modul de organizare al alegerilor şi am observat
anumite lucruri care lasă loc de interpretări. Spre exemplu, există riscul ca votanții să meargă să voteze
în altă cameră. Pe traseu pot fi persoane care
organizează alegerile și se pot întâmpla multe.
Comisia de validare a voturilor este alcătuită din persoane numite de Secretarul General al FRF. Se pot
întâmpla foarte multe, chiar să primești un buletin de
vot gata ștampilat, aşa am auzit", a spus Balaj.
Preşedintele AJF Maramureş a dezvăluit şi ce l-a deranjat la Ionuţ Lupescu, pe parcursul campaniei în
care s-a aflat. "Din păcate nu toţi oamenii sunt ca
mine pentru că altfel am fi ştiut cum stăm. Lupescu a
propus mai puţin decât doreşte să facă, în comparaţie
cu Burleanu care a promis infinit mai mult decât
poate să facă.
Este singurul lucru care m-a deranjat la Ionuţ în
această campanie. Vreau ca el să câştige. Puteam
face mai mult în această campanie. Toţi politicienii
doresc, indiferent de culoare, ca România să fie
reprezentată la nivel înalt şi ca fotbalul românesc să
fie condus de profesionişti", a spus Balaj.

Fostul arbitru l-a atacat dur pe Gheorghiţă Geolgău,
pe care l-a acuzat că s-a ocupat cu strângerea
voturilor. "Sunt dezamăgit profund de Geolgău, dar
să te compromiţi şi să accepţi să primeşti atribuţii
care nu au nimic în legătură cu dezvoltarea fotbalului
este reprobabil. Umblă după voturi, asta face. Am
avut cazuri când a stat cu oameni la diferite turnee şi
le-a promis că le ia jucătorii la naţională şi multe
altele. Viaţa bate filmul", a fost concluzia lui Balaj.

Generaţia de Aur,
în spatele lui Ionuţ Lupescu!

Alegerile pentru preşedinţia FRF i-a readus pe aceeaşi
parte a baricadei pe cei care au scris istorie la
Mondialul din 1994.
Cu mici excepţii, fotbaliştii din Generaţia de Aur îl
susţin pe Ionuţ Lupescu, lăsând în urmă disensiunile
din trecut. Pe 18 aprilie fotbalul românesc îşi va
alege preşedintele, iar Ionuţ Lupescu a avut la
lansarea candidaturii un număr impresionant de foşti
colegi în spate. Practic, toată Generaţia de Aur, cu
mici excepţii.
Belodedici, Selymeş şi Vlădoiu lucrează cu actuala
echipă de la FRF şi nu îşi pot exprima o altă opinie,
chiar dacă o gândesc, în vreme ce Viorel Moldovan,
contactat ieri de “Adevărul”, a declarat că vrea să se
menţină în afara acestei bătălii: “Eu sunt netru ca de
fiecare dată, Nu sunt nici cu unii nici cu alţii, am
drumul meu. Pot să spun doar că Ionuţ Lupescu va fi
un competitor pe măsură”. Dorinel Munteanu, care a
absentat de la lansarea candidaturii lui Lupescu, a
afirrmat pentru “Adevărul” că e de partea fostului său
copechipier de la Dinamo şi de la echipa naţională:
“Am lipsit din motive familiale, dar cu siguranţă îl
susţin pe Lupescu, am şi vorbit cu el la telefon”.

Aşadar, Generaţia de Aur e aproape în întregime în
spatele lui Ionuţ Lupescu, lăsând în urmă disensiunile
din trecut şi înlăturând graniţa dintre dinamovişti şi
stelişti. Două au fost momentele mai tensionate în
cadrul acestei generaţii: în 2005, Ionuţ Lupescu,
după o scurtă “carieră” de sindicalist, trecea în barca
lui Mircea Sandu, care îl numea în funcţia de director
general. Lupescu a venit atunci la Federaţie cu
regretatul Daniel Prodan, cu Miodrag Belodedici şi
cu Florin Prunea, care au primit poziţii importante la
FRF. Decizia lui Lupescu de a se transforma dintr-un
contestatar al lui Sandu într-un susţinător al acestuia,
a fost aspru criticată chiar de apropiaţii Kaiserului. “E
o jigodie!”, spunea Florin Răducioiu într-un interviu
acordat EvZ. Cei doi s-au împăcat câteva luni mai
târziu, iar Răducioiu a declarat la conferinţa de presă
de luni că “Ionuţ e fratele meu!”. Apoi, Florin Prunea,
mâna dreaptă a lui Ionuţ Lupescu şi fost director de
relaţii internaţionale la FRF, a fost mereu considerat
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în spatele Dosarului Transferului, divulgând presei
detalii compromiţătoare despre activitatea de impresar
a lui Gică Popescu. “Baciul” a uitat şi a iertat cuţitul
înfipt în spate, iar Lupescu a spus la aceeaşi conferinţă
de luni că “dacă Gică era acum preşedinte, eu nu
mai aveam motive să mă întorc”.
Cum e împărţită Generaţia de Aur
Pro Lupescu: Gheoghe Hagi, Gheorghe Popescu,
Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Florin Prunea, Florin
Răducioiu, Gheorghe Mihali, Dorinel Munteanu,
Basarab Panduru, Adrian Ilie, Costel Gâlcă.
Pro Burleanu: Tibor Selymeş, Miodrag Belodedici,
Ion Vlădoiu.
Neutru: Viorel Moldovan

Chiar dacă ne mai despart încă câteva ore până la
alegerile pentru președinția Federației Române de
Fotbal, STIRIPESURSE.RO a aflat care va fi rezultatul
scrutinului. un sondaj de ultimă oră îl indică pe Ionuț
Lupescu drept câștigător detajat, cu 163 de voturi.
Răzvan Burleanu va pierde alegerile, acesta reușind
să adune doar 77 de voturi, iar pe locul al treilea se
află Marcel Pușcaș, cu 16 voturi.
Sondajul a fost realizat de un grup de președinți de
AJF (Asociație Județeană de Fotbal), care au vorbit
cu fiecare votant în parte și au aflat preferințele
fiecăruia.
La alegerile de miercuri de la FRF candidează pentru
postul de preşedinte Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu,
Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan.

INCREDIBIL! Răzvan Burleanu
își recunoaște incompetența
cu o zi înainte de alegeri:
'Fotbalul e bolnav!'

Pe 18 aprilie au loc alegerile
pentru președinția FRF, iar
fotbalul românesc este în
fierbere. Într-un clip video
care face senzație printre
votanții FRF actualul
președinte Răzvan Burleanu,
care candidează pentru un
nou mandat, își recunoaște
eșecul din precedentul: ”Fotbalul românesc trebuie privit ca un bolnav aflat la
terapie intensivă”.
Într-o altă secvență, președintele FRF confirmă că
se află în campanie electorală ”de mai bine de 4 ani
de zile”. În acest context, realizatorii clipului video,
împreună cu toți românii iubitori de fotbal, se întreabă
dacă starea actuală a fotbalului anunțată de Burleanu
are legătură cu campania electorală perpetuă în care
ne anunță că s-a aflat. Clipul se încheie cu o imagine
sugestivă a clasamentului grupei de calificare a
României la Mondialul din acest an, unde am ocupat
abia poziția a patra, cu doar 13 puncte, ratând astfel
calificarea.
Conform unor statistici realizate de un preșeședinte
de AJF (Asociație Județeană de Fotbal), în discuții
”om cu om” cu fiecare dintre membrii afiliați cu drept
de vot, date publicității de agenția de presă news.ro,
Ionuț Lupescu, va câștiga din primul tur alegerile
care vor avea loc miercuri, 18 aprilie.
stiripesurse.ro
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Traian Băsescu despre
Facebook, Rege, Unire și familie

Cel mai nou invitat la dezbateri cu studenții de la Facultatea de Științe Politice, Traian
Băsescu, a vorbit multe despre multe.
Facultatea de Științe Politice
a Unviersității din București
a demarat un proiect cu
potențial, în care politicieni
români ajung față în față cu
studenții, ca să fie luați la
rost pe diverse teme. Au trecut pe la noi Ludovic Orban
și Kelemen Hunor, iar din
câte mi-am dat seama, primii
doi n-au avut, însumată,
audiența fostului președinte
de stat.
O fi cântărit faptul că a fost
președintele țării, o fi cântărit faptul că e Traian Băsescu, dar
mai degrabă cred că a contat că e Băsescu. Fostul președintejucător umple o sală de studenți și reușește cumva să-i țină în
priză vreo două ore (minus o moldoveancă supărată, care și-a
luat jucăriile și a plecat după ce n-a primit răspunsul dorit).
Rețeta e clasică: omul are lucruri de zis, dar tu vrei să-l asculți
pentru că știi că are în buzunar câteva glume bune. Stand-up
politic? Aproape.
După aproape cinci ani de facultate, cred că e singurul eveniment
de acest fel la care merg din proprie inițiativă, fără să fiu
ademenit/ momit/ constrâns să ascult pesediste despre care sa răs că au făcut așa și pe dincolo prin parcări. Sunt sigur că și
alții din sală au venit tot de plăcere, chiar și dacă a fost doar
plăcerea bășcăliei.
Nu te trage de șireturi cu Băsescu
Da, Traian Băsescu s-a ținut și se va ține întotdeauna de
bășcălie, suficient de fină încât să nu fie grobian, dar suficient
de înțepătoare cât să rămâi fără replică dacă te-ai gândit să te
iei cu Băse. Și totuși, sunt unii studenți care vor să-și dea în
petec. Ce contează că ți s-a indicat să pui doar o întrebare și tu
pui patru? Ce contează că n-ai habar despre ce vorbești? Ce
contează că râde toată lumea de tine? Îți pune Băsescu capac
când îți spune să „stai jos” și execuți ordinul, în timp util.
Traian Băsescu a răspuns întrebărilor pe care le-a primit din
public, după ce a făcut o mică introducere, atât sieși, cât și
partidului pe care l-a înființat. Astfel, fostul președinte a reiterat
poziția față de familie. Cu toate că partidul crede în familia
clasică, nu neagă existența cuplurilor homosexuale și consideră
că este nevoie de un cadru legal și pentru acestea. Ce nu e în
regulă, însă, e adopția copiilor de către cupluri gay.
Sluga la ruși rămâne tot un trădător
Prrobabil îți amintești când președintele Băsescu l-a făcut pe
Regele Mihai trădător și slugă la ruși. Studenții n-au ratat ocazia
să-l descoasă pe invitat cu privire la subiect. Odată cu răspunsul
acestuia, am aflat că nu și-a schimbat opinia expusă acum
câțiva ani.
Regele Mihai rămâne slugă la ruși, iar Ion Antonescu nu poate
fi iertat pentru faptul că a ordonat armatei române să meargă
dincolo de Nistru, schimbând în totalitate datele problemei.
Traian Băsescu nu s-a sfiit să prezinte cinismul politicianist, cu
privire la abdicarea regelui. Ce valorează mai mult, viața a
1.000 de studenți sau o țară?
Unirea, cel mai important subiect
Unirea României cu Moldova a fost cel mai dezbătut subiect,
atât din cauza simpatiei fostului președinte pentru subiect, cât
și datorită anului de grație 2018, în care ne aflăm și care
alimentează discuții și activități unioniste periodic.
Pentru mine e un subiect ușor indiferent: există atât argumente
pro, cât și contra, care mă pot convinge de una sau de alta. Sar putea, însă, ca Traian Băsescu să aibă dreptate: cu toate că
mulți sunt indiferenți sau chiar anti-unire, când momentul va
veni, sentimentul unirii ar putea să primeze.
Traian Băsescu crede în unire, însă e conștient că nu e un
proces de scurtă durată, pe care să-l faci peste noapte, dar cu
cât se poate face mai repede, cu atât va fi mai ieftin pentru
România. Băsescu propune chiar și o soluție pentru Transnistria,
de care am putea scăpa în schimbul teritoriilor nordice din
Basarabia, aflate acum în Ucraina. Dacă se va realiza sau nu,
asta vom vedea în următorii ani; după spusele lui Băsescu,
asta ar fi cam singura variantă pentru „europenizarea” Moldovei,
deoarece UE n-ar avea vreun interes pentru a ne primi vecinii
în Uniune.
Traian Băsescu despre Facebook
Am schimbat un pic registrul și l-am întrebat pe Traian Băsescu
ce părere are despre Facebook. Îi urmăresc contul de ceva ani
și am primit, astfel, și confirmarea că e singurul care își scrie
postările și mesajele. Fostul președinte apreciază în mod special
să răspundă celor care îl critică, doar pentru a avea bucuria de
a le da peste nas și a mai aduna niște like-uri.

Cu toate că nu mă gândeam și la asta, Băsescu a dus discuția
și în direcția scandalurilor recente, care au implicat atât Facebook,
cât și Cambridge Analytica. Președintele nu se teme de
asemenea lucruri, dar este, într-adevăr, deranjat de mulțimea
de reclame pe care i le servește Facebook. De asemenea,
recunoaște că activitățile de pe rețeaua socială îi mănâncă
destul timp, mai ales când scrie postări foarte lungi; ca să nu
plictisească cititorii, încearcă să le și comprime cât mai mult,
fără să se piardă esența.
Băsescu a mai discutat și despre alte subiecte, cum ar fi DNA,
instituție pe care o vede și cu bune și cu rele și căreia îi acordă
nota 5 per total. Nota e de trecere, însă e atât de mică din
cauza procurorilor cărora li s-a permis să facă abuzuri în cazul
instrumentării unor dosare, conform fostului președinte.
Au mai fost și alte întrebări serioase, și alte întrebări pe care
nici măcar cei care le puneau nu le stăpâneau, au mai fost și
glume, cam tot ce ți-ai dori de la o asemenea întâlnire. M-am
dus, m-am distrat și l-am ascultat pe fostul președinte al țării,
care nu s-a sfiit să-i pună la punct pe cei care habar n-au
despre ce vorbesc, dar au nasul pe sus și au impresia că-s mai
deștepți doar pentru că folosesc cuvinte lungi.
PLAYTECH.ro.

Protocolul sau Cum a devenit
SRI mai puternic decât
fosta Securitate

Potrivit articolului 132 din
Constituție, care reglementează Statutul procurorilor, „Procurorii
îşi desfăşoară activitatea potrivit
principiului legalităţii, al
imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului
Justiţiei”. La revizuirea Constituției, în 2003, articolul a primit
sprijinul Comisiei de la Veneția,
care, în analiza făcută Proiectului
de Constituție revizuită, a dat un
răspuns PD, partid care, prin
Emil Boc, contesta această autoritate ca punînd la îndoială independența
procurorilor.
După un lung timp în care această autoritate a fost practic nulă,
deoarece, de la Monica Macovei citire, ministrul Justiției n-are nici o
autoritate asupra procurorilor, Tudorel Toader a trecut la o vie activitate
menită a restabili în practică textul constituțional. Campania sa, dusă
atît prin formulările din noile Legi ale Justiției, cît și prin propunerea de
revocare a procurorului adjunct al Parchetului general, Codruța Kovesi,
a stîrnit mare tulburare în rîndul procurorilor și a celor care au contribuit,
în presă și în politică, la ivirea pe mapamond a unei noi republici:
Republica Procurorilor din România.
De ce s-au burzuluit atît de tare procurorii la intenția ministrului de a
restabili autoritatea cerută de Constituție asupra lor?
Cînd am scris despre gestul Monicăi Macovei de a proclama că ministrul
Justiției n-are nici o autoritate asupra procurorilor, m-am întrebat cum
de a făcut asta tocmai ministrul Justiției. Răspunsul l-am primit abia pe
30 martie 2018, cînd a fost făcut public, după desecretizare, documentul
intitulat PROTOCOL DE COOPERARE intre Parchetul de pe lîngă
Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale.
Procurorii români s-au revoltat, pentru că ei vor să fie mai departe sub
autoritatea SRI! -- Acest Protocol a fost încheiat la data de 2 februarie
2009, semnat din partea Parchetului General de procurorul general
adjunct, Tiberiu Nițu și din partea SRI de prim adjunctul directorului SRI,
Florian Coldea, aprobat de procurorul general de la acea vreme,
Codruța Kovesi și de directorul SRI, George Maior.
În sine nu e nimic rău că între SRI și Parchetul General s-a încheiat un
Protocol de colaborare.
Numai că așa cum era de așteptat în democrația noastră de varză
murată, ceea ce trebuia să fie un document strict tehnic, ținînd de
specificul infracțiunilor sesizate de SRI, s-a transformat, prin pofta de
putere nemăsurată a generalilor SRI, nostalgici ai fostei Securități, întrun document menit a crea cadrul pentru încălcarea Constituției.
Documentul justifică astfel necesitatea Protocolului:
„Avînd în vedere atribuţiile şi competenţele ce revin potrivit legii,
Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – în calitate de
coordonator al activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de
lnvestigare a lnfracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
secţiilor Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetelor din subordine şi Serviciului Român de lnformaţii, în calitate de
organ de stat specializat în materia culegerii informaţiilor necesare
cunoaşterii, prevenirii şi contracarării ameninţărilor la adresa securităţii
naţionale a României”.
Unele dintre amenințările la adresa securității naționale a României cer
pentru a fi contracarate intervenția Parchetului General. Nu de alta, dar
un întreg capitol din fostul Cod Penal, în vigoare la semnarea Protocolului,
se numea Infracțiuni contra siguranței statului și cuprindea articolele
155–173.
În Noul Cod Penal, capitolul se intitulează Infracțiuni contra securității
naționale, și cuprinde articolele 394- 412.
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Atît în vechiul Cod, cît și în noul întîlnim infracțiuni precum Trădarea,
Spionajul, Atentatul, Acțiuni împotriva ordinii constituționale, Actele de
diversiune.
Aceste infracțiuni sînt anchetate de Parchetul General, mai precis, de
DIICOT.
Procurorii obțin mandate de supraveghere tehnică pentru documentarea
acestor infracțiuni, desfășoară ancheta și, ca toți procurorii din lumea
statului de drept, pot trimite dosarul în judecată sau îl pot clasa.
Ce rol are SRI în anchetarea de către procurori a infracțiunilor contra
securității naționale?
Articolul 21, aliniatul 1 al Legii 51 din 29 iulie 1991, stipulează:
„Datele şi informaţiile de interes pentru securitatea naţională, rezultate
din activităţile autorizate, dacă indică pregătirea sau săvîrşirea unei
fapte prevăzute de legea penală, sunt reţinute în scris şi transmise
organelor de urmărire penală, potrivit art. 61 din Codul de procedură
penală, însoţite de mandatul emis pentru acestea, la care se adaugă
propunerea de declasificare, după caz, totală sau în extras, potrivit legii,
a mandatului. Convorbirile şi/sau comunicările interceptate, redate în
scris, şi/sau imaginile înregistrate se transmit organelor de urmărire
penală în integralitate, însoţite de conţinutul digital original al acestora.”
Să vedem cum sună un Comunicat SRI din 28 martie 2018:
„Serviciul Român de Informații și DIICOT au întreprins măsuri specifice
de investigare a unui cetățean român de naționalitate palestiniană, în
vîrstă de 30 ani, suspectat de implicare în promovarea prin propagandă
a unor mesaje radicale specifice unor organizații teroriste din Orientul
Mijlociu și instruirea cu privire la folosirea unor dispozitive explozive.
SRI, în calitate de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii
terorismului și în conformitate cu obligaţiile legale, a sesizat DIICOT cu
privire la acțiunile ilegale ale cetățeanului în cauză pe linia pregătirii sau
comiterii unor infracţiuni de terorism.
Aceste activităţi constituie ameninţări la adresa securității naționale
potrivit art.3 lit. i și l din Legea nr. 51/1991, materializate în infracţiuni de
terorism prevăzute de Legea nr.535 / 2004 privind prevenirea și
combaterea terorismului.”
Din punctul de vedere al statului de drept, lucrurile sînt limpezi.
Dacă SRI consideră că are dovezi suficiente privind pregătirea sau
săvîrșirea unor infracțiuni la adresa securității naționale, le înaintează,
împreună cu sesizarea, Parchetului, cu precădere DIICOT.
De precizat că, spre deosebire de fosta Securitate, SRI, căruia nu
întîmplător, i s-a pus formula de Informații, se concentrează, în materie
de apărare a securității naționale, pe prevenție și nu pe condamnare.
De altfel și fosta Securitate, după venirea lui Nicolae Ceaușescu la
putere, a micșorat activitatea de sancționare în favoarea celei de prevenire.
Era nevoie de un Protocol? -- Să admitem că fiind vorba de documente
și informații secrete era nevoie.
Dar numai pentru a asigura caracterul secret.
În rest, ca și în cazul altor instituții prevăzute de articolul 61, SRI
sesizează doar și la cererea procurorului poate pune la dispoziția
Parchetului informații suplimentare.
Procurorii sînt cei care anchetează și decid dacă sesizarea întrunește
condițiile unei trimiteri în judecată sau dimpotrivă dosarul trebuie clasat.
SRI poate fi nemulțumit de o soluție dată de procuror, de ritmul în care
procurorul desfășoară ancheta, dar mai ales SRI poate fi tentat de a
interveni în anchetă.
Din punct de vedere constituțional, SRI se poate da cu fundul de pămînt
cînd vrea și cît vrea.
Procurorul e stăpîn pe dosar. -- În Codul Penal infracțiunile sesizate de
SRI nu sînt scrise cu literă deosebită de a celorlalte infracțiuni, astfel
încît procurorul să fie convins că dosarul propus de SRI trebuie să fie
tratat altfel decît e tratat orice dosar de anchetă.
Ce spune Protocolul?
Nimic altceva decît că în cazul infracțiunilor privind securitatea națională
procurorii trec sub autoritatea SRI.
Și cum conceptul de infracțiuni privind securitatea națională a fost mărit
ca sferă de a lungul timpului, mai ales în ultimii ani, practic prin Protocol
numărul cazurilor în care procurorii sînt simple marionete ale SRI a
crescut înfricoșător.
La înființarea SRI s-a decis, ca semn categoric al rupturii de fosta
Securitate, că SRI nu are drept de anchetă penală.
De ce s-a decis asta?
Nu atît pentru a marca deosebirea de fosta Securitate, ci pentru că
dreptul Serviciului secret de a ancheta penal crea posibilitatea unor
abuzuri de tipul celor ivite în anii comunismului stalinist.
Securitatea descoperea infracțiunile și tot Securitatea le ancheta.
Trecerea anchetei în mîinile procurorilor a fost măsura vitală, cerută de
statul de drept, pentru a se evita abuzurile într-un domeniu destul de
sensibil cu e cel al securității naționale. Prin această măsură SRI culege
informații privind securitatea națională și dacă unele îi apar ca infracțiuni
sesizează Parchetul.
Nu totdeauna ceea ce crede SRI că e infracțiune e infracțiune.
Asta e și menirea procurorilor: De a lucra independent de SRI și a
asigura astfel cetățeanului dreptul de a nu fi victima unui abuz al SRI!
Prin multe articole, Protocolul transformă pe procurori în organe de
anchete penale ale SRI.
Prin Protocol dreptul Securității de a face anchete penale revine SRI
sub o formă spectaculoasă.
Cum în categoria Infracțiuni la securitatea națională au fost introduse
ilegal și infracțiunile de corupție, Protocolul a făcut ca SRI să fie mai
dihai decît fosta Securitate în materie de putere asupra României.

Ion Cristoiu
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SRI, implicat în alegerea lui
Răzvan Burleanu în fruntea FRF

Care-i schema cu media?

Ies la suprafaţă noi informaţii care demonstrează că serviciile
secrete românești s-au implicat inclusiv în fotbal. Este vorba
despre alegerile pentru conducerea FRF din anul 2014, câștigate
de Răzvan Burleanu.
Jurnalistul Dan Andronic a povestit pe pagina sa de Facebook
despre o întâlnire pe care a avut-o cu George Maior, director
SRI în acel moment, la care a participat și Florian Coldea.
„Știam de planul de schimbare a României prin raderea celor
«vechi» și instalarea «omului nou», de implicarea Binomului,
iar în cazul FRF auzisem că Burleanu este susținut
de Vasile Dâncu și pe cale de consecință și de George. Ponta
și Dragnea erau pe aceeași pagină, aș spune acum. Burleanu
avea profilul «Omului Nou», aveam oarecare bănuieli, vroiam
să verific”, a scris Andronic, care povestește că i-a provocat pe
cei doi printr-o întrebare.
„Nu vă băgaţi și aici!”
Jurnalistul a scris că Maior s-a abţinut să comenteze, dar a
intervenit Coldea, care a spus că „are mai multe șanse să
câștige Chivorchian” (Gheorghe Chivorchian, contracandidatul
lui Burleanu la alegerile din 2014 –n.r.). „În acel moment îl văd
pe George M. roșu la față spunându-i cu glas ridicat lui Coldea:
«- Băi, nu vă băgați și aici! Ce căutați voi în fotbal, ce vă
interesează cine câștigă? Bineînțeles că o să câștige Burleanu.»
La care Coldea a dat înapoi, vag ironic: «- Nu ne băgăm»”, a
scris Andronic.
Răzvan Burleanu a câștigat în faţa fostului arbitru Vasile Avram,
alegerile, după ce Chivorchian i-a cedat voturile în turul 2.

Intrate în penurie de finanţări, hoiturile deontologice
de presă încep să capoteze rând pe rând. Realitatea
TV - o televiziune fără audienţă, dar cu propagandişti
isteroizi - îşi vede sfârşitul previzibil odată cu penalizarea
şi înlocuirea judecătoarei care-a reuşit să întindă un
faliment dincolo de limitele bunului simţ. România
Liberă, la presiunea lui Alexander Adamescu, a
aruncat peste bord divizia de propagandişti. Evenimentul
Zilei, de asemenea, s-a eliberat de mare parte dintre
ciurucurile de presă. La HoitNews, cei doi tartori Tapalabă şi Pantazi - au şters-o şi ei englezeşte. Au
mai rămas neschimbate de val doar ziare.com şi Digi
24, instituţii oricum organizate parcă în regim de
cazarmă. Ultimele bastioane ale bălsismo-securismului
infect, ale internaţionalismului progresist de sorginte
radical-marxistă. Doar două instituţii dintr-o multitudine
de ziare, bloguri, site-uri, agregatoare, s.a.m.d.
Probabil vă întrebaţi unde s-au dus toate acestea?
Ele, desigur, au rămas tot acolo, răspândind acelaşi
venin, însă cu audienţe din ce în ce mai infime. Dar
pe unde îşi va mai face cuib tot acest puroi din
presă, pe unde vor fugi toţi aceşti şobolani care-au
părăsit în grabă fostele lor corăbii aflate în penurie
de fonduri şi audienţă? Unde? Cine-i va mai găzdui?
Înainte era simplu. În multitudinea de ziare, acoperiţii
din presă îşi făceau uşor pierdută urma. Însă, după
„marea penetrare” s-a decis un control strict al presei
de către servicii, control care-a condus la o „optimizare”
extremă a informaţiei şi a canalelor sale de propagare.
Mai ţineţi minte de când nu mai avem ziare? Vă spun
eu: de la re-întronizarea lui băsescu. Imediat după
realegerea celui mai bubos reprezentant al securităţii
s-a pornit procesul nebunesc de „optimizare”, un
proces esenţial pentru controlul cât mai strict al
informaţiei. Astfel, toată presa din România s-a redus
la câteva canale extrem de bine controlate prin care
s-au derulat toate operaţiunile de spălare de creier,
dezinformare, îndoctrinare şi, în final, control.
Ceea ce se face acum este o regrupare necesară
a cadrelor. De ce se întâmplă asta, e lesne de
explicat: vechile canale urlă ca nişte mori hodorogite
în gol. În afara unei minorităţi îndoctrinate şi suficient
îndobitocite nu-i mai ascultă nici dracu. Eşecul s-a
văzut în fâsâirea din ce în ce mai accentuată a
penibilităţii #rezist. De aceea, vechile canale de
propagandă sunt lăsate să moară singure, ucise pe
propria banalitate. Nu mai e rentabil să bagi bani în
cai ologiţi şi care agonizează. Mai bine-i laşi să
moară sau, pentru curmarea suferinţei, le tragi un
glonţ în cap. Aşa merg lucrurile.
Şi-atunci cum rămâne cu tot puroiul gurnalistic
înfometat? Cum se vor mai hrăni toate hoardele de
dehontologi rămase de izbelişte? Ce vor face toţi
marenii, toţi boţii, orkanii, cetepiştii, s.a.m.d.? Staţi
liniştiţi, nu le plângeţi de milă! Toţi au fost băgaţi la
cazarmă într-un proces de refurbish-are, urmând săşi facă noi cuiburi şobolano-jurnalistice. În scurt timp,
noi instituţii de presă vor domina spaţiul public
autohton întru recuperarea publicului pierdut. Vor fi
aceleaşi vipere mascate, aceiaşi şerpi infecţi, căutând
să muşte din imensa masă de naivi care-şi fac iluzii
cu privire la „informarea corectă”.

Un FOST șef al SRI și COLABORATOR
al SECURITĂȚII DICTA numirile
la o INSTITUȚIE din subordinea
Ministerului Justiției

Senatorul USR Mihai Goţiu a declarat, marţi, că fostul ministru
al Justiţiei, Rodica Stănoiu a mărturisit, la audierea în Comisia
de anchetă privind arhiva SIPA, că în perioada mandatului său
numirile la conducerea acestei instituţii se făceau la recomandarea
unui fost şef al SRI, parlamentarul susţinând că ar trebui
sesizată Comisia parlamentară de control al activităţii SRI.
„Au fost nişte amănunte extrem de interesante şi mărturisiri ale
fostei doamne ministru din perioada PSD legate de modul în
care la o instituţie subordonată Ministerului Justiţiei, în acea
perioadă, se numeau şefi la recomandarea unui fost şef al unui
serviciu special de informaţii. Persoana numită, întâmplător sau
nu, este o persoană care are dosar şi sentinţă de agent al
securităţii din perioada comunistă. Cred că ceea ce a spus
doamna Stănoiu astăzi trebuie să facă obiectul şi Comisiei de
anchetă a activităţii SRI şi această comisie să nu se mai rezume
doar la ceea ce s-a întâmplat după anul 2005, ci şi la ceea ce sa întâmplat înainte. Este vorba de Marian Ureche, care a fost
agent al securităţii în perioada comunistă, care o avea ca
informator pe doamna Rodica Stănoiu, a fost şi un proces pe
care doamna Stănoiu l-a pierdut”, a afirmat Goţiu, după şedinţa
Comisiei de anchetă privind arhiva SIPA, potrivit agerpres.ro.
El a adăugat că se aşteaptă ca preşedintele Comisiei SIPA să
ia legătura cu cei din Comisia SRI pe această temă.
„Comisia să se orienteze pe ceea ce s-a întâmplat cu arhiva şi
cum a fost folosită şi înainte de 2005”, a spus Goţiu, membru în
Comisia SIPA.
Preşedintele Comisiei de anchetă privind arhiva SIPA, Viorel
Salan, a precizat că membrii comisiei vor analiza toate propunerile
şi vor lua o decizie.
„Considerăm că scopul a fost atins pentru ziua de azi şi ne
propunem să elucidăm toate împrejurările privind emiterea HG
127 din 2006, dar şi cele care ţin de inventarierea şi de ce până
în momentul de faţă această arhivă nu a fost predată, cu
ambele componente care reveneau DGPA. Vom continua şi în
săptămânile viitoare cu audieri”, a afirmat Salan.
Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea
Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie i-a audiat, marţi,
pe foştii miniştri ai Justiţiei Mona Pivniceru, Rodica Stănoiu şi
Robert Cazanciuc.

Şi, pentru a nu pica din nou în plasa întinsă cu atâta
dibăcie de instituţiile ilegale hrănite din banii noştri, o
să vă descriu cei patru paşi utilizaţi pentru cucerirea
publicului naiv.
Prima dată apare pe piaţă o publicaţie sau o
televiziune total diferită de ceea ce există. Are un
format interesant, subiectele sunt spumoase şi, pentru
a păcăli publicul naiv, subiectele politice sunt tratate
lejer, echidistant, fără implicare. În plus, se aduc
informaţii deosebit de interesante. Aşteptaţi-vă să
găsiţi tratate subiecte precum „tezaurul arheologic
iranian” sau „locaşurile sfinte ale Rusiei”, cot la cot
cu „misterele parcului Yellowstone”, etc. Înţelegeţi
logica: publicul are, în sfârşit, o sursă „corectă de
informaţii”. Tehnic, acest pas este denumit „Imaculata
concepţie”. Chiar dacă ochiul atent va găsi în caseta
redacţională foştii şobolani de presă, vigilenţa îi va fi
păcălită de tonul absolut relaxat al respectivei instituţii
media. Un element care ar trebui să atragă atenţia
asupra originii dubioase a respectivei instituţii este
reprezentat de trimiterile pe care publicaţiile aflate pe
piaţă le vor face către noile instituţii de presă. În
lumea reală, un asemenea gest n-ar fi făcut de
nimeni deoarece ar echivala cu sinuciderea, dar în
mult prea controlata lume a presei de cazarmă,
publicul neavizat nu observă aceste „amănunte”.
După ce nou intrata instituţie are deja un public
format, aflat într-o continuă expansiune, urmează
pasul doi, cel numit „Atacul Simbolic”. E ceva mai
dificil de explicat deoarece este extrem de tehnic. Se
lucrează la nivel inconştient unde se fixează simboluri
care vor fi folosite mai târziu ca ancore. Există un exemplu pe care l-au observat foarte puţini: înaintea şi
în timpul fiecărei campanii electorale de pe vremea
băsescului, o companie de asigurări - în mod cu totul
„întâmplător” deţinută de unul dintre statele deontologice
cu ambasadă vocală - lansa o campanie dementă al
cărei slogan era „ai nevoie şi de puţin portocaliu”.
Cam la acest mod funcţionează şi pasul la care mă
refer: aluziile sunt destul de vagi, apar în texte care
n-au nicio legătură cu politica. Ele însă sunt documentate şi vor fi folosite mai târziu pentru ceea ce
Chomsky numeşte „fabricarea consensului”.
Al treilea pas este numit „Aisbergul vizibil”. Pe
fundaţia anterior creată, încep atacurile pe faţă în
direcţia dorită. Instituţia media îşi păstrează, în mare,
structura editorială, dar, în zonele de maximă audienţă
apar mici ciupituri acide, comentarii, iar şobolanii
care până atunci fuseseră ascunşi în bezna casetei
redacţionale, ies la lumină cu titulaturi fulminante
gen „expertul”, „maestrul”, „eminentul politolog” s.a.m.d.
Ultima etapă, denumită „Full-time Enrolment”,
este cea a luptei finale. Ea coincide cu evenimentul
pentru care a fost pregătită respectiva instituţie:
alegeri, referendum, etc. Desantul acoperit preia controlul total asupra instituţiei, atacurile sunt lansate pe
faţă, fără perdea, iar publicul captiv e trimis în direcia
dorită. Se obţine astfel rezultatul scontat, măsurabil,
al acţiunii respective. În cazul în care, după eveniment,
se reuşeşte menţinerea încrederii în instituţia de
presă, ea este menţinută. Însă, reţineţi, nu revine la
un nivel editorial digerabil, ci-şi radicalizează masa
de susţinători. Asta cât timp prostovanii reuşesc să
fie menţinuţi captivi de „vraja” instituţiei respective.
După, atunci când „investiţia” nu mai rentează, lucrurile
se reiau de la început urmând aceiaşi paşi.
Cei patru paşi pe care vi i-am prezentat îi puteţi
lesne identifica în toate instituţiile volatile ale presei
autohtone. Instituţii care, după „forţarea controlului
media” instituit de către ocupant, ocupă peste 80%
din presa autohtonă. Nu-mi rămâne decât să vă
atrag atenţia să aveţi grijă de cine vă veţi lăsa seduşi
în viitorul apropiat. Acum ştiţi schem. Dacă picaţi în
capcană, vina vă aparţine.
Autor: Dan Diaconu * Trenduri economice
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Donald Trump a ordonat atacul
asupra Siriei. Marea Britanie
și Franța iau parte la operațiune

Atacul, care a început la ora 21:00, ora SUA (4:00,
ora României), a încetat, a anunțat Pentagonul, care
a spus că deocamdată nu are în vedere noi raiduri.
Potrivit BBC, s-au folosit rachete Tomahawk. Atacul
a durat aproximativ o oră. Potrivit CNN, care citează
surse militare, la atac au participat cel puțin o navă
americană poziționată în Marea Roșie, dar și bombardiere de tip B-1. Televiziunea siriană de stat
susține că apărarea antiaeriană a doborât mai mult
de 12 rachete.

A fost vorba de un atac asupra unor ținte multiple, în
cooperare cu britanicii și francezii. Au fost lovite un
centru științific de cercetare din Damasc unde, potrivit
americanilor, se dezvoltau arme chimice, dar și biologice, un depozit cu arme chimice de la vest de
Homs, unde era depozitat inclusiv gaz sarin, iar o a
treia facilitate, din apropierea celei de-a doua ținte,
adăpostea un depozit de arme chimice, dar și un
centru de comandă.
„Am ordonat forțelor armate ale Statelor Unite să
lanseze lovituri de precizie asupra unor ținte asociate
cu arsenalul de arme chimice ale dictatorului sirian
Bashar al-Assad", a anunțat Donald Trump la Casa
Albă. El a precizat că forțele americane se coordonează
în această acțiune cu Franța și Marea Britanie și a
adăugat că scopul campaniei este să „determine o
descurajare fermă a producerii, proliferării și folosirii
armelor chimice".
„Răspunsul combinat american, britanic și francez la
aceste atrocități va include toate instrumentele puterii
noastre naționale - militare, economice și diplomatice",
a punctat președintele american. El a subliniat că atacurile vor continua până când folosirea armelor
chimice de către regimul Assad ca înceta.
„Suntem pregătiți să susținem acest răspuns până
când regimul sirian încetează să mai folosească
agenți chimici care sunt interziși", a declarat de
laCasa Albă Donald Trump.
De asemenea, premierul britanic Theresa May a
anunțat într-un comunicat că a autorizat forțele armate
britanice să întreprindă atacuri punctuale, dar coordonate
pentru „a diminua capacitățile regimului sirian în materie
de arme chimice și pentru a descuraja folosirea lor".
La rândul său, preşedintele francez, Emmanuel
Macron, a anunţat în noaptea de vineri spre sâmbătă
că ţara sa participă la operaţiunea în curs alături de
SUA şi Regatul Unit, precizând că loviturile țintesc
„capacităţile regimului sirian ce permit producerea şi
folosirea de arme chimice". „Nu putem tolera banalizarea
utilizării armelor chimce", a explicat preşedintele
francez, într-un comunicat.
Într-un briefing la Pentagon, secretarul apărării James
Mattis a justificat loviturile prin faptul că folosirea
armelor chimice de către regimul sirian pune în pericol
populația civilă, inclusiv cetățenii străini, iar Constituția
americană prevede că cetățenii americani trebuie
apărați pretutindeni.

Departamentul de Stat al SUA:
Republica Moldova este
în prima linie a confruntării
geopolitice

Republica Moldova este în prima linie a confruntării
geopolitice, a declarat Wess Mitchell, asistent al secretarului
de stat american, în cadrul întrevederii cu şeful legislativului
moldovean, Andrian Candu.
Potrivit unui comunicat al Parlamentului de la Chișinău,
Wess Mitchell a declarat că Washingtonul este impresionat
de eforturile depuse de Republica Moldova pentru promovarea reformelor şi că încurajează Chişinăul să continue.
„SUA vor acorda Republicii Moldova întreg suportul pentru
apropierea de Uniunea Europeană şi de SUA”, a declarat
oficialul american în timpul întrevederii cu Andrian Candu.
Relație strânsă SUA-Moldova
La rândul său, Andrian Candu a mulţumit SUA şi a vorbit
despre eforturile întreprinse în comun cu societatea civilă,
experţi şi partenerii străini pentru ajustarea legislaţiei
media la standardele internaţionale, ceea ce va asigura
libertatea de expresie, independenţa presei şi protecţia
consumatorilor în faţa ştirilor false şi propagandei.
Obiectivul Moldovei: integrarea europeană
De asemenea, şeful legislativului de la Chişinău a amintit
despre conferinţa interparlamentară din martie curent,
când Republica Moldova, Georgia şi Ucraina s-au angajat
să facă front comun în probleme de securitate şi în
eforturile lor de integrare europeană.

Volkswagen își schimbă sigla

Grupul german Volkswagen AG
intenţionează să modifice sigla
brandului pentru prima dată din
2012, deoarece se pregăteşte
pentru era vehiculelor electrice
şi încearcă să-şi refacă imaginea, afectată de Dieselgate.
Noua siglă va fi prezentată anul
viitor, odată cu lansarea unor
modele electrice. Adaptânduse perioadei actuale, sigla va trebui să fie vizibilă atât pe
maşini cât şi pe ecranele smartphone-urilor, a anunţat
Jochen Sengpiehl, şeful de marketing al brandului VW.
Emblema VW, modificată ultima dată în urmă cu şase ani
cu o imagine tridimensională, s-a schimbat foarte puţin de
la renaşterea producătorului auto, după al Doilea Război
Mondial. "Brandul VW nu este în cea mai bună formă,
comparativ cu anii precedenţi", deoarece marca şi-a piedut
din atracţie încercând să fie "prea nemţească". "Nu este
numai din cauza scandalului legat de emisiile motoarelor
diesel", a declarat Sengpiehl.
Încurajare pentru achiziționarea mașinilor electrice
De asemenea, brandul VW va extinde utilizarea mediilor
digitale şi a reţelelor de socializare, pentru a-i convinge
pe consumatorii sceptici să treacă la vehiculele electrice.
O imagine proaspătă a brandului reprezintă cheia planului
de 20 de miliarde de euro al Volkswagen de cucerire a
pieţei vehiculelor electrice.
"Principala provocare este: Cum facem să pătrundă
oamenii în lumea electrică. Vrem ca oamenii să se amuze
cu asta. Trebuie să fim mai plini de culoare".
În pofida amenzilor, a litigiilor judiciare şi a prejudicierii
reputaţiei companiei în urma Dieselgate, grupul VW a
raportat în 2017 vânzări record de 10,74 milioane de
vehicule şi un profit de 11,6 miliarde de euro (14,3 miliarde
de dolari), relatează Agerpres.
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Are 9 copii, dar află că e steril
după 35 de ani

Situație fără precedent în istoria căsniciilor. Un bărbat a aflat,
după 35 de ani și 9 copii, că a fost steril în toată această
perioadă.
Un marocan căsătorit de 35 de ani cu soţia sa, cu care are
nouă copii, a solicitat divorţul după ce a aflat că toată viaţa lui a
fost steril, relatează luni ziarul Al Massae citat de EFE.
Locuitor al unei provincii agricole bogate din nordul capitalei
Rabat, bărbatul, de profesie învăţător, s-a dus să consulte un
urolog din cauza unui chist de pe unul dintre testicule, pe care
l-a avut practic toată viaţa, dar care până atunci nu-i făcuse
probleme. După ce i-a făcut analizele de rutină, urologul l-a
informat fără urmă de dubiu că din cauza acelui chist este steril,
informează Agerpres. Bărbatul a primit buletinul de analize, din
care reiese clar infertilitatea sa, şi din care ziarul pretinde că
are o copie. Indignat, bărbatul a depus şi un denunţ de adulter
împotriva soţiei sale (considerat un delict în Maroc), cu scopul
de a se delimita de tutela celor nouă copii.

Cuba: Raul Castro a decis
să predea ștafeta

Preşedintele cubanez Raul
Castro, în vârstă de 87 de
ani, se pregăteşte să predea,
joi, ştafeta unei noi generaţii,
dând startul unei tranziţii care
va marca sfârşitul celor
aproape şase decenii de
domnie a "frăţiei" Castro în
insula caraibiană.
"Am parcurs un drum foarte
lung şi dificil pentru ca fiii
noştri, cei de azi şi cei de
mâine, să fie fericiţi", a declarat
în martie Raul Castro, care ia succedat în 2006 fratelui
său mai mare Fidel, afectat
de probleme de sănătate şi care a decedat între timp în 2016.
În aceşti aproape 60 de ani, Fidel iar apoi Raul Castro au
condus Cuba, transformând insula într-un actor central al
Războiului Rece şi reuşind să-şi salveze regimul comunist, în
pofida şocului transmis de prăbuşirea aliatului lor sovietic.
Adunarea Naţională, convocată miercuri şi joi în şedinţă plenară
după scrutinul legislativ din martie, va alege un nou preşedinte al
Consiliului de stat, principalul organ executiv cubanez. Deşi
autorităţile nu au confirmat oficial informaţia, această funcţie,
practic de şef al statului, va fi preluată de prim-vicepreşedintele şi
numărul doi al guvernului Miguel Diaz Canel, în vârstă de 57 de
ani, care pare a fi cel ales şi pregătit să devină noul chip al Cubei.
Posibilul succesor
Miguel Diaz Canel, perceput ca un "aparatcik" model, a urcat
discret eşaloanele puterii, pentru a ajunge în 2013 mâna dreaptă
a preşedintelui, spre surprinderea generală. "Va fi şi o parte de
înnoire, dar şi continuitate", a avertizat recent ministrul de
externe cubanez Bruno Rodriguez, amintind că Raul Castro îi
va rămâne alături succesorului său stând la cârma puternicului
Partid Comunist Cubanez.
Acesta nu ar urma să plece din fruntea partidului unic decât la
următorul său congres, prevăzut pentru 2021, când va avea 90
de ani, pentru a ţine sub control lucrurile în faţa numeroaselor
provocări din perioada de tranziţie.
"Cred că Raul se va concentra pe munca ideologică, iar Diaz
Canel pe partea de guvernare, în chestiuni complexe şi dificile,
care vor necesita sprijin", a anticipat politologul Esteban Morales.
Succesorul fraţilor Castro va avea îndeosebi misiunea de a
continua modernizarea indispensabilă a unui model economic
depăşit, într-un moment în care Cuba se confruntă cu slăbiciunea
aliatului său venezuelean, cu embargoul american care continuă
să-i îngreuneze dezvoltarea şi cu întreruperea de către preşedintele
american Donald Trump a apropierii lansate la finele lui 2014
între Cuba şi SUA.
În ţară, tranziţia generează dezbateri, dar nu-i entuziasmează
prea mult pe cubanezi - fie ei castrişti sau critici -, care nu se
aşteaptă la mari schimbări după un vot la care nu au luat parte.
În martie, deşi alegătorii au fost chemaţi la urne să voteze parlamentul
care îl va alege pe noul preşedinte, cei 605 candidaţi pentru cele
605 mandate au fost desemnaţi în prealabil de adunările provinciale
şi de organizaţiile "de masă". "Schimbă guvernul, dar nu se schimbă
nimic. Tot Castro o să fie mereu, chiar dacă e altul", a spus Asiel
Ortiz Diaz, şomer în vârstă de 24 de ani. "Spun că Raul pleacă de
la preşedinţie ca să facă loc unuia mai tânăr, e logic, dar Raul nu
pleacă, va rămâne cu noi pentru totdeauna, ca Fidel", a declarat
Raul Garcia, pensionar, în vârstă de 79 de ani.
Totuşi, pentru prima oară după multe decenii, pe preşedinte nul va mai chema Castro, nu va mai face parte din generaţia
"istorică" a lui 1959, nu va mai purta uniformă militară şi nu va
mai fi prim secretar al PCC, relatează Agerpres.
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POEMELE SURGHIUNULUI SUFLETESC

VIRGIL CIUCA:
Aduceţi Basarabia
acasă

Fundaţia-Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 2016

criitor român din Diaspora
S
americană, Virgil Ciucă sa impus în literatură prin spiritul

său combatant, prin lupta
neobosită cu sine şi cu ceilalţi.
Vocea lui este un vuiet necontenit, care tulbură, conştientizează, scoate din ţâţâni, atenţionează, ameninţă, îndeamnă,
este asurzitoare ca un tunet,
făcându-se astfel auzită. Nu
mi-a fost dat să citesc un poet
mai vehement decât Virgil
Ciucă, trimis să vestească
prăbuşirea unei lumi în declin,
a unui „veac ipocrit”. El are
curajul unui proroc veterotestamentar, proferând anateme
împotriva nedreptăţilor sociale.
Glasul său de stentor se aude
şi de peste ocean, către românii
de pretutindeni, chemându-i,
când la judecată, când cu arma
în mână, la apărarea fruntariilor.
În cele şase volume anterioare
ale sale, intitulate semnificativ: „Blestem străbun”, Editura SemnE, 2007; „Versete dumnezeieşti”, Editura
SemnE, 2008; „Pierdut în lume”, aceeaşi editură 2010; „Chemarea la judecată”, Editura SemnE, 2012;
„Condamnarea”, Editura SemnE, 2013; „Execuţia”,Editura SemnE, 2014, glasul său tunător îndeamnă la
trezire, la acţiune, la luptă, la scuturarea de prejudecăţile veacului, la căutarea adevărului şi a dreptăţii
sociale. Pare că nimic şi nimeni nu-l poate opri să-şi declame nemulţumirile.
Un destin singular, scufundat într-un destin colectiv.
Imaginea acestui poet nonconformist este dublă, ca într-o oglindă cu două feţe, aceea a unui om drept,
corect, demn, care caută adevărul, demască minciuna şi corupţia şi luptă împotriva lor şi imaginea unui
autor care se foloseşte de cuvânt, de acest mod de exprimare lirică, pentru a-şi revărsa sentimentele
potrivnice şi a-şi demasca duşmanii.
Poetul, adeseori întocmeşte rechizitorii cu întrebări retorice, adresate puternicilor zilei, nu lasă nimic
neanalizat, nepurificat.
Tilul cărţii este revelator pentru dorinţa de Unire a românilor sub vechile ei graniţe: „Aduceţi Basarabia
acasă”. De asemenea şi desenul de pe copertă – harta României Mari, este un convingător îndemn la
Unirea tuturor românilor.
Cartea este dedicată „Generaţiei care va avea curajul şi dorinţa de a se sacrifica pentru reîntregirea
pământului şi a neamului românesc”, o dedicaţie impersonală care se adresează celor din viitor. Şi aici
trebuie specificat că autorul consideră că până acum, generaţiile nu s-au învrednicit de acest măreţ gest
patriotic.
Poezia care deschide volumul nu putea fi alta decât cea care dă titlul cărţii. Stilul interactiv al poetului îl
apropie de cei cărora li se adresează direct, în cuvinte emoţionante, de trezire a conştiinţei românilor.
Motivaţia poetului este că Basarabia „este plai cu suflet românesc”. Iată: un plai cu suflet, nu numai cu
forme geografice frumoase, dar şi cu oameni frumoşi sufleteşte. Dar şi pentru că Basarabia este „Pământ
străbun din zestrea dacilor”.
În acelaşi ton este scrisă şi poezia „La mulţi ani, Limbă Română!”Aici ţara este numită „Mamă România” şi
zână iar poporul este „Bravul meu popor!”
Cuvinte dure, vehemente foloseşte poetul împotriva vânzătorilor de neam asupra cărora el invocă blestemul.
Cele mai frecvente cuvinte sunt: ciocoiul, „tiranii / crescuţi în ritul drăcesc”; clanul grotesc, ipocriţi, „şarlatanii
trădători de ţară”, „criminale eresuri” – dar şi „avalanşă de himere” şi „inefabile chemări”. În legătură cu
aceştia, poetul se exprimă fără milă: „Mulţi criticăm pe stradă şi pe „post” / Pe şarlatanii trădători de ţară
/Dar îi votăm tăcuţi şi fără rost / Pe veneticii impuşi din afară...” (Lamentări).
I-atâta obidă, atâta revoltă în glasul poetului protestatar! Dar puţini mai sunt poeţii din ziua de azi care au
curajul acesta de a striga adevărul. Împotriva tuturor acestora poetul este necruţător şi merge până la
măsuri extreme: „Ţara n-are apărare / Graniţele sunt burete / Armatele mercenare / Se desfată-n cabarete
// Sperjuri, hoţi şi farisei / De popor şi-au bătut joc / Cum suntem născuţi din zei / Pentru Zeus le dăm foc”
(Pentru Zeus).

Şi totuşi în această lume plină de cei de mai sus, poetul îşi trăieşte nostalgiile fireşti legate de trecerea
timpului şi mai mult, recheamă poezia: „Nu-i prea târziu să-ţi retrăieşti trecutul / Nu-i prea târziu să re-nviezi
plăceri / Poate curând vei regăsi sărutul / Pierdut pe un peron de nicăieri // Nu căuta fantome în oglindă /
Nici amintiri din vremuri de coşmar / Lasă senzaţii care te colindă / S-adauge surâsului nectar // Aleargă să
vezi codri de aramă / Pe dealuri de iubire şi de dor / Ascultă-ţi simţurile care cheamă / Să reaprinzi tăciunii
de amor // Chiar de-i sădi fire de fericire / Fie în piatră sau pământ arid / Vei intui – cuprinsă de uimire / Că
dragostea nu-i sentiment sordid // Nu contempla fantome în oglindă / Priveşte-n zbor de pasăre măiastră /
Lasă iubitul tău să te surprindă / Cu serenadele de la fereastră” (Nu-i prea târziu). De aici rezultă că pentru
poet, dragostea e un sentiment sacru şi nu-şi permite să glumească pe seama ei.
Ţara e „pământescul rai” populat de iubire, tandreţe, dorinţe, fericire, cu totul altceva decât imprecaţiile din
unele poezii: „De admirat trăirea în iubire / Prin sufletele care-o definesc / Odă de slavă întru fericire /
Chemării din destinul omenesc // Dorinţele se mistuie-mpreună / Eşarfele de raze de pe plai / Vor împleti
trăirilor cunună / Să preamărească pământescul rai // Sublima dăruire cu tandreţe / Reverberează-n clipocit
de râu / Luceferii dau stelelor bineţe / Când sunt culese spicele de grâu // De amirat iubirea fără stavili / Pe
un pământ pierdut în infinit / De admirat gândirea fără pravili / Ce-nfruntă secolul dezlănţuit”. (De admirat).
În viziunea lui Virgil Ciucă, lumea este iadul, care „se hrăneşte cu toteme”, condusă de „imbecilii generali”
şi de şarlatani care „Au vândut brazde de ogor”, pe câtă vreme „Destinele nu sfârşesc singulare, / Căci au
ecou în hău de frământări / Cât soarele pe ceruri mai răsare / Ne amăgim cu false dezmierdări.” (N-am să
rechem). Gândurile sunt „cu blesteme” şi „Greu vor străjui oftatul / Adunate-n anateme / Ne hrănesc
apostolatul” (De-ai să-mi furi) – spune poetul silit să trăiască în această lume plină de contradicţii, invadată
de „străine hoarde”, în care „din adâncuri ne pândesc rechinii” şi care produce în om, confuzie, teamă,
anxietate, „Când Terra-i controlată de smintiţi” (De vă jucaţi).
În această situaţie, „Popoarele de bogăţii furate” – „Acuză prin blestem apoteotic / Guvernele de crime
vinovate” (Daciei nepieritoare). Poetul îi incriminează pe acei a căror credinţă e „doar praf şi vorbe goale”
(Unui confrate). De asemenea, el este necruţător cu acei care se complac în rugă deşi continuă să facă
păcate, închinându-se la sfinţi, în timp ce au uitat „de glie şi părinţi”, „Cu gândul la pomeni şi decoraţii”.
Aceasta este o credinţă fariseică şi nu foloseşte la nimic. (Unui confrate).
Când ostenit de-atâta răzvrătire, poetul caută o zare de lumină, el face apel la „Apărătorii de cetate” – să
salveze ce a mai rămas şi să nu se lase umiliţi şi îngenuncheaţi de puteri străine. În această poezie glasul
poetului este mâhnit peste măsură: „Cu teorii despre democraţie / Ne-au fost impuse legi umilitoare /
Îngenuncheaţi sub jug şi silnicie / Ne-au sufocat ginte minoritare // Secătuită ţara se destramă / Finanţele-s
pe mână de borfaşi / Preşedinţia – permanentă dramă / Senatul ţării – pentru arendaşi // Se construiesc
secrete catacombe / Atacă corbii cerul României / Şi croncănesc ca Ţara să sucombe / Plătim cu viaţa
drumul sărăciei // Ne înjosesc minorităţi păgâne / Modificând versete din scriptură / Ne-au interzis
„Deşteaptă-te, române!” / Tehno-guvernul e o agentură // (*) // La asfinţit când ceasul morţii bate / Pornesc
torentele din vârf de munte / Şi strâng Apărătorii de Cetate / Să lupte cu puterile oculte”.
Aceasta este o poezie concludentă, emblematică pentru poziţia de patriot a poetului şi este scrisă recent,
din Bucureşti, în 3 iunie 2016.
Poemul demonstrează că Virgil Ciucă, deşi locuieşte în străinătate, nu e străin de nici un eveniment petrecut
în ţară, spre deosebire de unii care pleacă şi nici nu se mai uită în urmă. Iată dovada, în viziunea poetului
Virgil Ciucă, a acelora care uită de unde au plecat: „Aţi dat cu pietre şi cu vorbe grele / De-aţi zguduit infernul
din ţâţâni / Aţi tulburat şi apele din stele / Şi-aţi otrăvit izvoare din fântâni // Vă închinaţi, o, ce nesăbuinţă! / La
venetici şi trădători de ţară / V-aţi depărtat de glie şi ştiinţă / Şi-aţi pângărit speranţa milenară // Omagiaţi
filozofii nebune / Amanetând schelete din morminte / Nesocotiţi preceptele străbune / Nepăsători la port şi
jurăminte - // Zadarnic invocaţi divinitatea / Nu mai doiniţi de dor printre străini / Aţi obosit să protejaţi
dreptatea / Şi nu mai vreţi să vă numiţi români! // Aţi dat cu pietre şi cu vorbe grele / De-aţi tulburat şi apelengheţate / Împăunaţi cu titluri de lichele / Aţi trădat ţară, grai şi libertate!” (Aţi dat cu pietre).
O dovadă a acestui fapt remarcabil este că Virgil Ciucă scrie cuvântul ţară, totdeauna cu majusculă, numind-o Mamă, zână şi Cetate, Neamul străbun căruia i se închină, găsindu-le acestora, atributele cele mai
frumoase şi emoţionante.
Dovadă că spune adevărul şi că acest adevăr îl doare nespus, este faptul că autorul nu se fereşte, nu îi
este frică de nimeni, demască răul de la rădăcină la vârf şi nu iartă pe cei ce aduc prejudicii de orice fel, ţării
şi neamului său. Din această pricină, poetul este un incomod, ca şi profeţii veterotestamentari, care
adeseori erau pedepsiţi şi chiar omorâţi pentru ceea ce proroceau şi pentru că strigau adevărul în faţă şi
regelui şi conducătorilor acelor neamuri. Să ne gândim numai la Isaia, la Zaharia, la Osea, Amos, dar şi la
Ioan Botezătorul care stă la crucea celor două Testamente şi care, pentru curajul său de a striga lumii
adevărul despre Irod, a fost decapitat, la cererea Irodiadei.
Ceea ce se remarcă la acest autor este o bună cunoaştere a istoriei, a culturii şi civilizaţiei româneşti,
adusă la zi, deşi autorul locuieşte departe de ţară de câteva zeci de ani. Patriotismul său pentru neamul
românesc şi pentru limba maternă, este destul de pregnant, de vreme ce îl doare orice lucru care se
întâmplă aici. Autorul n-a pierdut legătura cu ţara, el revine în fiecare an, se informează cu tot ce se
întâmplă şi nu-i este indiferentă nici o mişcare petrecută aici. Din acest punct de vedere, versurile lui sunt
un fel de seismograf, înregistrând mişcările telurice ale politicii, economiei, culturii, problemelor sociale.
Românul Virgil Ciucă, nu numai că stă de veghe la fruntarii, dar se implică afectiv şi efectiv în tot ce se
numeşte ţară şi neam.
E adevărat că mulţi nemulţumiţi sunt în ţară dar foarte puţini au curajul de a striga adevărul, aşa cum o face
Virgil Ciucă. Acest lucru i-a atras, nu o dată consecinţe şi necazuri. Dar, fiind o fire revoluţionară, n-a
pregetat să-şi susţină punctul de vedere în faţa lumii. De aceea spune cu năduf: „În neagra adversitate /
Înfrunt capete de hidră”. (Gând de primăvară).
De multe ori, poetul îşi acordă un răgaz din revolta de care este cuprins şi atunci e năpădit de suave flori,
de nescrise vise, de ape imaginare, buchete de narcise, ţărmuri primitoare, de imagini tandre, ireale,
armate de ondine, de crângurile milenare unde se adapă „caii poeziei”. Toate acestea chemate de nicăieri,
în poezia „Suave flori”.
Pentru Virgil Ciucă, acesta e un „veac aberant” unde „Încerci temător să trăieşti /Şi-aduni amintiri de prin
oaze / Clădindu-ţi castele cereşti” (Mă mir).
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Dacă ai răbdarea şi bunăvoinţa să citeşti până la capăt, dincolo de revolta şi mânia sfântă care-l cuprind pe
poet de câte ori vorbeşte despre cei care fac rău ţării şi neamului său, descoperi un om romantic, visător,
nostalgic, sensibil, iubitor de frumos şi dedicat cu totul Poeziei pe care o slujeşte cu credinţă. Un om pe
care, până şi vorbele-l dor, şi îşi clădeşte „castele cereşti” (Mă mir).
Iată şi Crezul poetic al autorului: „Nu m-am rugat, nici n-am cerşit credinţei / Respectul îl sădesc, nu îl impun
/ Nu mă aplec sub jugul umilinţei / Eu mă închin doar Neamului străbun // Nu am visat la râuri de lumină / De
raza lor se iroseşte-n van / M-am ridicat încrâncenat din tină / De-am fost lovit de Marele Divan // Am înfruntat
şi bezna, şi teroarea / Speranţe am avut numai în Eu / Am refuzat uitarea şi iertarea / Ordin de front
proscrisului ateu // Singurătatea mi-a rămas pustie / Când uneori tăcerile vibrau / Vedeam în neguri viaţa cum
învie / Şi trâmbiţele morţii cum mureau // Eu urmăream comete călătoare / Şi-n universuri stele scânteiau /
Din haos se născuse un alt soare / Când fără margini jubilau” (Neamului străbun). Fior şi reverb simţi când
vorbeşti despre ţară şi neam, dar şi când citeşti versuri care îţi spintecă sufletul de dor şi de jind.
Adeseori, poetul strecoară meditaţii filozofice de tip aforistic, care pot fi însuşite ca atare. Ex. „Un popor are
renume când respectă înţelepţii”; ş.a.
Nu o dată, autorul invocă „Ziua Judecăţii” pentru acei trădători şi jefuitori de ţară: „Nu le pasă dacă ţara a
ajuns o colonie / Pentru ei „patria-mamă” e o vorbă pe hârtie / S-au împăunat cu titluri, fac avere prin
trădare / Viitorul le rezervă ani în ocnele de sare // (...) // Vine ziua judecăţii şi-i vom condamna la moarte / Ne-au vândut fără ruşine impostorii fără carte” (Judecata scurtei veşnicii).
Spirit combativ, neliniştit şi vehement, Virgil Ciucă nu se dezice în poemele sale, ci înfăţişează adevărul în
oglinda sufletului său, ceea ce face să fie uneori contestat de confraţii contemporani. Dar, poeţii blânzi nu
prea au loc într-o lume tulburată şi răsturnată.
În spirit minulescian, poezia „Ecou romanţei „Către nime” – autorul îşi declină personalitatea într-un vers:
„Dar eu rămân soldat pe bastioane”delimitându-şi Crezul artistic: „Nu desluşesc cum de plutesc fantasme /
Cum nici de-i vis ori doar ignor realul / Nu am crezut şi nici nu cred în basme / Deşi-i cu fiere, îmi golesc
paharul!”
Şi în poezia „Picături de viaţă” autorul îşi manifestă aderarea la crezul unionist şi spiritul militant care îl
animă în vers: „Picături din apa vie / Inima unui torent / Visăm Marea Românie / Pe străvechiul continent //
Picături de apă vie / Suntem fluviu în prezent / Iar Unita Românie / Ni-i supremul argument // Împotriva
iobăgiei / Luptăm fără armanent / Întregirea României / N-o cerşim în Occident // Suntem picurii de ploaie /
Adunaţi pentru Unire / Cum vrem pace, nu războaie / Cerem ţării re-ntregire” – Ideea care străbate acest
poem-manifest este transformarea acestor picături într-un ocean: „Suntem picurii de viaţă / Preludiu de
uragan / Alungând norii de ceaţă / Vom redeveni ocean” (Picături de viaţă).
Şi nu o dată, în ton autoironic, autorul persiflează moartea, luându-se la trântă cu ea: „Nu aştept căderea nopţii
/ Când bat cliopotele-n dungă / Îmi urmez cărarea sorţii / Răbdător, căci viaţa-i lungă // Salvând moartea de la
moarte / La răscruce de milenii / Geamurile vieii sparte / M-au ferit să am vedenii // Salut, onorată moarte /
Mergi ferice, sănătoasă / Eu mai am de scris o carte / Până să-ţi slujesc la coasă.// Salve, onorată moarte /
Când popoarele se-nfruntă / Pentru bruma de dreptate / Eu sunt pregătit de luptă!”(Salut, onorată moarte!)
Autorul, cu alte cuvinte, se împrieteneşte cu moartea, o onorează, o respectă, în mod paradoxal, chiar o
salvează de la moarte şi-i promite, că dacă o să aibă răbdare o să-i slujească şi la coasă. În acelaşi timp îi
declară în faţă că e pregătit de luptă şi nu se lasă uşor înfrânt. E o luptă, în viziunea autorului, fair-play,
sportivă, de pe poziţii egale. Ridicarea omului în rang de demnitate, de adversar al morţii, este notabilă.
Ideea care străbate acest poem este că Poezia, creaţia transcende până şi moartea.
Un gest patriotic al unui român plecat de zeci de ani în străinătate: el revine ori de câte ori simte că ţara îi
cere ajutorul, revine şi luptă cu toate forţele, pe baricade să-şi apere Cetatea: „Mulţi cred că-i absurditate / Să
revii când arde glia / Apărători de cetate / Ca ostaş de România // Revin, onorată ţară / Fără pic de ezitare /
Am trăit prea mult afară / Sunt sătul de deportare”. În această poezie răzbate spiritul de luptător al poetului.
Ca o caracteristică a poetului Virgil Ciucă este uşurinţa în versificare, versul clasic de 11 silabe,
(endecasilabic), cu o rimă încrucişată, mijloace artistice obişnuite: metaforă, epitet, comparaţie, personificare,
autorul stăpânind foarte bine regulile de teorie a versificaţiei. Poemele au în general 5-6 strofe. Eufonia
este fără cusur.
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Drumul vieţii sale, parcurs până în prezent, poate fi rezumat astfel: „Am înotat în ape de oceane / Ce se
lovesc de ţărmuri fără nume / Cetăţi la malurile riverane / Le desluşesc din apele în spume // Lovit ades de
nemiloase valuri / Am reuşit să scap de uragane / În nopţi senine meditez pe maluri / Când îţi compun
poemele profane” (Spre astre).
Elementul politic, în special cel istoric, este predominant.Totodată, autorul se consideră „cavaler din veacul
efemer”, în poemul: „Hohotul tăcerii”: „Tăcerile ce-ades mă înconjoară / Cu aşteptări ce nu primesc răspuns
/ Îmi sparg timpanele! Raza solară / A-ncremenit în spaţiul nepătruns // (...) // La poarta unei inimi zăbrelite
/ Eu, cavaler din veacul efemer, / Ţinteam săgeţi din gânduri nălucite / Închise în poemul mesager”.
Emoţionantă este şi poezia „Dor de emigrant” în care, cu o sinceritate dezarmantă, autorul îşi aşterne
gândurile şi sentimentele faţă de ţara de unde a plecat. Poezia este scrisă în ritm de doină de alean.
Remarcabilă ideea: „Doru-i rupt din demnitate / Dor pentru eternitate” (Dor de emigrant).
Comparativ însă cu volumele precedente, în acest cel mai recent volum al său, tonul lui Virgil Ciucă este
mai blând, mai plin de înţelegere şi îngăduinţă, mai nostalgic şi cu mult mai înţelept. Ceea ce nu poate fi
decât salutar. Altfel, aşa cum spune Virgil Ciucă, „Pavându-şi calea către răstignire / În vremuri măcinate de
orgolii, / Cu strigăte-n deşert, fără oprire, / Pe drumuri străjuite de magnolii” (Percepţie).
Ceea ce e remarcabil la acest autor este atitudinea hotărâtă, voinţa de a nu abdica de la principiile sale, spiritul
justiţiar, caracterul ferm şi o anume directeţe în exprimare. El nu se teme să spună lucrurilor pe nume, oricâte
consecinţe ar presupune aceasta. Aceste calităţi sunt preferabile în poezie, decât ambiguităţile şi bâjbâielile
unor confraţi de condei care caută şi nu ştiu ce vor, împrumută stiluri care nu le sunt proprii şi nu iau poezia în
serios, aşa cum ar trebui să facă orice creator, ca mesager al Cetăţii, ca trimis să strige adevărul.
În toate poemele respiră un sentiment patriotic eminent şi crud: „Am revenit din depărtări bizare - / Te-am
regăsit frumoasă, dar mâhnită / Cum soarele doar din „Apus” răsare / Tu ai ajuns o biată urgisită // Priveşti
tăcută la migraţii sumbre / Străjerii tăi au adormit în front / Pe cerul tău au năvălit din umbre / Armatele unui
imperiu tont // Am revenit să mai ascult o dată / Legendele despre vitejii daci / Acum avem o jalnică armată
/ Care-a trădat şi ţară şi cârmaci // Am revenit din lunga pribegie / Sperând s-apuc şi ziua Re-ntregirii /
Dac’adoptăm şi crez şi strategie / Să fim prin veacuri fii ai nemuririi” (Am revenit).
Într-o încercare reuşită de sonet, poetul îşi exprimă căutările de-o viaţă: „Am căutat cu multă pietate / Cuvinte
de amor şi voluptate / Am îndrăznit şi ţi-am trimis legate / Poemele pe foi catifelate // Am căutat prin versurile
nude / Cetatea unde gândul te ascunde / Vroiam s-asculţi poeme să-ţi aline / Tăcerile când n-ai zilele senine //
Am căutat să aflu de-o cetate / Cu uşi şi porţi închise cu lăcate / Unde te ţine Zâna să mai scrii / Poveşti cu feţi
frumoşi penru copii // Te-am căutat din zori la asfinţit / Te-am căutat, dar nu te-am mai găsit...” (Am căutat).
Cel mai ades, în poezia lui Virgil Ciucă, răzbate cuvântul Dor, aproape
în fiecare poem. Dorul şi nostalgia întoarcerii îl definesc pe deplin pe
acest autor în deplina putere a creaţiei, care a rămas demn şi vertical,
în pofida tuturor încercărilor vieţii.
CEZARINA ADAMESCU
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R.: Tradițiile milenare ale neamului nostru se mai
păstrează, dar în vremea noastră ele au mai mult
sens decorativ, de spectacol, pe scenă.

G.G.: Da, așa este. Lumea modernă a introdus și
continuă să introducă lucruri moderne care nu întotdeauna sunt de admirat. Și asta se întâmplă
peste tot în lume.

GABRIEL TEODOR
GHERASIM

Motto: ”„Mă voi lupta mereu să țin vie memoria
martirilor torturați de călăii comuniști în lume
și în special pe suprafaţa unui pământ în
care oasele celor ce au luptat şi suferit
pentru condiţia mea umană zac negate,
ascunse, uitate, și/sau calomniate de către
mentalitatea zilei.”

Î

n aceste zile speciale pentru sufletul nostru de
români creștini, când ne aflăm încă sub puternica
impresie a Paștelui și a minunatelor slujbe din
bisericile noastre, stăm de vorbă cu domnul Gabriel
Teodor Gherasim, un om care crede cu tărie că nedreptatea, indiferent de cine și când a fost făcută,
trebuie să fie cunoscută și incriminată.

Reporter: Domnule Gherasim, vom începe discuția
noastră întrebându-vă unde v-ați născut și, dacă
vreți, descrieți-ne puțin acel loc.
Gabriel Gherasim: În primul rând, doamna Mariana,
bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a avea acest dialog. Eu am văzut lumina
zilei în București, unde am crescut, în anii `70 și
`80, înconjurat de dragostea și grija părinților.
Verile, în timpul vacanțelor școlare, le-am petrecut
în Bucovina, la bunici. Bucurestiul „meu” era un
oraș îngrijit din cartierul Balta Albă, de unde făceam
cu fratele meu și cu părinții escapade dese la
Ateneul Român, la Teatrul de Operă și Balet și la
alte diverse teatre. Țin minte liturghiile cu spectacularul cor de la Biserica Domnița Bălașa,
cumpărăturile de la Romarta Copiilor și cochetul
Magazin Muzica, unde stăteam în reverie uitândumă peste tot și încercând instrumente, de la cobze
la banjo și de la naiuri la pian.

R.: Cum caracterizați copilăria pe care ați avut-o?
G.G.: Am avut enormul noroc de a avea părinți
iubitori și muncitori, care s-au sacrificat pentru ca
să ne educe frumos pe fratele meu și pe mine.
Între cozile friguroase pentru mâncare și pentru
articole de uz zilnic și jocurile copilăriei prin parc,
la săniuș, compunerile de la limba română și
franceză de la școală și lecturile cu orele de
beletristică din biblioteca familiei, aleg să-mi aduc
aminte de ceea ce a fost frumos. Un capitol aparte
îl au memoriile frumoase din Bucovina bunicilor
mei, unde am intrat în contact cu natura, animale,
cântece, dansuri, obiceiuri (clacă, nunți, hramuri,
colinde, Steaua, Plugușorul, Chiralesia, Paștele)
și oameni care se duceau duminicile la biserică la
fel ca și strămoșii noștri acum 2.000 de ani:
îmbrăcați cu catrință, bundiță, ie, ițari, cojoc și
cușme.

R.: Există vreo întâmplare deosebită sau o personalitate
care v-a rămas întipărită în memorie și care,
eventual, v-a schimbat cursul vieții sau care v-a
influențat în alegerea profesiei?
G.G.: Da, mă bucură această întrebare a dumneavoastră. Vreau să spun la început că în 1982 mam îmbolnăvit de glomerulo-nefrită declanșată de
la apa infectată de poluarea industrială socialistă,
care ne-a poluat și otrăvit natura și pe mulți dintre
noi. „Paradisul Muncitorilor” care era România
comunistă, avea numai niște dializoare donate la
Spitalul Carol Davila de americani după cutremurul
de la 4 martie 1977 și care erau drămuite, în
folosință exclusivă a pacienților cu neamuri în
Comitetul Central al partidului și în Securitate.
Inițial mi-au refuzat accesul pentru ca nu aveam
"origine sănătoasă" (tata a fost deținut politic și a
supraviețuit închisorilor comuniste) și m-au lăsat
să mor. Am văzut cu ochii mei, lângă mine, la
Spitalul Carol Davila, un bărbat, soț de 31 de ani,
care a murit pentru că i s-a refuzat tratamentul
salvator cu dializă, care era disponibil în același
spital cu noi. L-au ținut internat până a murit,
pentru ca nu avea conecții cu comuniștii la nivel
de oligarhie. Tata fusese toată viața ”apolitic” și nu
fusese membru de partid, „c-așa era la fabrică.”
El fusese în pușcărie în anii `50, pentru „crima” de
a fi mers cu prieteni, cu căruțele, în Suceava, pe
la oameni cu stare colectând grâu din care au
făcut pâini pe care le-au dat oamenilor din spitale
și familiilor deținuților politici. Asta a fost ”crima”
tatălui meu pentru care a fost în închisoare. În
celula în care fusese aruncat, tata a dat, timp de
mai multe zile, porția sa de terci unui preot mai
firav, ca să-i salveze viața. Și i-a salvat-o.
R.: Deci tatăl dumneavoastră este personalitatea
care v-a influențat major viața.Vorbiți-ne despre
cum ați fost salvat și cine a contribuit la salvarea
dumneavoastră.

G.G.: Nu numai atât, dar personalitatea despre
care voi vorbi m-a salvat pe mine de la o moarte
sigură. Să vă povestesc: când tata a văzut cum
comuniștii îmi pregăteau același destin ca al acelui
pacient lăsat să moară, l-a căutat și l-a găsit pe
acel prelat căruia îi salvase viața în închisoare.
Acel preot era acum un ierarh al bisericii catolice
din România. Acestuia i-a cerut ajutorul ca să-și
salveze copilul, adică să mă salveze pe mine.
Înalta față bisericească a intervenit la Spitalul
Caritas, iar fostul Papă Ratzinger a semnat de la
Viena, prin spital, cererea către statul român ca
să-mi dea voie să merg în Vest. Doar așa mi s-a
permis, în sfârșit, plecarea pentru transplant în
Italia. Atunci doctorul meu nefrolog de la Carol
Davila, dr. Mircea Penescu, a spus directorului
Nicolae Ursea că „în unele situații politica trebuie
să fie pusă de-o parte” și că „dacă nu-i dați voie
copilulului să facă tratamentul, eu îmi dau demisia.”
Abia atunci mi s-a permis tratamentul de dializă.
Pentru cei care știu aceste valori, creatinina normală
este între 1 și 2.

Când am făcut prima dializă, ajunsese la 9. Orice
comentarii sunt de prisos. Cel care a dat aprobarea
pentru emiterea pașapoartelor tatălui meu și mie a
fost un general de securitate care în anii `50 fusese,
la Jilava, unul dintre torționarii tatălui meu. Da, așa
s-au făcut mulți generali de securitate, prin torturi
și omuciderea a 10% din populația nevinovată a
țării. Peste ani, s-a întâmplat (ce cuvânt efemer)
ca și acest fost torționar să fie tratat în acelasi timp
cu mine, la același spital, la Carol Davila, de o
boală degenerativă de rinichi și, la două luni după
ce eu am plecat în Italia, el a murit. Știa poate că o
să moară și a vrut să facă un act de bine înainte de
a pleca dintre cei vii. Nu și-a amintit niciodată că îl
bătuse pe tatăl meu, uitase. Tata însă l-a ținut minte
foarte bine, pentru că urmarea unei asemenea bătai
i-a cicatrizat tot piciorul drept pentru restul vieții.

R.: Dureroasă evocare care se vede că v-a emoționat
profund. Ne pare nespus de rău că ați trecut prin
aceste momente atât de tensionate. Să ne întoarcem
la momentul plecării în Italia, la tratament.

G.G.: În sfârșit, în ianuarie 1984 am plecat în Italia.
La Otopeni, securiștii m-au ridicat de pe targa pe
care zăceam și m-au percheziționat pentru posibilă
contrabandă. Ne-au spart și valizele, căutând ceva
incriminant în căptușeala lor. Tata s-a văzut nevoit
să scoată cureaua lui și pe-a mea de la pantaloni
ca să avem cu ce lega gențile. Așa am plecat din
România comunistă. Toată ”socoteala” a durat
vreo oră și îmi aduc aminte că la intrarea în avion,
pasagerii (care observaseră toată procedura din
sala de așteptare), erau, culmea, furioși pe noi, pe
mine și pe tata, din cauza întârzierii, nu pe securiști.
Erau regimentați să se supere pe victime, nu pe
călăi. Absurdul l-am trăit și pe aeroport. Totul ne-a
lăsat un gust amar.
R.: Nu e de mirare. Spălarea creierelor din vremea
comunismului a creat monștri de gândire și de atitudine. Continuați, vă rog.

G.G.: Trei luni mai târziu, la Spitalul Ca Granda Niguarda din Milano mi s-a făcut transplantul mult
dătător de sănătate și de viață. Plecasem din „raiul
comunist” pe targă și am fost vindecat în „capitalismul
corupt” de către specialiști creștini. Vă dați seama
ce lecție de iubire creștinească am învățat din
această experiență. După ce am plecat, comuniștii
au regretat că ne-au lăsat pe tata și pe mine Afară.
Au cerut guvernului italian să ne trimită înapoi
spunând că au găsit un tratament similar în
România, ceea ce era o minciună. Imediat am
cerut azil politic și am solicitat să emigrăm în SUA.
R.: Și așa ați ajuns în Statele Unite. Trist și foarte
dureros! În altă ordine de idei, spuneți-ne ce studii
aveți și unde vă exercitați profesia.

G.G.: Liceul l-am început la Milano și l-am terminat
în Statele Unite. Am absolvit de la Portland State
University cu un Bachelors în Știinte Sociale și cu
un Masterat în Consiliere și Mediere Psihologică
de la California State University. Sunt consilier pe
domeniul persoanelor cu dizabilități la New-York .
De asemenea sunt consilier pe probleme de
droguri, alcool și probleme mintale. Predau și psihologia. Am fost corespondent al publicației Micro
Magazin/Meridianul Românesc din SUA, Observatorul din Canada, Revista Noi Nu din România,
Revista Limba Română din Basarabia, cât și al
altor publicații de limba română din Europa, Australia
și Israel.
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R.: Subscriu 100%. Spuneți-ne, vă rugăm, ce opinie
aveți despre situația actuală din țară?
G.G.: Consider că venim din cea mai frumoasă țară
de pe pământ. O țară care a fost ocupată de ruși
și încă este (Transnistria) și de către ucrainieni
(Bucovina de Nord și Bugeac) și, în complicitate
cu cei din Vest, pentru 50 de ani Trădarea de la
Yalta și înainte de asta Pactul Ribbentrop-Molotov.
Până când n-o să fie un proces al comunismului,
o să continue urmarea (neo)comunismului.
Președintele Traian Băsescu a condamnat comunismul (tot respectul pentru asta). Un proces al
comunismului trebuie încă să fie. Odată cu acest
proces se va condamna comunismul și se vor
face reparații pentru crimele fizice, legale, etice,
psihologice și politice făcute de cei vinovați.

Am fost corespondent al postului Radio Europa
Liberă pentru Nord-Vestul american, corespondent
al Radio-Televiziunii Române (studioul Radio Târgu-Mureș); pentru Statele Unite am creat și susținut
singurul program radiofonic românesc din NordVestul american intitulat Vocea Mioriței la postul
KKEY 1150 AM din Portland.

R.: O activitate diversă în domeniul medicinei
alternative și în domeniul mass-media. Există vreo
personalitate pe care o admirați? De ce?
G.G.: Îmi plac oamenii care sunt în armonie, în
special cei care sunt recunoscători zilnic pentru
darul de a trăi, de a iubi, de a crea și care aleg la
a se concentra la lumina lumânării care înfrânge
întunericul, în loc de întunericul care înconjoară
lumina. Am scris o carte intitulată ”Teodor și Noi”
(Theodor and Us) care este dedicată tatălui meu.
Cartea am pus-o gratis la dispoziția oamenilor
interesați, la pagina mea de web și în presa scrisă.
R.: Ne puteți spune în câteva cuvinte despre ce este
vorba în cartea ”Teodor și Noi”?

G.G.: Teodor si Noi (Theodor and US) este un ghid
benefic pentru atitudinea față de viață și oameni,
precum și față de sine. Sunt explicate într-o limbă
clară, modele și obiceiuri de gândire din punct de
vedere neuro-psihologic, filosofic și moral; cititorul
este învățat cum să se gândească despre gândire,
pentru că gândirea este cel mai important aspect
din viață cu implicațiile sale bune și rele. Am
explicat aceste puncte referindu-mă la autorități
în acest domeniu, precum Erich Fromm, Victor
Frankl, Abraham Maslow, Dr. Dumitru Constantin
Dulcan, Dan Puric, Richard Wurmbrand și alți psihologi și filosofi din România și din lume, care au
excelat în explorări serioase ale fenomenului
complex de a fi. Cartea reprezintă un ghid frumos
și util pentru oricine care încearcă a naviga armonios
în largul mării din această existență.
R.: Frumos spus. Cred că mulți oameni ar fi interesați
de acest subiect atât de dificil, dar atât de actual.
Care considerați că este marea dumneavoastră
realizare de până acum?

G.G.: Puterea și cunoștințele de a inspira pe cineva
ca să vrea să fie recunoscător pentru tot ce e
frumos și să aibă dorința de a folosi plenar fiecare
zi pentru a progresa în viață, atât în domeniul material, cât și în cel mintal, emotiv, fizic și spiritual.
R.: Proiect ambițios, dar recompensator din atâtea
puncte de vedere. A propos de viață și de felul
cum o trăim: care considerați că este cheia succesului în viață?
G.G.: Schimbarea mentalității contractuale de la
lucru, unde este dinamica „dau și iau”, cu realizarea
că în dragoste (care este un verb și un câmp de
energie conștientă electromagnetic), pot numai să
dau și să primesc. Niciodată nu pot să iau dragoste,
pentru că ar fi ca și cum aș încerca să iau în captivitate razele de soare și să le pun sub capac întrun butoi, ceea ce, evident, e imposibil.
R.: Iată un concept filosofic pe cât de simplu, pe atât
de valoros. Domnule Gabriel Gherasim, mai mergeți
în România?
G.G.: Da. Pentru mine România este cea dintre
Nistru, Tisa, Timoc și Dunăre. Când călătoresc,
încerc să acopăr toată această topografie a țării și
a neamului nostru milenar, neam avându-i la origine
pe măreții daci.
R.: Ce părere aveți despre comunitatea românească
din New York? Numiți câțiva oameni pe care îi
apreciați.
G.G.: În orice societate cred că avem de-a face
aproximativ cu 10% din oameni care ne iubesc
consistent și necondiționat, 10% din oameni care
ne urăsc consistent și necondiționat și 80% din oameni care ne iubesc și/sau ne urăsc intermitent și
condiționat. Mă străduiesc să petrec timpul cu cei
10% pe care îi respect și de la care mă simt iubit
consistent și necondiționat. Dintre oamenii pe care
îi respect i-aș menționa pe părintele Victor Runcanu
(cu care am împărțit spaghete în lagărul de refugiați
de la Latina - lângă Roma) și pe ziaristul George
Roșianu de la MicroMagazin/Meridianul Românesc.
Printre cei activi în comunitate îi menționez cu
respect pe domnii Justin Liuba, pe ziaristul Vasile
Bădăluță, pe Dr. Napoleon Săvescu, pe părinteleprofesor Theodor Damian. Vreau să menționez că
pe domnul Theodor Damian îl cunosc din 2003.
Dânsul face parte integral din grupa celor 10% pe
care i-am văzut ajutând, inspirând și creând constant,
necondiționat și cu drag, fie în parohie, fie la universitatea unde predă. Un om ales, de o rară
frumusețe interioară.

R.: Cine știe când și dacă vreodată sistemul comunist
va fi judecat și condamnat, căci, uite, au trecut
aproape 29 de ani din decembrie 1989...În aceste
condiții, ce credeți că ar trebui să facă românii
pentru a progresa și pentru a avea succes?

G.G.: Să facă dinstincția dintre progresul material (a
avea) și progresul mintal/emotiv (a fi). Un exemplu
în acest sens sunt oamenii care-și cumpără casă,
mașină și nevastă-trofeu, neînțelegând că nevasta
e o ființă umană care poate divorța de soț și să-i ia
și casa și mașina. Adevărata soție, care-și iubește
soțul, nu poate fi cumpărată ca trofeu, pentru că ea
se află în valoarea enerigiei, a dragostei și a loialității. Secretul unei vieți de succes este să aibă rost
și, ca să aibă rost, trebuie să ducă o viață balansată
și să progreseze zilnic pe toate nivelurile (muncă,
recreație, somn). Ar fi multe de spus în acest sens.
R.: Ce vă doriți pentru viitor, domnule Gherasim?

G.G.: Aș răspunde că o să caut să progresez zilnic
în ceea ce fac și sunt, în timp ce sunt recunoscător
pentru tot ce există, sunt și am deja în viața mea.

R: Ce rol credeți că are credința în modelarea omului?

G.G.: Interesantă întrebare. Ce este dar credința?
Credința este de două feluri: încredere și cunoștință.
Dacă vorbim de încredere, vorbim de un salt în
neant, sperând că vom ateriza pe pământ solid și
sigur. Acest lucru se întâmplă fără o confirmare în
prealabil. De la credință (pe bază de încredere și/
sau cunoștință) creăm noțiunea la ce, de ce, cum,
unde, când și cu cine să facem ceva. Iată cum categoriza ordinea gând-emoție-acțiune-reacțiune Dr.
Dumitru Constantin Dulcan: bazat pe credință (încredere/cunoștințe) avem gânduri; bazat pe acestea
avem unele emoții (pozitive sau negative); bazat
pe emoții o să spunem ceva; bazat pe ce spunem,
o să facem; bazat pe ce facem, o să avem consecințe; bazat pe consecințe, ne creăm obiceiuri/reflexe; bazat pe obiceiuri, o să ne creăm un destin.
Depinde de ceea ce omul dorește să obțină.

R.: Foarte interesante aserțiuni. Cred că cititorii
noștri ar fi interesați să știe cum puteți fi contactat
și cum pot fi accesate cărțile, interviurile și articolele
dumneavoastră.

G.G.: Materialele mele pot fi citite la pagina mea de
web: http://gabrielgherasim.com/index.html
Pot fi contactat la: rodicaandgabriel@aol.com

R.: Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care ni leați dat și vă dorim succes în continuare în activitatea
atât de interesantă pe care o desfășurați în folosul
oamenilor.
prof. Mariana Terra
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IA, UN BRAND
ROMÂNESC
RĂSPÂNDIT
ÎN TOATĂ LUMEA
DE CELEBRITĂȚI

pe 24 iunie, odată cu sărbătoarea de
Sânziene, este sărbătorită în România,
dar și în străinătate Ziua Universală a
Iei Românești. Acest brand românesc
își face singur reclamă prin însăși originalitatea, simplitatea și frumusețea
sa, atrăgând tot mai multe celebrități.
piesa principală a costumului popular
românesc este ia, termenul fiind atribuit
doar cămășii femeiești. Inițial, iile erau
confecționate din pânză de in sau
cânepă, iar mai târziu din mătase și
bumbac. Acesta din urmă era folosit
ca urzeală pentru bătătura de in și
cânepă, mai ales în partea de nord a
țării, în timp ce în sud cămășile erau
mai frecvent țesute cu borangic. Sub
braț, cămașa este prevăzută cu așa
numita ”pavă’, care oferă comoditate
în timpul mișcării.

Ia populară este, în fapt, o cămașă
tradițională românească de sărbătoare,
confecționată din pânză albă, bumbac,
in sau borangic și împodobită cu
mărgele și broderii la mâneci și la gât.
Croiala este relativ simplă: un dreptunghi
de pânză, tăiat rotund în jurul gâtului
și întărit cu șnur răsucit. Mânecile sunt,
de cele mai multe ori, încrețite atât la
umeri, cât și la încheieturile mâinilor.
Tehnica decorării iei s’a transmis de la
mamă la fiică, fapt care a conservat
tradiția și gustul de la o generație la
alta. Motivele sunt stilizate, geometrice
sau inspirate de natură. partea din
față a cămășii este și ea brodată, prin
repetarea acelorași modele existente
pe mâneci. Culorile folosite la broderie
erau în două — trei nuanțe cromatice,
de regulă, dar se broda și cu o singură
culoare, de obicei negru.

Maria Tănase

”la blouse roumaine” (1940)

ABBA

Sophia loren

Angelina Jolie

Raquel Welch

Halle Berry

Kate Moss

inna

Ali Macgraw

Taylor Swift

Emma Stone

Jackie Chan și ziyi zhang, actriță chineză

Rita Wilson

Karen Allen în ”indiana Jones”
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În timp, finețea materialelor folosite,

armonia cromatică, dar și croiul pieselor

de port românesc, țesute, croite și bro-

date în casă au fost apreciate de
reginele României, Elisabeta și Maria,

dar și de aristocrația feminină a timpului,
care au purtat cu mândrie costumul
popular în diferite momente.
Kourtney Khardashian

pe de altă parte, ia a atras atenția

Anne Hathaway

artiștilor, fiind imortalizată de pictorul

francez Henri Matisse în mai multe

tablouri, unul dintre ele ”La blouse

roumaine” (1940) fiind expus la Muzeul
Național de Artă Modernă din paris.

Un alt pictor român de origine evreiască,
Brigitte Bardot

liv Taylor

Penelope Cruz

Constantin Daniel Rosenthal, a imor-

talizat’o pe Maria Rosetti, în ”România
revoluționară”, purtând atât ie, cât și

năframă. Ia românească apare și în
tablourile semnate de Camil Ressu,

Ion Theodorescu-Sion, Francisc Șirato,
Nicolae Tonitza, Dumitru ghiață ș.a.

Ia românească a fost, deopotrivă, sursă

de inspirație pentru creația vestimentară
Nicole Kidman

Kirsten Dunst

a unor celebri designeri precum Yves

Saint Laurent, care a creat, în 1981, o

Jane Birkin

întreagă colecție intitulată ”La blouse

roumaine”, urmat Jean paul gaultier,

Kenzo sau Tom Ford, care a reinterpretat ia din zona Sibiu, cu broderii
negre specifice zonei, și care a apărut

în numărul american al revistei ”Vogue”,
în martie 2012, purtată de cântăreața
Camilla Belle

Adele, notează Agerpres. Apoi au fost

Oscar de la Renta, Agatha Ruiz de la

Shaggy și soția sa

prada, Anna Sui sau philippe guilet.

Comunitatea online ”La Blouse

Roumaine”, a propus ia — bluza
tradițională românească — ca brand
de țară și a organizat, pe 24 iunie

2013, odată cu sărbătoarea de
Sânziene, prima Zi Universală a Iei.
Sharon Stone

Adele

gisele Bundchen

Thraxus Ares
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Cum au fost chinuiţi
valahii în Ardeal
de saşi şi de unguri.

Citiţi aici şi veţi afla de ce
românii au fost şi sunt săraci!
Noi și sașii

Oricât am fi de optimişti şi-am tăgădui progresele ungurizării,
lucrul acesta e totuşi adevărat şi ne ameninţă tot mai năvalnic.
Deocamdată nu e în primejdie de ungurizare în centrul Ardealului
sau în ţinuturile unde Românii locuiesc în mase compacte, ci
la margini şi în Secuime, unde talazurile ungurismului în fiecare
clipă rup câte o bucată din litoralul nostru. Dar va veni vremea
când şi în centru vom fi aşa de slabi, încât vom putea fi
doborâţi. Să ne gândim cu toată seriozitatea la această primejdie
căci e cu mult mai grozavă, decum ne-am închipuit-o vreodată.
Dacă se va continua aşa, în 40-50 de ani puterile noastre sunt
sleite, iar noi suntem înfrânţi şi nimiciţi fără milă. Şi când
Ardealul românesc va fi înfrânt şi ajuns în mâna unui neam
hrăpăreţ şi pătimaş cum sunt Ungurii, ştie Dumnezeu ce se va
alege şi de restul neamului nostru. Sunt aşa de negre aceste
vedenii, încât nici nu îndrăznim să ne gândim la ele! Doborârea
stăpânirii ungureşti e mântuirea noastră.
Afară de Unguri am avut în întreg trecutul nostru, cum avem şi
astăzi, un duşman tot aşa de ireductibil şi care tot aşa de mult
ar dori nimicirea noastră: poporul săsesc.
S-a spus în atâtea rânduri că acesta e un popor cult că ne-a
voit totdeauna binele că a contribuit la mişcarea noastră culturală,
iar unii bărbaţi de-ai noştri când vorbeau de Saşi, stăteau
aproape să-şi ridice pălăria. În realitate însă, neamul acesta pe
cât de mic, pe atât de răutăcios, a ajutat tot aşa de puţin
dezvoltarea noastră, precum au ajutat-o Ungurii. Saşii niciodată
nu şi-au bătut capul cu altceva decât cu stoarcerea cât se
poate de nemiloasă a neamului românesc încăput pe mâna lor.
Colonişti aduşi din Germania în veacul XII şi XIII, Saşii fură aşezaţi
în ţinuturile pe care le ocupă astăzi, dându-li-se întru toate aceleaşi libertăţi pe care le aveau Românii şi punându-li-se la îndemână
de către regele Andrei II în 1224 câmpuri şi păduri, pe care aveau
să le întrebuinţeze deopotrivă cu locuitorii băştinaşi Români.
Aceste ţinuturi fură numite „Fundus Regius”, „Pământul crăiesc”.
Având norocul ca din partea regilor unguri să li se asigure rând
pe rând tot soiul de privilegii, se întăriră, încât nu se mai putea
face nimic în Ardeal fără dânşii. Organizaţia lor autonomă fu
garantată de toţi regii care urmară după Andrei II. Ajunseră un
adevărat stat în stat, conducându-se după propriile lor hotărâri.
În fruntea lor aveau un „conte al Saşilor”, „comes Saxonum”,
care n-avea să se supună locţiitorului regal, voievodului
ardelean, ci numai regelui. El avea să conducă şedinţele şi să
îngrijească de îndeplinirea hotărârilor „sfatului naţional”, ale
aşa numitei „Universităţi”, în care reprezentanţii tuturor ţinuturilor
săseşti chibzuiau ocârmuirea norodului lor.
Dregătorii şi preoţii saşi nu erau supuşi nici unei autorităţi
regale: aveau să se supună numai „Universităţii” şi dispoziţiilor
slujbaşilor ei. La dietele ţării îşi trimiteau reprezentanţi de al
căror cuvânt trebuia să se ţină seama totdeauna.
Stăpâni astfel încă de la aşezarea lor pe o organizaţie puternică,
autonomă, sprijiniţi cu mari scutinţe de către regi, nimiciră pas
de pas libertăţile Românilor cu care erau egali la început,
puseră mâna pe pământul şi pădurile noastre şi ne aduseră pe
noi, locuitorii băştinaşi ai ţării, într-o adevărată robie faţă de
dânşii. Pământurile pe care ei nu erau decât musafiri, ajunseră
încetul cu încetul adevărata lor proprietate.
Când în veacul XIII şi XIV se organizează secuimea privilegiată,
şi apoi răzbate în Ardeal boierimea ungurească, Saşii îndată le
întind mâna ca împreună să poată stăpâni mai trainic norodul
românesc al satelor. În 1437, împreună cu Ungurii şi Secuii
formează celebra „Uniune a celor trei naţiuni”, al cărei scop clar
era înăbuşirea noastră. Noi ajunserăm şi în pământul săsesc
adevăraţi iobagi ca şi în ţinuturile nemeşilor unguri. E adevărat că
nu slujeam unor boieri, dar în schimb îndeplineam pe seama comunelor, oraşelor şi slujbaşilor saşi aceleaşi servicii ca şi iobagii.
Când după 1526 în Ungaria izbucni războiul celor doi regi, Ferdinand şi Ioan Zapolya, în care interveni şi Petru Vodă Rareş
bătând pe Ferdinand lângă Feldioara în 1529, puterea Saşilor
crescu şi mai mult. Fiecare dintre rivali voia să şi-i câştige, şi
astfel se supralicitară în dărnicie. Iar întărirea Saşilor noi o
simţeam mai dureros. Comunele săseşti şi slujbaşii autonomiei
lor urmau cea mai nemiloasă stoarcere a satelor noastre de pe
pământul administrat de dânşii. În vreme ce toţi locuitorii
Ardealului dădeau dijmă numai preoţilor lor, Românii din
pământul săsesc trebuiau să dea dijmele totdeauna preoţilor
săseşti. Dacă un sat era curat românesc, deci nu era preot
săsesc în localitate, Românii aveau să dea această a zecea
parte din agoniseala lor preotului săsesc din satul cel mai
apropiat. Ba au mers şi mai departe.
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Unor sate româneşti le-au fost impuse tot felul de dări, pe care
aveau să le încaseze satele săseşti, în frumosul sat românesc
Poiana, de lângă Sibiu, toţi tinerii români, când se căsătoreau, trebuiau să plătească o anumită taxă comunei săseşti Dobârca din
apropiere. Şi aceasta din cele mai vechi vremuri până la 1789.
Satele româneşti aveau să dea tot felul de muncitori pentru
clădiri în oraşele săseşti, pentru canalizări, pentru ridicări de
şosele, aveau să dea servitori gratuiţi tuturor slujbaşilor saşi.
Unele sate până la 1848 fură silite să trimită câte un om de
serviciu la bucătăria primarului oraşului Sibiu. Cărăuşiile pe
seama oraşelor săseşti aveau să fie făcute tot de Români, şi
fireşte fără nici o răsplată. Principii ardeleni având mare nevoie
de sprijinul bănesc al Saşilor, lăsară totul la hatârul lor.
Pe la 1540 Saşii începură şi la noi o activitate de a ne cuceri la
luteranism. În 1544 tipăriră în Sibiu un catechism pe care îl
introduseră chiar cu forţa în comunele româneşti şi în mahalalele
oraşelor. Sprijiniră şi tipăriturile lui Coresi.
Când însă dieta de la 1550 recunoscu deplină libertate legii
luterane, deci o libertate pe care noi Românii ortodocşi până
atunci nu o aveam, Saşii îşi deteră seama că luteranizarea
noastră e o primejdie pentru dânşii: punea mâna pe nişte drepturi
care ne-ar fi sprijinit întrucâtva dezvoltarea şi nu ne-ar mai fi lăsat
să fim exploataţi de dumnealor. Deci nu numai că încetează orice
activitate de convertire în satele noastre de pe pământul lor, ci se
năzuiesc să împiedice şi lăţirea calvinismului în aceste sate.
Pentru ei era cu mult mai avantajos să rămânem aşa, ortodocşi
prigoniţi de stat şi fără putinţa de a ne înălţa câtuşi de puţin
capetele, decât să ne convertim la protestantism, să ni se îngăduie
şi nouă oarecari uşurări şi să începem a ne simţi şi noi oameni.
Hotărârile Saşilor, aduse pentru exploatarea noastră, care încă
în veacul XVI alcatuiam marea majoritate a locuitorilor din
pământul crăiesc, devin tot mai drastice. În 1582 oraşul Sibiu
interzice Românilor până şi pescuitul în râuri. Şi aceasta fiindcă
unii dintre meseriaşii sibieni făceau sport din pescuit.
În veacul XVII în jurul Sibiului se aduce hotărârea că „dacă
vreun Valach din Poplaca cojeşte un copac făcându-l să se
usuce, va fi spânzurat de creanga copacului; dacă vinovatul
nu poate fi prins, comuna Poplaca are să dea alt Valach ca să
fie spânzurat în locul lui”.
Tot atunci Saşii din ţinutul Făgăraşului decid: „Dacă turma
vreunui Valach trece în imaş oprit şi Valachul se împotriveşte
cu arma (bâta!), la dovada martorilor… acest Valach va fi
pedepsit cu moartea. Cu moartea va fi pedepsit şi acela care
va da foc sau ameninţă să dea foc… Dacă vinovatul a fost
slugă şi a fugit, în locul lui va fi omorât Valachul la care slujia”.
Cele mai multe hotărâri le aduc cu gândul de a îmbogăţi pe
preoţii şi ţăranii saşi şi de a umili şi sărăci pe bieţii Români ca
astfel să-i stăpânească mai uşor. În 28 August 1679 sfatul oraşului
Braşov aduce următoarea hotărâre: „Dacă în comuna Râşnov
moare un Valach şi nu are copii, pământurile şi averea lui vor fi
moştenite nu de neamuri, ci de cel mai apropiat Sas din vecinătate.
Acelaş lucru are să se întâmple şi dacă mortul are copii, însă
copii sunt căsătoriţi în alt sat, precum şi atunci, când se poate
dovedi că pământurile părintelui mort au fost odinioară săseşti”.
Fireşte, Sasul din vecinătate totdeauna putea dovedi cu martori
că pământurile mortului n-au fost româneşti.
La sfârşitul veacului XVII locuitorii din Răşinari se plâng către
comisarii imperiali dezvăluindu-le toate mişeliile pe care le-au
săvârşit Saşii din Sibiu, luându-le cu forţa câmpurile, pădurile
şi supunându-i la tot felul de sarcini şi batjocuri:
„Noi satul Răşinari, această plânsoare aducem înaintea Măriilor
Voastre, precum a fost hotarul noastru până unde zic „Vadul
Muchii” apoi s-au sculat domnii din Sibiu şi ni l-au luat până unde
se chiamă de către cetate „Livada Bulgărilor”, şi din sus „Livada
Tănaciului” şi au făcut pace faţă fiind domnii 100 de bărbaţi; şi
când au făcut acea aşezare şi legătură a fost leatul 1631 Martie
13 zile. Şi noi satul Răşinari ne-am ţinut de legătură şi de pacea
care s-a făcut atuncea, iară domnii Sibiului nu s-au ţinut de
legătură şi de pace, ce ne-au stricat întâiu scaunul de lege care
au fost, judecând 40 de bătrâni juraţi la judecată de moarte şi au
mânat călăraşi în pădure şi au tăiat furcile de le-au coborât jos.
Şi după aceea s-au pus domnii a stăpâni pădurea în silă şi au
zis domnii de la Sibiu către dregătorii noştri: De acum înainte să
bage porcii în pădure numai domnii şi 40 de bătrâni şi popii şi
morarii; iar noi ne având nici o putere am căutat să-i lăsăm.
Iar după aceea, fiind judeţ mare Frank, şi Sacs lanăş „bulgăr”
(consilier al oraşului) ne-au oprit să mai bage Românii din
Răşinari porc în pădure şi ne-au luat lunca de fân şi un ştiuc de
luncă din sus de către moară… şi pe alt ştiuc de hotar plătim
cu bani, luând acestea toate în silă împreună cu morile şi au
oprit pe tot omul să nu mai aducă cârciumă în Răşinari, fără
numai domnul bulgăr… al lui vin să se vânză…
După aceea, când a fost judeţ mare domnul Taici, acesta a
făcut de au luat de la o stână un caş şi un berbece, apoi au luat
doi caşi şi doi berbeci de la toată stâna; şi a fost toată vremea
aşa. După aceea fiind judeţ mare domnul Bosner şi bulgăr
domnul Ţikelea, au lăsat acei doi caşi şi acei doi berbeci de la
toată stâna şi au cerut bani de la toate stânile, care făcea suma
peste tot fiorinţi 230; şi cerând bani noi n-am voit să dăm, ştiind
că sunt ai noştri munţii de moşie. Apoi văzând domnii că nu
dăm banii, ne-au prins şi ne-au bătut şi au mânat pe domnul

Abraham şi pe domnul Rităr şi domn Lunard, care este judeţ la
Miercurea, şi pe domn vaşerbirăul care este acum — fiind
atunci hodnogi —şi au prins pe Bucur Hămbăşan, fiind deregătoriu,
şi pe Manlu Roman şi pe Bucur Ihora şi pe Aliman Băncilă şi pe
Coman Răspop şi pe Bucur Scumpie; şi prin- zându-i au zis
către Hămbăşanu: unde-i judele? El a răspuns: nu ştiu — că
judele fugise de frică; şi pe acei oameni pe care-i prinsese, i-a
băgat în temniţă, bătându-i cât le-a fost voia; şi i-au ţinut prinşi
17 zile şi până n-au dat banii munţilor, nu i-au slobozit de acolo;
şi la un om au băgat călăraşii calul în casă şi i-au dat fân pe
masă şi nu l-au scos din casă până n-o plătit tot”.
Volniciile acestea sunt apoi tot mai necruţătoare, cu cât Saşii
se simt mai ocrotiţi de ocârmuire.
După 1690, când în Ardeal se înstăpânesc definitiv Habsburgii
şi dau mare atenţie poporului săsesc privilegiat, siluirile ajung
aproape de necrezut. Satele româneşti sunt stoarse de bani.
Ţăranii chinuiţi, exploataţi. Mulţi se gândesc la fugă, încât
jupanii saşi hotărăsc să ardă pe rug orice român care vrea să
treacă graniţa.
În multe locuri Saşii dornici de a pune mâna pe pământurile
româneşti alungă cu armata pe Români din satele lor.
În 1751 izgonesc astfel pe toţi Românii din cercul Nocrichului.
Bieţii oameni rămân pe drumuri în miezul iernii.
Habsburgii, gândindu-se la o colonizare a Ardealului cu Nemţi
din Carintia şi Stiria, trimit în Ardeal în 1754 pe consilierul
Seeberg; iar acesta face toate pregătirile necesare. Alege
satele, unde ar fi bine să fie colonizaţi Nemţii, şi îndeamnă pe
Saşi, să-i izgonească pe Români de acolo. Saşii îndată alungă
pe Românii din Slimnic, Şura Mică şi Vurpăr, aproape de Sibiu,
nimicindu-le întreaga gospodărie.
În multe ţinuturi abuzurile au dat naştere unor adevărate
revolte. Românii din Valea Rodnei în acelaşi an 1754 bătură
pe slujbaşii saşi şi se răzvrătiră împotriva administraţiei lor. Iar
cu 4 ani mai târziu se plâng cu multă durere împărătesei Maria
Terezia că Saşii calcă în picioare toate drepturile dumnezeeşti
şi omeneşti, cer dijme şi dări peste dări, cer bani după fiecare
vită, zicând că pădurile şi câmpurile sunt ale lor, apoi măresc
necontenit sumele acestor dări. „Dacă le place, ori avem ori nu
avem de lucru, trebue să plecăm la vânat, căci altfel ne prind şi
ne bat… dacă nu poţi plăti, te prind, te leagă, te închid, ridică
în toate satele furci de spânzurat, îţi leagă pietre de picioare şi
te batjocoresc şi chinuiesc, până ce dai banii… Iau atâta de la
noi, cât nu putem da, şi nu vor să ne dea niciodată chitanţe de
cât am dat, ci mai vin comisarii, care ne arată răvaşurile unde
putem vedea că am dat mai mult decât se cuvenia; iar dacă îi
rugăm să ne dea înapoi banii ce i-am dat pe deasupra, ei râd
şi spun: vi-i plăteşte crăiasa!”.
Şi asupririle şi izgonirile Românilor din satele lor continuă şi
mai departe. În 26 Aprilie 1776 oraşul Sibiu hotăreşte alungarea
Românilor din comunele Şura Mare, Hamba, Slimnic, Vurpăr,
Noul Săsesc, Caşolţ, Guşteriţa, Bradu şi Roşia Săsească. Cu
câteva zile mai târziu bieţii Români din aceste sate sunt cu toţii
muritori de foame pe drumuri, iar gospodăria lor ajunge pe
mâini săseşti. Se făcură plânsori la ocârmuire, se făcură
anchete şi în sfârşit trebui să intervină însuşi guvernatorul,
baronul Brukenthal şi să declare că: satele curat româneşti au
la pământ şi păduri aceleaşi libertăţi ca şi cele săseşti; de
asemenea aceleaşi libertăţi le au şi Românii care trăiesc în
unele comune împreună cu Saşii; toţi Românii de pe pământul
săsesc sunt pe deplin liberi de a-şi organiza gospodării şi de aşi face clădiri, după bunul lor plac.
Cu toate acestea Românii nu se mai putură întoarce la vetrele
lor decât abia târziu către 1800, când fireşte nu mai erau în
viaţă decât vreo câţiva dintre cei izgoniţi.
Nu e astfel nici o mirare dacă şi astăzi poporul cel mai bogat în
Ardeal sunt Saşii. În gospodăriile admirabile ale ţăranilor saşi,
în averile instituţiilor lor e truda şi sunt lacrimile a sute de generaţii româneşti exploatate mai rău decât nişte cete de robi.
Când în 1792 Românii înaintează împăratului cererea lor „Supplex
Libellus Valachorum” şi în dieta de la Cluj e vorba despre
Români, Saşii declară cu toată tăria că pe teritoriul regesc
Românii nu sunt băştinaşi, ci sunt veniţi din ţările vecine că
niciodată n-au avut nici un drept, şi că deci e nemaipomenită
îndrăzneală din partea lor să ceară ceea ce nu li se cuvine.
În sfaturile oraşelor săseşti şi mai ales în şedinţele „Universităţii”
cu toţii ţipară că orice concesiune li s-ar face Românilor e o
primejdie pentru Saşi. Înaintară apoi o mulţime de memorii
împăratului, ba scoaseră şi broşuri în Viena ca să combată
cererile noastre. Şi năzuinţa lor izbuti: Românii din ţinuturile
săseşti şi după revoluţia franceză rămaseră în aceeaşi stare
umilită în care erau până atunci.
Când în 1837 episcopul Moga înaintează dietei din Sibiu un
memoriu cerând o uşurare pe seama Românilor din pământul
săsesc, Saşii nici nu vor să audă de cererile lor, ci aruncă la
coş memoriul. În 1842 însă cererea se repetă cu şi mai mare
stăruinţă fiind înaintată nu numai de episcopul Moga, ci şi de
colegul său unit, episcopul Lemenyi, care afirmau cu mare
tărie drepturile Românilor uzurpate de Saşi. „S-ar părea că
vrem să împrumutăm soarelui lumină, dacă ne-am apuca să
dovedim pe larg dreptul egal al Românilor cu Saşii” — zic
episcopii în memoriul lor. Dieta însă e surdă şi de astă dată.
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Nici nu putea fi altfel. Ungurii câştigaseră tot mai multă putere,
iar Saşii, după vechiul lor obicei căutau să se dea cu cel tare.
Până ce curtea de la Viena ţinea în frâu pe Unguri, Saşii erau
alături de dânsa. După 1830 însă, când Ungurii începură să se
ridice impetuos împotriva Vienei, Saşii trecură de partea
acestora. Între ei se născu o legătură strânsă, frăţească, al
cărei scop în mare parte era asuprirea noastră.
Anul 1848 aducând egala îndreptăţite a popoarelor, „Universitatea”
săsească, nemaiavând încotro, se în voieşte şi ea ca în sfaturile
comunale să fie primiţi şi Români, de asemenea ca diferite
comune să sprijinească pe preoţii români şi admite ca şi copiii
Românilor să poată intra la meserii, dar numai „când vor fi împlinite toate condiţiile de cari atârnă primirea ucenicilor şi îndreptăţirea
de a putea fi meseriaş”. Iar condiţiile fiind stabilite de dânşii, era
firesc că Românii niciodată nu corespundeau celor ce li se
cereau. Ridicarea unei clase de industriaşi români trebuia
înăbuşită, deoarece ar fi fost în paguba industriaşilor Saşi.
Când în preajma dietei din Mai 1848 se discuta în toate părţile
chestia unirii Ardealului cu Ungaria, iar Românii în adunarea
de la Blaj se rostiseră împotriva ei, Saşii ţinură şi ei o întrunire,
se înţeleseră să admită unirea şi în şedinţele dietei din 29 Mai
votară cu toţii alături de Unguri. Îndată ce însă armatele
împărăteşti începură să pătrundă în Ungaria, Saşii părăsiră cu
toţii pe Unguri, se declarară credincioşi împăratului şi rămaseră
sub aripile ocrotitoare ale generalului Puchner, înrolându-se
vreo câţiva inşi în oştire. În vreme ce noi alcătuiserăm legiuni
întregi şi susţineam lupte înverşunate pe Mureş şi în Munţii
Apuseni, Saşii stăteau frumos pe la casele lor, fără să ştie
măcar ce e războiul. Iar drept răsplată pentru această minunată
credinţă săsească, împăratul după înfrângerea Ungurilor, întări
din nou toate privilegiile pe care le avuseră înainte de 1848 şi
umplu toate slujbele înalte cu dânşii. Fruntaşii noştri în aceeaşi
vreme erau arestaţi şi bătuţi.
Când după războiul cu Italia, în 1859, Viena se simţea slăbită
şi căuta o împăcare cu Ungurii, Saşii văzură că de aici încolo
viitorul va fi iarăşi al Ungurilor. Căutară deci să se apropie de
ei. Văzuseră că pentru privilegiaţi în Ardeal românismul e o
primejdie şi de aceea se năzuiră acum să alcătuiască din nou
vechea alinanţă împotriva noastră.
În 1860 la serbările săseşti din Bistriţa invitară pe toţi fruntaşii
Ungurilor ardeleni, pe conţii Teleki, Bethlen, Eszterhâzy, Bânffy,
Miko, ba veni şi fostul ministru, baronul losif Eotvos. Saşii îi
primiră cu mare alai, cu avântate discursuri de înfrăţire. Seara
aranjară un bal la care se juca „ciardaş” şi vals deopotrivă, ţinură
şi unii şi alţii toasturi, sărbătorind împăcarea ungaro-săsească şi
închinând pentru o frăţească bună înţelegere în viitor.
Urmările acestei înfrăţiri aveam să le simţim tot noi. În 1867 se
făcu împăcarea între Viena şi Unguri şi de atunci încoace Saşii
deveniră vrednici ucenici ai ocârmuitorilor ţării. Pe toate
terenurile căutară să înăbuşe mişcările noastre în ţinuturile
unde locuiam împreună cu dânşii. Cu toţii erau credincioşi
dorinţelor lui M. Schenker, care scria pe faţă că datoria Saşilor
în viitor e să meargă mână în mână cu Maghiarii.
Dacă ar fi fost cu putinţă, ar fi adus din nou zilele din veacul XVII.
Primind însă şi ei unirea cu Ungaria şi păstrându-se legea pentru
egala îndreptăţire votată în 1848, îşi pierdură şi ei viaţa lor
autonomă. În 1876 „Universitatea” lor, care până atunci era un
corp politic, un mare sfat naţional, din care făceau parte toţi
fruntaşii oraşelor şi instituţiilor săseşti, se tansformă total. Pădurile
şi moşiile ce le stăteau la îndemână alcătuiesc un fond, din care
au să susţină şcoli şi biserici în fostul „pământ crăiesc”. Deci din
veniturile lor sunt datori să contribuie şi la susţinerea şcolilor şi
bisericilor româneşti. „Universitatea” are să chivernisiască aceste
averi şi să îngrijească de o împărţire echitabilă a ajutoarelor.
De la 1876 încoace politica lor s-a legat apoi tot mai strâns de
politica ungurească, încetează de a mai avea un drum al lor
propriu. Le dispare orice simţ de demnitate şi în sufletele
conducătorilor lor îşi face lor un reptilism urât, care le cuprinde
în câţiva ani întreg poporul. Faţă de Unguri nu mai au nici un
fel de rezervă. Nu-i mai interesează decât faptul că Românii se
ridică. Cu ochi plini de pizmă urmăresc progresele noastre şi
se zbat pe toate cărările să ne stăvilească. Se aliază cu
Ungurii, fiindcă îi văd tari şi văd că şi scopul politicei ungureşti
e nimicirea noastră. Nu vor să priceapă că înfrângerea noastră,
care suntem cel mai puternic element nemaghiar, însemnează
înfrângerea principiului naţionalităţilor şi biruinţa supremaţiei
volnice a rasei ungureşti, care ne sapă mormântul nu numai
nouă, ci şi mult ocrotitului popor săsesc.
Astfel se întâmplă că, în vreme ce neamurile nemaghiare de
sub stăpânirea ungurească se apropie între olaltă, se întovărăşesc
şi alcătuiesc în parlamentul din Budapesta, un partid „al
naţionalităţilor”, Saşii nu numai că nu vor să facă parte din
această alianţă, ci intră de-a dreptul în partidele guvernelor
ungureşti, susţinându-le toate faptele şi toate planurile de ungurizare. Şi consecvenţi întregului lor trecut, nu intră decât în
partidul celor de la putere. Dacă acesta a căzut, Saşii îl
părăsesc şi trec la cel care-i urmează. Până ce vechiul partid
liberal al „zdrobitorului de naţionalităţi” Coloman Tisza era tare
şi conducea ţara, Saşii erau membrii lui. Când partidul căzu şi
la cârmă ajunse „coaliţia” partidelor „kossuthisto-independente”,
Saşii se alăturară acestei coaliţii.

Căci apoi în 1910 vechiul partid liberal învie sub numele de
„partid al muncii naţionale” şi sub conducerea contelui Ştefan
Tisza, fiul lui Coloman, zdrobi pe kossuthişti şi luă frânele conducerii, jupanii noştri îşi părăsiră iarăşi ortacii şi trecură iarăşi
sub aripile calde ale ocârmuitorilor „liberali” de odinioară.
Că toate guvernele căutau să zdrobească pe nemaghiari, asta
avea puţină importanţă pentru Saşi. Ei se mulţumeau cu făgăduinţa
ce li se făcea: că legile de maghiarizare nu vor fi aplicate faţă de
ei. Nu voiau să vază că în realitate această făgăduinţă nu-i
altceva decât mărinimia lui Polifem, care-i promite lui Odiseu că
nu-l va mânca decât după ce-i va fi mâncat tovarăşii.
În 1890-1894 Saşii ca membri ai partidului liberal aprobă politica
de colonizare a Ungurilor în ţinuturile ardelene, precum şi înfiinţarea de către stat a unui fond pentru colonizări de 6 milioane
coroane. În 1906-1907 ca membri ai coaliţiei kossuthiste, primesc
fără murmur legea de maghiarizare a contelui Albert Apponyi,
deşi aceasta ameninţa şcolile lor ca şi pe ale noastre. Pretutindeni
unde au crezut că ne pot face rău, au adus servicii guvernelor
ungureşti. Nu s-au sfiit nici chiar de denunţări josnice.
În schimbul acestei atitudini de temeneli şi reptilism, guvernele
ungureşti le dau apoi, drept bacşiş, diferite ajutoare pe seama
şcolilor şi instituţiilor lor de cultură. Astfel în 1912 pentru a-şi
ridica o zidire nouă pe seama liceului lor din Braşov, care în
clasele V-VIII are abia câte 4-6 elevi, li s-a dat de către stat
400.000 coroane fără a le pune vreo condiţie în vreme ce noi
de 10 ani încoace cerem zadarnic un ajutor de 100.000 coroane
ca să putem ridica în Braşov o clădire mai încăpătoare şcoalei
noastre comerciale de acolo, care are în fiecare clasă peste 50
de elevi şi e silită să se adăpostească într-o casă particulară
transformată: cererea nu ne poate fi ascultată decât dacă ne
învoim ca jumătate din studii să fie învăţate ungureşte.
Spinarea de gumilastic a Saşilor a fost răsplătită de către
Unguri şi cu alte bunătăţi. Astfel guvernele ungureşti le-au dat
mână liberă faţă de Românii din ţinuturile săseşti. Iar ei, unde
conducerea e în mâna lor s-au purtat faţă de noi cu un şovinism
mai brutal chiar şi decât şovinismul Ungurilor. Aceasta mai
ales în oraşele Sibiu, Braşov, Sighişoara, Mediaş, Bistriţa,
Sebeşul Săsesc şi Orăştie, şi în comitatele Sibiu şi Braşov. Nu
este ram de activitate, în care să nu fi căutat ei înăbuşirea sau
cel puţin opăcirea propăşirii noastre.
Au făcut înainte de toate tot posibilul ca în ţinuturile unde trăiam
împreună cu dânşii, să împiedice dezvoltarea unei clase intelectuale
româneşti. Cum comunele, oraşele şi comitatele din Ungaria şi
Ardeal îşi au toate organizaţia lor autonomă, cu conducere independentă de guverne, Saşii pretutindeni unde au putere în autonomii au înlăturat fără cruţare elementul românesc. Toate slujbele leau umplut cu Saşi, toate furniturile, toate întreprinderile li le-au dat
lor, fără a ţinea seamă de ofertele adeseori mai avantajoase ale
unor întreprinzători români. În Braşov, în Sibiu şi în celelalte oraşe,
de la primar până la sergentul din stradă toţi sunt Saşi, presăraţi cu
câte un Ungur. Românii nu-s decât măturătorii şi slugile.
În vreme ce Saşilor şi societăţilor săseşti culturale şi sportive li
se dau din diferite fonduri ajutoare peste ajutoare, celor
româneşti li se refuză orice sprijin. „Universitatea săsească”
fiind transformată cu toate averile ei, păduri şi munţi, într-o
fundaţiune pentru ajutorarea culturii, şcolilor şi bisericilor din
„pământul crăiesc”, ar trebui să împartă în mod echitabil
ajutoarele, ţinând seamă de număr. Noi Românii alcătuind
două treimi din populaţia acestui teritoriu, ar trebui să primim
de la „Universitate” şi ajutoare în această proporţie sau cel
puţin într-o măsură egală cu Saşii. Când colo ce se întâmplă?
Saşii fac împărţeala cum le vine lor la socoteală; iar drept
mulţumire că guvernele ungureşti îi lasă în bună voie, dau
celor câteva mii de Unguri venetici de curând în vechiul
„pământ crăiesc” o sumă egală cu a Românilor. Astfel din
venitele „Universităţii” se dau Saşilor 60%, Românilor care
formează 2/3 din populaţie, 20%, iar Ungurilor care sunt abia
vreo câţiva funcţionari şi colonişti, alte 20%. În 1908 au primit
pentru şcoli şi biserici Saşii 431.320 coroane, Românii 92.400
coroane, iar Ungurii 92.600 coroane.
Au văzut apoi conducătorii saşi că viaţa noastră economică
începe să se ridice, la oraşe începe a se ivi o clasă de mici
meseriaşi şi negustori români, iar la sate ţărănimea românească
deprinsă cu nevoile, muncitoare, nepretenţioasă şi cu casa
plină de copii, agoniseşte, cruţă şi cumpără pământ de la Saşii
mai domnoşi şi aproape sterpi. Şi-au dat deci toată silinţa să
ne stăvilească. În societatea lor au trezit pretutindeni ură
împotriva noastră. Au făcut o adevărată organizaţie, al cărei
scop e să ne pună piedici. Negustorii şi meseriaşii lor nu
primesc ucenici români; şi dacă ici colo câte unul totuşi
primeşte, o face fiindcă are neapărată nevoie şi nu găseşte de
alt neam. E înţelegere între ei şi în ce priveşte cumpărăturile.
Un Sas nu are voie să cumpere de la Român. În comuna Avrig
de lângă Sibiu este un mic sanatoriu instalat de biserica
săsească din Sibiu în vechiul parc al baronului Bruckenthal. Ei
bine, deşi Avrigul are aproape 5.000 de locuitori, care ar putea
furniza toate cele necesare acestui sanatoriu, totuşi de la
dânşii nu se cumpără absolut nimic, pentru că sunt Români;
carne, ouă, untură, zarzavat toate sunt aduse pe preţuri mai
mari din cel mai apropiat sat săsesc, Bradu…
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Mai înverşunată e lupta pentru pământ. Conducătorii vieţii
săseşti vor să împiedice cu orice preţ pe Români de a-şi
agonisi pământuri de la Saşi, care au mai mult decât le trebuie.
Sub ocrotirea administraţiei, preoţii şi învăţătorii lor au înfiinţat
pretutindeni mici bănci, sucursale ale băncilor mari din oraşe,
care dând ţărănimii împrumuturi ieftine o feresc de a fi nevoită
să-şi vândă Românilor ţarinile. Preoţii umblă chiar din casă în
casă sfătuind şi făcând pe fiecare gospodar să jure că niciodată
nu-şi va vinde vreunui Român moşioara. Îndată ce un Sas e
silit să-şi vândă vreo livejoară cât de mică, banca sau biserica
lor i-o cumpără şi i-o lasă şi pe mai departe spre folosinţă, în
schimbul unei arende neînsemnate.
Băncile lor susţin lupta din toate puterile. Mijloace băneşti au
din belşug probabil şi din Germania – încât biruinţa în anii din
urmă le era asigurată. Capitalul băncilor săseşti în Ardeal e
doar peste 400 milioane coroane, al băncilor româneşti abia
200 milioane. Deci în vreme ce ei au de fiecare Sas un capital
de 2000 coroane, noi avem de fiecare Român decât 50
coroane. Evident în lupta aceasta economică forţele sunt întro îngrozitoare disproporţie.
Pentru a ajunge şi mai sigur la izbândă băncile şi societăţile
săseşti au întemeiat acum vreo 5-6 ani o instituţie financiară
centrală „Vorschussverein”, îndreptată direct împotriva noastră.
Aceasta cumpără orice pământ săsesc ce este de vânzare, dând
preţuri mai mari decât cele mai avantajoase oferte venite din partea
vreunui Român. De unde are atâţia bani la dispoziţie, e o taină.
În urma acestei purtări duşmănoase a Saşilor din multe sate bieţii
Români ca să poată asigura traiul familiei lor, plecau în America,
nenorocindu-se prin fabrici, deoarece acasă nu puteau pune
mâna pe o bucată de ţarină ca să-şi câştige cu plugăritul cele de
lipsă. După ce deci în decursul vremurilor pământurile ne-au fost
răpite prin tot felul de volnicii, acum nu mai avem putinţa de a ni
le redobândi nici prin cea mai încordată muncă cinstită!
Ceea ce-i doare încă pe Saşi şi ceea ce pizmuiesc ei la noi, e
spornicia. În vreme ce casele româneşti sunt pline de copii, de
la 5-6 în sus, ale Saşilor sunt goale în urma sistemului
înrădăcinat la dânşii, de a avea un singur copil ca să nu se
împrăştie averea. Viitorul e a celor spornici. De aceea la Saşi e
la ordinea zilei discuţia asupra sporirii neamului. A fost o
adevărată halima în 1911-1912 când societăţile femeilor săseşti
au dezbătut această chestie şi în congresele lor generale.
Numărul mic al naşterilor şi teama de copii la femei însă nu pot
fi înlăturate prin discuţii şi sfaturi. Numai o reformă completă a
concepţiei morale despre viaţă şi despre rostul ei poate înlătura
întrucâtva această pacoste.
Conducătorii Saşilor s-au gândit şi ei la colonizări. Un plan al
lor era să aducă pe Şvabii din Banat, expuşi ungurizării şi să-i
aşeze în satele româno-săseşti din Ardeal, întărindu-şi ţărănimea.
Astăzi acest plan a suferit o schimbare. Colonizările se vor
face nu aducând pe Şvabii din Banat, care trebuiesc păstraţi şi
întăriţi acolo unde sunt, ci aducând Nemţi din Germania, unde
e un mare prisos de populaţie. Băncile săseşti din Ardeal au şi
pus la îndemâna acestui proiect o sumă de 5 milioane coroane.
În mintea lor războiul de azi a trezit un gând măreţ: de a face
din Ardeal un fort al germanismului. Şi desigur înfăptuirea
acestei idei va fi susţinută cu toată puterea de instituţiile
fincanciare şi naţionale ale Germaniei. Iar rasa germană nu e
dintre cele care se apucă anevoie şi se lasă uşor…
Astfel planurile Saşilor au acelaşi scop ca şi ale Ungurilor: înfrângerea noastră. Alianţa lor ne-a făcut şi — cine ştie? — ne
va face încă multe zile amare. Şi oricât s-ar părea că Saşii
sunt mai de omenie, în realitate în sufletul lor e aceeaşi
duşmănie faţă de noi ca şi în sufletul Ungurilor. E furia nebună
a stăpânului care vede că fostul său rob a ajuns la o stăricică
mai bună şi nu se mai lasă exploatat. De aceea au întrebuinţat
şi armele cele mai urâte împotriva noastră.
În 1910 autorităţile lor din Sibiu au făcut ministerului de culte
denunţul că în şcolile româneşti din comitatul Sibiului limba
maghiară nu se învaţă în măsura cerută de legea Apponyi.
Ministerul trimise îndată pe cunoscutul nostru duşman, profesorul
Benedek Jancso, să facă cercetare. Acesta, întovărăşit cu
multă atenţie de un profesor sas din Sibiu, care-i dădea
informaţii, cercetă şcolile cu pricina, se abătu apoi şi pe la cele
săseşti şi — precum mi-a mărturisit-o el însuşi rămase adânc
scârbit de această mârşăvie săsească: şcolile noastre nu
numai că erau pe nedrept învinovăţite, dar mersul învăţământului,
isteţimea învăţătorilor, sporul elevilor erau cu mult superioare
celor constatate în şcolile săseşti. Profesorul Jancso — spre
marea indignare a profesorilor saşi — şi-a spus verde părerea
aceasta, şi în raportul său către minister ne-a luat apărarea
până şi el, care a scris volume întregi împotriva noastră.
Saşii ne dispreţuiesc şi ne urăsc. Ne-au exploatat veacuri de-a
rândul; acum nu le-a mai rămas decât ura. Însă nu ura
bărbatului care te priveşte în ochii şi te înfruntă cu hotărâre, ci
a reptilei care se târăşte, se mlădie, loveşte pe neaşteptate şi
se luptă pe faţă numai când are adânca siguranţă că potrivnicul
său e stors de vlagă.
S-au aliat întotdeauna cu duşmanii noştri şi nu ne-au cruţat
niciodată, când au avut prilejul să ne lovească.
E bine să se ştie aceste lucruri ca în ceasul socotelilor să
poată fi răsplătite!
Prof. univ. dr. Gh. Buzatu - cocoon.ro
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Patriot versus Sarmat!
Cum ne apărăm suveranitatea?

Achiziționarea de către România a rachetelor americane
Patriot este o afacere proastă, iar țara riscă să
rămână descoperită din punct de vedere al apărării.
BUCUREȘTI, 4 apr — Ionuț Țene. Acum câțiva ani
am scris un editorial în care explicam exhaustiv
pericolul ca poporul român să devină un experiment,
un fel de „cobai” în mijlocul conflictului dintre SUA și
Rusia. Am susținut întotdeauna mărirea bugetului
apărării și înzestrarea modernă a armatei române ca
mijloc de apărare a suveranității și independenței
naționale. Dar din păcate conform unor specialiști
din Occident, atât scutul de la Deveselu, cât și
rachetele Patriot nu sunt instrumente suficiente de
apărare, profesioniste și ultramoderne, ci mai mult
obiective politice destul de colaterale și militare de
tip „second hand”, care ne expun la atacuri strategice
din partea unui inamic posibil.
Achiziția cu circa patru miliarde de dolari a rachetelor
Patriot îmi aduce aminte într-un fel de afacerea
Bechtel, în care am rămas și cu banii dați și cu „ochii
în soare”, fără autostrada Transilvania. Cu patru
miliarde de dolari dați pe un sistem de rachete relativ
învechit nu se merită, mai bine am fi putut face cu
acești bani autostrăzi și trenuri de mare viteză care
să străpungă Carpații.
Austria sau Finlanda sunt două țări membre UE
neutre care își investesc resursele în tehnică militară
de vârf și infrastructură, nu risipesc banii pe armament
ce pare depășit tehnic și moral.
Rachetele Patriot explodează imediat după lansare
Presa democrată occidentală a atras atenția că
achiziționarea rachetelor Patriot, care sunt depășite
tehnic și profesional, în urma celor achiziționate de
Polonia poate fi un eșec pentru apărarea României
și flancului sud-estic al NATO. Este vorba despre un
articol publicat de revista Foreign Policy și semnat
de Jeffrey Lewis, director al East Asia Nonproliferation
Program la Middlebury Institute of International Studies
din Monterey, care pune serios sub semnul întrebării
eficacitatea rachetelor Patriot.

România a contractat anul trecut șapte baterii Patriot,
pentru care va plăti aproape patru miliarde de dolari.

Pe 25 martie, Arabia Saudită a anunțat că a folosit
sistemul Patriot pentru a intercepta cu succes șapte
rachete lansate de rebelii Houthi din Yemen.
„Nu este adevărat” scrie Jeffrey Lewis în Foreign
Policy. Imaginile care au apărut pe rețelele sociale
arată lansarea a doi interceptori. Doar că: unul
explodează imediat după lansare, iar celălalt face o
buclă și se întoarce spre Riad, unde explodează la
contactul cu solul.
„Este posibil ca unul dintre ceilalți interceptori să își fi
făcut treaba, dar mă îndoiesc. Asta pentru că eu și
colegii mei de la Middlebury Institute of International
Studies am urmărit cu atenție două atacuri diferite
asupra Arabiei Saudite în noiembrie și decembrie
2017. În ambele cazuri am concluzionat că este
destul de puțin probabil ca rachetele să fi fost doborâte,
în ciuda a ceea ce au spus oficialii”, explică Lewis.
„În ambele cazuri am observat un tipar clar. Racheta
(lansată din Yemen) cade în Riad, în vreme ce focosul
se desprinde și cade aproape de țintă. Un focos a
căzut la câteva sute de metri de Terminalul 5 al aeroportului King Khalid International din Riad. Al doilea,
lansat câteva săptămâni mai târziu, aproape a demolat
o reprezentanță Honda. În ambele cazuri a fost clar
că niciuna dintre rachete nu a fost interceptată. Nu
sunt nici măcar convins că Arabia Saudită a încercat
să intercepteze prima rachetă, cea din noiembrie”,
explică Lewis.
România rămâne descoperită din punct de vedere
militar
Trump nu recunoaște un rechizitoriu al Congresului
american care critică sistemul deficitar al rachetelor
Patriot. Președintele american consideră că sunt cele
mai bune din lume. România ca o țară de frontieră
nu-și poate permite să cumpere sisteme de rachete
care nu îi asigură apărarea teritoriului. România are
dreptul la cei mai bun în sistemul de apărare antiaerian
pentru ca poporul român să își mențină independența
și suveranitatea ca să nu devină un cobai într-un
posibil conflict între SUA și adversarii săi.
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Recent Rusia a testat cele mai performante rachete
care pot distruge scutul de la Deveselu. Cel puțin
așa susțin oficialii militari ruși. Surse din industria
militară rusă au declarat pentru agenția oficială TASS
că noile rachete „Sarmat” (RS-28) vor deveni
operaționale în 2021, când vor intra în dotarea diviziei
de rachete strategice cu baza în Ujur (o localitatea
din regiunea Krasnoiarsk, în Siberia). Rachetele,
despre care oficialii ruși, inclusiv președintele Putin,
spun că nu pot fi oprite de scuturile americane,
precum cel amplasat în România, ar urma să intre în
producția de serie peste doi ani. Inițial, la Ujur vor fi
amplasate două rachete „Sarmat”, urmând ca în final
baza să fie dotată cu 6, afirmă aceeași sursă.
Informația nu a fost confirmată oficial de Ministerul
Apărării din Federația Rusă. Iar în trecut, reprezentanții
acestuia au lăsat de înțeles că abia din 2024 s-ar
putea vorbi de înlocuirea vechilor rachete balistice
intercontinentale R-36M2 „Voevoda” cu „Sarmat”.
Programul de dezvoltare al acestor arme ar putea să
fi fost însă urgentat din cauza tensionării relațiilor cu
Occidentul.
Din păcate marile puteri au lăsat România descoperită
din punctul de vedere al apărării, iar românilor le
este teamă că plătesc bani mulți pentru o resursă
militară învechită și ineficientă în cazul unui război,
ce poate transforma teritoriul național în câmp periculos
de război. Ori cumpărăm cel mai modern armament
de pe piață, ori acești bani îi investim în dezvoltarea
infrastructurii după modelul austriac și finlandez?
Tot mai mulți români nu mai doresc ca poporul nostru
să devină ca în trecut un experiment pentru testele
conflictuale ale marilor puteri. Până la urmă
independența și suveranitatea este garantată de
armata română, care trebuie bine înzestrată, nu
folosită ca paravan pentru achiziții militare de tip second-hand? În istorie s-a dovedit că armata română și
poporul român înarmat — „oastea cea mare” — au
apărat integritatea și suveranitatea, nimeni altcineva.
Românii trebuie să fie aliați respectați de rangul întâi,
nu de mâna a doua.
Material publicat inițial în NapocaNews.
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Caracterul femeii corespunde
lunii în care s-a născut

Observațiile arată că persoanele care sunt născute în aceeași lună au trăsături de
caracter comune. Am încercat să aflăm mai multe și să vedem ce au în comun diferite
femei pe care le unește doar luna în:

Ianuarie * Fetele născute în luna ianuarie sunt foarte ambițioase, dar în același timp
ambițioase și conservative. Pot fi foarte critice, dar totodată le place să vorbească
despre sentimentele sale. Ele acceptă în cercul său doar persoanele cu același nivel
intelectual și cu aceleași păreri.

Februarie * Cele născute în februarie sunt de fire romantice, în discuție cu ele aveți
nevoie de multă răbdare. Nu fiecare le va înțelege din cauza dispoziției schimbătoare.
Ele gândesc abstract. De asemenea, dacă le-ați trădat, atunci nu le veți mai vedea.
Martie * Carismă și farmec. Au o fire devotată și care se îndrăgostesc cu greu. Ele pot fi
fermecătoare și drăguțe până nu le-ați supărat cu ceva. Totuși să trăiești lângă o
persoană născută în martie este o adevărată plăcere.

Aprilie * În aprilie, de regulă, se nasc femeile care sunt capabile să mențină relații cu
practic orice persoană și au calități de diplomat. Este adevărat că majoritatea dintre
acestea sunt destul de geloase, iar dacă le-ațiafectat încrederea, mai bine plecați de
bună voie. Femeile născute în aprilie pot să vă facă cel mai fericit om de pe Pământ.
Ele îi acceptă pe cei care le dobândesc toată încrederea.
Mai * Mai este luna femeilor care au caracter stabil și se țin de principii. Sunt foarte
atrăgătoare, dar nu de puține ori se asociază cu un caracter greoi. Ele pot fi
periculoase pentru orice bărbat care a avut nefericirea să se îndrăgostească de
ele. Dacă v-ați întâlnit cu vreo femeie născută în mai, nu o veți uita niciodată.
Nu vă străduiți în zadar.
Iunie * Curioasă, sociabilă și creativă – trei caracteristici principale ale femeii
din iunie. Există însă o problemă, ele mai întâi acționează, apoi se
gândesc. Ele mai degrabă spun adevărul în față, decât pe la spate.
Apropo, ar trebui să fiți atenți cu ele, bărbații pot fi o mică jucărie în
mâinile lor.

Iulie * Fetele care au avut norocul să se nască în mijlocul verii sunt fericite,
frumoase, misterioase și foarte deștepte. Nu le plac conflictele și sunt
sincere cu fiecare. Dacă, însă, le veți amăgi cel puțin o dată, le veți pierde
pentru totdeauna. Țineți minte acest lucru.

August * Cele care s-au născut în august îmbină în mod deosebit egoismul cu o mare
bunătate. Nu merită să vă certați cu ele, mai devreme sau mai târziu aceste femei vor
câștiga. Femeile din august au un simț deosebit al umorului, însă nu suportă să fie
luate în râs sau să se facă glume pe seama lor. Dacă v-ați permis un astfel de comportament, nu veți ști niciodată de unde va veni răspunsul. Mereu le place să fie în
centrul atenției, iar dacă bărbații nu le acordă atenție ele nu suferă din această cauză.
În prezența lor bărbații practic își pierd mințile.

Septembrie * Această lună este a femeilor disciplinate, bune și minunate. Ele niciodată
nu iartă trădătorii. Dacă le veți răni, ele vor încerca să se răzbune. Ele apreciază
relațiile pe termen lung și niciodată pe cele de o noapte. În același timp au cerințe
foarte mari față de parteneri. După cum se spune, supraviețuiesc doar cei ce merită.

Octombrie * Femeile din octombrie au un caracter puternic, o înțelepciune bogată și
sunt închise pentru public. Sufletul său nu și-l dau oricui și nu întotdeauna, deoarece
se tem că vor fi dezamăgite. Alte femei sunt invidioase pe cele născute în octombrie.

Noiembrie * Aceste femei sunt cu un pas înainte față de alții și depistează foarte ușor
minciuna. Nu vă jucați cu ele, vă jucați cu focul. Tot ce trebuie să știți despre aceste
femeie este că nu trebuie să le întrebați părerea dacă nu sunteți gata să aflați
adevărul.

Decembrie * În decembrie se nasc femei nerăbdătoare, dar norocoase. Se zice că ele
vor găsi întotdeauna posibilități să iasă uscate din apă. Ele pot ridica starea de spirit și
sunt o fire deschisă. Ele sunt dispuse să accepte orice rănire, dar se pare că
Dumnezeu le iubește, de aceea primesc tot ce doresc.
Sursa: Yeteretabat.com

Ce am învățat de la femeile din Germania

Se poate vorbi ore în șir despre aspectul exterior și cultura nemțoaicelor, dar ele au ceva
care poate fi învățat. De fapt, la fel ca și în cazul altor naționalități. După trei ani de
comunicare intensă cu nemțoaicele, am învățat lucrurile pe care vi le prezentăm în continuare.
1. Să nu priviți bărbatul ca pe o modalitate de soluționare a problemelor materiale
sau psihologice.
Nu este vorba despre emancipare sau dorința de a domina, ele pur și simplu țin minte
că omul nu este veșnic. Bărbatul poate pleca, poate da faliment, poate fi inactiv, poate
să moară. Dacă nu se învață să-și rezolve toate problemele de sine stătător până a se
întâlni cu un bărbat, mai târziu poate fi și mai dureros. Patima se stinge repede și
apare obișnuința. În viața de fiecare zi bărbatul deseori poate fi indispus (este firesc).
El nu va rezolva în acel moment psihotraumele tale interioare. Sunteți doi maturi care
trebuie să faceți viața mai ușoară unul pentru altul, iar nu să adăugați probleme.
2. Vedeți în sine mai mult decât o mamă și o soție
Nu, ele nu sunt niște copii înflăcărați și nu diminuează valoarea maternității sau a
căsătoriei, după cum pare la prima vedere. Majoritatea dintre ele își doresc dragoste,
confort familial și copii. Pentru ele acesta nu este un scop pentru toată viața. Ele sunt
gata să accepte că acest lucru nu se va întâmpla în general, din motive diferite.
Infertilitatea unuia dintre parteneri, frica (de exemplu, după moartea partenerului sau a
primului copil), nu a mai întâlnit persoana cu care ar putea stabili relații serioase etc. În
jargonul local demult nu mai există expresia de „femeie bătrână”. Aici femeia este
aceeași personalitate ca și bărbatul. Dacă bărbatul care nu a întemeiat o familie din
diferite motive și nu are copii, este considerat un „lup bătrân”, iar ea „o leoaică
bătrână”, și nu o persoană nefericită. Dacă totuși au reușit și în casă răsună glasuri de
copii, atunci nemțoaica de nivel mediu nu își va depozita prea departe preferințele sale
anterioare. Da, ea este mamă și soție, dar ei îi place să meargă cu bicicleta, să
călătorească, să-și facă tatuaje. Ea are o mulțime de interese personale, independent
de copii și soț. De aceea este foarte important ca ea să se simtă o personalitate
în orice postură.
3. Fiți mai simple
Nemțoaicele foarte rar provoacă intrigi. Dacă nu le place
ceva, de exemplu, la bărbat, ele o spun direct: „Mie nu îmi place
acest lucru. Ce facem?”. Dacă se lenevește să meargă la întâlnire
cu o prietenă, ea nu inventează diferite motive, dar ea așa și
scrie: „Mie îmi este lene să ieșim în oraș. Scuze.” Dacă ea este
sleită de puteri și este în depresie, ea nu se
chinuie prea mult, ci merge la medic și
spune:„Doctore, eu mor, sunt stresată, scriețimi concediu medical pentru o săptămână.”
Dacă îi este incomod în pantofi, ea nu îi poartă
și încalță niște balerini sau adidași.
4. Fiți mai naturale
Da, în această privință unele dintre
ele exagerează, dar în general atitudinea față de
exteriorul său este sănătoasă. Dacă nu este o ieșire la
teatru sau la nuntă, atunci poartă un machiaj natural sau
este fără machiaj, pantaloni comozi și încălțăminte fără toc.
Important este să le fie comod. Inițial îmi părea antifeminin,
dar mai târziu am observat o categorie de nemțoaice care
au demonstrat că și în așa ținută pot fi atrăgătoare. Pantalonii pot fi comozi, dar eleganți, iar rujul roșu este
înlocuit cu niște cercei sau o brățară elegantă. Părul
sănătos și îngrijit este elementul principal al imaginii
unei femei.

5. Nu interveniți în vieți străine
Nu fac acest lucru, chiar dacă sunt rugate. Stau față
în față cu ea și o întreb: „Dacă cum aș putea proceda în acest
caz”. Ea răspunde:„Dragă, tu ce ți-ai fi dorit? Iată așa și
procedează”. Par a fi nedumerită – „Bine, dar de ce el/ea a
procedat în acest fel?”. Nemțoaica mă privește și îmi răspunde
liniștit: „Nu știu de ce. Poate o/îl întrebi? Apropo, ai fost la noul
film al lui George Clooney?”. Merită să o spun că timp de trei
ani cât am stat în Germania, nici o femeie nu m-a întrebat „De
ce nu ești căsătorită/încă nu ai născut/de ce nu ai un prieten?”.
Chiar și câți ani am sunt întrebată foarte rar și foarte delicat. Lor
nu le place să vorbească despre viața personală a altor persoane.
Cu excepția dacă este o persoană foarte apropiată. Pe de o
parte pare a fi lipsă de afecțiune, dar pe de altă parte, peste o
perioadă am înțeles că este o abordare corectă. Este suficient să
povestească despre trăirile sale interioare mamei (surorii, celei
mai bune prietene), iar discutarea unei vieți străine este pierdere de
timp. Viața personală, de asta și este personală, ca singură să
hotărăști pentru tine cum să procedezi.

Perfect-ask.com
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CUBA PRODUCE DEJA VACCINUL
ÎMPOTRIVA CANCERULUI
Peste 4000 DE OAMENI VINDECAŢI

Vaccinul contine extract de venin de scorpion albastru.
Știm cu toții că, din păcate, cancerul este, una
dintre cele mai profitabile
afaceri pentru companiile
farmaceutice. Multe
companii, cum ar fi laboratoarele farmaceutice,
castiga miliarde de dolari
din tratarea acestei boli.
Dar noi credem în știința
binelui. Există multi
cercetători care isi
dedică viața pentru
găsirea unui remediu
pentru bolile considerate
incurabile.
Un exemplu este grupul
de medici și microbiologi
cubanezi care, cu un
buget foarte limitat, au
fost capabili să dezvolte
primul vaccin împotriva cancerului pulmonar din lume
– CIMAvax EGF.
Acest vaccin a fost deja utilizat la peste 4 000 de persoane care suferă de această boală. Rezultatul este
incredibil! Este capabil să prelungească și să
îmbunătățească durata de viață a pacienților, chiar și
atunci când cancerul este deja avansat.
Au fost necesari 16 ani de cercetare pentru a ajunge
la formula vaccinului. Cel mai important este că nu
provoaca efecte secundare grave!
Ceea ce este cel mai interesant este faptul că o țară
săracă și subdezvoltată, cum ar fi Cuba, a obținut o
victorie semnificativă împotriva celei mai mari boli
din perioada modernă, dar gigantii farmaceutici, cu
toata puterea lor economica, nu s-au apropiat de
ceva asemanator.
Vaccinul actioneaza prin atacarea unei proteine numite
factor de crestere epidermica, sau EGF, care permite
celulelor canceroase pulmonare sa creasca.
CIMAvax stimulează sistemul imunitar pentru a crea
anticorpi care se leagă de EGF, împiedicând această
proteină să alimenteze celulele canceroase. Avantajul
este că salvează persoana de la a suferi doze mari
de chimioterapie, asigurând o viață mai lungă și o
calitate superioară a vietii. Odată cu administrarea
acestui vaccin, pacientul indură mai puțină suferință
și, uneori, acest simptom chiar dispare definitiv. În
același mod se comporta și cu durerea. În plus, persoana își recapătă greutatea, îmbunătățește apetitul
și începe să aibă mai multă energie în fiecare zi.
Vaccinul se vinde deja în alte țări, cum ar fi Bosnia,
Herțegovina, Columbia, Paraguay și Peru.
Există o mare speranță printre oamenii de știință
cubanezi de a putea trata alte tumori, cum ar fi
prostata, uterul și sânul. Cubanezii primesc tratament
gratuit.
Cei care nu locuiesc în Cuba pot obține informații
despre vaccin contactând: – Servicii medicale cubaneze.
Pagina Web: http://www.smcsalud.cu,
e-mail: smc@smcsalud.cu

Remediu rusesc pentru
îmbunătățirea vederii!

Este vorba despre remediul uimitor propus de un
celebru medic oftalmolog si chirurg rus, care sustine
ca a vindecat numerosi pacienti prin intermediul
acestui tratament. Remediul in cauza este laudat
mai ales pentru eficienta cu care vindeca tensiunea
intraoculara.
Nota: Cel mai mare avantaj al acestui remediu casnic
puternic consta in simplitatea lui de preparare si de
administrare. Singurele ingrediente necesare sunt:
aloe vera, nuci, miere si lamai!

Potrivit marturiilor culese de pretutindeni de prin
lume, tratamentul miraculos al medicului rus isi merita
intr-adevar laudele. Nota: Inainte de a incepe administrarea remediului descris in continuare, se recomanda
sa ceri sfatul medicului curant!
Ingrediente necesare:
– 100 de grame de suc de aloe
– 500 de grame de miez de nuca
– 300 de grame de miere
– Zeama de lamaie (3-4 lamai stoarse)

Indicatii:
Tot ce ai de facut este sa amesteci pur si simplu
toate ingredientele in robotul de bucatarie. Omogenizeaza preparatul bine pana ce obtii o consistenta
omogena. Nota: Stropeste cu apa clocotita frunzele
de aloe inainte de folosire si indeparteaza-le tepii.

Mod de administrare:
Medicul rus sustine ca remediul trebuie consumat de
trei ori pe zi in prize a cate o lingura cu 30 de minute
inainte de masa. Cura trebuie continuata pana la
ameliorarea problemelor de vedere.

Remediul este totodata si o excelenta sursa de
nutrienti si de vitamine. Are efect de intarire a intregului
organism, sprijinind sanatatea tuturor organelor.
Remediul trebuie tinut la frigider si fiecare lot trebuie
folosit in intregime in decurs de 10 zile!

Nota: Administrat intern, sucul de aloe vera poate interactiona negativ daca suferi de: boala renala
acuta, tulburari gastrointestinale, inflamatii ale organelor genitale (la femei), boli cardiovasculare,
tuberculoza sau hemoroizi. Aloe vera este de
asemenea contraindicata femeilor aflate in ultimul
trimestru de sarcina. Plantele de aloe utilizate nu
trebuie sa fie mai vechi de 3 ani.
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Obiceiurile care îi feresc
pe fumători de apariția bolilor!

Chiar dacă nu puteți
renunța la fumat, aveți
măcar grijă la alimentele
pe care le consumați. Iată
ce nu trebuie să lipsească
niciodată din meniul
dumneavoastră:
Cât mai multă
vitamina C
Știați că fumatul este unul
dintre principalele motive
pentru care aveți carențe de vitamina C? Tocmai de
aceea, trebuie să aveți inclus în dieta zilnică fructe și
legume bogate în această vitamină precum măceșe,
cătină, kiwi, pătrunjel, ardei grași, căpșuni portocale și
broccoli.
Pentru a preveni deficitul de vitamina D, B12, calciu sau
acid folic mâncați pește, lapte, ouă, cereale integrale,
carne de pui, vită, porc, fructe de mare, iaurt, brânză,
mazăre, linte, porumb, varză.
Apa elimină nicotina din corp
De asemenea, persoanele fumătoare trebuie să limiteze
cât mai mult posibil consumul de cafea. Întrucât nicotina
afectează grav pielea, fumătorilor le este recomandat să
bea cât mai mult suc de morcovi, eficient în îngrijirea
pielii, fiind bogat în vitaminele A, C, B și K. Nu în ultimul
rând, pentru a elimina cât mai rapid nicotina din corp,
consumați o cantitate cât mai mare de apă. În acest fel
veți reuși să mai răriți și țigările fumate.

Diferența între ”căderea”
de calciu și cea de glicemie!

Deși ușor confundabile, având o serie de simptome
comune, cele două probleme de sănătate sunt foarte
diferite. Hipocalcemia (căderea de calciu) și hipoglicemia
(căderea de glicemie) pot avea repercusiuni grave dacă
nu sunt tratate la timp. Ambele reprezintă scăderea sub
limita a valorilor unor componente sangvine, cu rol important
în organism. Atât hipocalcemia, cât și hipoglicemia se pot
manifesta prin paloare pe chip, tremurături, transpirații
abundente, stare de amețeală, precum și senzație de
furnicături în mâini și picioare. De asemenea, mai poți
avea palpitații, dar și dureri abdominale.
Diferențe între hipoglicemie și hipocalcemie
Ai o cădere de glicemie dacă ai următoarele simptome:
– te simți slăbit și ți-e foame
– ești agitat și transpiri abundent
– ai amețeli și tremurături
– ești palid
– ai senzația de furnicături la mâini și picioare
– tulburări de vedere

Ai o cădere de calciu dacă:
– ai palpitații
– dureri abdominale
– dificultatea înghițirii alimentelor
– senzația de sufocare
– amorțeală
– furnicături în jurul gurii sau în mâini și picioare
– spasme la nivelul mușchilor feței, mâinilor și picioarelor
– pierderi de memorie sau halucinații, în cazuri grave

Măsuri imediate!
În hipocalcemie se recomandă o tabletă efervescentă,
precum și suplimente pe bază de magneziu și vitamina D.
Starea de agitație necesită repaus în poziție culcată, întro încăpere aerisită. Ventilația ajută la oxigenarea creierului
și înlătură panica.
Hipoglicemia apare atunci cand nu mai ai sursa de energie
necesară, atunci cand concentrația de glucoză din sânge
scade, și poate fi cauzată de o dietă severă, un efort fizic
intens sau de o serie de boli.

Dacă ești sigur că nu este vorba despre nicio boală și pur
și simplu glicemia a scăzut din cauza efortului, poți lua o
tabletă de ciocolată, o bomboană sau un pahar de apă cu
2 lingurițe de zahăr.
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OFF, INIMIOARĂ...

Totul despre iridologie.

de: Nicolae Oana

Toate definiţiile conţin, mai mult sau mai
puţin la vedere, o inima sau un cord

ORIZONTAL:
1) A lucra cu îngrijire, de acord.
2) Inimă în circuit.
3) Racordat în trecut - Un tip de inima
rea.
4) Cordon de moştenire - Strângere de
inimă.
5) Formă minimală a concentrării de
putere.
6) A acorda în fals (un instrument) Meşteşug (de racord) bănăţean.
7) Încordat înfiorător.
8) Jurnale la mizericordia netului Etalează (cu) inima strânsă.
9) Racordată la tulpină
10) Încurajare... în acord de castaniete
- Esperanto minimală - Racordaj din
piele.
11) Statul de inimă... al neamului Unde se racordează coada.

Vezi la ce boli eşti predispus/ă
în funcţie de culoarea irisului

"Ochii nu mint niciodata" spune o vorba din batrani,
iar pentru pshihologi "ochii sunt oglinda sufletului".
Ochii au atras si atentia medicilor, care au studiat
forma si structura irisului, invatand sa citeasca bolile.
Asa a aparut iridologia, o metoda folosita de medicina
alternativa, care poate diagnostica toate dezechilibrele
din organism.
Irisul este considerat o harta a intregului organism,
pe el fiind reprezentate toate organele interne si sistemele functionale, insa iridologia nu diagnosticheaza
boli sau sindromuri. Ea pune accentul nu atat pe
tratarea simptomelor aparute la un moment, cat pe
prevenirea imbolnavirii. Iar medicii care "citesc bolile
din ochi" vor tine cont in diagnosticarea pacientului
de culoarea irisului, dilatarea pupilei si forma si zona
petelor aparute.

Cum functioneaza?
Nervul optic este conectat direct la creier, iar acest
lucru il face sa fie legat de toate organele. Astfel,
irisul devine un ecran pe care se poate observa
sistemul nervos autonom, care furnizeaza informatii
despre tot ce se intampla in organism. Medicul
iridolog, va tine cont in primul rand de culoarea
irisului, textura si relieful acestuia, dar si de diferite
semne iradiene. Iridologii au creat trei profiluri
principale bazate pe culoarea irisului, culoare ce o
mostenim de la parinti si bunici:
► Iris albastru, gri – are predispozitie spre bolile
de piele, reumatice degenerative, alergii, stare de
dezechilibru al sistemului nervos vegetativ, anemie,
insuficienta respiratorie.
► Iris caprui – sistem nervos sensibil, insuficienta
metabolica a ficatului, ateroscleroza si depuneri
de caliculi biliari, tulburari gastrointestinale, probleme
ale circulatiei sangelui.

► Iris negru - are aceleasi predispozitii ca si cel
caprui, dar si depresii si tulburari de comportament.
► Iris verde – predispozitie spre bolile de rinichi,
functie digestiva sensibila, dificultati in digestia
grasimilor, dezechilibre ale nivelului de zahar in
sange, tulburari ale sistemului endocrin.

Iridoscopia ofera informatii doar despre functiile
afectate ale organelor, nu si despre ce boala este
vorba. Mai mult, ochiul drept "dezvaluie" afectiuni
diferite fata de ochiul stang, fiecare zona a ochilor
corespunzand unor organe diferite din corpul nostru.
Cei care au predispozitii catre anumite boli ori
dezechilibre in organism pot preveni astfel, din timp,
aparitia imbolnavirii, respectand sfaturile medicale.

VERTICAL:
1) Atenţie acordată regilor - Cal de
record - Oştire minimală!
2) A suferi (acustic) dezacorduri Coadă minimală!
3) Protecţie acordată fumătorilor.
4) Record al reducerii de carte.
5) Intră în acord! - Societate de inimă
a elitelor.
6) Animat de bătăile inimii - Racord (de
mic record) la apa.
7) Coardele 2,3 ale heptacordului! Piesă de acord a oscilaţiilor de înaltă
frecvenţă.
8) Invitaţie la... discordie.
9) Recordmenă drogată.
10) Recordmeni de plimbă ursu‘ Prima şi ultima coardă ale unui
eneacord!
11) Poet cu hexacord - Limite de minimalizat! - Inima lui Stradivarius!
Dict¸ionar: IDO

Motive pentru a alege iridologia
1. Afli la ce boli esti predispusa.Daca stai prost cu
colesterolul, irisul va arata acest lucru. Daca nu te
hranesti la timp, tii cure de slabire "dupa ureche",
ochii vor spune in ce masura este afectat sistemul
digestiv. Pentru a evita o gastrita, un ulcer gastroduodenal, poti urma sfaturile iridologilor.
2. Poti descoperi care dintre afectiunile pe care le ai
sunt in faza acuta si care s-au cronicizat. In functie
de aceste etape, se prescriu terapiile. Poti actiona
si asupra cauzelor care determina boala, nu numai
asupra efectelor.
3. Poti opta intre tipurile de tratamente. Calculatorul
schiteaza niste scheme de tratament bazate pe
remedii homeopate, pe ceaiuri si plante, pe suplimente nutritive (minerale, vitamine), apiterapie,
tipuri de masaj si zonele in care se poate aplica
acupunctura si reflexoterapia. Listeaza inclusiv
remediile si plantele care sunt contraindicate.
4. Poti verifica ce efecte a avut tratamentul administrat.
Medicii intocmesc o fisa fiecarui pacient si stocheaza
in arhiva calculatorului imaginile irisului. La control,
se compara imaginile vechi cu cele noi.

Iridologii zilelor noastre
Cel mai cunoscut iridolog din lume este Bernard
Jensen din SUA, care a tratat sute de mii de oameni.
Tot el a scris nenumarate carti si tratate care i-au
adus recunoasterea mondiala, ca fiind cel mai celebru
iridolog al vremii.
Consultatia dureaza 20–40 minute si consta in fotografierea si analizarea atenta a irisului, fara ca
macar pacientul sa fie atins.
Desi contestata de catre mai multi cercetatori,
iridologia, s-a dovedit a fi foarte eficienta in depistarea
mai multor afectiuni ce nu au putut fi depistate cu
ajutorul analizelor medicale clasice.
Asadar, nu strica deloc ca din cand in cand sa avem
o consultatie iridiologica.
* * *
Daca vă interesează o consultaţie de Iridologie sunaţi
pe Alexandru la tel. 646 919-9083
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Numerologia spune că
omul trăiește nouă vieți.
Află în a câta viață ești acum

Aţi auzit spunându-se că “pisica are nouă vieţi”. Concept
foarte vechi,transmis din generaţie în generaţie. Se pare
că şi noi, oamenii, avem nouă vieţi.
Reverendul Myers, a fost preocupat de astrologie şi a
efectuat cercetări aprofundate,timp de 21 de ani pe un
număr de peste 10.000 de oameni şi a ajuns la descoperiri
fenomenale. Este legat de teoria vieţilor anterioare. Se
crede că, dacă nu vă învăţaţi lecţiile cu nr. 1, veţi repeta
ciclul cu nr.1 până când reuşiţi. Nu puteţi trece la viaţa
următoare înainte de a promova în viaţa anterioară. Este
vorba de evoluţia sufletului, în fiecare
viaţă. Aflaţi în ce stadiu de evoluţie spirituală sunteţi şi
care sunt lecţiile pe care trebuie să le învăţaţi în această
viaţă.
Formula de calcul:
1.Adunaţi ziua şi luna naşterii.Apoi adăugaţi ultimele două
cifre ale anului naşterii.
Exemplu: 24 iulie 1967 = 2 + 4 + 7 + 67 = 80

2. Reduceţi rezultatul la o singură cifră.
80 = 8 + 0 = 8

3.Cifra 8 reprezintă a câta viaţa trăiţi acum( în exemplu
nostru: a opta viaţă).

Prima viaţă
Bebeluşii, sufletele tinere, sunt cei cu cifra nr.1.Aceasta
este prima lor experienţa pe plan fizic. Fac multe greşeli
obişnuite,fundamentale. Pentru aceste suflete totul este
nou. Aceşti oameni ţin la ceea ce ştiu. Par a fi copilăroşi,
imaturi şi uneori egoişti. Unii nu cred că există Dumnezeu
şi, mai mult decât atât, nu cred în viaţa de apoi.Cei aflaţi
la prima viaţă nu au trăsături de personalitate specifice,
gata dezvoltate şi învaţă din mers.Cu cât sufletul este
maitânăr, cu atât fac mai multe greşeli.
Persoanele aflate la prima viaţă fac multe greşeli.
Trebuie să depună eforturi serioase în toate – căsnicie,
rolul de părinte, luarea deciziilor corecte. Cea mai mare
dificultate pentru ei este aceea de a învăţa, să nu trăiască
în propria lor lume mică. Trebuie să înveţe să ia iniţiativa.
Trebuie, de asemenea, să se străduiască mai mult să
înţeleagă mecanismele
de funcţionare a relaţiilor şi să fie mai deschişi spre
înţelepciunea spirituală. Au nevoie să afle de unde vin şi
să dobândească credinţa în Dumnezeu.

A doua viată
Aceste persoane trăiesc pentru a-şi îmbunătăţi relaţiile,
dar nu doar cele de natură romantică. Vor încerca orice
cel puţin o dată şi învaţă că au nevoie de alţi oameni
pentru a supravieţui. Trebuie să înveţe cum funcţionează
relaţiile, precum şi semnificaţia lor şi importanta faptului
de a avea familie, prieteni, părinţi şi parteneri. Oamenii
din viaţa a doua au o puternică credinţa în Dumnezeu,
pentru că asta a trebuit să înveţe în viaţa anterioară.
Provocările lor majore sunt să fie toleranţi, să-i aprecieze
pe ceilalţi şi să iubească.

A treia viaţă
Aceşti oameni sunt precauţi, le plac tradiţia, aranjarea în
formă şi structură. De obicei, se bucura de bunăstare
financiară. Sunt oamenii cei mai aleşi, care cresc în sânul
unei comunităţi şi nu o părăsesc niciodată.Aceştia evita
aventurile riscante şi nu vor să încerce nimic New Age.
Cred în Dumnezeu, dar nu au o credinţă covârşitoare.
Tind să fie soţi buni, sunt puternic orientaţi spre familie şi
sunt parteneri şi prieteni loiali. Provocarea cu care se
confruntă constă în a avea mai multă încredere în ei înşişi
şi a trece dincolo de ceea ce este considerat sigur şi
garantat.

A patra viaţă
Oamenii aflaţi la a patra viaţă, sunt rareori convenţionali
faţă de familie şi parteneri. Sunt o îmbinare între cei aflaţi
la a treia viaţă şi cei aflaţi la a cincea. S-au născut cu
anumite ţeluri, pe care doresc să le atingă.

Au tendinţa de a fi precauţi, precum cei aflaţi la a treia
viaţă, dar, cel puţin, pun la îndoială şi cercetează misterele
vieţii. În ceea ce priveşte dragostea, le place să-şi găsească
un partener, să se aşeze la casa lor şi să trăiască fericiţi
până la adânci bătrâneţi.
Cei mai mulţi din cei aflaţi la a patra viaţă au parteneri
predestinaţi. Sunt suflete care acceptă să se întoarcă ,
pentru a se căsători, cu o anumită persoană dintr-o viaţă
anterioară. Relaţiile sunt de obicei, de durată. Mai mult
decât oricare alţii, cei aflaţi la a patra viaţă au şanse mari
de a apela la terapie, pentru a-şi rezolva problemele.Vor
pierde câteva dintre oportunităţile, pe care le oferă viaţa,
pentru că nu-şi asumă destule riscuri. Totuşi, uneori, cei
aflaţi la a patra viaţă pot fi foarte imprevizibili.
A cincea viaţă
Născuţi cu o listă de lucruri pe care vor să le facă pe plan
fizic, cei aflaţi la a cincea viaţă, sunt entuziasmaţi, de
faptul că trăiesc. Sunt mai visători, cu planuri mari. S-au
născut cu o listă uriaşă de lucruri, pe care vor să le
traiasca şi să le împlinească, în această viaţă, înainte de
a muri. Au noroc, dar nu sunt copleşiţi de bogăţii. Unii
dintre ei pot fi foarte creativi şi pot câştiga bani, graţie
propriilor invenţii.Cred cu tărie în viaţa de apoi.Cei care
îşitrăiesc a cincea viaţă, nu sunt constanţi în relaţiile lor.
Mulţi dintre eitrăiesc mai multe poveşti amoroase, decât
media.
Le place varietatea în dragoste. Mulţi nu se căsătoresc
niciodată, sau nu au nici o relaţie personală, timp de mulţi
ani. Le place viaţa pe care o duc, dar nu simt nevoia de a
avea un partener. Sunt aici ca să se distreze, să se joace
şi să trăiască o viaţă palpitantă. Pentru ei, provocarea
este aceea de a nu-i răni pe ceilalţi prin egoismul lor.
Trebuie să-şi rezolve, problemele legate de ego. Nu
intenţionează să rănească pe nimeni, dar uneori o fac.

A şasea viaţă
Cei aflaţi la a şasea viaţă,trăiesc pentru a moşteni lumea,
dar trebuie mai întâi să înţeleagă, planul fizic – nu doar
pământul, ci şi corpul. Trebuie să înveţe, cum ne slujeşte
corpul, cum să avem grijă de el şi să îl folosim la maximum.
Unii se nasc cu probleme de sănătate. După ce învaţă că
mediul este foarte important, pentru sănătatea lor, îşi pot
depăşi orice boală. Dacă înţeleg universul şi modul de
funcţionare a acestuia, pot împlini
multe lucruri măreţe şi, eventual, pot deveni foarte
înstăriţi.Aceasta este o viaţă foarte materialistă.
Trebuie să trăiţi o dată această viaţă, ca să vă daţi seama
că nu merită trăită.
O puteţi repeta de mai multe ori, dar, când o părăsiţi,
învăţaţi să lăsaţi în urma bunăstarea materială. Cei care
îşitrăiesc a şasea viaţă, sunt puternic orientaţi spre familie,
dar trebuie să aleagă între lumea materială şi familiile lor.
Primesc multe răsplăti karmice, în relaţiile pe care le au.
Dacă şi-au creat o karmă pozitivă, au parteneri iubitori.
Dacă şi-au creat o karmă negativă, atunci relaţiile sunt
dificile.
Dificultatea cu care se confruntă, este aceea de a-şi lăsa
la o parte, nevoile materialiste, astfel încât, să poată
stabili un echilibru între muncă şi relaţiile personale.
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A şaptea viaţă
Aceasta este o viaţă plină de provocări. Este o viaţă
karmică. Unii dintre cei care îşitrăiesc a şaptea viaţă, se
nasc pentru a fi complet dependenţi de societate. Este o
soartă nemiloasă. Prin cercetările desfăşurate, reverendul
Cindy Myers, a descoperit că multe persoane aflate în
aziluri şi instituţii similare îşitrăiau a şaptea viaţă.Cei aflaţi
la a şaptea viaţă sunt dependenţi de ceilalţi. Dacă nu,
atunci de obicei alţii depind foarte mult de ei. Dacă şi-au
creat o karmă negativă, în cele şase vieţi anterioare,
plătesc pentru aceasta karmă în a şaptea viaţă. În
comparaţie cu cei care îşitrăiesc celelalte vieţi, cei aflaţi la
a şaptea viaţă au cea mai accentuată tendinţa de a se
gândi la sinucidere. Provocarea este aceea de a-şi“duce
crucea până la capăt”, în această viaţă, până la ultima
clipă şi să plătească cu bunăvoinţă toate datoriile karmice.

A opta viaţă
A opta viaţă este viaţa banilor suficienţi. Ideea este aceea
de a vă crea un stil de viaţă mai bun şi confortabil, o
realitate mai plăcută.Cei aflaţi la a opta viaţă pot schimba
lumea în mod grandios, pentru a modifica realitatea.Aici
se afla guru şi liderii spirituali. Binecuvântaţi financiar,
mulţi dintre cei aflaţi la a opta viaţă, sunt detaşaţi în
privinţa relaţiilor personale.Vor să ajute lumea întreagă,
să promoveze dragostea şi pacea şi să facă schimbări
majore pe plan terestru. Merg înainte pentru a răspândi
cuvântul lui Dumnezeu şi de obicei au în spate banii
necesari, pentru a-şi permite un astfel de stil de viaţă.
Provocarea lor este aceea, de a-şi folosi această fire
spirituală, pentru binele suprem şi de a sta departe de
manipulare.

A noua viaţă
Cei aflaţi la a noua viaţă, sunt fericiţi, dar vieţile lor tind să
fie considerate,foarte triste, de către ceilalţi.
Sunt îndrumaţi îndeaproape de Dumnezeu. Dacă vă aflaţi
la a noua viaţă, nu sunteţi maliţioşi, nu doriţi răul nimănui
şi nu puteţi face nici o greşeală sau nici un rău foarte
mare. Dacă fac ceva necinstit, sunt prinşi de fiecare dată.
Dumnezeu îi obliga pe aceşti oameni, să se comporte
aşa cum trebuie. Dacă
mint, sunt prinşi. Dacă fură, merg la închisoare. Deoarece
aceasta este ultima viaţa,trebuie să fie pregătiţi, să plece
de pe pământ,fără păcate prea mari.
Nu deţin niciodată prea multe, nu par a aduna prea multe
şi nu au noroc, din punct de vedere financiar. Dumnezeu
face toate acestea, pentru a fi mai uşor să părăsească,
planul fizic.Au mai puţine lucruri, de care trebuie să se
despartă. De asemenea, suferă de boli fizice. Nu se simt,
de obicei, confortabil în trupurile lor şi par a purta poveri
suplimentare.Acest fapt îi ajută, de asemenea, să se
despartă de această viaţă,fără a privi înapoi.Cei aflaţi la a
noua viaţă, par a avea relaţii proaste,
pentru că atrag sufletele maitinere, pe care trebuie să le
înveţe. Provocarea lor este aceea, de a-şi păstra natură
spirituală, şi de a nu-şi pierde credinţa, indiferent cât de
multe dificultăţi par a înfrunta.

Sursa: www.efemeride.ro
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• O bunicuță stă la piață și vinde mere.
"Mere, mere de la Cernobîl ! Un tip se apropie și îi
spune:
-Nu mai zi că-s de la Cernobîl: cine o să ți le
cumpere ?
-Cumpără mama, cumpără ! Unii pentru șef, altii
pentru soacră ...

• Șeful către subalterni: Măi, dacă sunteți proști și
nu țineți minte, notați-vă într-un carnețel, așa cum
fac și eu…

• Stii ce inseamna sa fii bun la pat dupa 70 ani ? Sa
nu iei toata plapuma !

• O femeie trebuie stie sa faca 70 de lucruri.. 69 si
cartofi prajiti !

• Expresia „După dumneavoastră, doamnă”, este,
probabil, un mod elegant de a spune ”asa.... acum,
să vedem şi funduleţul!”

• Femeia către bărbat:
- Voi scrie deasupra patului meu că eşti un prost!
Să ştie tot oraşul.

• În fiecare zi trec pe lângă gară. E acolo o
cerșetoare însărcinată.
Mi-e aşa milă de ea! de doi ani stă să nască săraca
şi tot nu reușește…

• Soțul şi-a confundat soția cu amanta. Soției i-a adus
flori şi ciocolată iar amantei i-a dat salariul. Ambele
sunt fericite!

• Sotia trimite un sms sotului:
"Toate ferestrele sunt inghetate, nu se mai deschide
niciuna".
Sotul:
"Toarna multa apa calda si bate usor cu un ciocan
pe rame".
Sotia revine:
"Acum calculatorul a murit de tot".

• Dracu îşi caută o soţie cuminte şi o caută, o caută...
şi nimic. Se gândeşte să apeleze la Dumnezeu:
- Doamne, ajută-mă şi pe mine s-o găsesc că de
ani de zile o caut.
- Du-te şi pune în cea mai populată zonă de pe
Pământ o oglindă şi ia-o de nevastă pe cea care nu
se va uita în ea.
Zis şi făcut. Pune Dracu oglinda şi se însoară.
MORALA 1: Băieţi, nu mai căutaţi fete cuminţi că
una a fost şi a luat-o dracu’.
MORALA 2: Fetelor, nu mai fiţi cuminţi că vă ia
dracu’.

• La un moment dat, Lucifer (îngerul decăzut, devenit
prințul întunericului) a venit în vizită în România.
Obosit fiind, a poposit într-o șatră de țigani și a dormit acolo.
Când s-a trezit, portofel nu, telefon nu, țiganii nu
mai erau și pe el îl mai chema doar Luci…

• Barbatul care poate face o femeie să-i tremure genunchii, vocea, să o treacă toate emoțiile și să suspine este… stomatologul.

• Nu este atât de grav dacă vorbești singur… Mai
nasol este dacă vorbești singur și afli noutăți!!!

• Putea fi dragoste la prima vedere, dar cine mai trimite vederi în zilele noastre?

• Bursa este un alt mod de a lua banii oamenilor care
se cred destepti. Pentru ceilalti există Loto, Loz in
plic, Pronosport, etc.
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• Era o pereche de tineri căsătoriţi de aproape două
săptămâni .
Soţul, deşi era foarte îndrăgostit de aleasa inimii,
abia aştepta să iasă în oraş cu vechii lui prieteni,
să petreacă. Aşa că, într-o seară, îi spuse soţiei :
- Scumpa mea , mă întorc repede ...
- Unde vrei să pleci, iubitule ?
- Merg până la bar, iubi, vreau să beau o bere .
- Vrei bere, dragostea mea ? întreabă tandră soţia,
şi deschide uşa la frigider, unde se puteau vedea
25 de mărci de bere din 12 ţări: Germania, Olanda,
Danemarca, Japonia, India, ...
- Da, acadeaua mea, îi spune soţul descumpănit,
dar ... la bar... au halbe îngheţate, ştii tu ...
- Vrei o halbă îngheţată, iepuraş? şi deschise uşa
congelatorului, de unde scoase o halbă îngheţată
de abia o putea ţine în mână ...
- Da, pisicuţo, îi spune soţul vizibil iritat, dar la bar
au gustări delicioase, de tot felul, nu stau mult, mă
întorc imediat, promit ! OK ?
- Vrei gustări, păpuşel? îi murmură duios soţia, şi
scoate din cuptor 5 tăvi cu gustări aburinde, care
emanau arome irezistibile, ispititoare :aripioare de
pui, fleici şi coaste de porc, ciuperci, legume, etc ...
- Da, dragostea mea, dar la bar se mai înjură, se
vorbeşte urât ...
- Vrei vorbe urâte, dragule ?
Atunci ...
AUZI, BĂI BULICĂ, BEA-ŢI DRACULUI BEREA
NENOROCITĂ DIN HALBA AIA ÎNGHEŢATĂ, ŞI
MĂNÂNCĂ-ŢI RAHATURILE ALEA DE GUSTĂRI,
PENTRU CĂ EŞTI ÎNSURAT ŞI NU PLECI
NICĂIERI!
M-AM EXPRIMAT CLAR, NENOROCITULE?
... după care au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi
!!!...
• Sexul e mai bun ca loteria, daca iti iese doar un
numar la virsta asta, esti cistigator
• Doi stateau pe o banca. Dupa o ora de liniste, barbatul se decide sa rupa tacerea:
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament?
La care fata raspunde:
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!!

• Un politist vine seara acasa. Lumina era stinsa,
sotia se culcase. Cand sa se bage in pat, sotia se
trezeste si ii cere o aspirina.
Politistul se ridica, cauta aspirina, nu gaseste. Se
imbraca din nou si da fuga la farmacia din colt.
- Nu va suparati, ii spune farmacista. Nu sunteti
cumva agent de politie?
- Ba da, raspunde barbatul.
- Atunci de ce sunteti imbracat in pompier?
• Interviu la angajare:
- Caut de lucru!
- Aveţi experienţă?
- Sigur… Sunt trei ani şi ceva de când tot caut…

• Cand incep sa ma desbrac in baie, in coltul oglinzii
apare inscriptia:
"Atentie! Urmeaza imagini care te pot afecta emotional!"
• Văd o femeie super sexi pe strada si-i spun:
- Mi-as fi dorit sa fiu Adam, si tu Eva !
- De ce? Intreaba ea curioasa......
- N-ai fi avut de ales...

• - Sunteţi mulţumit de noul aparat auditiv pe care vi
l-am recomandat? întrebă doctorul orelist.
- Foarte mulţumit, domnule doctor! De când mi l-am
pus şi până acum, de trei ori mi-am schimbat testamentul ...
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Ştiaţi că românii cunosc
mai multe zile de Paşte?
Ați auzit de Paștele Cailor?

În unele regiuni ale ţării se mai păstrează anumite tradiţii, care
vorbesc despre existenţa mai multor zile de Paşte şi care sunt
încă respectate. Aceste zile sunt cunoscute îndeosebi în Transilvania şi în Bucovina, însă există anumite reminiscenţe şi în
unele sate din Oltenia.
Paştele Mic
Duminică de după Înviere, cunoscută sub numele de Duminică
Tomii (după sfântul care o reprezintă) este cunoscută în popor
ca Paştele mic. În această zi, în unele locuri există obiceiul ca
tinerii „să se lege fraţi”. Legământul se face „pe sânge”, „pe
datul mâinilor” sau „pe păr”. La „frăţia pe păr”, cei doi îşi smulg
din cap câte un fir de păr pe care îl îngroapă apoi amândoi în
acelaşi loc, numai de ei ştiut. Legămintele astfel stabilite rămân
valabile toată viaţa şi “fraţii” devin foarte strâns legaţi, se ajută,
participă împreună la diverse activităţi, se vizitează des, rămân
“în aceeaşi familie”, altfel spus, ca adevăraţii fraţi.
Paştele Blajinilor
Prima luni din a doua săptămână după Paşti se mai numeşte
Lunea Morţilor, Paştele Morţilor sau Paştele Blajinilor. Blajinii
sunt fiinţe mitice, care trăiesc pe Tărâmul Celălalt, dar păstrează
legături cu lumea noastră. Ei locuiesc în Ostroavele Albe ale
Apei Sâmbetei. Unii dintre ei au apucături duşmănoase, dar cele
mai multe legende îi prezintă ca pe nişte fiinţe miloase, devotate
lui Dumnezeu. Se crede că blajinii provin din copii nebotezaţi,
care au murit imediat după naştere. Alţii spun că sunt oameni
vechi, care au o credinţă mai curată decât a actualilor pământeni,
şi care duc cam aceeaşi viaţa ca a noastră. Se mai spune că la
sfârşitul lumii, ei sunt cei care vor lua locul oamenilor pe pământ.
În această zi, a Paştelui Blajinilor, sufletele morţilor sunt libere şi,
de aceea, în această zi se gătesc multe bucate, împărţindu-se
pe la vecini, cu credinţa că morţii numai în această zi sunt liberi
şi pot gusta din mâncărurile pregătite. În unele zone se împart
doar ouă şi colaci săracilor şi se face slujbă la cimitir.
Paştele cailor
Paştele Cailor se sărbătoreşte în ziua de joi din a şasea săptămână care urmează după Paşti când se crede că, pentru o oră,
şi pentru o singură dată pe an, caii se satură de păscut iarbă.
Se pare că în vechime era o zi a Soroacelor, când se încheiau
diferite afaceri. Cum data acestei sărbători putea varia de la an
la an cu un număr mare de zile, importanţa ei s-a diminuat
treptat, primind un sens peiorativ: a nu da înapoi ceea ce ai împrumutat, a amâna până la Paştele Cailor, până la Sfântul
Aşteaptă, deci sensul nou al Paştelui Cailor este acela de a nu
te ţine de cuvânt, de a nu fi serios în ceea ce promiţi şi faci.

Toma Necredinciosul

– Zi dedicată celui mai controversat
dintre toţi apostolii Mântuitorului…

Toma Necredinciosul – La început, niciun apostol nu a crezut în
învierea Mântuitorului
Primele date despre ucenicul Toma ne sunt prezentate în
Evanghelia Sfântului loan, capitolul 20, 24-29. Acolo se vorbeşte
despre El pentru prima oară şi Sfântul Ioan aminteşte că
ucenicul a spus celorlalţi ucenici că nu va crede că Domnul a
înviat până ce nu va fi văzut în mâinile Lui semnul cuielor şi nuşi va fi pus mâna în coasta Lui.
Acelaşi text ne spune că după opt zile, în timp ce ucenicii erau
toţi laolaltă, Iisus a venit (uşile fiind încuiate), a stat în mijlocul
lor şi i-a spus lui Toma: « adu degetul tău încoace şi vezi
mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios ». Drept pentru care Toma copleşit,
răspunde: « Domnul meu şi Dumnezeul meu! »
Dacă citim şi în celelalte Evanghelii, constatăm că nu numai
Toma a fost necredincios, ci toţi apostolii, aşa încât Duminica
Tomei (subînţeles: necredinciosul) ar trebui să se numească a
tuturor apostolilor, aflaţi într-un moment de necredinţă.

Necredinciosul Toma este mereu în întârziere
Mulţi dintre noi spunem adesea că am putea crede în existenţa
şi învierea Mântuitorului dacă am avea acelaşi privilegiu pe
care l-a avut şi Toma, adică să stea în preajma Lui. Nouă ne
place să credem că Toma a fost un necredincios şi facem din el
modelul necredinţei noastre, dar nu este nici pe departe acesta
adevărul.
Toate au un rost şi un înţeles. Interesant este că dintre toţi
Apostolii, Toma este mereu un întârziat. Nu este prezent la
prima arătare a Domnului ucenicilor şi nici la Adormirea Maicii
Domnului. Dar toate sunt rânduite de Sus. Se întâmplă ca
Toma să întârzie şi, astfel, prin pipăirea urmelor cuielor din
trupul lui Hristos şi a coastei Lui, se dă omenirii o dovadă şi mai
hotărâtă despre învierea Sa.
Toma Necredinciosul – Tot prin pronie divină, Apostolul Toma
nu a fost prezent la înmormântarea Maicii Domnului.
Sosind trei zile mai târziu, a cerut să se deschidă mormântul
Maicii Domnului pentru a-i săruta mâinile acesteia, dar intrând
în mormânt, acesta era gol. Aşa am aflat că trupul Maicii
Domnului nu a putrezit.
În concluzie, nu trebuie să ne îndoim de credinţa lui Toma şi nici
să nu mai afirmăm cu uşurinţă că era un necredincios. Această
“necredinţă” s-a dovedit a fi, de fapt, un devotament etern al
apostolului Toma faţă de Iisus Hristos. “Să ne rugăm lui
Dumnezeu să ne dăruiască necredinţa lui, ca să putem mărturisi
şi noi “Domnul meu şi Dumnezeul meu” (Ioan 20, 28).
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Rugăciunea la Sfântul Toma

Citită de 3 ori vă scapă de toate necazurile!

Rugăciunea la Sfântul Toma – Credincioșii care au probleme,
trebuie să citească rugăciunea Sfântului Toma, care le poate
aduce mari bucurii în viață. Sfântul Toma, unul dintre cei 12
apostoli ai Mântuitorului a lăsat totul în urma sa, ca să-l urmeze
pe Hristos…

Rugăciunea la Sfântul Toma – Se citește de trei ori
„O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic şi zăbavnic
te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a dumnezeieştii Taine a
Învierii Domnului şi a preaslăvirii Preacuratei Sale Maici, cel ce
în viaţa ta şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu
mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos
de toată rătăcirea şi îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne
întăreşte pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă
tămăduire rănilor sufletelor şi trupurilor noastre şi ne mijloceşte
mântuirea la sfârşitul vieţii noastre. Amin.

Cel ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a
îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială
a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din
furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi
strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!
Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu şi spre
încredinţarea neamurilor datu-ţi-s-a ţie, Sfinte, şi darul de a
săvârşi minuni, ca toţi, văzându-le, să slăvească pe Dumnezeu
Cel ce ţi-a dăruit ţie putere multă Apostole Sfinte Toma, roagă
pe milostivul Dumnezeu să dea iertare de greşeli sufletelor
noastre.

Sfinte Apostole Toma, roagă-te pentru noi, păcătoșii!
O, Sfinte Apostol a lui Hristos Toma! Te rugam, ocrotește-ne și
păzește-ne pre noi cu rugăciunile talede ispitele diavolești, de
căderile în păcat și cere nouă, robilor lui Dumnezeu (aici se
rostește numele celui ce se roagă) ajutor de sus în vremea
necredinței, ca să nu ne împiedicăm de piatra ispitirii, ci să
mergem neabătut pe calea poruncilor lui Hristospână vom
ajunge în fericitele locașuri ale raiului.
O, Apostol al Mântuitorului! Nu ne rușina pre noi, ci fii nouă
ajutor și apărătorîn toată viata noastră și ajută ca această viaţă
vremelnicăsă o săvârșim cu frică de Dumnezeu și cu evlavie și
să ne învrednicim de răspuns bine-primit la Strașnica judecată
a lui Hristos,ca să preaslăvim preafrumosul nume al Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh.
Amin”.
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Coincidenţe incredibile

Blestemul masinii lui James Dean
James Dean a fost ucis intr-un teribil accident de masina, in timp
ce isi conducea masina sport Porsche, in septembrie 1955.
Dupa accident, masina a fost considerata purtatoare de ghinion.
a) Cand masina a fost tractata de la locul accidentului si dusa la
garaj, motorul s-a desprins si a cazut pe un mecanic,
zdrobindu-i picioarele.
b) Motorul masinii a fost cumparat de un medic care l-a montat pe
masina sa de curse si a murit la foarte scurt timp, in timpul unei
curse. Un alt pilot, in timpul aceleiasi curse, a suferit un accident
in urma caruia a murit. Masina in care se afla avea montata
cutia de viteze care apartinuse masinii lui James Dean.
c) Garajul in care a fost reparata ulterior masina Porsche a fost
distrus de un incendiu.
d) Atunci cand, mai tarziu, masina a fost expusa in Sacramento, sa disprins de pe stand si, in miscare, a rupt soldul unui tanar.
e) In Oregon, remorca care transporta masina s-a desprins din
dispozitivul de prindere si a zdrobit fatada unui magazin.
f) In cele din urma, in 1959, masina s-a dezmembrat misterios
in 11 bucati in timp ce era sprijinita pe niste suporti de otel.
Un copil in cadere – salvat de doua ori de acelasi om
In vara anului 1930, in Detroit, o mama tanara (si incredibil
de neatenta) trebuie sa-i fi fost etern recunoscatoare
unui barbat numit Joseph Figlock. In timp ce Figlock
mergea pe strada, copilul femeii a cazut de la etajul unei
case direct pe Figlock. Caderea copilului a fost atenuata
si atat barbatul, cat si copilul au scapat nevatamati. Un
noroc fantastic in sine, dar, peste un an, acelasi copil a
cazut de la aceeasi fereastra, pe neasteptate, in capul
bietului Joseph Figlock, care trecea din nou pe sub
fereastra. Si de aceasta data ambii au supravietuit
evenimentului.
Un glont a ajuns la destinatie cu cativa ani
mai tarziu
Henry Ziegland credea ca si-a pacalit soarta. In
1883, a rupt relatia cu prietena sa, care, de suparare,
s-a sinucis. Fratele fetei a fost asa de furios, incat
l-a urmarit pe Ziegland si l-a impuscat. Fratele
fetei, dupa ce l-a impuscat pe Ziegland, crezand
ca l-a ucis, s-a sinucis la randul sau. Dar Ziegland
nu fusese omorat. Glontul, de fapt, i-a zgariat
numai fata si s-a oprit intr-un copac. Ziegland sa considerat cu siguranta un om norocos. Cativa ani
mai tarziu, el s-a hotarat sa taie copacul in care ramasese infipt
glontul. Parea sa fie atat de dificil, incat l-a aruncat in aer cu cateva
batoane de dinamita. In urma exploziei, glontul a fost expulzat din
trunchiul copacului direct in capul lui Ziegler, omorandu-l.
Baieti gemeni, vieti gemene
Povestile vietilor foarte asemanatoare ale gemenilor identici
sunt deseori uimitoare, dar probabil ca povestea a doi gemeni
din Ohio le intrece pe toate. Cei doi baieti gemeni au fost
despartiti la nastere, fiind adoptati de familii diferite. Fara sa
stie unii de ceilalti, ambele familii i-au botezat pe copii James.
Si asta a fost doar prima coincidenta. Ambii James au crescut
fara sa se cunoasca, dar, cu toate acestea, ambii au ales sa
urmeze cursuri de politi, amandoi aveau talent la desen tehnic
si tamplarie si amandoi s-au casatorit cu cate o femeie numita
Linda. Ambii au avut fii pe care i-au numit unul James Alen si
celalalt James Allen. Amandoi au divortat de prima sotie si s-au
recasatorit cu alta, ambele numindu-se Betty. Au avut fiecare
cate un caine numit Toy. La patruzeci de ani de la separare, cei
doi s-au reintalnit si au putut sa isi povesteasca amanuntele
vietilor lor surprinzator de similare.
Intocmai cartii lui Edgar Allan Poe
In secolul al XIX-lea, faimosul scriitor Egdar Allan Poe, cunoscut
prin romanele sale de groaza, a scris o carte intitulata „Aventurile
lui Arthur Gordon Pym”. Era povestea a patru supravietuitori ai
unui naufragiu care au stat intr-o barca multe zile inainte sa se
hotarasca sa il omoare si sa il manance pe steward, al carui
nume era Richard Parker. Cativa ani mai tarziu, in 1884, iola
Mignonette s-a scufundat si au fost numai patru supravietuitori,
care au stat intr-o barca multe zile la rand. In cele din urma, cei
trei membri superiori ai echipajului l-au omorat si l-au mancat
pe steward. Numele acestuia era Richard Parker.
Frati gemeni – ucisi pe aceesi sosea la cateva ore diferenta
In anul 2002, doi frati gemeni in varsta de saptezeci si doi de
ani au murit la cateva ore diferenta in doua accidente care au
avut loc pe aceeasi sosea in nordul Finlandei. Primul dintre ei a
murit atunci cand a fost lovit de un camion in timp ce mergea pe
bicicleta in Raahe, la 600 kilometri nord de capitala Helsinki. El
a murit la doar 1,5 km de locul in care a fost ucis fratele sau.
„Este pur si simplu o coincidenta istorica. Drumul este destul de
aglomerat, dar nu se intampla accidente in fiecare zi” – a
declarat agentiei Reuters ofiterul de politie Marja-Leena Huhtala.
„Mi s-a facut parul maciuca cand am aflat ca era vorba despre
doi gemeni, si identici pe deasupra. M-am gandit ca cineva,
acolo sus, a avut ceva de a face cu asta.”
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Trei tentative de sinucidere, toate oprite de acelasi calugar
Joseph Aigner a fost un portretist destul de cunoscut in Austria
secolului al XIX-lea, care, aparent, a fost un tip destul de
nefericit: a avut cateva tentative de sinucidere. Prima tentativa
a fost la frageda varsta de 18 ani, cand a incercat sa se
spanzure, dar a fost intrerupt de aparitia misterioasa a unui
calugar capucin. La 22 de ani a incercat din nou sa se spanzure,
dar a fost salvat, din nou, de acelasi calugar. Opt ani mai tarziu
moartea, i-a fost hotarat de altii, care l-au condamnat la spanzuratoare pentru activitati politice. Inca o data viata i-a fost salvata
de acelasi calugar. La 68 de ani, Aigner a reusit in cele din
urma sa se sinucida prin impuscare. Slujba de inmormantare a
fost tinuta de acelasi calugar capucin al carui nume Aigner nu la cunoscut niciodata.
Castigator neasteptat la poker
In 1858, Robert Fallon a fost impuscat mortal din razbunare de
catre cei cu care juca poker. Acestia au pretins ca Fallon castigase
potul de 600 $ prin inselaciune. Locul lui Fallon fiind acum liber,
nici unul dintre jucatori nu a vrut sa ia potul, acum ghinionist, de
600 $, asa ca au gasit un jucator care sa ii ia locul lui Fallon si l-au
creditat cu cei 600 $ ai mortului. Atunci cand a ajuns politia sa investigheze crima, noul jucator transformase deja cei 600 $ intr-un
castig de 2 200 $. Politia a cerut ca suma initiala de 600 $ sa fie
data urmasilor lui Fallon numai ca sa afle ca noul jucator nu era
altul decat fiul lui Fallon, care nu isi vazuse tatal de 7 ani!

Un roman
care a descris, fara sa stie,
spionul de alaturi
Atunci cand Norman Mailer a inceput romanul sau „Coasta
barbara”, nu avea de gand sa aiba un spion rus ca personaj. Pe
masura ce lucra, a introdus un spion rus in SUA ca personaj secundar. Cu cat munca progresa, spionul a devenit personajul
principal al romanului. Dupa ce a terminat romanul, serviciul de
imigrari al SUA a arestat un om care locuia in acelasi bloc, la
etajul de deasupra lui Mailer. Era colonelul Rudolf Abe, presupus
a fi capul spionajului rus din SUA la acea vreme.
Mark Twain si cometa lui Halley
Mark Twain s-a nascut in ziua aparitiei cometei Halley, in 1835, si a
murit la urmatoarea aparitie a acesteia, in 1910. El insusi a prezis
asta in 1909, cand a spus: „Am intrat o data cu cometa lui Halley, in
1835. Vine din nou anul viitor, asa ca ma astept sa ies cu ea”.

Trei straini intr-un tren avand nume apropiate
In anul 1920, trei englezi calatoreau separat intr-un tren spre
Peru. In momentul in care au facut cunostinta erau singuri in
vagon. Prezentarile au fost mai mult decat surprinzatoare.
Numele unuia dintre ei era Bingham, al doilea se numea Powell.
Al treilea om a anuntat ca se numeste Bingham-Powell. Nu
erau inruditi in nici un fel.

Doi frati – ucisi de acelasi sofer de taxi la un an diferenta
In 1975, in timp ce mergea pe o motoreta in Bermuda, un om a
fost lovit mortal de un taxi. Cu un an mai tarziu, fratele omului a
fost omorat in acelasi mod. De fapt, se afla pe aceeasi motoreta.
Si ca sa fie mai mult decat ciudat, a fost lovit de acelasi taxi, cu
acelasi sofer si, culmea, cu acelasi pasager!
Obiecte gasite la hotel in acelasi timp
In 1953, reporterul de televiziune Irv Kupcinet se afla la Londra
pentru a transmite incoronarea reginei Elisabeta a II-a. Intr-unul
dintre sertarele camerei sale de la Savoy a gasit niste lucruri
care apartineau, dupa identificare, unui barbat numit Harry
Hannin. Coincidenta face ca Harry Hannin – un star al faimoasei
echipe de baschet Harlem Globetrotters – era un bun prieten al
lui Kupcinet. Dar este mai mult decat atat. Numai doua zile mai
tarziu, inainte de a-i putea comunica lui Hannin descoperirea,
Kupcinet a primit o scrisoare de la Hannin. In scrisoare, Hannin
ii spunea lui Kucinet ca, in timp ce statea la Hotel Meurice din
Paris, a gasit intr-un sertar o cravata cu numele lui Kupcinet pe
ea!

Doi domni Bryson, aceeasi camera de hotel
Aflat intr-o calatorie de afaceri pe la sfarsitul anilor 50, dl George
D. Bryson a poposit si s-a cazat la Brown Hotel in Louisville,
Kentucky. Dupa ce a semnat in registru si i s-a dat cheia camerei
307, s-a oprit la biroul de posta sa vada daca are cumva corespondenta. Intr-adevar, primise o scrisoare, i-a spus fata de la
posta si i-a inmanat un plic adresat d-lui George D. Bryson,
camera 307. Nu ar fi nimic ciudat in asta in afara faptului ca
scrisoarea nu ii era adresata, ci era pentru fostul ocupant al
camerei 307, si anume un alt barbat numit George D. Bryson.
Frati gemeni, acelasi atac de cord
John si Arthur Mowforth erau doi gemeni care locuiau la distanta
de 80 de mile, in Marea Britanie. In seara zilei de 22 mai 1975,
ambii au simtit dureri acute in piept. Ambele familii nu stiau
nimic despre boala celuilalt. Ambii barbati au fost dusi de
urgenta la spitale diferite in aproape acelasi timp. Amandoi au
murit de infarct aproape imediat dupa ce au fost internati.
Un roman care a prezis soarta Titanicului si un alt vas cu
aproape aceeasi soarta
In 1898, Morgan Robertson a scris “Inutilitate”. Cartea descria
prima cursa a unui vas de lux transatlantic, numit Titan. Cu
toate ca era considerat imposibil de scufundat vasul, loveste un
aisberg si se scufunda cu multe victime. In 1912, Titanic, un
transatlantic luxos considerat imposibil de scufundat, loveste
un aisberg si se scufunda, cu multe victime, in calatoria
inaugurala. Luna in care se petrece tragedia in carte este
aprilie, aceeasi cu cea a evenimentului real. In carte era vorba
de 3 000 de pasageri; in realitate au fost 2 207. In carte erau 24
de barci de salvare; in realitate au fost 20.
Cu cateva luni mai tarziu dupa scufundarea
Titanicului, un oarecare vas cu aburi calatorea
pe Atlanticul scufundat in ceata avand numai
un baiat de cart. Acestuia i-a venit in minte ca
se afla in imprejurimile in care se scufundase Titanicul si s-a inspaimantat dintr-o data gandindu-se ca numele vasului sau era Titanian. Cuprins
de panica, a sunat alarma.Vasul s-a oprti chiar la
timp: un aisberg a aparut din ceata exact in calea
lor. Titanian fusese salvat!
O scriitoare isi gaseste cartea preferata din
copilarie
In anii 20, in timp ce cauta prin anticariatele din
Paris, scriitoarea americana Anne Parrish a gasit o
carte care era una dintre favoritele ei din copilarie:
Jack Frost si alte povestiri. A luat cartea veche si i-a
aratat-o sotului ei, spunandu-i ca isi amintea cu mare
drag aceasta carte din copilarie. Sotul ei a luat cartea, a
deschis-o si a gasit pe prima pagina: “Anne Parrish, 209
N. Weber Street, Colorado Springs”. Era cartea Annei.

Placinta cu prune a unui scriitor
In 1805, scriitorul francez Émile Deschamps a fost tratat cu
placinta cu prune de un necunoscut, monsieur de Fortgibu.
Zece ani mai tarziu, a intalnit placinta cu prune in meniul unui
restaurant parizian si, atunci cand a vrut sa o comande, i s-a
spus ca ultima bucata fusese deja servita unui alt client, care sa dovedit a fi acelasi de Fortgibu. Multi ani mai tarziu, in 1832,
Émile Deschamps se afla la un dineu unde a fost servita
placinta cu prune. Tocmai spunea prietenilor sai ca doar domnul
de Fortgibu lipsea pentru ca sa fie tacamul complet cand
domnul respectiv, acum senil, a intrat in camera…
Dublura regelui Umberto I
In Monza, Italia, regele Umberto I a mers la un restaurant sa
manance insotit de secretarul sau, generalul Emilio PonziaVaglia. Cand patronul a venit sa ia comanda regelui Umberto,
acesta a observat ca el si proprietarul restaurantului erau
aproape identici, atat la fata, cat si ca statura. Cei doi au
inceput sa discute uimitoarea lor asemanare si au gasit cu
aceasta ocazie si alte similaritati.
a) Ambii erau nascuti in aceeasi zi si in acelasi an (14 martie
1844).
b) Ambii erau nascuti in acelasi oras.
c) Ambii erau casatoriti cu o femeie pe nume Margherita.
d) Patronul isi deschisese restaurantul in aceeasi zi in care
fusese incoronat regele.
Pe 29 iulie 1900, regele Umberto a fost informat ca patronul
restaurantului a murit impuscat in urma unui accident straniu si,
in momemtul in care isi exprima regretul, a fost impuscat de un
anarhist din multime.
21 – ziua ghinionista a regelui Ludovic al XVI-lea
Cand era copil, regele Ludovic al XVI-lea al Frantei a fost
prevenit de un astrolog sa aiba grija in fiecare zi de 21 a lunii.
Ludovic a fost atat de speriat, incat nu a lucrat niciodata in
aceasta zi. Dar, din nefericire, nu a fost intotdeauna atent. Pe
21 iunie 1791, ca urmare a revolutiei franceze, Ludovic si
regina sa au fost arestati la Varennes, in timp ce incercau sa
fuga din Franta. Pe 21 septembrie 1791, Franta a abolit monarhia
si s-a proclamat republica. In cele din urma, pe 21 ianuarie,
regele a fost executat prin ghilotinare.
piatza.net
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Impresionare
In aceasta saptamana esti dornica sa impresionezi si
sa te faci remarcata. Cand te ia valul, nu mai tii cont
daca printre lucrurile pe care le spui se mai strecoara
si mici inflorituri si neadevaruri pictate frumos. Mai
neplacut este atunci cand cineva isi da seama de
acest lucru, intrucat iti va fi greu sa recastigi increderea
pierduta. Daca esti implicata in unele divergente, stai
fara grija intrucat totul se va rezolva de la sine, de
vreme de problemele nu sunt majore. Chiar si asa,
marti nu trebuie sa iti faci probleme intrucat vei avea
parte de liniste si armonie. Venus se afla in opozitie
cu Jupiter, iar acest aspect promoveaza o atmosfera
pasnica si relaxata.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Comunicare
Comunicarea nu este punctul tau forte. Nu intra in
discutie doar ideea de socializare cu prietenii, ci si
faptul ca te faci mai greu inteleasa, mai ales atunci
cand vine vorba de lucruri mai serioase. Prin urmare,
ai grija la ceea ce spui, mai ales la locul de munca,
pentru ca poti trece cu vederea detalii importante.
Saturn in zodia Capricornului prevesteste o perioada
de austeritate, asa ca pregateste-te sa mai strangi
putin cureaua. Fiecare banut conteaza in momentele
mai dificile, asadar incearca sa pui de-o parte atunci
cand poti. Pe plan sentimental simti ca ceva iti lipseste,
insa abia cu timpul vei realiza unde se ascundea problema si, mai important, care este solutia pentru ea.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Cooperare
Incearca sa cooperezi mai mult cu colegii de serviciu,
pentru ca altfel nu vei reusi sa iti indeplinesti toate
atributiile in aceasta saptamana. Fii mai putin competitiva de aceasta data, intrucat nu este in joc
reputatia ta, sau vreun castig suplimentar. Incearca
sa iti rezolvi problemele cat mai repede, pentru ca ai
destule griji pe cap in ceea ce priveste familia. Este
posibil sa urmeze un eveniment important, la care se
vor aduna toti cei dragi, asa ca pregatirile sunt in toi.
Pluto intensifica toate energiile, dar si sentimentele
traite. Toate lucrurile nespuse pot iesi la iveala
duminica, asa ca pregateste-te pentru vesti pe care
poate ti-ai fi dorit sa nu le primesti.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Incurajare
Vrei sa te faci auzita in aceasta saptamana si sfidezi
pe oricine incearca sa te impiedice. Poate ca nu ai
ceva spectaculos de spus, insa esti de parere ca
ideile tale merita impartasite celorlalti. Acest lucru iti
poate da batai de cap la locul de munca, mai ales
atunci cand toti vor parea atenti mai mult la problemele
personale si mai putin la tine. Nu trebuie sa te simti
dezamagita daca nu reusesti din prima sa faci ceea
ce iti propui, intrucat Saturn iti ofera sansa sa te ridici
atunci cand te astepti cel mai putin. Organizeaza-ti
timpul in asa fel incat sa nu lasi de-o parte momentele
de relaxare.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Cunostinte
In aceasta saptamana trebuie sa ai mare grija ce
afirmatii faci. Daca se intampla sa raspandesti o
informatie gresita, cu toate parerile tale de rau ce vor
urma, cu greu te va mai crede cineva pe viitor. Nu toti
oamenii care par intelegatori si prietenosi iti vor in mod
obligatoriu binele, asa ca nu te ghida dupa aparente,
chiar daca Soarele in zodia Taurului iti ofera o doza de
naivitate. Lasa timpul sa isi spuna cuvantul si sa
scoata la iveala adevarul. Nu ai parte de foarte multe
provocari la locul de munca. Sarcinile pe care le vei
avea de rezolvat nu aduc nicio noutate pentru tine,
asa ca iti vor fi suficiente cunostintele pe care le detii.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Curiozitate
In aceasta saptamana esti mult mai deschisa sa
cunosti lucruri noi si sa experimentezi to felul de
senzatii neobisnuite. Accepti provocarile cu toata
inima si nu te temi sa spui tot ce ai pe suflet. Iti poti
exprima admiratia fata de o anumita persoana intrun mod prin care vei surprinde, fara indoiala. Diferentele
de opinie care in alt context te-ar fi facut sa te
distantezi de o persoana fara a sta pe ganduri, de
aceasta data iti vor starni interesul. Esti curioasa sa
afli ce au de spus si ceilalti si esti dispusa sa accepti
ca parerile tale pot fi gresite, toate acestea multumita
energiei lui Pluto, cate te va face mult mai intelegatoare.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Separare
In aceasta saptamana te poti astepta la o despartire,
pe care ai incercat sa o eviti o perioada lunga de
timp. Este posibil ca situatia la care s-a ajuns sa fie
consecinta unor conflicte anterioare, asadar, o solutie
in acest context va fi mai greu de gasit. Apeleaza la
calmul de care dai dovada in mod normal si incearca
sa amani o concluzie pana cand poti gandi totul la
rece. Daca se pune problema sa cheltui o suma
mare de bani, asigura-te ca merita efortul. Nu te
grabi la primul impuls, pentru ca multi pot profita de
situatie, mai ales daca nu esti suficient informata.
Saturn te indeamna sa intelegi pe deplin fiecare
schimbare pe care o faci.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Precautie
In aceasta saptamana ar fi bine sa te ingrijesti mai
mult de starea ta de sanatate. Incearca sa iti iei toate
precautiile posibile, mai ales daca petreci mult timp in
locuri aglomerate, sau daca observi ca multe persoane
sunt bolnave in jurul tau. Esti mai sensibila in aceasta
perioada si exista riscul sa iei o raceala cat ai bate din
palme. Venus in conjunctie cu Jupiter inseamna ca
nu ii vei putea multumi pe toti in aceasta saptamana.
Oricat de mult ai vrea sa te imparti in mod egal intre
familie si serviciu, va veni un moment in care vei fi nevoita sa faci un sacrificiu, de o parte sau de cealalta.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Bine

Siguranta
In aceasta saptamana trebuie sa ai mai multa grija
ce vorbe scopti pe gura. Cu atat mai mult, nu face
promisiuni pe care nu esti sigura ca le poti tine, chiar
daca este vorba despre lucruri marunte. Te consumi
destul de mult atunci cand ceva nu merge asa cum
ti-ai dori, asa ca ar fi bine sa te scutesti de o grija in
plus si sa ii refuzi intr-un mod politicos pe cei care iti
cer lucruri imposibil de realizat la momentul respectiv.
Incearca sa iti gestionezi timpul cat poti mai bine,
intrucat retrogradarea lui Saturn aduce cu sine intarzieri
si schimbari de planuri.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Energie
Astrele iti dau energie in aceasta saptamana, asadar
ai motive sa iti faci planuri indraznete, pentru ca vei
reusi sa rezolvi multe din sarcinile pe care ti le vei
insusi. Ai spor in tot ceea ce faci, asa ca toti vor
apela la tine, mai ales la locul de munca. Nu te va
lasa inima sa refuzi sa oferi o mana de ajutor, insa
trebuie sa mai tii cont si de prioritatile tale. Saturn va
fi retrograd in aceasta perioada, asa ca te poti simti
indemnata sa pui pret mai mult pe calitate decat pe
cantitate. Este important ca in tot ceea ce faci sa se
reflecte dorinta ta de a realiza lucrurile ca la carte.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Economii
In aceasta saptamana vei fi foarte chibzuita. Iti vei infrana toate dorintele si poftele care te-ar face sa
scoti din buzunar mai multi bani decat cosideri ca ar
fi bine sa cheltui. Poate faci economi pentru un obiect
mai scump, ori pur si simplu vrei sa te asiguri ca poti
sa te limitezi doar la lucrurile strict necesare. Prietenii
nu vor fi de acord cu toate hotararile pe care le vei
lua in aceasta perioada si vor incerca sa te faca sa te
razgandesti, insa odata ce iti intra in cap o idee, cu
greu mai poti sa o scoti de acolo. Saturn va fi
retrograd incepand cu aceasta saptamana, asa ca
planurile tale pot evolua mult mai rapid.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

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

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

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

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

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

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

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

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

Demnitate
In aceasta saptamana dai dovada de demnitate in
tot ceea ce faci si nu te lasi dobarata de nimeni, indiferent de trucurile la care ar apela unii pentru a
obtine ceea ce isi doresc. Tu iti urmaresti interesul,
insa intr-un mod cat se poate de firesc, fara a te
pune in calea nimanui. Esti pasnica, asa ca nu exista
sanse sa te certi nici macar cu cei care chiar cauta
scandal din orice. In schimb, poti asista la schimburi
de replici dure, iar singura ta interventie poate fi in
sensul in care sa aplanezi conflictul. Soarele in zodia
Taurului poate fi motivul pentru care vei fi mai
expresiva, asa ca ziua de joi este perfecta pentru o
discutie cu partenerul de viata.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
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Handbalul din Craiova ar putea
avea parte de un meci istoric
în finala Cupei EHF!
"E posibil să jucăm pe stadion"

SCM Craiova a obținut o performanță istorică în acest weekend,
când s-a calificat în finala Cupei EHF la handbal feminin, după
un retur pe muchie de cuțit cu turcoaicele de la Kastamonu
(18-18). Meciul a stârnit un interes imens în Cetatea Băniei,
unde Sala Polivalentă s-a umplut cu 4.000 de spectatori a
apărut o inițiativă extraordinară: manșa pe care Craiova o va
juca pe teren propriu s-ar putea disputa pe stadionul Ion Oblemenco. Pentru semifinala cu Kastamonu, cele peste 4.000 de
bilete cu prețuri de câte 10 lei s-au epuizat în 3 ore.
Măsura i-ar putea ajuta pe fani să vadă "pe viu" meciul istoric al
fetelor de la SCM Craiova, dar antrenorul Bogdan Burcea nu
crede că atmosfera creată pe stadion ar fi la fel de încinsă
precum cea din sală. Rămâne de văzut unde va fi programată
partida dintre formația olteană și norvegiencele de la Vipers
Kristiansand.
"Este posibil să jucăm pe stadion, dar cred că nu se poate crea
aceeași presiune care e în sală. Probabil că tot în sală o să
jucăm și finala", a spus antrenorul Craiovei, Bogdan Burcea,
potrivit Gazetei Sporturilor.
SCM Craiova se va lupta pentru marele trofeu al Cupei EHF cu
norvegiencele de la Vipers Kristiansand. Finala, care se va
disputa în dublă manșă: turul va avea loc pe 5 sau 6 mai, iar
returul e programat pentru 12 sau 13 mai, datele exacte și
ordinea meciurilor urmând să fie stabilite de organizatorii
competiției.

Adversari de calibru pentru
CSM Bucureşti în Final Four.
”Sunt cele mai bune
echipe din lume!”

Metz - CSM Bucureşti 27-20. CSM Bucureşti îşi află marţi
adversara din semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor. La
turneul final, care va fi transmis ÎN DIRECT de Digi Sport, pe 12
şi 13 mai, vor mai participa Vardar, Gyor şi Rostov. ”Tigroaicele”
au o victorie şi un eşec impotriva lui Gyor, dar şi un egal şi o înfrângere în meciurile cu Rostov Don, în faza principală a
grupelor. Vardar e singura echipă din Final Four pe care CSM
nu a întâlnit-o deja în această ediţie.
”Sincer, nu am nicio preferință și cred că va fi un Final Four
foarte echilibrat. Cu Gyor și cu Rostov am mai jucat, le
cunoaștem, pe cele de la Vardar nu le știm acum, pentru că nu
le-am întâlnit, dar sunt încrezătoare în șansele noastre”, a spus
Cristina Neagu, la Digi Sport.
Chestionat despre șansele pe care le are CSM de a câștiga,
pentru a doua oară, Liga Campionilor, antrenorul Per Johansson
a replicat: ”Cred că în Final Four au ajuns cele mai bune patru
echipe din lume iar Metz, pe care am eliminat-o acum, este a 5a”, a spus tehnicianul, tot într-o intervenție la Digi Sport.
În schimb, Cristina Vărzaru, fosta mare handbalistă, actualmente
secretar general al Federației Române de Handbal, crede că
fetele noastre vor ajunge să lupte cu trofeul pe masă.
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”N-am nicio preferință, însă am un feeling, cred că CSM
București va juca finala contra celor de la Rostov, asta e tot ce
pot spune”, a replicat Vărzaru. Aflată chiar la debut în liga Campionilor, în finala de poveste din 2016, CSM București a învinso pe Gyor, după loviturile de departajare.

O tenismenă română a urcat
anul acesta peste 500 de locuri
în clasamentul WTA.
Cu ce malformaţii s-a născut

La doar 19 ani, o tenismena din Romania e protagonista unui
salt uimitor in clasamentul WTA.
Peste 500 de locuri, mai exact 513 pozitii, a urcat de la inceputul
anului si pana acum reprezentanta noastra Andreea Rosca.
In acest an, Andreea a castigat nu mai putin de 4 turnee
ITF, iar cu punctele obtinute
din aceste victorii a urcat de
pe locul 919 WTA pana pe
pozitia 406 WTA.
"Aceste turnee inseamna
foarte mult pentru mine
deoarece au fost castigate
intr-o perioada extrem de
grea din viata mea. Ca si
obiectiv pentru acest an, miam propus sa incerc sa patrund in Top 300", a spus
Andreea Rosca intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.
Nascuta cu malformatii la ambele picioare, Andreea a fost
fortata de aceste probleme pentru a se apuca de sport.
"Din pacate, cand m-am nascut am avut niste malformatii la
ambele picioare. Am avut nevoie de mai multe interventii chirurgicale, iar recuperarea specifica acestor operatii era inotul. Mie,
in copilarie, nu mi-a placut deloc acest sport si m-am rugat de
parintii mei sa ma duca oriunde altundeva si se pare ca impreuna
am ales tenisul", a dezvaluit frumoasa noastra tenismena.
Andreea a fost la un pas sa renunte si la tenis: "M-am si lasat
de doua ori anul trecut. Antrenorul meu, Ionut Moldovan, m-a
ajutat enorm sa trec peste asta si ii multumesc foarte mult. Cel
mai dificil moment al carierei mele a fost atunci cand mi-am rupt
complet tendonul lui Achile".
Andreea Rosca are 29 de victorii si doar 3 infrangeri in 2018.

Guardiola a urcat pe 6 în topul
celor mai titrați antrenori.
Lucescu este al doilea
din toate timpurile

Pep Guardiola a câștigat trei titluri cu trei echipe din țări diferite,
după ce Manchester City a câștigat al 5-lea titlu din istoria
clubului, duminică, în urma înfrângerii lui Man United, acasă, cu
West Brom, scor 0-1. Dacă titlul obținut de PSG l-a urcat pe
Dani Alves pe treapta cea mai înaltă a fotbaliștilor cei mai titrați
din lume, reuşita din Premier League l-a ajutat pe Guardiola să
devină al șaselea cel mai titrat antrenor din lume, cu 23 de
trofee câștigate în carieră.
Pentru Pep este al doilea trofeu la cârma lui Man. City, după
Cupa Ligii adjudecată în fața lui Arsenal, cu 3-0. De asemenea,
Guardiola a câștigat trei Supercupe ale Spaniei cu Barcelona şi
două Supercupe ale Europei, iar cu Bayern Munchen a câștigat
o Supercupa a Europei. Catalanul are acum are șansa să
câștige și Supercupa Angliei (FA Community Shield). Cu Barca
și Bayern, Guardiola a mai câștigat și trei Supercupe ale Europei.

Guardiola este primul antrenor spaniol care a câștigat un titlu în
Anglia. Mai mult, în cele 9 sezoane petrecute până acum la
cârma Barcelonei, Bayern și Man City, Guardiola a ratat de
două ori titlul, în sezoanele 2011-2012 (Barcelona) și 20162017 (Man. City).
Un aspect foarte important este faptul că în topul celor mai
titrați antrenori din lume se află și românul Mircea Lucescu, 32
de trofee, care îl urmează pe scoțianul Alex Ferguson, cu 49 de
trofee. Podiumul este completat de Valeri Lobanovski, cu 30 de
trofee.

Mircea Lucescu este cel mai titrat antrenor în activitate!
14 trofee a câştigat Guardiola cu Barcelona în 4 ani: 3 titluri de
campion al Spaniei, 2 Cupe ale Regelui, 3 Supercupe ale
Spaniei, 2 Ligi ale Campionilor, 2 Supercupe ale Europei şi 2
Campionate Mondiale ale Cluburilor.
7 trofee a câştigat Guardiola cu Bayern în 3 ani: 3 titluri de
campion, 2 Cupe ale Germaniei, o Supercupa a Europei și un
Campionat Mondial al Cluburilor.
15 trofee a câștigat Guardiola în cariera de fotbalist la FC
Bracelona.

Top 10 WTA și locurile
sportivelor noastre

Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni dimineata,
noul clasament mondial si locurile ocupate de sportivele noastre.
Cum arata top 10:
1. Simona Halep 8.140 puncte
2. Caroline Wozniacki 6.790
3. Garbine Muguruza 6.065
4. Elina Svitolina 5.630
5. Jelena Ostapenko 5.307
6. Karolina Pliskova 4.730
7. Caroline Garcia 4.615
8. Venus Williams 4.276
9. Sloane Stephens 3.938
10. Petra Kvitova 3.271
Locurile ocupate de sportivele noastre: Simona Halep - locul 1,
Sorana Cirstea - locul 34, Irina Begu - locul 38, Mihaela
Buzarnescu - locul 40, Monica Niculescu - locul 64 (+1 loc),
Ana Bogdan - locul 66 (+ 10 locuri),

***

TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI,
CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI
VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
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Cel mai bogat fotbalist din Liga 1 explică
motivul pentru care continuă să joace

George Tucudean este cel mai bogat
jucator din Liga 1 si afirma ca joaca
fotbal de placere.
Atacantul in varsta de 26 de ani spune
ca, in ciuda averii impresionante a
familiei lui, nu a sarit niciodata calul.
"Eu nu am sarit niciodata calul. Ca
imi plac mie masinile, asta e partea a
doua. Dar cui nu-i plac? Eu am avut
posibilitatea, ii multumesc lui Dumnezeu
ca sunt norocos. Ai mei mi-au cumparat,
dar nu vreau sa ma dau mare cu ce
am", a spus Tucudean. "Eu joc fotbal
de placere, nu am jucat niciodata
pentru bani, imi place foarte mult.
Lumea ma intreaba de ce mai stau la
fotbal. Stau pentru ca imi place! Ca
ma cearta antrenorul? Asta e viata de
sportiv! Te cearta ca sa te faca sa
progresezi si cred ca am fost norocos ca am ajuns si la echipe mari din Romania", a completat acesta.
Bunicul lui George Tucudean detine o compania producatoare de mobila si are o avere estimata la 80-100
de milioane de euro. George Tucudean (26 de ani) joaca la CFR Cluj de la inceputul acestui an, dupa ce in
trecut a mai evoluat pentru UTA, Dinamo, Standard Liege, Charlton, FCSB, ASA Targu Mures, Pandurii si
Viitorul. Are 4 selectii si un gol marcat pentru nationala Romaniei.

Ploaie de sancțiuni! Zeci de fani interziși
pe stadioane și amenzi de 10.000 € după CSA Steaua - Rapid

CSA Steaua - Rapid 1-3. * Jandarmeria a dat amenzi de peste 10.000 de euro după incidentele de la derbyul CSA Steaua - Rapid. Lupescu acuză şi el comportamentul fanilor din Liga 4.
57 de fani interzişi şi peste 10.000 de euro din 77 de amenzi e bilanţul Jandarmeriei după scandalul de la
Steaua Rapid. În plus, Steaua şi firma de pază s-au mai ales cu sancţiuni de câte 5.000 de lei, pentru
neregulile din planul organizării meciului. Despre incidentele de la derby-ul echipelor de tradiție din Liga a 4a a vorbit și Ionuț Lupescu, unul dintre candidații la postul de președinte al Federației Române de Fotbal.
"Acești oameni nu au ce căuta pe niciun stadion de fotbal sau în vreo sală de teatru. Ei urmăresc un singur
scop: acte huliganice, iar aici aici trebuie să intervenim", a spus Ionuț Lupescu.
La conferința de presă a lui FCSB de duminică, antrenorul Nicolae Dică a fost întrebat despre faptul că Steaua
se laudă cu semifinala de Cupa UEFA jucată de echipa lui Gigi Becali în 2006 și a răspuns cu o ironie la
adresa CSA. "Singura diferenţă e că noi când am jucat în UEFA cu Rapid, pe Lia Manoliu, am avut 50.000 de
spectatori. Dintre ei, au fost 40.000 de stelişti. Aseară a fost invers. Au fost 20 şi ceva de mii de spectatori, din
care 20.000 de rapidişti. Stelişti mai puţini", a spus Dică.

Trei jucători, out de la FCSB

Denis Alibec a fost scos din lotul lui Nicolae Dică, după accidentarea suferită la antrenament. Gigi Becali
speră ca atacantul să lege câte meciuri bune pentru a-l vinde la vară. Mai mult, finanțatorul roș-albaștrilor a
anunțat că a avut o nouă ofertă pentru vârful de 27 de ani cotat la 2.2 milioane de euro, din Franța. "Am avut
o ofertă pentru Denis. Am fost întrebat: "Dacă îţi dăm 4,5 milioane pe el?" Am zis: "În principiu, da". O echipă
din Franţa. Dar dacă iau titlul şi merg în Ligă, îl mai dau? E vorba de o echipă care a fost foarte mare până
acum 4-5 ani. Nu e Lyon, dar se cam bătea cu ei pe vremuri", a comentat Gigi Becali, la Digi Sport, în cadrul
emisiunii Fotbal Club. Atacantul s-a lovit la antrenamentul de duminică și a părăsit pregătirile, iar antrenorul
Nicolae Dică aștepta rezultatul unui control medical pentru a vedea dacă se poate baza pe el la meciul de la
Giurgiu. Șeptarul roș-albaștrilor a fost lovit de un coleg la un joc-școală și a rămas întins pe gazon, acuzând
dureri la piciorul stâng, în zona gleznei.
FCSB e favorită la câștigarea titlului și Becali a anunțat care sunt singurii jucători care vor pleca la finalul
sezonului. Este vorba de Ionuț Larie, Cristi Tănase și Artur Jorge. Finanțatorul a anunțat și pentru ce sumă sar despărți de cei mai importanți fotbaliști. De asemenea, patronul a vorbit și despre situația lui Filipe
Teixeira, care nu și-a prelungit încă contractul. Acesta va avea parte de o nouă înțelegere, doar în cazul în
care FCSB va câștiga titlul,
"Toţi sunt jucători de bază. Singurii de care ne despărţim sunt Larie, Artur Jorge şi Tănase. Bine, lui Cristi îi
expiră contractul în vară, să vedem dacă Dică mai are nevoie de el. S-ar putea să rămână. Cred că vom
continua şi cu Teixeira. Bine, asta dacă luăm campionatul, că dacă nu îl luăm cred că nu mai continuăm cu
Teixeira", a adăugat Becali. La începutul acestei luni, Teixeira a avut o replică prin care lăsa de înțeles că
depinde doar de Becali dacă va continua la FCSB. ”Nu pe mine trebuie să mă întrebați, nu am prelungit
niciun contract. Eu mai pot juca doi sau chiar trei ani”, a spus Filipe Teixeira.
Artur Jorge (23 de ani) este împrumutat de la Braga până la finalul sezonului, iar în vară se va întoarce în
Portugalia. Ionuț Larie și-a încheiat și el conturile cu FCSB, anunțul fiind făcut recent de Becali. Fundașul de
31 de ani a renunțat la ultimul an din contract, primindu-și deja salariul până la finalul stagiunii.
Cristi Tănase (31 de ani) a semnat în această iarnă pe șase luni și, cel mai probabil, Becali va renunța la
serviciile lui. În cazul experimentatului mijlocaș, decizia îi va aparține totuși lui Nicolae Dică.
După despărțirea de cei doi fundași, Nicolae Dică se va mai baza pe doar trei stopperi: Mihai Bălașa,
Bogdan Planic și Valerică Găman. În caz de urgență, Marko Momcilovic poate fi folosit pe această poziție.
"Oricine e de vânzare, şi Bălgrădean. Eu vreau să iau bani. Dar dacă cineva costă 15 lei, eu vreau 17. Vând,
dar în condiţiile mele. Pe Gnohere, dacă îmi dă 3 milioane, îl dau. Pe Alibec îl dau pe 5 milioane, nu mai
vreau 10 milioane", a mai spus finanțatorul bucureștenilor.
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Rezultatele din etapa a 5-a din play-off si play-out si clasamentele

Etapa cu numarul cinci a Ligii 1 s-a
incheiat luni seara cu un meci foarte
spectaculos la Giurgiu.
Iata insa rezultatele complete din
aceasta runda:
PLAY-OFF

Sambata:
CSU Craiova - Poli Iasi
Duminica:
Viitorul Constanta - CFR Cluj
Luni:
Astra Giurgiu - FCSB
PLAY-OUT

Vineri:
FC Voluntari - Dinamo
Sambata:
Sepsi - Gaz Metan
Duminica:
Chiajna - Juventus Bucuresti
Luni:
Poli Timisoara - FC Botosani

Etapa a-29-a
Dunărea Călăraşi
Mioveni
Olimpia Satu Mare
Academica Clinceni
Afumaţi
Hermannstadt
UTA Arad
Baloteşti
Metaloglobus
Chindia Târgovişte
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4-1

1-2
0-3

2-4

2-1

2-1

0-1

Clasamentul este condus de FCSB,
care reuseste sa se mentina in fata rivalilor de la CFR Cluj.
Clasamentul din play-off:
1. FCSB
41 puncte
2. CFR Cluj
39p
3. U Craiova
34p
4. FC Viitorul
29p
5. Astra Giurgiu
23p
6. Poli Iasi
20p

Lupta pentru evitarea retrogradarii
este, de asemenea, incinsa, nu mai
putin de sase echipe cautand sa isi
castige locul in Liga 1.
Clasamentul din play-out:
1. Dinamo
32 puncte
2. FC Botosani
28p
3. Sepsi
19p
4. Concordia Chiajna 19p
5. FC Voluntari
18p
6. Poli Timisoara
16p
7. Gaz Metan Medias 15p
8. Juventus
13p

Liga B de Fotbal:

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

ASU Poli Timişoara
Ripensia Timişoara
Pandurii Târgu Jiu
Târgu Mureş
Ştiinţa Miroslava
Luceafărul Oradea
Sportul Snagov
Foresta Suceava
Dacia Unirea Brăila
Argeş

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

71
68
58
52
50
49
44
40
38
36
34
34
34
33
31
28
28
28
27
0
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Discul Nebra,
bunicul calendarului

Discul ceresc de la Nebra este un disc de bronz de circa 32 cm
diametru cu o patina verde-albastra si cu incrustatii de aur. Acestea reprezinta Soarele (sau Luna plina), un sfert (o secera) de
Luna in crestere sau poate o barca, precum si 32 de stele in
forma de cercuri mici, inclusiv o grupare de stele care ar putea
reprezenta Pleiadele. Marginea discului este decorata cu doua
segmente de cerc (dintre care unul s-a pierdut), adaugate mai
tarziu, care sunt plasate unul fata de celalalt in unghiul dintre
solstitii. Ultima adaugare este un alt segment de cerc, mai ingust,
a carui interpretare nu este sigura (Calea Lactee? un curcubeu?
o arca solara?).

Discul a fost gasit relativ de curand, in anul 1999, langa oraselul
Nebra din landul Saxonia-Anhalt, Germania, si datat ca
provenind aproximativ din anul 1600 i.Hr. Se pare ca apartine
de cultura Unétice din Epoca de Bronz. Ca stil artistic nu se
aseamana insa cu nici un obiect cunoscut din acea perioada.
Discul este cea mai veche reprezentare a cerului nocturn al universului descoperita vreodata.
Pana a ajuns la Muzeul de istorie a orasului Hall, artefacul a
schimbat mai multi proprietari pe piata negra, vandul initial cu
15 000 de euro si asa, din 2002 se afla acolo unde ii este locul.
Initial s-a banuit si ca este vorba de o falsificare, dar intre timp
majoritatea specialistilor considera ca discul este autentic.
Discul s-a dovedit a fi autentic si ca fiind cea mai veche interpretare a unversului.

Clone

Zhong Zhong si Hua Hua sunt primele primate non-umane care
au fost clonate in urma transferului de ADN ,o fi bine...n-o fi
bine....!?! Maimuţele clonate sunt doua exemplare identice de
macac cu coada lunga care s-au nascut in decembrie 2017.
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convenabilă. Tel.: (646) 683-1651
• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie
viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail
la: paralegalperse@gmail.com
• Salon în Midtown Manhattan angajează manichiuristă și cosmeticiană
cu experiență. Tel. (212) 581 - 3343 Emilia.
• Caut loc de muncă sâmbăta și duminica la menaj, îngrijire copii și
bătrâni. Tel.: (347) 819 - 1924
• Acum e momentul! Cumpărați o casă!
pentru reședință, vacanță sau ca o investiție, înainte ca prețurile să crească.
La aprox. 70 mile de New York, aproape de orășelul istoric Mildford, într-un
peisaj natural, mirific.Vă pot găsi proprietăți la toate nivelele în comunități
selecte. În orice anotimp puteți petrece timpul liber la piscine exterioare sau
interioare, la plajă, pe terenul de tenis sau pe pârtii de schi.

Acum e timpul să cumpărați.
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Ciudată modalitate de a pescui

În Sri Lanka există o metodă de pescuit unică în lume. Aici oamenii stau „cocoțați” în vârful unor pari lungi din lemn înfipți pe
fundul oceanului în urmă cu mai mulți ani. Potrivit istoricilor locali,
această practică de pescuit a început în timpul celui De-al Doilea
Război Mondial, când din cauza lipsei hranei, mulți oameni au
început să supraaglomereze locurile de pescuit în speranța că
vor avea cu ce să-și hrănească familiile.

Tocmai această supraaglomerare i-a determinat pe unii pescari,
să caute alte metode de a prinde pește, cea mai simplă fiind direct din apă. La început s-au folosit de epavele navelor eșuate
în zonă sau de bărcile proprii, ca mai apoi să ridice aceste picioroange în recifurile de corali. Meseria a fost mai apoi transmisă
din generație în generație, iar astăzi, potrivit estimărilor, circa
500 de familii aflate pe o întindere de 30 de km de-a lungul malului sudic al Oceanului Indian, o practică.
Localnicii stau ore întregi deasupra valurilor în speranța unei capturi bogate, deși cei mai mulți dintre ei declară că se tem de faptul
că în fiecare moment ar putea fi și ei surprinși de un Tsunami ca
cel din 26 decembrie 2004, în care mai mulți colegi de ai lor și-au
pierdut viața. Timp de patru ani după nefericitul eveniment, nimeni
nu prea a mai îndrăznit să mai practice această îndeletnicire. Treptat, după 2008, oamenii au reînceput să pescuiască în acest mod
unic, cele mai multe capturi fiind de Hering și Macrou.
Locul atrage anual mii de turiști dornici de a vedea pe viu
această practică. Tocmai din cauza acestui interes imens, susțin
unii jurnaliști, oficialitățile de la Colombo, au angajat actori, care
să pozeze drept pescari amatori pe picioroange, dorind să arate
faptul că tradiția este una vie și nu practicată doar de câteva
familii.

• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să
cunosc un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe
frumoasă împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635
• Căutăm live-in babysitter pentru doi copii (1 an și 3 ani), începând cu
10 mai, pentru 6 luni, în Westchester, NY. Tel.: (347) 547 - 5041
• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398
• Caut croitoreasă perfectă pentru uz personal. Tel. (212) 265 - 1279
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.
Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.
• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”. Tel: (516) 776-0420 (Anca)
• Închiriez unei femei cu venit stabil o cameră separată, mobilată, cu
acces la baie și bucătorie, pe Queens Blv, aproape de mijloacele de
transport. Tel.: (347) 242-3725 sau (347) 531-5832; lăsați mesaj.
• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon:
(631) 320-6965
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De ce este bine să puneți
câteva jumătăți de lămâie,
pe noptiera de lângă pat!

Adesea ne gasim in situatia in care suntem siguri pe simtul
olfactiv deoarece, fara el, si gustul ar fi puternic afectat.
Chiar si amintirile sunt strans legate de mirosuri: prajiturelele
coapte in bucataria bunicii, picnicul pe plaja cu familia, parfumul
persoanei iubite, etc. De asemenea, cunoastem foarte bine
faptul ca anumite plante au proprietati aromoterapeutice.
Mirosul lamaii este proaspat si patrunzator, amintindu-ne de
limonada cu gheata, pe care o bem vara. Din fericire, in tara
noastra, putem gasi lamaie, pe intreaga durata a anului.
Avand un continut mare de Vitamina C, A, B, minerale, calciu,
potasiu, magneziu, cupru si antioxidanti, suntem inclinati sa
consumam lamaie pentru aspect, miros, gust si pentru numarul
mare de nutrienti, pe care ni-i ofera.
Daca taiati lamai si le lasati in dormitor, peste noapte, veti trata
problemele respiratorii (astmul, racelile si alergiile). In dimineata
urmatoare, gatul si caile respiratorii vor fi curate si sanatoase.

Uleiul de lamaie functioneza si mai bine!
Chiar daca plantarea lamailor in curte functioneaza de minune,
efectul poate fi imbunatatit cu ajutorul uleiului de lamaie.
S-a descoperit faptul ca uleiul esential din lamaie, are proprietati
calmante, tratand anxietatea, stresul si furia, datorita fitochimicalelor.
Alte beneficii ale aromoterapiei cu lamaie:
• Reduce starea de voma si ameteala
• Imbunatateste cunoasterea cognitiva
• Previne si trateaza astmul
• Omoara bacteriile raspunzatoare cu aparitia pneumoniei
• Trateaz bronsita
• Improspateaza si curata aerul de bacteriile daunatoare, care
pot provoca probleme respiratorii.
• Ne scapa de dureri
• Inhiba dezvoltarea cancerului hepatic
• Starpeste insectele
• Curata si improspateaza lenjeria
Alte intrebuintari ale uleiului de lamaie:
• Curata scalpul de matreata
• Elibereaza gatul de bacteriile daunatoare
• Trateaza micozele
• Curata si energizeaza tenul
Respirati mai usor
Milioane de oameni sufera din cauza astmului, o disfunctie respiratorie, prin care caile respiratorii se inflameaza, iar aerul
ajunge cu greu in plamani. Limonenele ajuta la curatarea
drumului, pentru moleculele de ozon. Un studiu, publicat in the
journal Bioorganic and Medicinal Chemistry, arata faptul ca inhalarea limonenelor reducea reactiile si inflamatiile datorate
astmului.
In anul 2008, un alt studiu, publicat in the journal of Psychoeuroendocrinology, descoperea faptul ca lamaile nu numai ca
sunt de un galben stralucitor, ci:
“Ajuta si la dezvoltarea unei stari de buna-dispozitie, avand
proprietati aromoterapeutice chiar mai puternice si decat lavanda.”
Totul este doar in mintea noastra.
Starea de spirit ne este dictata de catre hormonii produsi la
nivelul creierului. Deja am stabilit faptul ca hormonii au o
legatura directa cu creierul. Un studiu realizat in anul 2014, in
Japonia, a descoperit faptul ca lamaia are efecte mai puternice
chiar si decat memoria evocata:
“… Uleiul esential prezinta activitate antioxidanta reprezentata
prin Fe2+-chelation si radicali [DPPH, ABTS, OH, NO]. Inhibarea
activitatilor de tip AChE si BchE si inhibarea pro-oxidantilor
induc peroxidarea si antioxidarea.
Antioxidantii din uleiul de lamaie sunt atat de puternici, incat pot
sustine sanatatea craniana si pot tine departe Alzheimer-ul. Un
studiu realizat in Rusia, a ajuns la aceleasi concluzii; cercetarile
au fost desfasurate si asupra altor organe, iar rezultatele au
fost pozitive si in acest caz.
In plus, amestecul de ulei de lamaie si ghimbir, poate reduce
afectiunile si inflamatiile de la nivelul splinei.
Se pare ca, ceea ce respiram, este la fel de important precum
procesul in sine.
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De ce nu este bine să forțăm
copiii să mănânce

Tratamentul uitat și reluat
astăzi are efecte miraculoase!

Părinţii se încăpăţânează să-şi oblige copiii să mănânce tot din
farfurie, însă acest aspect poate să aibă un impact asupra vieţii
de adult.
Copilul tău nu mănâncă și tu te îngrijorezi. Citești tot ce găsești
despre alimentația copiilor, dar ce folos? Farfuria celui mic
rămâne neatinsă. Copilul tău nu mănâncă și pace. Și nici măcar
în zilele bune, când totuși gustă câte ceva, copilul tău tot nu
mănâncă așa cum scrie în cărți, așa cum recomandă medicul
pediatru sau așa cum mănâncă puștii prietenelor tale.
Cercetătorii au descoperit că două treimi dintre părinţi își
încurajează copiii să mănânce toată mâncarea din farfurie.
Studiul a scos la iveală că părinţii au tendinţa de a controla
comportamentul copiilor legat de mâncare, unii cerându-le să
termine tot din farfurie şi alţii îndrumându-i să mănânce mai
puţin.
Pe durata studiului, s-a observat că impunerea unui comportament
restrictiv avea loc în familii unde copiii erau supraponderali sau
obezi, în timp ce copiii care nu aveau probleme legate de
greutate erau îndemnaţi de părinţi să nu lase nimic în farfurie.
„Am fost surprinsă de comportamentul unora dintre părinţi care
le cereau copiilor să mănânce tot din farfurie. Era altceva în anii
`50 când copiii erau puşi să termine tot din farfurii. De atunci,
porţiile au devenit mai mari şi dacă îţi încurajezi copiii să se
bazeze pe indicatorii din mediu şi să mănânce cât şi când li se
oferă, atunci ei îşi vor pierde capacitatea de a se baza pe
indiciile interne care le spun dacă le este sau nu foame”, a
explicat coordonatoarea studiului.
Rezultatele studiului au arătat că majoritatea copiilor care erau
îndemnaţi să mănânce tot din farfurie nu aveau probleme legate
de greutate, însă sfatul părinţilor le-a rămas întipărit în memorie,
având un impact negativ asupra lor ceva mai târziu în viaţă şi
predispunându-i la obezitate.
Autorii studiului sunt de părere că există moduri mai bune prin
care ar putea fi modelat comportamentul copilului legat de
alimentaţie. „Copiii mănâncă cum mănâncă părinţii. Aceştia din
urmă ar trebui să modeleze controlul porţiilor şi alegerile bune.”

In cartea „Plantele medicinale de la A la Z”, dr. farmacist Ovidiu
Bojor si dr. Biolog Mircea Alexan ne prezinta o alta modalitate
de utilizare a plantelor, mai ales a celor aromatice – tratamentul
extern sub forma bailor medicinale – fitobalneologia.
Fie ca infuzii sau decocturi din plante, fie sub forma de
impachetari sau ca produse moderne cu extracte sau cu uleiuri
volatile, care intra in compozitia unor spume sau a unor bile
efervescente pentru baie, plantele medicinale se utilizeaza din
ce in ce mai des in balneologie.
Pentru ca pielea este cel mai mare organ al nostru, fitobalneologia
se bazeaza pe actiunea directa, la nivelul tegumentelor, a
diverselor substante active cu efect sedativ, antiseptic, antiinflamator, cicatrizant, antipruriginos, de activare a circulatiei periferice.
Tegumentele sunt destul de permeabile, iar toate aceste
substante ajung direct in circuitul sanguin si, implicit, in tot organismul. Datorita acestei actiuni, baile cu plante sunt folosite
si in terapia unor boli interne, cu efecte rapide si mai bune
decat in cazul produselor de uz intern.
Rezultate bune se obtin in surmenaj, surescitare, reumatism,
afectiuni ginecologice si ale pielii, hipotonie, tulburari circulatorii,
afectiuni ale cailor respiratorii, distonii neuro-vegetative, tulburari
de menopauza, detoxifiere sau in cazul unor afectiuni ale stomacului, ficatului, pancreasului, rinichilor, care nu permit asimilarea
de substante nutritive sau eliminarea toxinelor.

Taie mâncarea în bucăți! - Atunci când oferi copiilor porții
prea mari, aceștia se vor speria de cât au de mâncat și,
astfel, vor refuza din start mâncarea. În schimb, dacă optezi
pentru „soldăței” așa cum obișnuia mama să denumească
mâncarea mea, se vor bucura mai mult de ea.
Lipește un sticker pe alimente! - Poți foarte simplu să-ți faci
copilul să se îndrăgostească de un anumit produs prin crearea
unei asocieri cu personajul lui favorit. Cercetătorii de la
Cornell au permis la 208 copii, cu vârste cuprinse între 8 și
11 ani, să aleagă între o prăjitură și un măr. Patru zile la rând
copiii au trebuit să facă aceeași alegere, iar cercetătorii au
încercat să le influențeze opțiunea aleasă. În prima zi au pus
un autocolant cu Elmo pe prăjitură. În a două zi au pus pe
măr un autocolant cu același personaj bine cunoscut și foarte
iubit. În a treia zi au pus pe măr un autocolant cu un personaj
necunoscut. În ultima zi a experimentului nu au mai fost puse
autocolante pe alimente, iar copiii au trebuit să aleagă între
măr și prăjitură. În urmă testului s-a concluzionat că cei mici
ar alege mărul de două ori atât timp cât ar avea un autocolant
pe el. Această diferența de frecvența nu a avut loc și în cazul
prăjiturii, cu sau fără sticker.
Diversifică - O alternativă bună la insistențele sâcâitoare cu
care ne chinuim uneori copiii ar fi să le oferim o alimentație
cât mai diversă. Chiar dacă ei par să fi făcut o obsesie pentru
un anumit aliment, să încercăm să le punem la dispoziție mai
multe opțiuni atrăgătoare. Cu siguranță, la un moment dat
vor fi curioși să mai încerce și altceva.
Nu forța copilul! - Nu îl forța și nu-l pedepsi dacă nu mănâncă
tot ce îi oferiți. Nu transforma masa într-un moment stresant.
Presiunea pe care o punem uneori asupra copilului, la
momentul mesei, îl face pe acesta să simtă aversiune față
de mâncare. Copilul va ajunge să asocieze momentul mesei
cu sentimente de umilință, de frică, de dezgust, iar acest
lucru îi poate provoca tulburări foarte grave.

Un procedeu mai simplu consta in introducerea plantelor
medicinale si aromatice fragmentate intr-un saculet dublu de
tifon, cu care se prepara infuzii sau decocturi concentrate, care
sunt introduse apoi in apa de baie.

Cum ai putea să îți faci copilul să mănânce?

Se utilizeaza in special plante care contin uleiuri volatile, taninuri,
alantoina sau alte substante active.

Ca modalitati de extragere a substantelor active se folosesc infuzarea, decoctia, percolarea (curgerea lenta) – in cazul tincturilor
sau antrenarea cu vapori de apa – in cazul uleiurilor volatile.
Pentru obtinerea unor extracte concentrate pentru bai, uleiurile
volatile se dizolva in alcool concentrat sau in tincturi.

Durata bailor este de 20-30 minute si se fac cure de cel putin
trei saptamani.
In mod obisnuit se practica doua feluri de bai:

1. Bai generale. In cada, dupa un dus prealabil, menit sa indeparteze sebumul care acopera straturile pielii, apa se aduce
la temperatura corpului sau putin mai calda (40 grade),
pentru a nu produce contractii si spasme si pentru obtinerea
unei vasodilatatii periferice care sa favorizeze absorbtia substantelor active. Cantitatea de amestec este de 20-25 grame
la un litru de apa (infuzie sau decoct), iar pentru o baie se utilizeaza aproximativ cinci litri de infuzie sau decoct.

2. Bai locale. Se recomanda in cazul unor plagi purulente, al
unor afectiuni articulare sau ginecologice, in hemoroizi,
prostatita, pentru bai de ochi, afectiuni ale scalpului sau
pentru stimularea cresterii parului. Cantitatea de amestec
calculata la un litru de apa va fi mai mare cu 30% pana la
60% decat in cazul bailor generale.

Ceaiurile si amestecurile balneologice se gasesc la plafaruri si
magazine de produse naturiste sub denumirile de „produse
vegetale”, „de uz extern”, „antireumatice”, „antimicotice”,
„antieczematoase” s.a.m.d.
articol de Mihaela Iliescu

