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ROMÂNIA SUB APE

67 de localităţi din 27 de judeţe,
afectate de inundaţii
în ultimele 24 de ore

Conform centralizării din ultimele 24 de ore realizate
de către Centrul Naţional de Conducere Integrată al
Ministerului Afacerilor Interne, angajaţii MAI au
intervenit în 67 localităţi din 27 de judeţe afectate de
inundaţii - Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Botoşani, Cluj, Constanţa, Covasna, Dolj, Gorj,
Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Mehedinţi, Maramureş,
Mureş, Neamţ, Olt, Sibiu, Săşaj, Timiş, Suceava,
Vâlcea, Vaslui şi Capitala.
La nivel naţional sunt mobilizaţi peste 22.000 de
pompieri, jandarmi şi poliţişti cu peste 9.000 de
mijloace tehnice, iar o atenţie deosebită va fi acordată
râurilor din bazinele hidrografice Olţet, Cerna, Olt şi
Lotru (judeţul Vâlcea, Gorj şi Argeş), unde a fost
emisă avertizare hidrologică cod roşu, valabilă până
la ora 20.00.
În ultimele 24 de ore, jandarmii şi pompierii au
intervenit pentru înălţarea digurilor, fiind finalizată
construcţia a şase diguri temporare în judeţul Sibiu
şi, în prezent, se acţionează pentru construcţia unuia
în judeţul Bacău. Totodată, s-a acţionat pentru evacuarea apei din 82 case, 220 curţi, 91 grădini, 133
subsoluri, 38 străzi, două anexe gospodăreşti şi
pentru decolmatarea a 147 de fântâni.
De asemenea, se intervine, în continuare pentru
curăţarea drumurilor acoperite de aluviuni şi pietre.
În prezent, mai sunt închise drumul naţional DN7D în
zona localităţii Titeşti din judeţul Vâlcea şi drumul
judeţean DJ 106E, între localităţile Dobra şi Jina
(judeţul Alba). Pe drumurile DN 64 - judeţul Vâlcea,
DJ 106M - judeţul Alba şi DJ 676G - judeţul Vâlcea,
circulaţia se desfăşoară îngreunat.
La acest moment, rămân evacuate preventiv şase
persoane - două în localitatea Săcel din judeţul Sibiu
şi patru în loc. Jibou din judeţul Sălaj, dar nu sunt
semnalate persoane blocate sau urgenţe medicale
care nu pot fi asigurate din cauza inundaţiilor,
precizează MAI.
Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică,
potrivit raportării distribuitorilor, se înregistrează întreruperi în alimentarea cu energie electrică în trei
localităţi din două Argeş şi Bihor, însumând 215 consumatori, iar pentru remedierea defecţiunilor se
acţionează în teren cu două echipe de intervenţie.

Intervenții cu sute de militari,
în zonele inundate

Peste 800 de pompieri, jandarmi, militari şi voluntari
au intervenit în ultimele zile pentru limitarea sau
înlăturarea efectelor inundaţiilor, care au afectat mai
multe localităţi din judeţul Sibiu.
În perioada 7-10 iulie, în care judeţul s-a aflat sub
avertizări hidrometeorologice de nivel cod galben şi
portocaliu, au fost înregistrate aproximativ 500 de
intervenţii pentru evacuarea apei din gospodării,
pentru înlăturarea aluviunilor sau consolidarea şi
supraînălţarea digurilor. 'Au fost angrenate peste 800
de forţe, dintre care peste 600 de pompieri sibieni,
cu toate mijloacele tehnice din dotare. În sprijinul
acestora, au venit peste 100 de pompieri de la ISU
Hunedoara, ISU Vâlcea, ISU Alba, ISU Arad, ISU
Bihor, ISU Cluj şi ISU Bistriţa-Năsăud.
Pompierii au lucrat împreună cu jandarmi sibieni şi
militari din cadrul Ministerului Apărării Naţionale,
angajaţi ai primăriilor şi lucrători din cadrul Serviciului
de Gospodărire a Apelor, în vederea prevenirii şi
limitării efectelor produse de ploile abundente. S-a
acţionat în vederea: monitorizării zonelor afectate de
vremea rea, evacuării apei acumulate în imobile,
grădini şi culturi agricole, curţi, subsoluri, fântâni,
canale colectoare şi străzi, amenajării a 1.750 de
metri liniari de diguri (hidrobaraje, baraje metalice şi
diguri din saci cu nisip), degajării aluviunilor, a copacilor
şi a pietrelor care blocau drumuri judeţene şi încărcării
a peste 4.500 de saci de nisip.
În perioada menţionată, au fost înregistrate aproximativ
500 de intervenţii şi au fost utilizate la capacitate
maximă un număr de 50 de motopompe', se arată
într-un comunicat de presă al ISU Sibiu. Precipitaţiile
s-au redus în intensitate, la acest moment fiind
ridicate codurile de precipitaţii abundente, dar pompierii
sibieni vor rămâne în teren, în sprijinul populaţiei din
judeţ, până la înlăturarea efectelor produse de
fenomenele hidrometeorologice. 'Nivelul de alertă la
capacitate maximă al unităţii s-a ridicat, iar în această
dimineaţă forţele venite de la celelalte inspectorate
judeţene şi-au încheiat misiunea de intervenţie în
sprijinul ISU Sibiu.
Judeţul Sibiu începe să revină la starea de normalitate.
ISU Sibiu încă mai intervine în localităţile Cristian,
Bungard, Sălişte, Săcădate, Dobârca şi Miercurea
Sibiului pentru evacuarea apei acumulate în subsoluri
şi pe străzi, precum şi pentru monitorizarea celorlalte
zone afectate în ultimele zile de cantitatea mare de
precipitaţii înregistrată', se mai arată în comunicat.

Trump afirmă că SUA au o relaţie
„extraordinară” cu Germania
la câteva ore după ce a criticat
acordul germanilor cu Rusia
privind reţeaua de gaze

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat
miercuri că SUA au o relaţie „extraordinară” cu Germania, la câteva ore după ce a criticat ţara pentru
acordul său privind reţeaua de gaze cu Rusia.
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„Avem o relaţie foarte, foarte bună cu cancelarul,
avem o relaţie extraordinară cu Germania”, a declarat
Trump în timpul unei conferinţe de presă comună cu
cancelarul german Angela Merkel de la Bruxelles,
adăugând că au avut o întâlnire foarte bună în care
au discutat despre expansiunea militară şi piaţa de
schimb.
Trump declarase iniţial, înaintea summit-ului NATO,
că Germania este „controlată total de Rusia”, adăugând
că el consideră că „este foarte trist că Germania are
un acord masiv cu Rusia privind reţelele de gaze şi
petrol, atunci când ar trebui să se protejeze de
Rusia”.
Preşedintele american făcea referire la controversatul
gazoduct Nord Stream 2.
De asemenea, Trump a lăudat-o pe Merkel pentru
„succesul ei extraordinar” şi a prezis o creştere a
pieţei de schimb.
„Aveţi un succes extraordinar şi vă felicit. Un succes
extraordinar. Cred că piaţa de schimb va creşte şi
multe alte lucruri vor creşte dar vom vedea ce se va
întâmpla în următoarele luni”, a declarat Trump.

Liderii NATO au căzut de acord
că este necesară creşterea
cheltuielilor pentru securitate

Liderii NATO au căzut de acord miercuri, în prima zi
a summit-ului de la Bruxelles, să întărească apărarea,
să intensifice eforturile în lupta anti-terorism şi să
împartă responsabilitatea securităţii, se arată într-un
comunicat al organizaţiei.
„Deciziile pe care le-am luat astăzi arată că Europa
şi America de Nord lucrează împreună. NATO oferă
rezultate şi suntem determinaţi să ne păstrăm cei
aproape un miliard de cetăţeni în siguranţă”, a declarat
Secretarul General, Jens Stoltenberg.
Cei 29 de lideri aliaţi au lansat o nouă iniţiativă prin
care NATO va fi pregătită pentru o eventuală situaţie
de urgenţă: 30 de batalioane de infanterie mecanizată,
30 de escadroane aeriene şi 30 de nave de luptă vor
fi pregătite în 30 de zile.
De asemenea, NATO va lansa o nouă misiune de
pregătire militară în Irak şi va spori sprijinul acordat
Iordaniei şi Tunisiei în lupta lor contra terorismului.
Secretarul General al NATO a subliniat din nou
importanţa ca ţările să împartă în mod egal responsabilitatea şi a afirmat că s-a căzut de acord în privinţa
faptului că trebuie mărite cheltuielile pentru apărare.
Opt state vor ajunge cu cheltuielile pentru apărare la
2% din PIB în 2018, iar majoritatea aliaţilor vor atinge
această ţintă în 2024.
În plus, Macedonia va fi invitată să a înceapă discuţiile
de aderare. De îndată ce procedurile pentru modificarea
numelui ţării vor fi încheiate, Macedonia va deveni
membru NATO.
Liderii NATO se vor întâlni cu Finlanda, Suedia şi
Uniunea Europeană miercuri seara pentru a discuta
despre provocările privind securitatea. Joi, ei se vor
întâlni cu preşedinţii din Georgia şi Ucraina iar summit-ul se va încheia cu o întâlnire a tuturor naţiunilor
care susţin misiunea militară a alianţei în Afganistan.
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Preşedintele Klaus Iohannis
a revocat-o pe Laura Codruţa
Kovesi de la conducerea DNA

Preşedintele Klaus
Iohannis a semnat
decretul de revocare a Laurei
Codruţa Kovesi din
funcţia de procurorşef al DNA, a
anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al
şefului statului,
Mădălina Dobrovolschi Pușcalău.
La aproximativ patru ore de la acest anunţ, Ministerul
Justiţiei a comunicat că începe selecţia pentru
ocuparea postului de procuror şef al DNA, după revocarea Laurei Codruţa Kovesi. Ministerul precizează
că această procedură de selecţie se va încheia în 30
iulie. Procurorul Anca Jurma, şef al Serviciului de cooperare internaţională şi programe din Direcţia
Naţională Anticorupţie şi fost consilier al Laurei
Codruţa Kovesi, a fost delegată în funcţia de procuror
şef al DNA, anunţă Parchetul General.
ConformParchetului General, ca urmare a decretului
prin care preşedintele Iohannis a dispus revocarea
din funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie a Laurei Codruţa Kovesi, procurorul
general Augustin Lazăr a emis ordinul de delegare în
această funcţie a procurorului DNA Anca Jurma.
Anca Jurma a îndeplinit pe parcursul a două mandate
atribuţiile de procuror şef al Serviciului de cooperare
internaţională şi programe din cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, iar ulterior a fost numită consilier al
procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
De asemenea, procurorul general Augustin Lazăr
transmite "un mesaj de încredere privind continuarea
cu fermitate a activităţii anticorupţie".
Ministerul Justiţiei a anunţat luni că organizează în
perioada 9 - 30 iulie selecţia procurorilor în vederea
efectuării propunerii de numire în funcţia vacantă de
procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
"Ministerul Justiţiei organizează, în perioada 09 –
30.07.2018, la sediul său din Bucureşti, str. Apolodor,
nr. 17, sectorul 5, cod 050741, selecţia procurorilor
în vederea efectuării propunerii de numire în funcţia
vacantă de procuror şef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie", este anunţul Ministerului Justiţiei.
Postul de procuror-şef al DNA a devenit vacant după
ce decretul semnat de către preşedintele Klaus
Iohannis a fost publicat în Monitorul Oficial.
Potrivit articolului 54 din Legea 303 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul general
al Parchetului Naţional Anticorupţie, adjuncţii acestuia,
procurorii şefi de secţie ai acestor parchete şi procurorul
şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestora
sunt numiţi de preşedintele României, la propunerea
ministrului Justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime
minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror,
pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii
o singură dată.
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Inspecţia Judiciară a declanşat
a patra cercetare disciplinară
faţă de Laura Codruţa Kovesi

Inspecţia Judiciară (IJ) a declanşat o nouă cercetare
disciplinară faţă de fosta şefă a Direcţiei Naţionale
Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, după ce
în conferinţa de presă pe care a susţinut-o în luna
februarie la sediul DNA a citit pasaje din stenograme
dintr-un dosar aflat în curs. Aceasta este a patra
cercetare disciplinară începută de IJ care o vizează
pe Laura Codruţa Kovesi.
Inspecţia Judiciară s-a sesizat imediat după conferinţa
de presă desfăşurată la sediul DNA, au precizat
pentru News.ro surse din cadrul IJ. În cadrul conferinţei,
care a avut loc după propunerea ministrului Justiţiei
de o revoca din funcţie, Laura Codruţa Kovesi a citit
bucăţi din stenograme dintr-un dosar aflat în curs, în
care erau vizaţi procurori de la DNA Ploieşti.
Aceasta este a patra cercetare disciplinară începută
de IJ faţă de Laura Codruţa Kovesi.
Prima acţiune disciplinară în cazul procurorului şef al
DNA a fost declanşată de Inspecţia Judiciară în 12
ianuarie, o acţiune similară fiind declanşată şi în
cazul lui Marius Iacob, procuror-şef adjunct al DNA.
Procurorului şef al DNA i se impută, între altele,
manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii
profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu.
Una dintre abaterile constatate de IJ în cazul lui
Kovesi se referă la înregistrările apărute în spaţiul
public, din timpul unei şedinţe de lucru din 18 iunie
2017.
De asemenea, procurorului şef al DNA i se impută că
"a folosit faţă de colegii procurori un ton superior şi
agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale
de etică şi deontologie ale unui magistrat, de natură
a genera în rândul opiniei publice un sentiment de indignare şi a unui dubiu legitim cu privire la respectarea
principiilor supremaţiei Constituţiei şi a legilor, precum
şi a imparţialităţii procurorilor".
În 11 aprilie, Inspecţia Judiciară a anunţat că a
început o altă acţiune disciplinară faţă de Kovesi, inspectorii judiciari spunând că Laura Codruţa Kovesi
a săvârşit o serie de abateri disciplinare referitoare la
controalele tematice, după ce şi-ar fi desemnat consilierul judecător Dana Tiţian să facă verificări la
două servicii teritoriale.
În 18 aprilie, Inspecţia a anunţat că a început acţiunea
disciplinară faţă de Kovesi, după ce a refuzat de mai
multe ori să se prezinte la audierile Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale
din 2009. Inspectorii spun că prin neprezentarea la
Comisie şi prin necomunicarea informaţiilor solicitate,
Kovesi a afectat onoarea profesională şi prestigiul
funcţiei de magistrat.

USR: Kovesi poate să fie
un candidat al partidului nostru
la prezidenţiale

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat marţi că a
invitat-o pe fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi,
să se alăture formaţiunii, iar după un schimb de
mesaje cu aceasta, ea a spus că apreciază suportul
pe care i-l oferă USR şi se mai gândeşte la propunere.
Barna a mai afirmat că fosta şefă DNA ar putea fi un
candidat la alegerile prezidenţiale.
Faptul că fosta șefă DNA a discutat posibilitatea
intrării într-o formațiune politică este, din punct de
vedere legal-constituțional, un motiv de demitere din
magistratură deoarece magistrații nu au voie să fie
implicați în nici un fel în politică.
news.ro
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT
* Zona de Nord a Bucureștiului se dezvoltă constant
cu noi proiecte rezidențiale destinate în principal
celor care lucrează în proximitatea Pipera-Aviației.
*Conform noilor reguli votate joi de către europarlamentari, cetățenii din țările non-UE vor fi obligați să
obțină o autorizație înainte de a călători în UE.

* Un proiectil exploziv funcțional din timpul celui deal Doilea Război Mondial a fost găsit de un sătean
din Crevenicu (jud. Teleorman), în vreme ce făcea
lucrări la o anexă în gospodărie.

* În urma scufundării unui vas în largul insulei turistice
Phuket din Tailanda, zeci de persoane au fost date
dispărute. Nu există speranțe de a se găsi
supraviețuitori.

de Vasile Bădăluţă

* România a fost lovită de ploi torențiale devastatoare.
Multe râuri și-au ieșit din matcă și au făcut prăpăd
în gospodăriile oamenilor. De mulți ani nu s-a mai
întâmplat așa ceva în țara noastră. Pare că și
natura e împotriva noastră.

* Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, a anunțat pe
Facebook că demisionează din PSD și își va continua activitatea ca europarlamentar. Nu e de mirare.

* Instituții internaționale confirmă faptul că România
are cea mai mare rată de cheltuieli militare din
lume.

* Un băiat de 15 ani a fost răpit din mașina tatălui său
care a fost bătut de două persoane necunoscute.

* După modificarea în forță a Codului Penal, Klaus
Iohannis acuză ”dictatura majorității” iar Liviu Dragnea vorbește din nou despre suspendarea președintelui.

* Pe o stradă din Tg. Neamț, zeci de țigani din două
clanuri rivale s-au luat la bătaie cu bâte și topoare.

* Bacalaureatul 2018 confirmă degradarea învățământului românesc. În loc să se ia măsurile necesare, clasa politică românească, cei mai mulți
guvernanți se luptă cu justiția pentru ”dreptul” de a
fura nestingheriți.

* După mariajul cu prințul Harry al Marii Britanii, miresei, americana Meghan Markle, trebuia să i se facă
o altă biografie, iar Casa Regală i-a făcut rost de
una ”originală”, unde adevărul este omis pe alocuri
și ceea ce e bun este exagerat. De, mireasa trebuie
să aibă biografie ca de prințesă...

* O femeie de 30 de ani din Vaslui a fost arestată pentru că întreținea relații sexuale în prezența propriilor
ei copii. Ce oroare!

* Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercurea trecută în Bundestag (camera inferioară a
parlamentului federal) că modul în care va fi
gestionată migrația spre UE și în interiorul acesteia
ar putea determina supraviețuirea uniunii. Oare
aceasta va supraviețui?

11 iulie, 2018

* Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a declarat că Germania, Austria și Italia vor discuta despre modalitatea de a închide ruta de sud prin care
migranții pătrund în Europa.

* Un seism cu magnitudinea de 3.0 pe scara Richter
s-a produs joi în Anglia. Seismul a fost simțit ca și
când s-ar fi produs două explozii succesive în zona
Aeroportului Gatwick.
* Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ)
au anunțat că au sesizat Curtea Constituțională pe
aspecte de neconstituționalitate cuprinse în legea
de modificare a Codului Penal.

* Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a declarat
că vrea să stopeze complet ambarcațiunile cu
migranți în Italia, adăugând ironic: ”Scopul este ca
cei care vor să vină în Italia să vină cu avionul,
eventual cu clasa I”.
* Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, îi ceruse
acum 4 ani primarului de atunci al Constanței, Radu
Mazăre, bani pentru o brutărie pentru săraci. Au fost
alocați 150.000 lei, bani publici, dar brutăria nu
există nici în ziua de azi. Unde sunt banii?

* În timpul unui spectacol aviatic, un MIG 21 Lancer
s-a prăbușit la Fetești. Pilotul, Florin Rotaru, de 36
de ani, a decedat pe loc. Martorii îl numesc erou
pentru că, zic ei, dacă pilotul s-ar fi catapultat
salvându-și astfel viața, avionul s-ar fi prăbușit și ar
fi fost înregistrați morți și răniți.
* În țara noastră, potrivit sondajului Sociopol, lista personelor publice cu cea mai mare încredere din
partea oamenilor sunt:
- locul I – Raed Arafat
- locul II - Gabriela Firea
- locul III - Klaus Iohannis
- locul IV – Laura Codruța Kovesi
* Fiind uluită de modul strălucit cu care Simona Halep
returnează mingea de tenis pe teren, marea
campioană Martina Navratilova a spus zâmbind: ”Ar
trebui să fie ilegal ce face ea”.

* Într-un articol din Daily News se relatează incidentul
în care, la Londra, un român care conducea o
mașină, a fost înjurat de un irlandez care a aruncat
mai multe obiecte înspre român, în plină stradă, cu
mulți martori.

* Radu Jude a câștigat Globul de Cristal, marele premiu al Festivalului de Film de la Karlovy Vary, cu filmul ”Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca
barbari”.
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* Inundațiile și alunecările de teren au făcut cel puțin
50 de victime în Japonia; alte zeci de persoane sunt
date dispărute, fără speranța de a fi găsite în viață.
Peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuați din
zonele periculoase.
* Un român a declarat că a plătit 135 de euro amendă
în Paris pentru că și-a verificat corespondența când
se oprise la un semafor. El a spus: ”În Franța te
pocnește amenda și dacă folosești un telefon întro mașină care staționează”.

* Sute de persoane merg zilnic la Băile Valea Stelii
din Băicoi pentru cură de nămol care ajută la
tratarea reumatismului. Unele persoane dorm în
mașină ca să poată să stea mai multe zile la tratament.

* Președintele filipinez Rodrigo Duterte a declarat că
va demisiona dacă cineva îi va putea demonstra că
Dumnezeu există. Cu două săptămâni înainte, el
spusese că Dumnezeu este ”prost”. Acum vrea să
arate că nimeni nu va veni în fața lui ca să demonstreze existența Domnului.
* Discursul primului ministru al României, Viorica
Dăncilă, a determinat Google să introducă o nouă
limbă în meniul Translate (Traducere): limba
dăncileză! Evident că aceasta este o glumă, dar numeroasele greșeli de exprimare ale primului ministru nu sunt deloc o glumă!

LA ORA DE UMOR

- Salut, amice. Am să te rog ceva: nu-i mai scrie prietenei mele. Vrei probleme?
- Și dacă vreau?
- OK, atunci notează: dacă un tren circulă cu 83 kilometri pe oră, pe o distanță de 877 kilometri, cât timp
face până la destinație?
- Lasă, frate, ia-o ușor, ce te ambalezi așa? Bine, nui mai scriu, o las...
***
- Ascultați aici ce am auzit aseară la o bere. Niște
inculți spuneau că ei nu s-ar urca niciodată într-un
avion care este pilotat de o femeie. Auzi ce idee!
- De ce crezi că ideea nu e bună?
- Păi uite de ce: avionul nu trebuie să-l dai cu spatele
și nici nu trebuie parcat lateral, așa că poți să te urci
liniștit într-unul condus de o femeie.

VORBE ÎNȚELEPTE
de Tudor Mușatescu

Dacă într-o vorbă îndeși mai mult decât încape,
devine vorbă goală.
***
E frumos să fii bun, dar trebuie să fii și bun la ceva.
***
După invidia și insultele altora îți dai mai bine seama
de propria ta valoare.
***
Dragostea este sentimentul care vine în galop și dispare în vârful picioarelor. Dragostea a murit în momentul în care rămâi singur în doi.
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CERTIFICATELE DE NAȘTERE (3)

certificatele de naştere emise în alt stat decât România nu sunt
acceptate şi trebuie să fie înscrise / transcrise la serviciul de
stare civilă competent sau la misiunea diplomatică / oficiul
consular competent.
- hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere
şi punere în executare.
- la ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârstă sub 14 ani este
necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului,
în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei
împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în
original.
- documentele se depun de către ambii părinţi/un singur
părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită.
Cererile de paşapoarte se aprobă de autorităţile competente
din România, paşapoartele sunt confecţionate în România.
Termen de eliberare
Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic se
soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg
de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:
- 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor pentru eliberarea
paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
- 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea
paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.
Ridicarea paşaportului simplu electronic
Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public
comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României în străinătate, de titular sau de persoana
care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceştia
printr-o procură specială autentificată.
Opţiunea privind locaţia de unde se ridică paşaportul simplu
electronic o va face solicitantul la momentul depunerii cererii,
sau ulterior, dacă este cazul, pe baza unei cereri scrise.
La cererea scrisă a solicitanţilor paşapoartele pot fi remise şi
prin poştă sau serviciu de curierat rapid şi securizat, pe propria
cheltuială: solicitantul va depune la misiunea diplomatică, la
momentul depunerii cererii, un plic pre-plătit autoadresat.
Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are
obligaţia ca, la eliberarea paşaportului simplu cu menţionarea
statului de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă
existenţa domiciliului în România emis de autorităţile române,
dacă această formalitate nu a fost efectuată la depunerea
cererii de eliberarea a paşaportului CRDS.

PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC PENTRU CETĂȚENI
ROMÂNI MINORI CU VÂRSTA SUB 14 ANI CU DOMICILIUL
ÎN STRĂINĂTATE
Paşaportul simplu electronic este documentul de călătorie care
se eliberează , la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile
de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.
Cetăţenii români minori trebuie să aibă propriul document de
călătorie – NU mai pot fi incluşi în documentul de călătorie al
părintelui/ părinţilor.
Minorul poate deţine paşaport cu domiciliul în străinătate doar
dacă cel puţin unul dintre părinţi are deja paşaport cu domiciliul
în străinătate sau dacă solicită, o dată cu minorul, eliberarea
unui asemenea paşaport.
Prezenţa personală la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular
a minorului şi a părinţilor este obligatorie.
În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la
unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic cu
menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul
celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.
Declaraţia de acord privind schimbarea domiciliului minorului
trebuie să fie autentificată, în ţară de notarul public, iar în
străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României ori de autorităţile străine competente;
Emiterea paşaportului simplu electronic în cazul în care există
neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului
minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi
exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor
situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în
condiţiile legii.
Condiții
Cetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport simplu
electronic trebuie să aibă atribuit în mod obligatoriu un Cod
Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în certificatele de
stare civilă româneşti sau în documentele de identitate (carte
de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate,
paşaport).
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NOTĂ:
- cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau
un paşaport simplu electronic valabil şi, doar în anumite
situaţii prevăzute în lege, pot deţine, concomitent, şi un
paşaport simplu temporar;
- cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari ai unui paşaport
simplu temporar şi ai unui paşaport simplu sau paşaport
simplu electronic valabil, au obligaţia ca, în termen de 15 zile
de la încetarea situaţiilor prevăzute în lege sau la eliberarea
unui paşaport simplu electronic, să predea autorităţilor competente paşaportul simplu temporar.
Paşaportul simplu electronic conţine date biometrice (impresiuni
digitale şi imaginea facială). Aceste date sunt înscrise în mediul
de stocare electronică (microcip).
RECOMANDARE: Pentru asigurarea unei bune calităţi a
fotografiei este necesară vestimentaţie de culoare închisă
La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă
capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia
feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie,
preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit,
pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la
baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără
umbre de lumină.
În cazul paşaportului simplu electronic nu există posibilitatea
scanării fotografiei titularului.
Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor
digitale următoarele categorii de persoane:
- minorii sub vârsta de 12 ani;
- persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este
fizic imposibilă.

Se preia semnătura electronică a titularului, cetăţean român cu
vârsta de 14 ani împliniţi în momentul depunerii cererii.
În situaţia în care solicitantul şi-a schimbat numele sau prenumele
în străinătate prin căsătorie sau pe cale administrativă, cererea
pentru eliberarea paşaportului poate fi depusă numai după înscrierea certificatului de căsătorie străin în registrele de stare
civilă române, respectiv după înscrierea menţiunilor cu privire
la această schimbare în actele de stare civilă române.
Paşaportul simplu electronic poate fi:
- cu domiciliul în România
- cu menţionarea ţării de domiciliu (CRDS)
Valabilitatea
- 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani;
- 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.
Valabilitatea paşaportului simplu electronic, indiferent de vârsta
titularului, nu poate fi prelungită.
Depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic
Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se
depun personal de către solicitanţi:
- în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă
au domiciliul sau, după caz, reşedinţa
- în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României
Prezenţa personală la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular
a solicitantului de paşaport simplu electronie este obligatorie la
momentul depunerii cererii
Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic
pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a
mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.
Reglementările legale in vigoare NU permit depunerea cererilor
pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură
specială sau prin poştă.
Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, în
cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu,
pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal
sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului
fiind obligatorie.
NOTĂ:
În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea
dovezii eliberate de autorităţile de poliţie, însoţită de o traducere
în limba română efectuată de un traducător autorizat.
Pierderea paşaportului se declară de către părinţi la sediul
Secţiei consulare, la depunerea cererii de eliberare a unui nou
document de călătorie.
În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul
distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să
facă posibilă identificarea documentului.
Lista traducătorilor poate fi solicitată misiunilor diplomatice şi
oficiilor consular ale României în străinătate.

Acte necesare
Documentele necesare:
- certificatul de naştere românesc al minorului;
- paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
- document(e) de identitate al părinţilor/ al unuia dintre părinţi,
al reprezentantului legal/ al persoanei împuternicite, aflate în
termen de valabilitate;
- documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu al
părinţilor/părintelui sau al reprezentantului legal, împreună
cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte
dreptul legal de şedere pe teritoriul statului respectiv;
- dovada achitării taxelor consulare, completată pe numele minorului.
Toate documentele trebuie prezentate în original și fotocopie.
NOTĂ:
- actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de
autorităţile străine pot fi acceptate numai după efectuarea înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă române,
potrivit legii;
- în cazul în care există diferenţe între nume şi prenume înscrise
în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în
paşaportul simplu electronic, cu menţionarea statului de
domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai
după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe
actul de stare civilă;
- dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:
- paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;
- paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului
legal, după cum urmează:
1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au
domiciliul în acelaşi stat; sau
2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte,
prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului
sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a
stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă
definitivă şi irevocabilă, ori rămasă definitivă pentru procesele
începute cu data de 15 februarie 2013;
3. paşaportul părintelui supravieţuitor;
4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin
hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori
al părintelui care exercită singur autoritatea părintească în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi
irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase
definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie
2013;
5. paşaportul reprezentantului legal;
Cererile de paşapoarte se aprobă de autorităţile competente
din România, paşapoartele sunt confecţionate în România.
Termen de eliberare
Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic se
soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg
de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:
- 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor pentru eliberarea
paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
- 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea
paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.
Ridicarea paşaportului simplu electronic
Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public
comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României în străinătate, de titular sau de persoana
care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceştia
printr-o procură specială autentificată.
Opţiunea privind locaţia de unde se ridică paşap ortul simplu

electronic o va face solicitantul la momentul depunerii
cererii, sau ulterior, dacă este cazul, pe baza unei cereri
scrise.
La cererea scrisă a solicitanţilor paşapoartele pot fi remise
şi prin poştă sau serviciu de curierat rapid şi securizat, pe
propria cheltuială: solicitantul va depune la misiunea
diplomatică, la momentul depunerii cererii, un plic preplătit autoadresat.
Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate
are obligaţia ca, la eliberarea paşaportului simplu cu
menţionarea statului de domiciliu, să predea actul de
identitate care atestă existenţa domiciliului în România
emis de autorităţile române, dacă această formalitate nu
a fost efectuată la depunerea cererii de eliberarea a
paşaportului CRDS.
(continuare în ediția următoare)
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Legea Neglijenţei în Statele Unite

eglijență contributorie este o doctrină sub care, în forma ei cea mai pură, cel
care vatamează o altă persoană in mod neglijent nu este răspunzător pentru
daunele victimei dacă persoana vătămată a fost si ea însăși neglijentă în cel mai
mic grad. De exemplu, un pieton care traversează strada intr-un loc interzis este
lovit de un automobilist. Dacă accidentul s-a intâmplat intr-un stat in care se aplică
legea de neglijentă contributorie in forma ei cea mai pură, pietonul nu va putea recupera nicio daună impotriva automobilistului, chiar dacă pietonul poate dovedi
că el a fost numai parțial de vină si că soferul a avut o vina sporită, era băut si
conducea cu viteză mult mai mare decâ cea prevăzută de lege.
Legea neglijenței contributorie îsi are originea in Anglia. Acestă doctrină a fost adesea folosită de către angajatorii care incercau să se protejeze in procesele intentate
de muncitorii lor răniți in accidente de muncă. Adesea ei sustineau că vătămările
angajatilor s-au produs din neglijenta acestora, si nu din conditile inferioare de
muncă pe care angajatorii le-au creat.
Pentru a remedia injustitia care rezulta adesea din aplicarea legii de neglijentă
contributorie, multe state au adoptat legea neglijentei comparative. În cadrul acestui sistem, compensarea unei victime se bazează pe o comparație intre neglijența
pârâtului si cea a reclamantului.
In exemplul pietonului rănit în timp ce traversa strada din scenariul de mai sus,
dacă se consideră că șoferul beat a avut 80% din vină si pietonul a avut numai
20% din vină, pietonul ar putea colecta 80% din daunele produse de accident.
Bineinteles, formulele folosite pentru a face astfel de determinări pot fi complicate și uneori chiar arbitrare. De obicei, juriul determină
gradele de vină a celor implicati.
Într-una din formele modificate de neglijență comparativă, spre
exemplu cea adoptată in Statul New Jersey, reclamantul poate
recupera numai în cazul in care neglijența lui sau a ei "nu este
mai mare decat neglijența tuturor celoralte persoane responsabile”. Vezi N.J.S.A. 2A:15-5.1, care prevede:

Contributory negligence; elimination as bar to recovery; comparative negligence to determine damages

Contributory negligence shall not bar recovery in an action by any
person or his legal representative to recover damages for negligence
resulting in death or injury to person or property, if such negligence
was not greater than the negligence of the person against whom recovery is sought or was not greater than the combined negligence of the persons
against whom recovery is sought.
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Any damages sustained shall be diminished by the percentage sustained of negligence attributable to the person recovering.

New York-ul, pe de altă parte, foloseste doctrina neglijentei comparative in cea
mai pură forma a ei. Astfel, in exemplul de mai sus, dacă soferul new yorkez ar
avea numai 20% din vină si pietonul 80% din vină, iar daunele pietonului ar fi de
$100,000.00, pietonul nu va pierde procesul si va putea recupera de la sofer (sau
mai bine zis de la asigurarea acestuia) suma de $20,000.00. Vezi McKinney’s
CPLR 1411, care prevede:

1411. Damages recoverable when contributory negligence or assumption of risk
is established

In any action to recover damages for personal injury, injury to property, or wrongful
death, the culpable conduct attributable to the claimant or to the decedent, including contributory negligence or assumption of risk, shall not bar recovery, but the
amount of damages otherwise recoverable shall be diminished in the proportion
which the culpable conduct attributable to the claimant or decedent bears to the
culpable conduct which caused the damages.

După cum vă dati seama, legile diferă mult de la stat la stat si fiecare caz prezintă
nuante diferite care pot duce la rezultate opuse. De multe ori, cazul se poate introduce in mai mult decât un singur stat. In astfel de cazuri, un avocat abil va
trebui să determine legea cărui stat va fi mai benefică clientului si să actioneze în
consecintă.
Avocat Robert Popescu
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CE INGRIJOREAZA MAI TARE
AMBASADELE: CODURILE PENALE ORI
PETROLUL DIN MAREA NEAGRA?

Joi, 28 iunie, a debutat cu un comunicat comun
surprinzător din partea mai multor state ale lumii, 12,
brusc îngrijorate de soarta legilor justiției din România.
Apelul a produs agitație mare la noi, dînd apă la
moară adversarilor PSD. Marea întrebare e dacă nu
cumva respectivul comunicat nu maschează, abil, un
altul, care îi doare mult mai tare pe unii parteneri ai
țării noastre decît codurile penale.

„Noi, partenerii şi aliaţii internaţionali ai României,
facem apel la toate părţile implicate în modificarea
Codului Penal şi a Codului de procedură penală să
evite schimbările care ar slăbi statul de drept sau capacitatea României de a lupta împotriva infracţionalităţii
şi corupţiei” se arată în mesajul celor 12 ambasade
ale SUA, Belgia, Canada, Danemarca, Elveţia,
Finlanda, Franţa, Germania, Luxemburg, Olanda,
Norvegia și Suedia.
O listă cam ciudată: cîteva țări membre ale UE,
cîteva țări europene din afara UE plus două de pe
continentul nord-american. Cum s-au găsit între ele
și au decis la comun să susțină respectivul comunicat?
Au fost și alte țări importante, precum Marea Britanie,
Italia, Spania, Japonia ori Austria care au fost solicitate,
dar au refuzat să semneze? S-au tras bilețele dintr-o
pălărie?
Pe undeva, apelul de ieri amintește de straniul demers
al ambasadei Suediei, de acum doi ani, de a face un
film omagial despre Laura Kovesi, în care ambasadori
străini (SUA și Finlanda) îi aduceau acesteia osanale.
Filmul era difuzat, reamintim, într-un moment dificil
pentru Kovesi, cînd criticile la adresa ei începeau să
se întețească, chiar șefa DNA vorbind cu acel prilej
despre presiunile tot mai mari la adresa ei.
Și apelul de ieri aduce mai degrabă a improvizație
grăbită, genul de acțiune inițiată de cineva și prezentată
altora prin telefon întru susținere: ”Te bagi?”
Care ar fi în acest caz, însă, rostul unui asemenea
demers?
O ipoteză ar fi că un stat (sau mai multe), cu mare
greutate, a vrut să bată șaua ca să priceapă iapa; un
mesaj prin care României să i se transmită că trebui
să se dea pe brazdă urgent dacă nu vrea să-și strice
imaginea și mai rău.
României sau, mai degrabă, PSD.
Pentru că, interesant de remarcat, tot joi, ambasada
SUA a mai transmis un mesaj, rămas în umbră.
Unul care sună cam așa:
”Conferinţa Mondială a Gazelor tocmai s-a încheiat
la Washington. SUA sprijină de mulţi ani securitatea
energetică europeană şi diversificarea surselor şi
rutelor de tranzit. România are o oportunitate
extraordinară de a adopta o legislaţie care să permită
exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea
Neagră. Producţia viitoare de gaze din Marea Neagră
va aduce beneficii tuturor românilor, generând venituri
masive pentru economia românească, trimiţând un
semnal puternic investitorilor din întreaga lume şi
transformând România în lider regional în eforturile
de sprijinire a securităţii energetice”.
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Comunicatul mai face o trimitere la un interviu oferit
presei de la noi, zilele trecute, de Sandra Oudkirk,
secretar asistent adjunct pentru diplomaţie energetică
în cadrul Departamentului de Stat al SUA, în carea
aceasta își exprimă nemulțumirea profundă față de
tărăgănarea, de către actuala putere, a adoptării legii
care ar da undă verde exploatării gazelor din Marea
Neagră.
”Este un subiect pe care Ambasada îl discută, pe
care Guvernul SUA îl discută, pe care eu l-am discutat
cu reprezentanţi ai instituţiilor româneşti, atât cu cei
de la Washington, cât şi cu cei de la Bucureşti care
au venit în vizită la Washington. Cred că există un
nivel foarte amplu de conştientizare că adoptarea
legii offshore este o cerinţă de bază pentru producţia
offshore de gaze naturale” a spus Oudkirk.
Legea în cauză e pe ordinea de zi a Comisiei de
industrii a Camerei Deputaților; dacă e nu e adoptată
pînă în toamnă, avertiza emisarul american, lucrurile
se vor complica serios, iar giganții energetici americani
nu vor mai putea face investițiile de rigoare. ”Nu aş
vrea să atribui cele întâmplate unei rele intenţii” mai
spunea americanca.
Problema e că amintita comisie, condusă de un
pesedist, a cerut amînarea dezbaterii pînă pe 27
septembrie, ceea ce ar cam depăși termenul convenabil
americanilor.
Simultaneitatea apariției celor două comunicate, cel
american privind afacerile unor mega-companii
petroliere și cel americano-european privind codurile
penale ridică în mod clar întrebarea care dintre ele
exprimă cu adevărat îngrijorarea unor parteneri ai
României.
Cel privind soarta corupției de la noi, ori cel legat de
exploatări de miliarde de dolari, în anii care vin, în
beneficiul unor giganți ai afacerilor internaționale?
Și care dintre ele a fost încropit doar pentru a-l
masca pe celălalt?
Bogdan Tiberiu IACOB - inpolitics.ro

Ofensivă ungară împotriva
României, pe tema gazelor din
Marea Neagră

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto,
lansează la Washington acuzații dure la adresa
României. Aflat în Statele Unite pentru a se întâlni cu
ministrul american al Energiei Rick Perry, ministrul
ungar de externe afirmă că aprovizionarea cu energie
a Europei Centrale este o problemă de securitate,
susținând că este necesară menținerea presiunilor
asupra României pentru ca țara noastră să înceapă
extracția de gaze naturale din Marea Neagră.
Se întâmplă la o zi după ce Kristof Terhes, șeful
transportatorului maghiar de gaze FGSZ, a avut o
ieșire deplasată chiar la București, afirmând că
România nu poate consuma toată cantitatea de gaze
deținută în Marea Neagră, fiindcă doar 30-35% din
populație este conectată la rețeaua de gaze, în timp
ce în Ungaria este vorba de 95%. „Nu aveți petrochimie,
nu puteți folosi gazele naturale ca materie primă. Ce
faceți cu gazul? Îl ardeți, faceți un foc mare?”, s-a întrebat retoric Terhes la o întâlnire cu jurnaliștii români.
La Washington, Szijjarto a acuzat România de nerespectarea angajamentelor internaționale în privința
interconectării conductelor de gaze și asigurării
reversibilității fluxurilor de gaz, conform celor de la
MTI, citați de Agerpres. De asemenea, oficialul a mai
adăugat că este important ca presiunea asupra
României să fie menținută astfel încât extragerea
gazului din rezervele sale din Marea Neagră să
înceapă până în 2022.

Legea offshore.
PAH: ”Ce-i aia că pleacă
investitorii? Care investitori?”

”Și, totuși, cum să votezi împotrivă sau să te abții de
la vot în cazul unei legi care presupune ca țara ta să
câștige mai mulți bani din concesionarea propriilor
resurse? Care pot fi argumentele? Ce-i aia că pleacă
investitorii? Care investitori? Ăia care eu investit deja
niște miliarde de dolari în explorare nu pleacă, stați
liniștiți. Deci, care sunt argumentele? De ce să vrei
să câștigi mai puțin spre nesemnificativ, când poți să
câștigi mai mult?” a scris Patrick Andre de Hillerin pe
pagina sa de facebook.
Ironie maximă
Ironic, Patrick Andre de Hillerin a mai scrie, în aceeași
postare: ”Vreau și pe această cale să mulțumesc
următorilor: Mark Beacom, CEO Black Sea Oil &
Gas, Cristian Pantazi, Dan Tăpălagă și Redacția
g4media, Claudia Pîrvoiu, Hotnews.
Dacă nu ar fi început să se agite la începutul lunii
mai pe tema legii offshore, aceasta ar fi rămas un
subiect pentru cunoscători, trecut pe sub masa parlamentului pe șest.
Domnilor, doamnă, asta înseamnă să fiți influenceri.
Datorită dumneavoastră, mai mulți oameni s-au prins
că e ceva dubios la legea respectivă, că prea militați
pentru trecerea ei prin parlament fără dezbatere
reală. Felicitări!” a mai scris PAH pe pagina sa.
Unde dai și unde crapă
Ironia este că ținta celor menționați nu a fost rezultatul
din Camera Deputaților, ci trecerea formei adoptate
de Senat. Mai mult, pe site-urile unora dintre cei
menționați, au și apărut imediat reacțiile virulente ale
companiilor nemulțumite.
Camera Deputaţilor a adoptat luni seară proiectul de
lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de
acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore.

Prețul apartamentelor
din România, creștere majoră.
Cea mai mare din Europa

Preţul locuinţelor în zona euro a crescut cu 4,5%, iar
în Uniunea Europeană cu 4,7% în primul trimestru
din 2018, comparativ cu perioada similară din 2017,
un avans mai mare fiind înregistrat în România, unde
preţul locuinţelor a crescut cu 6,6% în ritm anual,
potrivit datelor publicate marţi de Oficiul European
de Statistică (Eurostat).
În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri
anuale ale preţurilor la locuinţe în primele trei luni din
acest an au fost raportate în Letonia (13,7%), Slovenia
(13,4%), Irlanda (12,3%) şi Portugalia (12,2%), în
timp ce preţurile au scăzut în Suedia şi Italia (ambele
cu 0,4%) şi Finlanda (cu 0,1%).
Comparativ cu trimestrul patru din 2017, preţurile
locuinţelor au crescut cu 0,7% în Uniunea Europeană
şi cu 0,6% în zona euro, în perioada ianuarie - martie
2018.
În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri
trimestriale ale preţurilor la locuinţe au fost raportate
în Letonia (7,5%), Ungaria şi Slovenia (ambele cu
4,4%) şi Portugalia (3,7%), iar cele mai semnificative
scăderi au fost raportate în Malta (cu 4,7%), Cipru
(cu 1,8%) şi Suedia (cu 0,8%).
România a fost peste media UE, cu un avans trimestrial
de 2,1% în perioada ianuarie - martie 2018.
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Catastrofa din învățămîntul superior

Studenți care peste câteva luni vor deveni profesori dar folosesc
cratima în,,îi”, sunt ,,obijnuiți” să ,,de-a” examen și habar nu au de
vreun poem englez de acum două secole, deși sunt anul III la
Română-Engleză. Învățământul românesc e prăbușit cu totul, susține prof.univ. Dan Ungureanu, de la Universitatea București.
Predau profesori care fac greșeli de clasa a șasea. Studenți care în
urmă cu 15 ani ar fi căzut la admitere, absolvă acum cu diplomă.
Universitatea analfabetilor - Catastrofa învățământului universitar
autor: DAN UNGUREANU – prof. univ. Universitatea Bucureşti
Le-am cerut studenţilor mei, anul III la Română-Engleză, să comenteze, în engleză, un poem englez din secolul XIX, la
alegere. Trei sferturi n-au putut numi nici un poet englez din
secolul XIX şi nici o poezie (deşi au studiat în anul II Byron, Coleridge, Wordsworth, Shelley). Unul a povestit un roman de
Dickens. Cinci au povestit piesa de teatru “Romeo şi Julieta”
(numită alternativ “roman”,“novel”, ori “poem”). Restul de cincisprezece din şaizeci, care şi-au amintit totuşi o poezie, au
scris totuşi în engleză. Am corectat mai jos greşelile lor :
– pluralul lui “viu” nu e “vi”, ci “vii”;
– verbul “a lua” nu se scrie “i-au”;
– “Obijnuit” e incorect;
– “îi” nu se scrie despărţit, “î-i”;
– “să de-a” e incorect (corect e “să dea”);
– nu se zice “propiu”, ci “propriu”;
– “them” nu poate înlocui “their”;
– nu se poate spune “them mother” în loc de “their mother”;
– “intitulated” nu există în engleză (conform Merriam-Webster
Dictionary);
– “combinated” nu există în engleză;
– “to enjoy of life” e incorect ( verbul “to enjoy” e tranzitiv);
– “writted” e incorect, în loc de”wrote“;
– “poetry” nu e identic cu “poem”;
– “lirycs” nu e ortografiat corect, şi cu siguranţă nu înseamnă
textul unei poezii, ci versurile unui cântec;
– “roman” nu există în engleză, corect e”novel“;
– “disapointness” nu există, corect e”disappointment“;
– “beautifuly thing” e incorect;
– “tryed” e incorect;
– “gaves” nu există (corect “gives” sau”gave“);
– “tooked place” e incorect;
– tabloul “Gioconda” nu e de Picasso, ci de Leonardo da Vinci;
– “Romeo and Juliet” nu e un roman;
– “Romeo and Juliet” nu e un poem;
– Shackspear nu se scrie astfel.
Dacă se dădea admitere la facultate, ei ar fi căzut la admitere.
Toţi aceşti tineri vor deveni profesori de limba engleză şi română
peste trei luni. Îmi este inexplicabil cum asemenea studenţi pot
deveni profesori, când în orânduirea veche,”bolşevică şi
totalitaristă”, ei n-ar fi putut nici măcar trece admiterea.
Paradoxal, se face mai multă şcoală la liceu decât la Universitate:
la liceu, profesorii pot încă să lase repetenţi elevii care nu învaţă,
fiindcă liceul e gratuit, iar profesorii nu sunt plătiţi după numărul
de elevi. Studenții sunt mai prost pregătiţi decât elevii de liceu.
Le-am cerut celor şaizeci de studenţi ai mei referate. Din şaizeci,
mi-au dat referate vreo 20. Din ele, zece erau transcrise (copy –
paste) de pe un sit de internet, http://www.referat. ro/.
O vină pentru această situaţie o are aşa-numitul “învățământ
axat pe competenţe“. În noul sistem, elevii, vezi Doamne, “nu mai
tocesc date seci, ci dobândesc competenţe“. Mare este confuzia
din capetele pedagogilor de şcoală nouă! Există materii axate pe
competenţe (a învăţa engleză, franceză ori muzică, înseamnă să
ştii a vorbi engleză, franceză, respectiv să cânți, să fluieri sau să
fredonezi melodii). Există materii bazate pe cunoştinţe (istoria,
geografia, anatomia şi zoologia, de pildă). Există materii intermediare,
ca biologia şi chimia, în care competenţele şi cunoștințele sunt
complementare. Cultura generală e alcătuită doar din cunoştinţe.
Educaţia “axată pe competenţe” naşte monştri, fiindcă a şti cine a
pictat Gioconda e o cunoştinţă, nu o competenţă!!!
O altă studentă, tot de anul III la Litere, mă înştiinţează că
“poetul ei preferat e Macedonski, autorul frumosului poem
Mistreţul cu colţi de argint“. Pe vremea mea, a numi pe cineva
“autorul meu preferat” presupunea măcar să-i poţi identifica
poeziile. Se presupune că un absolvent de engleză ştie, după
trei ani că în engleză, ca “romanul” se numeşte “novel”.

Universitatea zulusă
Conform cu situl QS (Quacquarelli Symonds)
World University Rankings = Clasificarea mondială a universităţilor
conform criteriului Quacquarelli Symonds):
– Israelul, o ţară mică, cu suprafaţa cât a Moldovei, are trei
universităţi pe locurile 102, 114 şi 132 din lume;
– Carolina din Praga e pe locul 230 în lume;
– Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta e pe locul 400;
– Universitatea Bucureşti e pe locul 500, lângă Universitatea din
Szeged (populaţie 166.000 locuitori), Universitatea Kwazulu din
Africa de Sud, din Bangladesh, Kazahstan şi Sri-Lanka;
– Universitatea din Liubliana e pe locul 400;
– Universitatea Iagelona din Polonia e pe locul 302;
– Universitatea Ben Gurion, din deşertul Neghev, e pe locul 323;
– Universitatea Babeş-Bolyai este după locul 600, lângă nişte
universităţi saudite, sri-lankeze şi kazahe (după principiul:
“nisip, junglă, nisip”).
Clasificarea academică a universităţilor din întreaga lume, a Institutului de Pedagogie al Universităţii Jiao Tong se opreşte la
primele 500 de universităţi din lume, unde pe la coadă se află
Universitatea Kwazulu Natal, cea din Liubliana şi cea din
Wellington, Noua Zeelandă. Universitatea din Bucureşti are de
ajuns din urmă universitatea zulusă din Durban, cea slovenă
(Liubliana, 280.000 locuitori) şi cea din Wellington (386.000
locuitori, la capătul lumii, în largul Pacificului).
Învățământul românesc e prăbuşit cu totul. Predau profesori care
fac greşeli de clasa a şasea. Absolvă cu diplomă, studenţi care
acum 15 ani ar fi căzut la admitere. Conduc doctorate oameni
total necalificaţi. Comisia centrală de acreditare a titlurilor universitare
face conducători de doctorat în glumă. Nu se mai miră nimeni că
n-avem universităţi remarcabile cu cercetători remarcabili, când
înşişi conducătorii de doctorat se fac din carton lipit cu aracet.
Codă
Problema universităţilor din România nu e să ajungă din urmă
cine ştie ce universităţi vestice. Problema universităţilor noastre
e să ajungă din urmă nivelul liceelor româneşti din 1988. Şi
atunci mai vorbim! Educaţia e singurul domeniu în care nu se
vorbeşte de “greaua moştenire a comunismului”. Regimul de
debandadă, numit “democraţie”, şi miniştrii incapabili şi iresponsabili
au transformat învățământul românesc într-un haos. Din toţi
olimpicii internaţionali români de anul trecut, unul singur s-a
înscris (de nevoie!!!) la Universitatea din Bucureşti, fiindcă nu
ştia engleză, ca să devină bursier la o Universitate străină.
Fac încă patru profeţii :
1. Peste cinci ani nici un licean olimpic nu se va înscrie student
în vreo universitate română.
2. Peste zece ani, nivelul de analfabetism (!!!) al studenţilor
români va fi acelaşi ca cel pe care l-am pomenit mai sus.
3. Peste zece ani nici o universitate românească nu va intra în
lista primelor 500 de universităţi din lume, iar kazahii, saudiţii,
sri-lankezii şi zuluşii ne vor privi ca şi acum, de sus.
4. Nici peste zece ani Ministerul Educaţiei nu-şi va decupa din
presă un articol despre starea învățământului românesc, ca
să-l aibă la îndemână.
Cine e de vină?
Problema nu este doar a învățământului. Ci este mult mai
gravă: ține de economie si de decăderea pieței muncii din
România. Iar vinovatul e cel care a produs toate astea:
· Statul, care după absolvire, a angajat in masa analfabeții si
le-a dat si salarii babane: bugetarii care freacă dosare pline
de greșeli, au salariu dublu față de privat! In ultimii 7 ani,
numărul angajaților de stat s-a dublat, salariile s-au triplat (mai
ales in învățământ), deși nivelul angajaților de stat s-a
prăbușit.
· Statul, care a mărit in permanență nivelul salariului minim si a
forțat si firmele private sa-i “răsplătească” pe imbecili.
Socialiștii au făcut “protecția sociala” a incompetenților, ocazie
cu care s-au îmbogățit si ei din greu (ca orice socialist respectabil).
· Daca statul n-ar mai fi avut nici un angajat (zero funcționari,
externalizare totală a serviciilor), toți absolvenții ar fi fost
obligați sa cerșească o pâine la ușa firmelor private. Iar firmele
private nu dau o ceapa degerată pe diploma ta: ci doar pe câți
bani poți să produci!
· Daca statul n-ar fi garantat un salariu minim pentru orice bou
cu diploma, boii respectivi ar fi primit in loc de bani…paie.
Adică exact ce merita.

Iată de ce, eu sunt optimist. Pentru ca statul român e in stare
de faliment. A început sa concedieze profesori, polițiști, mineri,
postași, avocați din oficiu (după ce, ani de zile, i-a angajat cu
găleata si i-a plătit cu lopata). Jaful de bani al socialiștilor a
ajuns la final.

De acum înainte lucrurile vor fi simple: ai o diplomă? Am! Ți-o
recunoaște statul? Sigur! Păi atunci, sa-ti dea statul salariu!
Hahaha…Aaaa, stați, ca statul concediază, nu angajează:
vroiam sa mă angajați dumneavoastră… Zău? Pai eu nu dau
doi bani pe diploma ta, analfabetule! Daca te pun sa scrii o
ofertă, nu ești capabil: nici in română, nici in engleză!
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Strategia națională de educație
parentală, se vrea trimiterea
părinților români la reeducare,
după „Modelul elvețian”,
promovat de ONG-uri

ActiveNews a informat despre „Strategia națională de educație
parentală 2018-2025”, proiect al Ministerului Educației Naționale
care a intrat în atenția publică după ce a fost contestat de mai
mulți lideri ai societății civile pentru că ar urmări „reeducarea
părinților” în spiritul noilor ideologii corect politice. Mai mult,
pentru a veni în ajutorul celor care vor să participe la dezbatere,
ActiveNews a pus la dispoziție un model de sesizare. Documentul
ajuns acum în atenția publică pare însă a fi clocit mai demult în
laboratoarele MEN, proiectul de inspirație occidentală fiind promovat, desigur, de câteva ONG-uri.
Adică de prin 2015, când, după cum informa Mediafax, „România
ar putea avea o strategie națională de educație parentală”,
elaborată după modelul Elveției. Așadar, în 2015, Federația
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și
Fundația „Copiii Noștri” au lansat proiectul „Promovarea Strategiei
naționale de Educație Parentală”, în cadrul căruia urma să fie
elaborată o strategie în domeniu, document care ar trebui transformat ulterior în politică publică. Proiectul era cofinanțat prin
Programul de cooperare elvețiano-român, bugetul total fiind de
279.794 CHF, pentru 36 de luni.
În cadrul proiectului urma să fie făcută o cercetare pentru identificarea nevoilor reale ale părinților din România, iar aceștia să
fie implicați direct în elaborarea strategiei.
Inițiatorii proiectului pretindeau că urmăresc „să reducă
discrepanțele dintre România și alte țări europene referitor la
informarea și susținerea părinților în demersul educațional în
familie, să promoveze o abordare modernă a rolului pe care
părinții trebuie să și-l asume în educația și creșterea copilului,
să promoveze un cadru legislativ coerent care să permită
accesul tuturor categoriilor de părinți la servicii de informație,
consiliere și suport și să sensibilizeze factorii de decizie asupra
problematicii educației parentale din perspectiva unei investiții
pe termen lung.”
O contribuție în introducerea acestor programe de „educație
parentală” a avut și UNICEF, care vrea cu orice preț ca implementarea unor proiecte derulate în parteneriat cu MEN, în
domenii cum ar fi Educația Timpurie și Educația Parentală să
facă în pas alert. Mai mult, Organizația a propus Ministerului
Educației ca aceste ore să devină obligatorii în școli, la fel ca în
străinătate.
Cu și mai mult timp înainte, în 2005, site-ul educatieparantală.ro,
a cărui msiune declarată susține că este „Recrutarea și Formarea
Trainerilor Parentali” își propunea ca obiectiv „disciplinarea
pozitivă a copilului”, explicând care sunt „Uneltele de disciplinare
pozitivă”. Tot ca parte a unei strategii menite să promoveze la
nivel național parentingul.
Tot din 2015 UNICEF, specializată, printre altele în răspândirea
și impunerea globală a educației sexuale de la cele mai fragede
vârste, implicată alături de alte agenții ale ONU în campaniile
pentru coborârea vârstei acordului de a întreține relații sexuale
și pentru legalizarea prostituției, militează activ pentru „educație
parentală” la nivel național. În urmă cu trei ani, la București
organiza o conferință despre ”Beneficiile educație parentale
pentru dezvoltarea copiilor”.
Despre Educația parentală s-a vorbit și la conferința Zilele
europene de sprijin parental și educație parentală la Iași, între
19-20 aprilie 2018, organizată de UNICEF România în parteneriat
cu HoltIS și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
din Camera Deputaților.
UNICEF și HoltIS au dezvoltat în România curricula pentru
părinți cu copii de la naștere la 18 ani. De asemenea, în cadrul
proiectului pilot Educație Incluzivă de Calitate, UNICEF împreună
cu HoltIS au reușit să obțină o implicare record a taților. Pe
durata proiectului, media participanților tați la cursurile de
educație parentală a fost de 25 %, în timp ce media la nivel
internațional este de 5,9%.
„Fiecare copil este diferit, iar fiecare vârstă vine cu provocările
ei. Este important ca părinții să știe cum să gestioneze relația
cu copiii lor la diferite vârste și să răspundă provocărilor folosind
abordarea apreciativă. Experiența noastră din diferite modele
arată că educația parentală contribuie atât la o mai bună relație
și comunicare între copii și părinți, cât și la creșterea participării
școlare, mai ales a celor mai vulnerabili copii. UNICEF a sprijinit
dezvoltarea unei Strategii Naționale de Educație Parentală și
este gata să colaboreze cu autoritățile centrale, județene și
locale pentru ca toți părinții din România să aibă acces la
aceste cursuri, iar copiii lor să se bucure de mai multă atenție și
să beneficieze de educație pozitivă”, a declarat Pieter Bult,
Reprezentantul UNICEF în România.
activenews.ro
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Legea nedreaptă şi alfabetul
resemnării

Alfabetul libertăţii se învaţă mai greu chiar decât gramatica impenetrabilă a limbii doamnei Dăncilă. Elita
culturală s-a manifestat amuzată sau îngrijorată de
particularităţile celei din urmă. Dar e în culpă ea
însăşi. O parte a formatorilor de opinie români şi-a
reliefat, salutar, îngrijorarea iscată de ascensiunea la
cârma ţării a unor persoane afectate de analfabetism
funcţional. Curios e, totuşi, că net mai puţina alarmă
a provocat evidenţa asimilării proaste a abecedarului
libertăţii, în ciuda răstimpului generos, de aproape
treizeci de ani, scurs de la prăbuşirea ceauşismului
şi de mai bine de un deceniu încheiat de la aderarea
României la structurile euroatlantice. Dacă elitele ar
fi deprins şi şi-ar fi asumat ele însele acest abecedar
ceva mai bine, ce salvator pentru neamul românesc
ar fi fost! Experţii l-ar fi putut orienta în chip adecvat
nu doar pe Klaus Iohannis, ci şi pe români, în
chestiunea, ce-i drept complexă, a lanţului controversatelor decizii care au dus la fatala revocare a
Laurei Codruţa Kövesi din funcţia de şefă a DNA.
Justiţiei i s-ar fi dat un par de care să se-agaţe ca să
scape de înec. Constituţiei şi democraţiei, la fel. Dar
reacţiile critice ale unei mari părţi a acestei elite la
hotărârea preşedintelui au stăruit asupra unei chestiuni
formale, jelind, pe drept, e-adevărat, trimiterea unei
purtătoare de cuvânt să anunţe, în locul preşedintelui,
retras laş, demiterea eminentului magistrat. Astfel i
s-au dat papucii, nedemn, unei luptătoare curajoase
până la capăt, unanim elogiate de cei mai respectaţi
experţi interni şi externi pentru prestaţia ei, în mare
ireproşabilă, la şefia instituţiei menite să combată
marea corupţie, corupţia cea mai ucigaşă, cea săvârşită
la nivelul demnitarilor români. Acestor lamentări pro
forma li s-au adăugat comentarii, conform cărora
şeful statului n-ar fi avut, în fond, încotro. Că n-ar fi
avut loc de întors. Că ar fi fost obligat să respecte
decizia CCR. Că ar fi primit şi din străinătate semnale
de această natură. Că, pe scurt, ar fi fost nevoit
juridic, politic, sau constituţional s-o trimită pe Laura
Codruţa Kövesi la plimbare. Asemenea aprecieri mi
se par, sincer, nu doar discutabile. Ci, parţial, de-a
dreptul aiuritoare şi cu atât mai regretabile, cu cât
par să ignore substanţa celor petrecute, complicând
serios exercitarea, de către popor, a suveranităţii
sale, prin înţelegerea şi interpretarea corectă a unor
concepte şi domenii cheie ca justiţia, legea, democraţia
şi statul de drept. Toate, afectate grav de hotărârea,
în esenţă, inacceptabilă a CCR. Inacceptabilă, mai
întâi pentru că s-a dovedit nu doar politică. Ci şi
funciar nedreaptă. A recunoscut toate acestea implicit
şi explicit fostul şef al CCR. Deşi a apreciat şi el,
legalist, că preşedintele n-ar fi avut de ales, Augustin
Zegrean a evidenţiat că şefa DNA „şi-a făcut cu
prisosinţă datoria“ şi ar fi meritat „să-şi ducă mandatul
la capăt“. Ce ilegalitate, ce crimă, dacă nu este una
în masă, poate depăşi în gravitate anularea votului
cetăţenilor şi călcarea în picioare a voinţei, clar exprimate, a unei naţiuni suverane? Or, cum poate fi o
nedreptate justa măsură a unui stat de drept?
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Inadmisibilă, apoi, e pentru că l-a prefăcut pe şeful
statului într-o anexă a ministrului justiţiei, care,
propulsat în funcţie politic, s-a văzut, prin CCR,
îndrituit să politizeze intolerabil, pentru o democraţie
liberală veritabilă, actul de justiţie, devenind semizeul
magistraţilor, care şi-au pierdut independenţa. În
consecinţă, pe români nu-i mai conduce preşedintele.
Ci de nimeni alesul ministru al justiţiei. Inutil de
subliniat în ce hal afectează toate acestea nu doar
separaţia puterilor, ci şi democraţia, pe care, în ultimă
analiză o distrug. Căci ele delegitimează votul românilor,
care l-au ales direct pe şeful statului în condiţiile altui
sistem politic, unul semiprezidenţial, decât cel creat
ilegal, de Curte, fără consultarea prin referendum, a
poporului. Care e suveran. Or, ce ilegalitate, ce crimă,
dacă nu este una în masă, poate depăşi în gravitate
anularea votului cetăţenilor şi călcarea în picioare a
voinţei, clar exprimate, a unei naţiuni suverane? Şi
ce lege e oare aceea care îi obligă pe români şi pe
şeful statului lor să accepte, concomitent, nedreptatea,
dispreţul faţă de români şi faţă de votul lor, demolarea
şi reconstrucţia strâmbă a instituţiei prezidenţiale,
anihilarea democraţiei, lichidarea justiţiei independente
şi aneantizarea statului de drept? Poate fi etic
admisibilă validarea şi transpunerea, în răspăr cu
principiul potrivit căruia o lege nedreaptă nu e lege,
căci „lex injusta non est lex“, după cum ştim de la Augustin şi Toma d'Aquino încoace, a unei decizii
constituţionale în fondul ei anticonstituţionale? A unei
hotărâri cu implicaţii imorale, politic şi juridic inacceptabile, ori monstruoase? Mi se pare evident că
nu. Cum mi se pare vădit că nici preşedintele, nici
românii nu puteau şi nu pot fi siliţi să tolereze
impunerea voinţei unui lider infractor, care, întâmplător
sau nu, controlează majoritatea parlamentară şi consecutiva trecere, de facto, în fruntea statului, a unui
ministru de nimeni ales. Dar preşedintele, în loc să
facă o sumă de lucruri recomandabile, între care să
demareze un referendum şi să numească un nou
judecător la CCR, spre a pune capăt funcţionării
ilegale a acestui for, s-a supus. Spre a-şi evita suspendarea, a comis nedreptatea, ascunzându-se
îndărătul unui paravan legalist, al pretextului respectării
Constituţiei şi statului de drept. Iar elitele nu găsesc
de cuviinţă decât să-i deplângă neghiobia politică şi
să critice modul nefast în care şeful statului şi-a
produs nefăcuta, nu şi fondul ei, strigător la cer? Nu
mi-e clar decât că preşedintele a avut de ales. Şi rău
a ales. Ar fi putut opta pentru demnitate şi popularitate,
lovind, totodată, în „dictatura majorităţii“, pe care a
deplâns-o. Ruşine lor. Şi occidentalilor care n-au nici
timp, nici chef să analizeze cu atenţie, într-o Europă
condusă de stânga, dar tot mai de dreapta, erdoganizarea, de către un partid doar nominal social-democrat, a unei Românii totuşi marginale, faţă de
Polonia şi Ungaria. Or, dacă vestul îşi trădează
calitatea de far al libertăţii, iar preşedintele american
se împrieteneşte cu Vladimir Putin, oare cine să le
preia misiunea de a face lumină? Acest preşedinte?
Şi el şi elitele sunt, sau ar trebui să fie modele,
întrucât deţin, fie că o ştiu, fie că nu, o importantă
funcţie educativă. Primul şi-a compromis-o.

O parte mare din elite la fel, riscând, o dată în plus,
nu doar să-şi rateze menirea, ci şi să înveţe poporul,
în locul alfabetului libertăţii, pe cel, mai simplu, al
resemnării. De ce nu sunt aceste elite la înălţime? Îşi
raţionalizează propriul eşec? O fac din turpitudine?
Poltronerie? Dependenţa de tiran şi sindromul Stockholm, al identificării victimei îndelung abuzate cu
agresorul terorist ar putea lămuri oare tulburătoarea
chestiune? Nu mi-e clar decât că preşedintele a avut
de ales. Şi rău a ales. Ar fi putut opta pentru demnitate
şi popularitate, lovind, totodată, în „dictatura majorităţii“,
pe care a deplâns-o. Dacă-şi depunea mandatul. A
ales să şi-l păstreze pierzând totul, când i l-a luat pe
al celei care speriase tirania.
Petre M. Iancu - Deutsche Welle

Kovesi rămâne procuror

Secţia pentru procurori a CSM a decis, miercuri, să o
repartizeze pe fosta şefă a DNA, Laura Codruţa
Kovesi, la DIICOT Sibiu, unde va activa în calitate de
procuror, începând cu data de 9 iulie.
Imaginea articolului Laura Codruţa Kovesi, mutată la
DIICOT Sibiu. Augustin Lazăr o vrea însă pe fosta
şefa DNA la PÎCCJ
Laura Codruţa Kovesi îşi va continua activitatea la
DIICOT Sibiu
Procurorii Consiliului Superior al Magistraturii au
decis, miercuri, în cadrul Secţiei, să o repartizeze pe
Laura Codruţa Kovesi la DIICOT Sibiu, unitatea de
parchet de unde provine. Fosta şefă a DNA va activa
în acea instituţie în calitate de procuror.
Procurorii CSM au discutat miercuri, începând cu ora
10:00, cererea Laurei Codruţa Kovesi de a-şi continua
activitatea în calitate de procuror.
Augustin Lazăr a declarat miercuri, la sediul CSM,
întrebat dacă ia în calcul să o delege pe Laura
Codruţa Kovesi pe altă funcţie decât cea de procuror
DIICOT că este posibil să existe discuţii privind o activitate ce ar aduce un plus în Ministerul Public.
„Procurorii care îşi incheie activitatea la DNA de
regulă îşi continuă activitatea în cadrul Ministerului
Public, folosindu-şi experienţa pe care au dobândit-o
la DNA. Este foarte posibil să ne gândim la o activitate
care să fie bună şi care să aducă un plus Ministerului
Public cu experienţa câştigată la DNA. Urmează să
vedem în perioada următoare”, a declarat procurorul
general Augustin Lazăr.
Decizia de repartizare a lui Kovesi vine după ce
preşedintele României Klaus Iohannis a emis luni
decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la
conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, anunţul fiind
făcut de către purtătorul de cuvânt al şefului statului,
Mădălina Dobrovolschi.
"Despre mine vă pot spune că am luat act de decretul
de revocare din funcţia de procuror şef DNA şi
începând de astăzi (luni-n.r.) nu voi mai lucra în
Direcţia Naţională Anticorupţie. Voi rămâne procuror",
a spus Laura Codruţa Kovesi, la scurt timp după
anunţul privind revocarea sa din funcţie.
(Mediafax)
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Legende “paralele”,
dar cu mult adevăr în ele

A

Dr. Napoleon Săvescu

Partea II

Nici o Religie sau Lege
mai presus ca Adevărul...

Acum 12.500 de ani î.H., temperatura globului terestru crescând brusc, calota euro-asiatică a început să
se topească, determinând o creştere a apelor mărilor
şi oceanelor cu până la 150 de metri.
Anglia, din peninsulă, va deveni insulă; Mării Mediterane îi va creşte nivelul cu 150 de metri, făcând
posibilă...chiar şi istoria Atlantidei, cea înecată în
unde; peticul de pământ ce lega Peninsula Balcanică
de azi de Asia Mică se va “scufunda” lăsând la vedere
doar înălţimile lui, ca o puzderie de insule noi, dar şi
o mare nouă, Marea Tracică, cunoscută mai târziu
sub numele de Marea Egee.
O migraţie de mari proporţii a oamenilor, ca urmare a
acestui cataclism/potop , porneşte de pe malurile fostului lac de apă dulce Marea Neagră - spaţiul de
geneză al viitorului popor Dac .
Au fost identificate 8 grupuri sociale care s-au deplasat din zona Mării Negre spre toate punctele cardinale.
1) LBK (linear-band-keramik), ceramică lineară,
necolorată
2) Civilizaţia Vincea
3) Danilo-Hvar cu subramura Butmir
4) Hamangia
5) Proto-indo-european : a. ramura vestică şi b. ramura estică- tocharieni
6) Ubaid
7) Anatolian, pre-dinastic egiptean
8) Semitic.
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Ramura asiatică, estică Proto-Indo-Europeană va fi
cunoscută şi sub numele triburilor de Tocharieni. Ei
s-au răspândit până spre sudul Chinei de azi, în zona
Tarim Basin, unde urmele scheletelor şi ale corpurilor
lor mumificate au creat probleme mari, la început,
specialiştilor. Membrii acelor colectivităţi tribale erau
înalţi, blonzi, îmbrăcaţi în haine confecţionate din lână
europeană, în vădit contrast cu aspectul asiatic al
băştinaşilor. Migraţia lor a atins India .
In anul 6500 i.H. triburi de origine europeană, autonumindu-se
Arieni (în sanscrită Arya - nobil), invadează partea
nord-vestică a Indiei. Originea acestor triburi europene este încă discutată:
dacă unii istorici le consideră de origine greacă,
germană, celtă, cei mai mulţi cred că erau de origine
pre-latină datorită înrudirii multor cuvinte sanscrite cu
cele ”latine”.
Cercetăriă fără reproş au stabilit, după îndelungate
căutări, că singurul spaţiu care răspunde condiţiilor
din vechea literatură vedică, este cel carpatic, în care
învăţaţii de la Universitatea din Cambridge plasează,
sub titulatura “Ancient India”, faza primară a Culturii
Vedice.
Aceeași idee este accentuată de arheologul și istoricul de prestigiu mondial V. Gordon Childe, care
într-una din cărţile sale recente prezintă distribuţia
arienilor în timpul primei lor apariţii, din care reiese
clar amplasarea acestora în spa]iul carpatodunărean, între Carpaţi și Nistru, precum și între
Carpaţi și Peninsula Balcanică. Acești invadatori
arieni aveau o organizare tribală, având în fruntea
fiecărui trib un rege - Raman a cărui funcţie era
ereditară. Viaţa de familie era dominată de:
* TATA (Pitar în sanscrită... cel care aduce pita în
casă) care în latină este PATER, iar în germană
este VATER. Oare la ce popor este similar ca sens?
* MAMA (MATAR în sanscrită, MATER în latină, ITIR
în greacă, MUTTER în germană) se bucură de o
oarecare libertate, având autoritate asupra copiilor
Oare la ce popor este similar ca sens ?

Această populație ariană - albă, se suprapune
populaţiei locale negroide, fără însă a se amesteca
cu aceasta, divizând societatea indiană-hindusă în
patru clase sociale, primele trei de albi, ultima a
populației negroide locale, numite CASTE:
1. Casta preoţilor, ramanilor, cunoscuţi mai târziu ca
brahmani.
2. Casta domnitorilor și războinicilor, apărătorii CASEI
- Ksa-triya.
3. Casta negustorilor și ţăranilor, Vaisyas.
4. Casta servitorilor, a populaţiei negroide locale - Sudras, care “asudau” muncind pentru primii.
Casta cea mai importantă era cea a ramanilor (brahmanilor), a celor “născuţi de două ori”, a doua naștere
fiind considerată iniţierea în ştiinţa vedică.
Literatura sacră a arienilor se împarte în două mari
grupuri:
1) VEDA, ştiinţă sacră numită şi şruti - (auzită, ştiută)
vorbită, deci nescrisă, considerată a fi emanată din
absolut (Raman - brahman) la începutul lumii.
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Ea reprezintă Cuvântul Sacru, reflectând concepţiile
religioase ale carpato-danubienilor, arieni, cuceritori
ai lumii antice şi în special ai subcontinentului indian, şi pe acelea profesate de aceştia de-a lungul
veacurilor.
2) Scrisă- smrti - în sanscrită. Textele din literatura
“Shruti” (ştiută) se bucură de cea mai mare autoritate, ele fiind considerate ca transmise oamenilor
de către zei. Din această grupare fac parte: RIG
VEDA, SAMA VEDA, ATHARUA VEDA, BRAHMANAS, ARANYAKAS şi UPANISADELE. Cuvântul
“vede”, în sanscrită, înseamn‘ “a cunoaşte”, “a
vedea” (uşor de notat asemănarea cu limba
română).
Primele patru colecţii conţin imnuri
dedicate unor zeităţi, în timp ce UPANISADELE conţin
gândiri speculative, filozofice, în căutarea permanentă
a realității absolute.
Competitive cu scrierile oricărui mare filozof contemporan, ele conţin instrucţiuni rituale, ceremonii, reguli
de comportament. Sunt în număr de 108, dar mai
cunoscute sunt numai 10 dintre ele. Spre edificarea
dumneavoastră, să vedem cum începe fiecare, chiar
traduse în engleză. O alegem pe prima (din cartea
The Uppanishads):
- OM (KATHA)... May Brahman protect us, May He
guide us, OM- PEACE, PEACE, PEACE...”
Singurul cuvânt care nu a putut fi tradus” din sanscrită
în engleză, a fost...”OM” - cuvânt “de neînţeles” în
ãtoată lumea.... Să fie chiar așa?! Iar în prefaţa lucrării
editorul ni-l explică: “OM” - symbol of Brahman or God
- is to hindus Divine... and has a solemn resonance,
indefinitely prolonged. Cuvântul OM simbolizează
legătura dintre fiinţa supremă și materie, este cuvântul
pronunțat în templele hinduse cu respect, cei ce-l rostesc stând în picioare.
Dar cuvântul DEVA ori DAVA (zeu) nu cumva îl aveau
și strămoșii noștri?
Iată, de pildă, SUCIDAVA (orașul zeului SUCI)...
MOLDAVA (ţinutul zeului MOL).
Cuvinte înainte fără nici un înţeles, încep să-și capete
o explicaţie. Să fie oare și alte cuvinte asemănătoare?
Cuvântul “ IAMA “ nu este cunoscut în limba română
curentă, nu există in nici un dictionar al limbii
române... dar figurează într-o expresie proverbială,
foarte frecventă: “ a da Iama-n vite “ (cu sensul de a
răspândi moarte-n vite).
“ IAMA “ este domnul și judecătorul morţilor în religia
vedică.
Religia și cultura vedică, scrie Gabriel Gheorghe, au
reprezentat cea mai veche manifestare culturală în
spaţiul carpato-danubian.
Deși cultura vedică a dispărut ca realitate nominală
cu foarte mult timp în urmă, trăirile oamenilor vedici,
foarte apropiate de cele ale creștinilor, au continuat
să fie practicate de populaţia românească, de-a lungul
mileniilor, ca obiceiuri transmise din tată în fiu. Este
un început de probă că românii care nu cunosc “
creștinarea formală” administrativă în istoria lor, erau
pregătiţi pentru îmbrăţișarea religiei creștine după
înfiinţarea acesteia.
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Iohannis:
Decizia mea de revocare a Laurei
Codruţa Kovesi, un pas spre
supremul respect pentru
Constituţie

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Bruxelles,
că decizia sa de revocare a Laurei Codruţa Kovesi,
anunţată de către purtătorul său de cuvânt, trebuie
înţeleasă drept "un pas spre respectarea Constituţiei
şi a statului de drept".
Koveși a demisionat, dar n-a scăpat de probleme
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, în
prima sa ieşire publică după revocarea Laurei Codruţa
Kovesi, că personal a apreciat activitatea acesteia şi
a corpului de procurori de la DNA, iar lupta anticorupţie
nu va înceta, dar este primul care trebuie să respecte
statul de drept.
"Cred că vă aminţiţi, sper să vă aminţiti şi îmi place
să o spun cu voce tare: Eu respect statul de drept,
Constituţia, nu le spun ca slogan. Eu îmi doresc o
întărire a statului de drept. Calea românească trebuie
să fie calea României consolidate, este calea valorilor
democratice şi a statului de drept. Atunci e evident
că primul om în stat este primul care respectă statul
de drept, deciziile CCR, drept pentru care am pus în
aplicare decizia CCR. Niciun moment nu a fost pentru
mine o opţiune să nu respect Constituţia. Eu imi
doresc să fie înţeles ca şi un pas pentru respectul
suprem pentru Constituţie", a declarat preşedintele
Klaus Iohannis, la Bruxelles, înainte de summitul
NATO
Preşedintele spune că, în ciuda deciziei, a apreciat
activitatea Laurei Codruţa Kovesi.
"Dacă cineva acum se bucură că lupta anticorupţie
încetează, nu, nici vorbă. Ea trebuie să meargă
înainte şi va merge înainte. DNA e un corp de
profesionişti foarte bine pregătiţi. Deci lupta anticorupţie
va merge cu toată forţa mai departe, iar până acum
acest pas făcut luni nu mi-a schimbat părerea
personală despre activitatea DNA şi a doamnei
Kovesi. Au făcut o treabă foarte bună, trebuie apreciată
şi eu am sprijinit şi voi sprijini în continuare poate şi
mai mult lupta anticorupţie", a mai spus Iohannis.
Şeful statului nu a menţionat însă de ce anunţul de
revocare a fost făcut de purtătorul de cuvânt al
Administraţiei Prezidenţiale. Mădălina Dobrovolschi
a anunţat luni că şeful statului a semnat decretul de
revocare din funcţie a procurorului şef al DNA, Laura
Codruţa Kovesi.
(Romania Libera)

Kovesi, delegată în funcţia de
procuror la Serviciul de îndrumare şi control din Parchetul
General

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a fost
delegată, miercuri, de către procurorul general Augustin
Lazăr, în funcţia de procuror la Serviciul de îndrumare
şi control din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, informează PÎCCJ.
"Urmare a deciziei Secţiei de procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii cu privire la continuarea
activităţii doamnei Laura Codruţa Kovesi după
revocarea din funcţia de procuror şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul
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Augustin Lazăr, prin Ordinul nr. 1.412 din data de 11
iulie, a dispus delegarea acesteia în funcţia de
procuror la Serviciul de îndrumare şi control din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie începând cu data de 11 iulie", potrivit unui
comunicat al Parchetului General transmis AGERPRES.
Sursa citată menţionează că Laura Codruţa Kovesi
va avea atribuţii privind implementarea la nivelul Ministerului Public a Strategiei Naţionale Anticorupţie
pentru perioada 2016 - 2020.
"Având în vedere experienţa profesională dobândită
până în prezent, procurorul va avea atribuţii privind
implementarea la nivelul Ministerului Public a Strategiei
Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 - 2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 2016,
respectiv actualizarea strategiilor de combatere a
corupţiei, precum şi elaborarea de strategii sectoriale
la nivelul unităţilor de parchet, în conformitate cu
obiectivele strategice şi domeniile prioritare ale
instituţiei, astfel cum sunt acestea exprimate în
Strategia Ministerului Public pentru perioada 2016 2020", se precizează în comunicat.
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii decisese miercuri că Laura Codruţa Kovesi
îşi va continua activitatea în calitate de procuror la
DIICOT Sibiu. Potrivit deciziei CSM, Kovesi urma să
fie încadrată la DIICOT Sibiu începând cu data de 9
iulie.
(Curierul National)

Kovesi, EXILATĂ la Sibiu, dar
PĂSTRATĂ la Bucureşti de
procurorul general

Kovesi, EXILATĂ la Sibiu, dar PĂSTRATĂ la Bucureşti
de procurorul general.
Laura Codruţa Kovesi va rămâne în Bucureşti, deşi
fusese repartizată să-şi continue activitatea ca simplu
procuror la DIICOT Sibiu, de unde a plecat în urmă
cu mai bine de 12 ani, când a devenit - la 33 de ani cel mai tânăr procuror general al României. Deşi în
cursul dimineţii, susţinea că nu mai are nici un post
de consilier liber, până la urmă, procurorul general ia oferit şansa să rămână în Capitală.
Procurorul general Augustin Lazăr a hotărât, până la
urmă să o păstreze pe Laura Codruţa Kovesi în
Bucureşti, unde a delegat-o în funcţia de procuror la
Serviciul de îndrumare şi control din cadrul Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
începând de miercuri, 11 iulie 2018.
Secţia pentru procurori a CSM hotărâse, câteva ore
mai devreme, să o repartizeze pe Laura Codruţa
Kovesi la DIICOT Sibiu, unde să activeze în calitate
de procuror, începând cu data de 9 iulie. Kovesi solicitase să revină ca simplu procuror, la instituţia de
unde provine. În loc de Parchetul General, unde
fusese procuror general înainte de a trece la conducerea
DNA, CSM a trimis-o la Sibiu, de unde venise acum
12 ani.
Dimineaţă, actualul procuror general al României Augustin Lazăr anunţase că nu are nici un post liber de
consilier pentru Kovesi, după cum speculase media
în ultimele zile.
”Cele trei posturi de consilier la Parchetul General
sunt ocupate în acest moment, prin urmare sunt
speculaţii din media," a declarat Lazăr. ”Secţia de
procurori a CSM va decide unde îşi va desfăşura activitatea. În continuare, o vom vedea ca un procuror
cu un nivel de experienţă considerabil în DNA. De
fiecare dată când un procuror s-a întors în Ministerul

Public, şi-a continuat activitatea pe profilul de activitate
pe care îl are, tocmai pentru a valorifica experienţa."
Ulterior, Lazăr a început să îndulcească tonul şi a explicat jurnaliştilor că ar fi posibil să aibă discuţii cu
Kovesi, privind o activitate ce ar aduce un plus în
Ministerul Public.
„Procurorii care îşi incheie activitatea la DNA, de
regulă, îşi continuă activitateaîn cadrul Ministerului
Public, folosindu-şi experienţa pe care au dobândit-o
la DNA,” a declarat Lazăr în jurul prânzului. ”Este
foarte posibil să ne gândim la o activitate care să fie
bună şi care să aducă un plus Ministerului Public cu
experienţa câştigată la DNA. Urmează să vedem în
perioada următoare.”
Până la încheierea zilei de muncă, Augustin Lazăr sa decis şi e semnat delegarea Laurei Corduţa Kovesi
la Parchetul general.
Augustin Lazăr şi Laura Codruţa Kovesi
În timp ce Secţia pentru procurori a CSM dezbătea o
acţiune disciplinară a Inspecţiei Judiciare împotriva
Laurei Codruţa Kovesi pentru ca a refuzat să se
prezinte la audierile Comisiei parlamentare care investiga eventuale ilegalităţi sau nereguli din timpul
alegerilor din 2009, a fost anunţată o nouă cercetare
disciplinară împotriva fostului procuror şef al DNA,
pentru că instituţia pe care a condus-o a emis un comunicat de presă în luna februarie, unde ar fi fost difuzate informaţii dintr-un dosar în curs de soluţionare.
Inspecţia Judiciară s-a autosesizat după ce, în 12
februarie 2018, DNA a emis un comunicat de presă
pentru a răspunde acuzaţiilor lansate de Vlad Cosma
la Antena 3, când acesta a prezentat înregistrări dintr-un dialog cu fostul şef DNA Ploieşti, Lucian Onea.
Pentru a clarifica situaţia, DNA a prezentat transcrierile
discuţiilor între Mircea Cosma, tatăl lui Vlad Cosma
şi un ofiţer de poliţie de la Ploieşti, dar şi discuţii cu
apropiaţi ai acestora.
În acest moment, situaţia în interiorul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie este sensibilă, iar procurorii sunt îngrijoraţi,
dezvăluie procurorul general Augustin Lazăr.
”Procurorii sunt îngrijoraţi în legătură cu situaţia care
s-a generat, dar această îngrijorare nu-i împiedică
să-şi îndeplinească rolul pe care-l au pentru apărarea
ordinii de drept, rolul lor constituţional” a declarat
Lazăr. ”Este o situaţie sensibilă, pe care o vedem în
jurul nostru, nu trebuie să o descriu eu. Viitorul
procuror-şef al DNA va avea o misiune sensibilă,
care-l va provoca să-şi arate nivelul de expertiză şi
contribuţia pe care o poate aduce la creşterea
încrederii în instituţie.”
Simplu procuror sau viitor candidat LA
PREZIDENŢIALE?
Augustin Lazăr a explicat miercuri dimineaţa de ce a
delegat-o pe Anca Jurmapentru funcţia de procurorşef interimar al DNA, deşi nu a mai făcut o anchetă
penală de peste 10 ani.
”Domnia sa este o persoană experimentată, este un
procuror experimentat al DNA, este un diplomat al
Ministerului Public,” spune Lazăr. ”Este vicepreşedinte
al reţelei internaţionale anticorupţie din Europa şi
este foarte bine cunoscutăatât la nivel european, cât
şi la nivel intern. Este un procuror echilibrat, care nu
trebuie să exceleze în anchete, fiindcă sunt anchetatori.
Ceea ce se reproşează public acum DNA, nu sunt în
niciun caz incisivitatea şi anchetele pe care le face.
Sunt destui care să facă anchete, trebuie să fie şi
procurori care să asigure echilibrul, să ia nişte măsuri
înţelepte, echilibrate în acest moment, care este
foarte sensibil.” (Gandul)
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Temperaturile record
au OMORÂT cel puţin 70
de persoane în regiunea Quebec

Cel puţin 70 de persoane au decedat în urma unui val de
caniculă care a afectat, săptămâna trecută, regiunea
canadiană Quebec, cele mai multe decese fiind înregistrate
în zona oraşului Montreal, informează site-ul postului CBC.
Imaginea articolului Temperaturile record au OMORÂT
cel puţin 70 de persoane în regiunea canadiană Quebec.
Ultimul bilanţ al deceselor din cauza valului de căldură
Temperaturile record au OMORÂT cel puţin 70 de persoane
în regiunea canadiană Quebec. Ultimul bilanţ al deceselor
din cauza valului de căldură
Valul de căldură a fost cel mai grav înregistrat în ultimele
decenii în această regiune, însă temperaturile au început
să scadă începând de vineri.
În condiţiile revenirii la normal a temperaturilor, Departamentul
de Sănătate Publică din Quebec a anunţat luni că nu va mai
actualiza bilanţul deceselor provocate de valul de căldură.
În zona oraşului Montreal s-au înregistrat 34 de decese,
au anunţat autorităţile sanitare locale, precizând că cele
mai multe victime aveau peste 50 de ani, sufereau de boli
cronice şi locuiau singure în locuinţe fără aer condiţionat.

A

Vremea rea face victime
în Japonia. Cel puţin 155
de persoane au murit în urma
inundaţiilor şi
alunecărilor de teren

Cel puţin 155 de persoane au murit în urma alunecărilor
de teren şi inundaţiilor provocate de ploile torenţiale din
vestul Japoniei, a informat marţi Guvernul japonez,
relatează BBC.
Zeci de persoane sunt încă dispărute. Este al doilea cel
mai mare bilanţ cauzat de ploile torenţiale din istoria ţării,
în ultimii 30 de ani.
Aproximativ două milioane de persoane au fost evacuate
din regiune după ce nivelul râurilor a crescut periculos.
Autorităţile au deschis şcolile pentru adăpostirea persoanelor
evacuate din cauza inundaţiilor. Există în continuare riscul
unor alunecări de teren.
Prim-ministrul japonez Shinzo Abe şi-a anulat călătoriile
oficiale pentru a se ocupa de criza generată de inundaţii.
Peste 70.000 de persoane sunt implicate ăn operaţiunea
de salvare, printre care şi pompieri şi militari.
Avertizările de inundaţii sunt încă valabile pentru zonele
afectate, printre care şi regiunea Okayama din sudul
Japoniei.

Cum a ajuns o ţară să fie
ameninţată cu DISTRUGEREA
de administraţia Trump
din cauza alăptatului la sân

În această primăvară, delegaţi din sute de ţări s-au întâlnit
la Geneva, pentru Adunarea generală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Printre temele de pe agendă s-a numărat
şi o rezoluţie privind alăptatul la sân, introdusă de Ecuador.
Imaginea articolului Cum a ajuns o ţară să fie ameninţată
cu DISTRUGEREA de administraţia Trump din cauza
alăptatului la sân
Cum a ajuns o ţară să fie ameninţată cu DISTRUGEREA
de administraţia Trump din cauza alăptatului la sân.
Nimeni nu se aştepta ca aceasta să nu fie aprobată fără
probleme. Acesta lucru nu s-a întâmplat, totuşi, din cauza
administraţiei Trump, potrivit Vanity Fair.
Rezoluţia spunea că „ţările trebuie să se străduiască să
limiteze marketingul înşelător făcut la substituenţii de
lapte matern”. Foarte multe state dezvoltate au fost de
acord cu această iniţiativă. Nu şi SUA, care a ameninţat
Ecuadorul cu sancţiunii economice din cauza acestei
iniţiative.
Mai precis, administraţia Trump a cerut eliminarea din
textul rezoluţiei a unor expresii, printre care „guvernele
trebuie să protejeze, promoveze şi suporte alăptatul la
sân” sau „factorii de decizie politică trebuie să restricţioneze
promovarea de produse alimentare despre care experţii
spun că pot avea efecte negative asupra sănătăţii copiilor”.
Ecuadorul a refuzat să şteargă aceste pasaje din textul
rezoluţiei, iar statul sud-american a fost ameninţat cu
sancţiuni economice de către Statele Unite. Mai mult,
administraţia Trump a spus că va retrage ajutorul militar
pe care îl acordă ţării.
Statistici publicate în 2016 arătau că hrănirea la sân a
bebeluşilor ar putea preveni moartea a 800.000 de copii
anual, în întreaga lume. Totuşi, acest lucru nu este încurajat
de companiile care oferă substituenţi pentru laptele mamar
şi alte alimente pentru bebeluşi. Acestea activează pe o
piaţă globală cu o valoare de 70 de miliarde de dolari. În
ţările dezvoltate vânzările de astfel de produse au stagnat,
deoarece tot mai multe mame îşi alăptează la sân copiii.

Merkel apără independenţa
Germaniei, în urma
acuzaţiilor lui Trump

Cancelarul Angela Merkel
a apărat independenţa
Germaniei în urma
acuzaţiilor preşedintelui
american Donald Trump
potrivit cărora Berlinul
acţionează sub influenţa
Rusiei, relatează The Associated Press.
Merkel a subliniat că a
crescut în fosta Germanie
de Est comunistă.
”Eu am trăit într-o parte a Germaniei controlată de Uniunea
Sovietică şi sunt foarte fericită că suntem uniţi în libertate
în Republica Federală Germania şi putem spune, astfel,
că ne putem determina propriile politici şi lua propriile
decizii, iar acesta este un lucru bun”, a declarat Merkel
pentru Presă, la sosirea la summitul NATO, fără să-l
menţioneze pe Trump.
”Germania, în ceea ce mă priveşte, este prizoniera Rusiei”,
a declarat locatarul Casei Albe anterior, într-o întâlnire cu
secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, denunţând
un nou acord cu privire la un gazoduct între Rusia şi Germania.
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SALVAREA celor 12 copii din
peştera din Thailanda:
DRAMA sportivilor rămaşi captivi
în subteran, subiect de film

Copiii, cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani, şi antrenorul
lor în vârstă de 25 de ani au fost declaraţi dispăruţi în data
de 23 iunie. După ce aceştia au intrat în subteran, ploaia
torenţială a cauzat inundarea peşterii.
Cei 13 sportivi au fost găsiţi în viaţă pe 2 iulie, de doi
scafandri britanici, după nouă zile petrecute în subteran.
O amplă operaţiune de salvare a acestora a fost demarată
de autorităţi. Marţi, ultimii trei membri ai echipei de fotbal
şi antrenorul lor au fost scoşi din peşteră, după mai mult
de două săptămâni petrecute în subteran, au declarat
reprezentanţii Forţelor Navale din Thailanda.
Michael Scott, CEO şi cofondator al companiei de producţie
cinematografică Pure Flix, s-a aflat aproape de scena
dramei în ultimele zile, întrucât locuieşte o parte din timp
în Thailanda.
"Nu este necesar să facem un film religios, ci doar unul
care să inspire", a explicat Scott.
Acesta a mai spus că a vorbit cu o parte dintre cei peste
90 de scafandri implicaţi în misiunea de salvare, dar şi cu
rude ale copiilor, nu şi cu victimele, care sunt spitalizate.
Producătorul mai spune că va purta discuţii cu mai mulţi
scenarişti în săptămânile următoare şi că filmul va fi
coprodus de Adam Smith, de la Kaos Entertainment, cu
un buget de 30 - 60 de milioane de dolari.

Macedonia va putea adera la NATO
după ce va schimba numele țării

Macedonia va fi invitată să discute despre aderarea sa la
NATO, însă va putea deveni membru doar după ce va implementa acordul privind schimbarea denumirii sale.
Jen Stoltenberg: Macedonia va putea adera la NATO
după ce va implementa acordul privind numele său
"Odată ce acordul privind numele va fi finalizat şi implementat,
vom putea invita fosta republică iugoslavă Macedonia să
devină membru NATO, sub noua sa denumire, Republica
Macedonia de Nord", a declarat Stoltenberg.
În 2008, Macedonia a pierdut oportunitatea de a deveni
membră NATO, în cadrul summitului de la Bucureşti,
când Atena a votat împotriva aderării acesteia la Alianţă.
"Statutul de membru NATO reprezintă o oportunitate
istorică pe care trebuie să o folosim", a declarat marţi
ministrul Apărării din Macedonia, Radmila Shekerinska.
"Obţinerea statutului de membru reprezintă stabilitate şi
securitate pentru Macedonia şi cetăţenii săi, dar şi oportunitatea de a avea o dezvotlare mai rapidă a economiei
şi prosperităţii", a adăugat Shekerinska.
Macedonia şi Grecia au semnat, pe 17 iunie, un acord
istoric privind schimbarea denumirii fostei republici iugoslave.
În urma acordului, Macedonia îşi va schimba denumirea
în Republica Macedonia de Nord. Cu toate acestea,
înţelegerea celor doi premieri a provocat proteste şi
dispute politice în ambele state.
Pentru implementarea acordului, Skopje trebuie să organizeze un referendum în urma căruia majoritatea alegătorilor
trebuie să susţină schimbarea constituţională. Autorităţile
din Macedonia speră ca acest referendum să fie organizat
până la sfârşitul anului.
Macedonia şi-a declarat independenţa în anul 1991, însă
Grecia a refuzat să accepte numele ţării, considerând că
reprezintă o revendicare teritorială pentru una din regiunile
sale nordice, care poartă acelaşi nume. Din acest motiv,
Grecia a blocat eforturile Macedoniei de a adera la Uniunea
Europeană şi la NATO.
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Americanul care deține Statuia
Libertății s-a căsătorit cu o
româncă din Timișoara

Americanul care deține Statuia Libertății s-a căsătorit
cu o româncă din Timișoara. Iasmina Milutinovici are
27 de ani și e studentă la SNSPA (Școala Națională
de Studii Politice și Administrative). E tânără, blondă
și frumoasă și a vrut să fie asistenta TV a lui Mihai
Morar, la emisiunea "Răi da' buni", de la Antena
Stars. Doar cum socoteala de acasă...
A absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrație
Publică din Timișoara, părinții ei având legătură cu
viața politică de pe Bega, după care a ajuns în SUA,
fiind Hostesse în cadrul companiei lui Bradford Hill,
unde a promovat la Social Media Manager, ulterior
devenind Corporate Communications Officer.
Așa a ajuns să îl cunoască pe milionarul Bradford
Hill, deținătorul Statuii Libertății. Cei doi s-au îndrăgostit,
s-au logodit în 2017, iar pe 2 iunie a.c. au făcut și
nunta, la Plaza Hotel din New York, SUA. Așa a
ajuns o adevărată vedetă în presa americană.
Vineri, 22 iunie, a fost invitata lui Mihai Morar, unde a
povestit detalii picante din viața sa. A recunoscut că
îi plac bărbații mai in vârstă și că a mai avut înainte o
relație cu un bărbat cu o etate mai mare decât ea,
pentru că “arată mai bine și știu cum să se comporte”.
“Eu l-am sărutat prima, la un concert al cântăreței
Katy Perry”, a recunoscut ea, printre altele, despre
Brad. “M-a scos la restaurante, la cine romantice, pe
Broadway. La început eram timidă și nu îî ceream să
îmi ia ceva ce îmi place, dar acum îmi ia, deși inițial
se opune”, a adăugat ea, precizând că au fost
împreună și la un concert al DJ-ului David Guetta, de
care îi place foarte mult, mai ales că are… 50 de ani
și e și divorțat.
De altfel, ea a spus că ar refuza bărbați precum
Justin Bieber, deoarece “nu vrea să-i crească”. Mai
mult, în timpul emisiunii, Iasmina i-a făcut complimente
și lui Mihai Morar, care a ținut să sublinieze că este
căsătorit.
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Revenind la Iasmina și Brad… de fapt, soțul ei deţine
compania ce administrează activitatea din jurul Statuii
Libertății, dar și un restaurant și un magazin de suveniruri, în acest loc faimos din SUA, și susține că “le
merge bine, pentru că nu există concurență”.
El chiar o urmărea, în acel moment, din biroul său
din Statuia Libertății, alături de asociații săi, iar ea i-a
transmis o declarație de dragoste, în limba engleză,
pentru a fi înțeleasă, la îndemnul gazdei sale din
show-ul TV, Mihai Morar.
Nu se aștepta ca relația să meargă atât de departe și
a precizat că nunta, care a început cu cină de
repetiție, a durat trei zile, nu înainte de a avea loc și
petrecerea burlăcițelor, alături de prietenele sale, în
Las Vegas. Luna de miere au petrecut-0 la un resort
de lux din Miami.
Acum, a venit în România ca să susțină examenul
de master, după care se va întoarce la soțul ei… de
doar 20 de zile.

Eleva care a contestat notele
de la BAC a luat zece pe linie

Miriam face parte dintre elevii
care și-au luat inima în dinți
și au contestat notele obținute
la BAC. Iar surpriza a fost
pe măsură.
Miriam Dobre, elevă a Liceului Tehnologic din Jimbolia,
a obținut 9.10 la Română,
9.50 la Matematică şi 9.65
la Biologie. Însă tânăra nu a
fost mulțumită de rezultate și a depus contestații
pentru toate cele trei note.
„Nu mă aşteptam la notele astea (n.r. cele iniţiale) şi
am zis că ori nu ştiu să mă evaluez, ori nu au fost
corectate bine şi atunci risc. Am zis că oricum nu am
nimic de pierdut, s-au terminat anii de liceu, fac şi eu
o nebunie", a povestit Miriam, pentru "Adevărul".
Miriam o bținut zece pe linie, după contestații, și,
acum, se pregătește de cursurile Faculatii de Ştiinţe
ale Educaţiei, din cadrul Universităţii de Vest:
„Îmi plac copiii şi îmi place să predau. Am avut
profesori foarte buni şi am avut un foarte mare
respect pentru ei. Tocmai asta m-a determinat să
devin învăţătoare. Mi se pare chiar o meserie onorabilă.
Consider că este foarte important să investeşti în
copii.
De asta am ales să fiu învăţătoare pentru că atunci
când sunt mai mici copiii sunt mai ascultători, mai receptivi. Poţi să investeşti mai mult în ei şi durează
ceea ce investeşti în ei. Eu, de exemplu, respectul
pentru profesori şi iubirea pentru cunoaştere de
învăţători a fost sădită", a declarat Miriam pentru
„Adevărul".

Constantin Ionescu Târgoviște,
avertisment: Obezitatea,
epidemia care ucide în prezent

Academician Constantin Ionescu Târgoviște vorbește
despre consecințele tratării fructelor și legumelor cu
chimicale. Una dintre cele mai grave urmări este epidemia de obezitate, care escaladează fără precedent
și nu este încă stopată.
Pentru a rezista în lunga călătorie până la supermarket,
fructele și legumele „trebuie bine asortate cu substanțe
chimice”, afirmă acad. prof. dr. Constantin Ionescu
Târgoviște, invitat la DC News, în cadrul emisiunii
„Academia de Sănătate”, realizată de prof. dr. Irinel
Popescu, președintele Academiei de Științe Medicale.
Acad. Constantin Ionescu Târgoviște atrage atenția
că „în fiecare an apar cam 20.000 de substanțe
chimice noi, care sunt testate pe animale, se dovedește
că nu le omoară, animalul trăiește de altfel foarte
puțin față de om, dar sunt permise, iar lista celo
aprobate ca așa-zise E-uri sunt variante ale acestor
substanțe chimice care se produc. Ele intră în structura
alimentului pe care pământul îl produce, dar cel mai
ades producția se face în sere, unde sunt condiții
speciale de climă și fertilizare. Și câmpurile sunt
tratate toate cu substanțe chimice”.
Din această cauză albinele mor pe capete. „Albinele
reprezintă senzorii cei mai buni. O albină care nu se
apropie de o plantă înseamnă că planta aceea este
otrăvitoare. Iar planta aceea ajunge la noi în organism.
Sunt câteva sute de substanțe chimice care în mod
obișnuit se utilizează, dar noi nu știm în ce măsură
se cumulează din diferite surse și ating un prag patogen”, spune profesorul.
„Epidemia care ucide în prezent - obezitatea - a escaladat fără precedent și nu este încă oprită. Mai
mult de o treime din populația globului este obeză,
altă treime este supraponderală și numai o treime
din oameni au rămas oarecum normoponderali”,
precizează acad. prof. Constantin Ionescu Târgoviște.

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Autostrada Sibiu - Piteşti.
Lucian Şova: Decizie rapidă

Până la sfârşitul acestui an, va fi elaborat Acordul de Mediu
necesar demarării proiectului autostrăzii Sibiu - Piteşti,
anunţă Ministerul Transporturilor.
Documentaţia tehnică pentru secţiunile 2, 3 şi 4 ale
autostrăzii Sibiu - Piteşti este în faza completărilor, în conformitate cu solicitările consultanţilor europeni de la
Jaspers, şi se estimează că, până la sfârşitul acestui an,
va fi elaborat Acordul de Mediu necesar demarării proiectului, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului
Transporturilor (MT).
Potrivit sursei citate, ministrul Lucian Şova a discutat,
marţi, cu Grupul de lucru pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor de transport rutier, în cadrul Subcomitetului Sectorial de Transport POIM 2014-2020,
despre urgentarea proiectului de construcţie a autostrăzii
Sibiu-Piteşti.
"Au fost prezentate traseul şi stadiul pregătirii proiectului
şi au fost abordate aspecte privind finanţarea şi implementarea acestuia. Ministrul Lucian Şova a cerut o decizie
rapidă pentru stabilirea strategiei de implementare a
proiectului autostrăzii Sibiu - Piteşti (...)

Pentru urgentarea proiectului, ministrul a propus o întâlnire, săptămâna viitoare, cu experţii Jaspers şi cu experţi
români pentru clarificarea aspectelor geotehnice ale
proiectului. Documentaţia tehnică pentru secţiunile 2, 3 şi
4 ale autostrăzii este în faza în care se aduc completări în
conformitate cu solicitările consultanţilor europeni de la
Jaspers. Se estimează că, până la sfârşitul acestui an, va
fi elaborat Acordul de Mediu", se precizează în comunicatul
Ministerului Transporturilor.
Traseul autostrăzii Sibiu - Piteşti traversează teritoriul a
trei judeţe - Sibiu, Vâlcea şi Argeş - şi este împărţit în cinci
secţiuni, respectiv: Sibiu - Boiţa, Boiţa - Cornetu, Cornetu
- Ţigveni, Ţigveni - Curtea de Argeş şi Curtea de Argeş Piteşti.

Veste proastă pentru
cei care vor CENTRALE termice

Românii conectați la sistemele centralizate de încălzire nu
vor mai avea dreptul legal de a se debranșa, arată un
proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Dacă actul
normativ va fi și promulgat de către președinte,
bucureștenii, de exemplu, nu se vor mai putea deconecta
de la RADET pentru a își monta centrale termice de
apartament.
Pe de altă parte, impozitul TVA pentru energia termică care
merge spre populaţie va scădea de 19% la 5%, ceea ce
înseamnă că şi preţul gigacaloriei va trebui să fie mai mic
din această iarnă.
Legea avantajează în primul rând sistemul centralizat din
Bucureşti, coordonat de RADET, companie care se află în
insolvenţă, cu mari dificultăţi financiare şi cu datorii către
furnizori.
Unul dintre motivele identificate de administratorii companiei pentru intrarea în insolvenţă a fost tocmai numărul
mare de debranşări.

11 iulie, 2018
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Studenții, premiați cu burse
speciale în valoare de 4.000 de lei

Universitatea Politehnică din București premiază excelența
academică a tinerilor absolvenți, șefi ai promoţiei „Gheorghe Lazăr” 2018, prin acordarea unor burse speciale în
valoare de 4.000 lei de persoană , respectiv 5.000 de lei
pentru cei care au încheiat ciclul studiilor universitare de
licenţă cu media 10.
Anul acesta, Universitatea Politehnica din Bucureşti se
poate mândri cu 87 de şefi de promoţie, pe facultăţi şi pe
specializări, 4 dintre aceştia obţinând media 10.
Potrivit unui comunicat remis DCNews, conducerea
Universităţii Politehnica din București le-a propus tuturor
șefilor de promoție posturi de inginer in cadrul facultăților
absolvite de către aceștia, pe întreaga perioadă a programului de masterat. În acest caz, oferta UPB se va ridica la
un cuantum de 1.000 de euro lunar, prestigioasa instituţie
de învăţământ superior manifestându-şi astfel dorinţa şi
disponibilitatea de a-i păstra în postura de angajați în
cadrul Universității, angrenându-i totodată în dezvoltarea
de noi programe de cercetare științifică.
Reușita acestei inițiative a UPB este meritorie în contextul
în care majoritatea tinerilor şefi de promoţie au acceptat
provocarea Universității de a continua împreună dezvoltarea de noi proiecte reuşindu-se implicit păstrarea lor
în ţară , stopându-se în acest fel, exodul tot mai mare din
ultimii ani, al valorilor româneşti. Continuarea studiilor de
master şi doctorat în cadrul UPB de către aceşti tineri
performanţi reprezintă pentru Universitate, dar şi pentru
România cel mai de preţ succes.
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EVENIMENTE COMUNITARE
O MINUNATĂ
LECȚIE DE ISTORIE

În seara de 15 iunie a.c., la restaurantul Boon din
Sunnyside, New York, a avut loc sesiunea Cenaclului
Literar ”Mihai Eminescu”, având ca temă activitatea
doctorului Napoleon Săvescu de promovare a istoriei
străvechi a neamului nostru.
Prof.univ. dr.Theodor Damian, președintele cenaclului, a reamintit audienței că ziua de 15 iunie o
comemorăm ca zi a trecerii în eternitate a marelui
nostru poet și jurnalist Mihai Eminescu. Apoi, cu
aleasă prețuire, Theodor Damian a subliniat
contribuția remarcabilă a doctorului Napoleon
Săvescu în cercetarea istoriei de început a poporului
nostru.
Ziarista Mariana Terra a prezentat câteva dintre
cele mai importante activități din domeniul istoriei ale
doctorului Săvescu, activități desfășurate de-a lungul
a peste 35 de ani.
Prof.univ. Valentina Ciaprazi a vorbit despre rolul
esențial al doctorului Napoleon Săvescu în relevarea
și răspândirea adevărului istoric despre strămoșii
noștri daci.
Vorbitorii au scos în evidență pasiunea de-o viață a
doctorului căruia pe bună dreptate i se poate spune
cercetător științific fiindcă este primul intelectual
român care, după îndelungi lecturi de cărți vechi despre originea poporului nostru, după numeroase excursii de cercetare la fața locului a vestigiilor
trecutului, a ajuns la concluzia că înaintașii noștri daci
se află nu numai la originea neamului nostru, dar și
la originea multor altor popoare din bazinul european
și nu numai de acolo. Dânsul a inițiat curentul de cercetare pe care l-a numit Dacologie, termen preluat de
mulți istorici contemporani.
Trebuie să ne cunoaștem istoria și să ne amintim
vorbele înțelepte ale lui Nicolae Iorga: ”Cine nu-și
cunoaște istoria riscă să repete greșelile înaintașilor”.

Doctorul Napoleon Săvescu a mulțumit tuturor pentru participare și pentru caldele aprecieri, apoi a expus
mai multe momente care au dus la creionarea lucrării
”Legende paralele, dar cu mult adevăr în ele”. Iată ce
spune despre Geneză: `Spațiul carpato-dunărean a
fost leagănul civilizației, care va da lumii cea mai
bogată și variată societate de zei și o concepție
religioasă care a fost preluată de aproape toate religiile lumii. Un excelent observator al acelor timpuri
a fost Nicolae Miulescu care, în lucrarea ”În Dacia,
Țara Zeilor”, descrie o lume mitologică, necunoscută
nouă. În cea mai veche poveste a genezei lumii, cea
vedică, găsită de mine în ”The secret doctrine”, H.B.
Blavatsky spune: ”Când zeului suprem i-a plăcut
Pământul, el a dat naștere prin a sa respirație la 7 zei
ai genezei lumii. Conducătorul acestui grup a fost
Daksha. El a găsit cel mai frumos loc de pe pământ
și l-a populat cu oameni. Acel loc a fost Dacia. Daska
este marele zeu al genezei lumii și zeu al înmulțirii
oamenilor. Din Daska - Dacia, unii au plecat în lumea
mare și de la ei ne-au rămas nume de localități, munți,
văi, ape, cu numele vechilor zei vedici: OM este un
cuvânt monosilabic și exprimă invocarea zeului
suprem. La noi, în Dacia, noi ne numim OAMENI,
avem și un munte, OM-ul. Se pare că muntele
păstrează acest nume de la credința vedică potrivit
căreia acolo s-ar fi aflat marele sanctuar vedic”. Este
accentuată ideea că ”Dacia a fost, în vechime, capul
încoronat al zeilor vedici, apoi a fost, poate, chiar Zeul
Solar`. Sunt analizate numeroase alte cuvinte și expresii care vin din negura trecutului și fascinează prin
interpretările contemporane.
Doctorul Napoleon Săvescu este un lider recunoscut și îndrăgit de comunitatea româno-americană. Din
realizările plurivalente ale dânsului, pe lângă profesia
de bază, aceea de doctor,și pe lângă activitatea de
director de policlinică, amintim:
- fondator în România, al Societății Internaționale
”Dacia Revival” (Reînvierea Daciei) cu filiale în Statele
Unite, Elveția, Australia, Austria, Spania, Italia;
- fondator și director al revistei ”Dacia magazin”,
revistă cu distribuire în mai multe țări;
- părintele ”dacologiei”, termen inițiat de dr. Napoleon
Săvescu și preluat de mulți cercetători români;
- fondator al emisiunii de televiziune ”Dacia” în New
York;

- pregătirea și desfășurarea anuală a Congreselor de
Dacologie în România (la București, Constanța,
Buzău, Oradea, Alba Iulia, Tg.Jiu), în Chișinău și în
sediul Națiunilor Unite din New York;
- prezentarea de materiale istorice și de videoclipuri
cu rezultatele cercetărilor, în cadrul sesiunilor lunare
ale ”Daciei Revival” de la New York;
- crearea website-ului dacia.org prin care se
realizează legătura cu cei interesați în studiul istoriei
noastre străbune; materiale din domeniul istoric, cântece, fotografii, opinii
- scrierea și publicarea de cărți despre istoria Daciei:
”Noi nu suntem urmașii Romei”, ”Călătorie în Dacia”,
”Pe urmele istoriei pierdute”, ”Noi, dacii”;
- prezența cu comunicări științifice la simpozioanele
de la Kalamazu (Michigan), cu subiecte din istoria
medievală;
- prezența cu comunicări științifice la simpozioanele
anuale despre viața și opera lui Mihai Eminescu, simpozioane organizate de prof. univ.dr. Theodor
Damian, directorul Cenaclului Literar ”Mihai Eminescu” cu sediul în New York;
- intervievat de mai multe ori despre dacologie la
Radio și la Televiziunea Română; de asemenea, la
Romanian Voice Television din New York;
- prezența cu materiale istorice în ziarul ”Romanian
Journal”, fondat de dl. Vasile Bădăluță;
- autor de cântece și versuri inspirate din istoria
dacilor
- președinte al Consiliului Parohial al Bisericii ”Sf.
Ap.Petru&Pavel” din Astoria, NY, unde prezintă materiale importante despre ReUnirea Transilvaniei cu
Țara-Mamă și alte materiale cu caracter istoric.
În anul 2013, Camera de Comerț RomânoAmericană i-a decernat doctorului Napoleon Săvescu
Trofeul de Lider al Comunității (Community Leadership Award).
Iar noi, toți cei care îl apreciem la superlativ pentru
multipla sa activitate pusă în slujba oamenilor și a
adevărului, îi acordăm cu drag trofeul prieteniei și al
respectului profund.
Iana Târnăvean
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PREOȚII ROMÂNI:
JERTFĂ ȘI RUGĂCIUNE
PENTRU UNIRE

În 27 mai a.c., de Duminica Rusaliilor și doar cu o zi înainte
de Memorial Day (Ziua Recunoștinței), la Biserica ”Sf.
Apostoli Petru&Pavel” din Astoria, New York, păstorită cu
evlavie creștinească de preotul-paroh Theodor Damian, a
avut loc un eveniment cu totul deosebit: din partea Patriarhiei Române din București, biserica a avut doi oaspeți
de seamă: doamna Cristina Liberis și domnul George TulaVișan, membri ai programului religios de televiziune TRINITASTV.
Distinșii oaspeți au participat la slujba din biserică, slujbă
specială de Rusalii; tema Sfintei Evanghelii s-a referit la
Iisus, ca Izvor al Vieții; în meditația liturgică s-a dezvoltat
ideea Setei de Duh.
În sala socială a bisericii, elevii Școlii de Duminică, aflați
sub conducerea doamnei profesoare Irina Anițului, au vorbit despre Semnificația Cincizecimii.
În fața enoriașilor, a fost proiectat filmul ”Preoții români.
Jertfă și rugăciune pentru unire”, un imn de binemeritată
slavă înălțată preoților, călugărilor, măicuțelor și tuturor
fețelor bisericești care, în acei ani grei de război, între 1916
și 1918, au contribuit substanțial la menținerea moralului
soldaților și ofițerilor români aflați în cumplite încleștări armate. Constantin Prezan, generalul de Corp de Armată adjutant, spunea în 10 aprilie 1918: ”Preoții și-au făcut mai
mult decât datoria și este o cinste pentru cler, care alături
de ostați, a dat mai mult decât i-am cerut noi pentru Țară
și Neam. Rugați-vă lui Dumnezeu ca să ne dea cât mai
mulți patrioți de care țara are mare nevoie și transmiteți tuturor preoților de armată mulțămirile mele calde pentru inimosul concurs ce mi-ați dat pentru apărarea țării.
Grăbindu-mă a vă transmite cele de mai sus, cu mare
mângâere sufletească, vă felicit și eu pentru energia și devotamentul ce ați arătat, spre binele Țării și al Bisericii.”
Numeroase și impresionante aspecte din timpul luptelor,
precum și mărturii, prin timp, ale participanților și ale urmașilor acestora, totul în această peliculă a fost făcut cu talent
și cu atenție deosebită pentru prezentarea adevărului, așa
cum a fost și așa cum și l-au amintit cei direct implicați. Din
tot filmul se desprinde patriotismul adânc, unic și românesc
al reprezentanților Bisericii noastre care, în momente de
grea cumpănă pentru țară, dar și în timp de pace, au fost
și continuă să fie și astăzi marele sprijin moral, sufletesc al
oamenilor. Iată de ce ei, oamenii Bisericii, merită adânca
noastră plecăciune cu mulțumiri și recunoștință.
Iana Târnăvean

Clopotul Catedralei
Mântuirea Neamului

Clopotul care va răsuna în Catedrala Mântuirii Neamului din Bucureşti
este unul dintre cele mai mari clopote suspendate din toate bisericile
europene (cu exceptia Rusiei). Clopotul destinat Catedralei Ortodoxe
din Bucureşti, de peste 25 de tone, a fost turnat în Austria, la unul din
cele mai importante ateliere de profil din Europa, firma Grassmayr din
Innsbruck, activă din 1599. Până în noiembrie 2016, data la care a fost
turnat clopotul românesc, recordul era deţinut de Clopotul Sfântului
Petru al celebrei catedrale din Koln (Germania), amplasat în anul 1922,
care cântăreşte 24 de tone.
Pe 25 martie, porţile fabricii de clopote din Innsbruck au fost deschise pentru a permite vizitatorilor, veniţi nu doar din Austria, ci şi din Italia şi Germania, să vadă şi să asculte pentru prima oară sunetul clopotului care va
răsuna în Catedrala de la Bucureşti. Şase bărbaţi, aşezaţi de o parte şi de
alta, abia dacă reuşesc să tragă funia pentru a pune clopotul în mişcare.
Din clopot răsună o vibraţie pe care niciun microfon standard nu poate să
o înregisteze şi niciun sistem acustic obişnuit nu poate să o redea.
Pentru a afla mai multe detalii despre operaţiunea unică de felul ei, Hotnews.ro a obţinut un interviu în exclusivitate cu persoana care "a dat
voce" clopotului - campion. Prietenii îl numesc un "Stradivarius al
clopotelor". Este vorba de campanologul italian Flavio Zambotto, unul
dintre puţinii profesionişti care se ocupă cu proiectarea şi acordarea de
clopote pe întreg continentul european.
Clopotul recordurilor
Cantarul indica cele peste 25 de tone ale clopotului "Clopotul a fost turnat pe 11 noiembrie 2016 şi cântăreşte peste 25 de tone, mai precis
252 chintale. Are un diametru de 3,35 metri. Devine astfel cel mai mare
clopot în mişcare din lume situat într-un edificiu religios, depăşindu-l pe
cel din catedrala din Koln. Ca diametru, firma Grassmayr a mai construit
clopote mari, cum ar fi, acum patru ani, unul care a fost dus pe Muntele
Tabor, din Israel. Dar, în acel caz, diametrul era inferior celui destinat
Catedralei: doar 2,87 metri", ne spune Flavio Zambotto.
Aliajul de bronz utilizat este format din 78% cupru electrolitic, cu puritatea de 99,99%, şi 22% staniu electrolitic, cu aceeaşi puritate.
La realizarea lui a lucrat o echipă de 25 de experţi provenind din 4 ţări
europene. Trei săptămâni, atât a durat procesul de răcire a clopotului,
după turnarea din luna noiembrie. "A urmat verificarea şi acordarea lui.
Clopotul a fost acordat pe nota DO2. La testare, toate rezultatele au
fost excepţionale".
"Fiecare clopot are povestea lui şi un sunet unic"
Campanologul italian a examinat clopotele cele mai cunoscute din Italia
şi Europa: “Colaborarea pentru crearea clopotului destinat Catedralei
din Bucureşti este cea mai mare realizare profesională a mea până în
acest moment. Fiecare clopot are povestea şi sunetul său.
Sunt clopote care au un sunet ce “deranjează” într-un fel urechea.
Sunt şi altele, unice, fiecare în felul său, care au un sunet pur, divin.
Există clopote vechi de sute de ani pe care le-am restaurat şi le-am acordat. Aşa am avut ocazia să constat că meşterii clopotari aveau o tehnică
extraordinară, sub multe aspecte neschimbată până în ziua de azi.
Am avut onoarea să lucrez la acordarea unor clopote faimoase, cum
ar fi unul din cele mai vechi din Italia - Campana della Rota - în Vatican,
creat în 1215. Fiecare clopot pe care îl acordez e ca un fiu pentru mine
şi toate reprezintă ceva special. Cel al Catedralei române este însă cu
totul deosebit: are un sunet divin. A fost emoţionant să-l aud prima oară:
puternic, profund, lung. E un sunet care te îmbrăţişează, te marchează”.
"Nimeni nu a putut să înregistreze sunetul real al clopotului"
Sunetul unic al clopotului se datorează în primul rând calităţii materialului folosit - un aliaj de bronz cu o puritate de 99,99% - dar şi dimensiunii: cu cât este mai mare, cu atât sunetul este mai grav.
Vestea despre turnarea unui clopot de o asemenea calitate şi dimensiune s-a răspândit printre pasionaţii de clopote de pe întreg continentul.
“Suntem martori la un eveniment istoric”, e doar un mesaj postat pe
reţelele de socializare. În ziua în care fabrica a permis accesul publicului, doar din Italia au venit peste 100 de vizitatori să vadă şi să audă
clopotul.
“Câteva sute de persoane au admirat şi au ascultat clopotul în prima zi
de deschidere; el a fost făcut să vibreze la fiecare oră, prin lovire din
exterior. Majoritatea au încercat să surprindă momentul cu camera de
filmat sau cu smartphone-ul, dar nimeni nu a reuşit să capteze sunetul
real. Ceea ce au auzit cu urechile lor, mi-au spus că e cu totul altceva
faţă de ce au reuşit să înregistreze. Este o explicaţie tehnică, de fond.
Un microfon standard nu poate prinde decât jumătate din frecvenţele
joase ale clopotului. Acelaşi lucru şi la redarea sunetului: abia dacă se
aud jumătate din vibraţii. Chiar dacă am vorbi, ipotetic, de o înregistrare
bună, ar trebui să avem un echipament cu totul special, cu cel puţin un
subwoofer”, ne explică Flavio Zambotto.
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De altfel, adaugă expertul italian, “calitatea şi puritatea sunetului nu depind de parametri subiectivi, ci sunt măsurabile şi pot fi comparate.
După turnarea clopotului am făcut toate testele şi măsurătorile prevăzute,
iar rezultatul a fost unul excepţional, cu o toleranţă de 0 (zero)%!
Nu a fost deloc uşoară obţinerea unui asemenea rezultat, ţinând cont,
mai ales, de dimensiunea clopotului.
Rezultatul se datorează şi muncii în echipă şi colaborării armonioase,
în special între cei doi fraţi ingineri Grassmayr, a treia generaţie de proprietari ai fabricii”.
Până unde se va auzi clopotul Catedralei?
“Depinde foarte mult de factorii externi. Celebrul clopot din San Marco
se putea auzi de la o depărtare de 40 de km, se spune. Dar, în urma
cu sute de ani, nu era o poluare acustică asemenea lumii de azi iar
condiţiile geografice, prezenţa unei suprafeţe de apă, au putut contribui
la crearea legendei. Deci nu putem spune cu exactitate. Însă
cu siguranţă se va auzi la kilometri depărtare şi sunetul profund, lung,
va fi cu siguranţă inconfundabil”.
Un alt record: 6 clopote care acoperă 3 octave complete
În prezent, la Innsbruck se lucrează la realizarea celorlalte cinci clopote
care vor fi instalate în turnurile Catedralei şi vor fi acordate astfel: Do2Do3-Mi3-Sol3-La3-Do4
Greutatea lor va fi cuprinsă între 500 kg şi 3400 kg.
“Putem vorbi de o adevărată arhitectură a sunetului, trei octave complete. Un clopot are armonia sa proprie, dar împreună vor avea o eufonie ulterioară, ceea ce face ca, împreună cu greutatea, să reprezinte
un unicat în lume”.
Echipa de clopotari - Costurile şi echipa
Realizarea unui clopot poate dura, în funcţie de mărime şi cerinţele
clienţilor, câteva luni de zile. În legătură cu costurile şi durata lucrărilor,
Flavio Zambotto ne spune: “În trei luni se realizează un clopot mediu,
pentru altele durează, de la proiectare până la pregătirea pentru transport, circa 6 luni.
Pentru clopotul Catedralei din Bucureşti au fost necesare circa 8 luni”.
Costul lucrării nu este cunoscut, însă am aflat că materia primă - bronzul
de calitate - costă circa 10 euro la kilogram.
Flavio Zambotto ne spune că o altă cheie a succesului o constituie
munca în echipă: “Din echipa care a construit clopotul fac parte austrieci, nemţi, croaţi şi italieni.
Sunt bucuros să spun că bronzul necesar construcţiei a fost furnizat
chiar de o fimă italiană şi o parte din merit o va avea şi firma
românească însărcinată cu instalarea clopotelor, mai precis Apel Industries din Arad.
Pe 7 şi pe 8 aprilie, fabrica de clopote din Innsbruck îşi va deschide din
nou porţile pentru ca vizitatorii să poată asculta iar clopotul destinat
Catedralei din Bucureşit.
“Cred că e un motiv de mândrie pentru România, la fel cum este o mândrie şi pentru noi toţi, cei care am contribuit la lucrările de construcţie”.
Cine este Flavio Zambotto
Flavio Zambotto s-a născut la Vicenza, pe meleaguri unde arta
clopotelor face parte dintr-o tradiţie seculară. Între localităţile Vicenza
şi Verona sunt mai multe nuclee de « clopotari », profesionişti
specializaţi în construirea şi acordarea clopotelor.
«De mic am fost pasionat de clopote, de muzică în general. M-am
născut într-o zonă unde este cunoscută «tehnica manuală» a clopotelor.
Crescând la umbra clopotniţelor din Vicenza, ca să spun aşa, am avut
şansa să combin cele două pasiuni ale mele şi m-am dedicat unei profesii de nişă, aceea “campanolog”.
Flavio este considerat un expert internaţional: colaborează la realizarea
clopotelor, acordarea, repararea şi testarea lor. Este unul din colaboratorii firmei Grassmayr, dar este chemat şi în alte ţări, acolo unde este
nevoie de el.
În timpul liber, cântă la baterie în două grupuri muzicale italiene, cu un
repertoriu laic care cuprinde şi piese de dans şi melodii rock:
“Nu am renunţat la cântat, mai ales că atât clopotul cât şi bateria sunt
instrumente muzicale, iar talgerele sunt, asemenea clopotelor, idiofone
(nota red: IDIOFÓN instrumente muzicale care produc sunetele prin
punerea în vibrație a propriului corp, fără intervenția unei părți
auxiliare).”
Moştenitor al unei tradiţii seculare, Flavio transmite mai departe arta şi
studiul clopotelor tinerilor curioşi şi dornici să se apropie de universul
sunetelor divine.
Printre “ucenicii” lui se află şi Ovidiu Deculescu, un tânăr român stabilit
în Italia:
“Muzica, în toate formele ei, e unul din cele mai importante lucruri din
viaţa mea.Dacă pot transmite mai departe ce am învăţat, sunt fericit."
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ISTORIA SE REPETĂ

Mihai Eminescu – CITATE despre
Exploatarea Românilor de către
Străini prin Intermediul Statului
înființat în 1859

Statul chipurile “modern”, așa cum îl vedem noi astăzi, cu instituțiile
lui prin care averea noastră, munca noastră, resursele noastre și
timpul nostru sunt EXPLOATATE de străini, este o invenție a celor
care conduc lumea din umbră (Mafia Internațională) și un instrument
implementat peste tot pe planetă pentru ca popoarele lumii să fie
subjugate mai ușor, resursele omenirii să fie FURATE mai facil și
Noua Ordine Mondială să fie implementată mai rapid.
Eminescu și-a dat seama la vremea lui că ceva este în neregulă
cu Statul adus de străini și în România, și că acesta este nu doar
nepotrivit poporului român dar puternic DĂUNĂTOR.
Citatele din Eminescu pe care le
puteți citi mai jos sunt VALABILE
ȘI ASTĂZI.
Oricine poate vedea cât de antiromânesc este Statul numit în mod
înselător ”de Drept”, gândindu-se
măcar la ultimii 28 de ani de distrugere sistematică, exploatare de
către străini și subjugare, din 1989
până azi.
Suntem păcăliți să gândim pe termen
scurt și foarte scurt, astfel nu putem
înțelege ușor ”opera” dezvoltată de
acești prădători ai omenirii care
controlează Statele, operă care
este gândită și aplicată pe termen
lung și foarte lung. Citatele din Eminescu de mai jos ar trebui să
ne ajute să vedem și să analizăm lucrurile pe termen lung, înapoi
în istorie, iar apoi înspre viitor.
Mihai Eminescu – CITATE despre Statul așa zis “Modern”, chipurile
“Român” și despre Exploatarea Românilor de către Străini:
– Un popor, oricare ar fi el, are dreptul a-şi legiui trebuinţele şi
tranzacţiunile ce rezultă neapărat din acele trebuinţe, reciprocitatea
relaţiunilor sale: într-un cuvânt: legile unui popor, drepturile
sale, nu pot purcede decât din el însuşi; condiţiunea de viaţă a
unei legi, garanţia stabilităţii (legitimităţii n.n.) sale e ca ea să fie
un rezultat, o expresiune fidelă a trebuinţelor acelui popor;
– Statul român nu mai este un produs al geniului rasei române, ci
un text franţuzesc aplicat asupra unui popor ce nu-l înţelege şi
nu-l va înţelege niciodată;
– Legile demagogiei sunt factice, traduse de pe texte străine; …
reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimenea;
– La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea unei
organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de
dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump
şi nu produce nimic;
– Constituţia noastră, punând greutatea pe o clasă de mijloc,
parte străină, parte neexistentă, a dat loc la o declasare generală
din cele mai dezastruase; nu mai există o altă deosebire între
oameni, decât cea pe care o stabileşte banul, oricum ar fi
câştigat;
– Peste tot aceeaşi idee: să dau străinilor ce-mi cer; cât pentru
români, puţin îmi pasă!
– Aparat reprezentativ şi administrativ care nu se potriveşte deloc
cu trebuinţele simple ale poporului român;
– Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că
puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut să
crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus
formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara
noastră… Înzecitu-s-au şi însutitu-s-au oare averea românului
şi veniturile lui pentru a plăti instituţiile de o sută de ori mai
scumpe? Desigur că nu;
– Peste noapte şi prin surprindere, am admis legiuiri străine, legi
străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindenea
şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om,
cetăţean al universului, fie din Berber, Nigritania, China sau
Galiţia… Ei, bine, nu le-am admis pentru român, cu interesele
căruia nu se potriveau, ci pentru elemente economice cu care
se potriveau şi care ştiu a se folosi de dânsele. Am creat o
atmosferă publică pentru plante exotice, de care (din cauza
cărora n.n) planta autohtonă moare… Azi avem cele mai
înaintate instituţii liberale. Control, suveranitatea poporului,
codice franţuzeşti, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine
pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu
se potriveau (şi nu se potrivesc) cu starea noastră de cultură,
cu suma puterilor muncitoare de care dispunem, cu calitatea
muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a
întreţine aparatul costisitor şi netrebnic al statului modern;
– teoria de om şi om (…) devine o stupiditate erijându-se în teorie
de stat, căci preface ţara moştenită, apărată cu vărsare de
sânge şi cu privaţiuni, într-o mlaştină pentru scurgerea elementelor
nesănătoase din alte ţări – introducând într-un stat eminamente
naţional un sistem de instituţii cosmopolite; urmare aplicării ei
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vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, o
domnie străină, impusă de străini; libertatea de muncă şi
tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în
realitate inegal. Şi, în această luptă, nu învinge cine-i tare, nobil,
sau eroic; învinge cel fără scrupul faţă de concetăţenii săi;
– capitalul (…) e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul
unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi
hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii;
– Ne mulţumim dacă actele guvernanţilor de azi nu sunt de-a
dreptul de înaltă trădare, abstracţie făcând de toate celelalte
defecte ale lor, precum mărginirea intelectuală, slăbiciunea de
caracter, lipsa unui adevărat şi autentic sentiment patriotic…
Trădătorii devin oameni mari şi respectaţi, bârfitorii de cafenele
– literatori, ignoranţii si proştii – administratori ai statului român;
– Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese
personale – care, păstrând numai coaja legilor şi goala aparenţă,
calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor, fac tocmai
contrariul de ceea ce au promis mandanţilor lor şi trec, totuşi,
drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării… În cadrul
lor, organizarea nu înseamnă decât disciplina oarbă a unei
societăţi de esploataţie sub comunii şefi de bandă;
– … acei paraziţi cărora nestabilitatea dezvoltării noastre interne,
defectele instrucţiei publice şi golurile create în ramurile
administraţiei publice, prin introducerea nesocotită a tuturor
formelor civilizaţiei străine, le-au dat existenţă şi teren de
înmulţire;
– Acei ce conduc nu sunt decât străini, străini prin origine, prin
moravuri, prin educaţie – interesele străinilor dar, şi numai
aceste interese, sunt dezideratul <> (persoanelor aflate la
cârma ţării n.n.);
– Cine oferă o leafă bună şi un tain află oricând o armată numeroasă de mercenari politici, fie cauza lui cea mai nedreaptă din lume;
– Există două naţiuni deosebite (distincte n.n.) în această ţară: una
stoarsă şi sărăcită, de producători, alta îmbuibată, de miljocitori
(spoliatori n.n.). Averea se urcă (creşte n.n.) numai în oraşe şi,
chiar şi aici, nu în populaţiunea română, ci în cea străină. Nu se
intervertesc factorii ecuaţiunii sociale, ci devin cu totul alţii. Avem
a calcula astăzi cu factori care, înainte, în vechea noastră organizaţie lipseau cu totul, avem pe străin cu puterea strivitoare a
capitalului bănesc, faţă cu românul care ameninţă a cădea în
robia celui dintâi, a deveni o simplă unealtă pentru fructificarea
capitalului lui… Rasa determinantă a sorţii acestei ţări nu mai
este cea românească, ci străinii românizaţi–veneticii– care au
obţinut cetăţenia română n.n. – de ieri-alaltăieri, iar autoapărarea
împotriva lor e disproporţionat de grea, de vreme ce aceşti oameni au sprijin pe străini, pârghiile care-i ridică sunt aşezate în afară,
pe când înlăuntru n-avem decât poporul nostru propriu, scăzând
numeric şi fără o conştiinţă limpede de ceea ce trebuie să facă.
Avem de-o parte rasa română, cu trecutul ei, identică în toate
ţările – ţinuturile n.n. – pe care le locuieşte, popor cinstit, inimos,
capabil de adevăr şi de patriotism. Avem apoi, deasupra acestui
popor, o pătură superpusă, un fel de sediment de pungaşi şi
cocote, răsărită din amestecul scursurilor orientale şi a celor occidentale, incapabilă de adevăr şi patriotism.
Nu contestăm, de asemenea, că averile s-au înmulţit în România
– numai că nu în mâinile românilor; nu contestăm că există
multe palate şi zidiri mari în oraşele noastre – numai că nu ale
indigenilor. Suma averilor e aşa repărţită, încât prea puţin din
ea e în mâini indigene.
În evul nostru mediu străinii de altă lege erau opriţi de-a avea
moşii, iar domnii expropriau cu bani din vistierie chiar pe străinii
ortodocşi, pentru ca nu străinii să fie proprietari în ţară. (…) rasa
română scade şi străinii sporesc.
– Statul a devenit, din partea unei societăţi de esploatare, obiectul
unei spoliaţiuni continue şi aceşti oameni nu urcă scările ierarhiei
sociale prin muncă şi merit, ci prin abuzul culpabil al puterii
politice, câştigate prin frustrarea statului cu sume însemnate.
Aceşti dezmoşteniţi, departe de-a-şi câştiga o moştenire proprie
pe Pământ pe singura cale a muncii onorabile, fură moştenirea
altora, alterează mersul natural al societăţii, se substituie, prin
vicleşug şi apucături, meritului adevărat al muncii adevărate,
sunt o reeditare, în formă politică, a hoţilor de codru, instituind
codri guvernamentali şi parlamentari… Clasa de mijloc a devenit
un adevărat proletariat de postulanţi care primejduieşte existenţa
ţării; şi în care guvernele străine, care au interese în Orient, vor
găsi, totdeauna, un manipul gata de a se pune la dispoziţia lor.
– Acela ce cutează a se revolta faţă cu această stare de lucruri,
acela care îndrăzneşte să arate că formele poleite învelesc un
trup putred, că <> nostru ne duce la pierzare, că elementele
sănătoase trebuie să se conjure şi să facă o luptă supremă
pentru mântuirea acestei ţări este denunţat (prezentat n.n.)
opiniei publice de către negustorii de principii liberal-umanitare
ca barbar, ca antinaţional, ca reacţionar.
– De câte ori vom deschide istoria, vom vedea că statele scad şi
mor prin demagogie, sau prin despotism. (…) În teorie nimic
mai frumos decât sufrajul universal, dar, în practică, nu este
decât opresiunea mulţimei, a ignoranţei, a pasiunilor măgulite şi
linguşite de demagogi. (…) Sub scutul sufrajului universal şi al
principiilor liberale – de care ştiu a se servi cu mare succes,
mulţumită credulităţii maselor şi slăbiciunii sau sentimentalismului
oamenilor luminaţi – demagogii conduc lumea la distrugerea

civilizaţiunii, la haos.
Din momentul în care luptele de partid au degenerat în România
în lupta pentru existenţa zilnică, din momentul în care mii de
interese private sunt legate de finanţe sau de căderea unui
partid, nu mai poate fi vorba de neatârnarea politică a diferitelor
grupuri care-şi dispută puterea statului.
Sistemul demagogic, care din politică face o speculă, din
sufragiul claselor amăgite o scară de înaintare în economia, nu
politică, ci privată , a membrilor societăţii de exploataţie”71,
“mănâncă venitul ţării, mănâncă pe datorie pâinea a trei
generaţiuni viitoare, căci tot luxul ce-l face azi, mâine va fi
mizerie. Deficit lângă deficit, împrumut lângă împrumut, datorie
lângă datorie, până ce finanţele României nu vor fi, curând,
decât, o gaură mare”72. Iar poporul, mânat la alegeri de
baioneta civico-electorală, suportă plebea aceasta, fără a
pricepe. Încurcat în paragrafi şi articoli traduşi din franţuzeşte,
nemaiştiind a distinge alb de negru şi adevăr de minciună, cu
mintea uimită de fraze fără cuprins, de un întreg lexicon de
termeni care n-au nici o realitate îndărătul lor, e pe punctul de aşi pierde până şi limba şi bunul simţ, vestit odinioară.
Poate să fie un partid demagogic altceva decât esploatatorul intereselor publice?
O clasă nouă, guvernantă, s-a ridicat, fără tradiţiuni şi fără
autoritate, încât ţara cea mare, temeiul şi baza naţionalităţii
noastre, nu-şi găseşte conştiinţa raporturilor politice cu cei ce o
guvernează.
Elemente străine, îmbătrânite şi sterpe, s-au amestecat în
poporul nostru şi joacă comedia patriotismului şi a naţionalismului.
Neavând tradiţii, patrie hotărâtă ori naţionalitate hotărâtă, au
pus, totuşi, mâna pe statul român. Conştiinţ a că ele sunt
deosebite de neamul românesc nu le-a dispărut încă – ele se
privesc ca o oaste biruitoare într-o ţară vrăjmaşe. De-aceea nui de mirare că întreaga noastră dezvoltare mai nouă, n-a avut în
vedere conservarea naţionalităţii, ci realizarea unei serii de idei
liberale şi egalitare cosmopolite. A fost o fineţe extraordinară
de-a debita esenţa cosmopolitismului sub forma naţionalităţii şi
de-a face să treacă toate elementele sănătoase şi istorice ale
trecutului sub acest jug caudin. Odată egalitarismul cosmopolit
introdus în legile politice ale ţării, orice patriot improvizat şi de
provenienţă îndoioasă a voit (şi a putut n.n.) să stea alături (să
aibă aceleaşi drepturi n.n.) cu aceia pe care trecutul lor îi lega,
cu sute de rădăcini, de ţară şi popor. Dar aceşti oameni noi,
aceşti <<patrioţi>>, căutau numai foloasele influenţei politice,
nu datoriile. Din cauza acestor elemente, care formează plebea
de sus, elementele autohtone ale ţării dau repede îndărat în
privire morală şi în privire materială” (…) ”Străini superpuşi fără
nici un cuvânt (ilegitim n.n.) naţiei româneşti, o exploatează cu
neomenie, ca orice străin fără păs de ţară şi popor”, de-“am
ajuns, într-adevăr, în această Americă dunăreană, ca tocmai
românii să fie trataţi ca străini, să se simtă străini în ţara lor proprie”… “Acest spectacol al exclusivei (al integralei n.n.) stăpâniri
a unei rase ş i decăzute şi abia imigrate asupra unui popor
istoric şi autohton e o adevărată anomalie, căreia poporul istoric
ar trebui să-i puie capăt, dacă ţine la demnitatea şi la onoarea
lui”… “Nu e indiferent ce elemente determină soarta unui popor.
Predispoziţii şi aptitudini moştenite, virtuţi şi slăbiciuni moştenite,
calităţi sau defecte intelectuale şi morale, dau domniei unui
element etnic alt caracter decât domniei altui element. Demagogia
la noi însemnează ura înrădăcinată a veneticului fără tradiţii,
fără patrie, fără trecut, în contra celor ce au o tradiţie hotărâtă,
un trecut hotărât.
– Nu voim să trăim într-un stat poliglot, unde aşa-numita patrie e
deasupra naţionalităţii. Amundouă nu sunt decât două cuvinte
pentru aceeaşi noţiune, şi iubirea de patrie e una cu iubirea
naţionalităţii. Singura raţiune de a fi a acestui stat, pentru noi,
este naţionalitatea lui românească. Dacă e vorba ca acest stat
să înceteze de-a fi românesc, atunci o spunem drept că ne e
cumplit de indiferentă soarta pământului lui.
– Nu e dar vorba de reacţiune prin răsturnare, ci prin înlăturarea
elementelor bolnave şi străine din viaţa noastră publică de către
elementele sănătoase coalizate.
– Natura poporului, instinctele şi înclinările lui moştenite, geniul lui,
care, adesea, neconştiut, urmăreşte o idee pe când ţese la
războiul vremii, aceste să fie determinante în viaţa unui stat, nu
maimuţarea legilor şi obiceielor străine” 99… “Legile ar trebui
să fie, dacă nu codificarea datinei juridice, cel pu ţin dictate şi
născute din necesităţi reale, imperios cerute de spiritul de
echitate al poporului; nu reforme introduse în mod clandestin,
necerute de nimenea sau vulgarizate ca o marfă nouă sau ca
un nou spectacol.
– Arta omului de stat constă în aptitudinea de-a alege, într-o stare
de lucruri dată, sistemul cel mai suportabil din toate, care să
asigure un progres de-o jumătate de secol, sau de un secol (săşi cristalizeze programe de guvernare realiste şi, totodată, pe
termen lung n.n.). Pentru a i se facilita îndeplinirea acestei
misiuni, “ideal ar fi ca guvernul din ţară să se urce şi să cază
prin opinia publică din ţară, fără amestecul elementului de
fermentaţie străin”.
– Trebuie ca, cu toţii, să ne dăm seama de cauzele ce turbură societatea, de elementele ce impiedică redobândirea echilibrului
pierdut, şi să le combatem cu curaj şi stăruinţă.
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Creierul, percepțiile
și realitatea

„Creierul ne minte de multe ori. Chiar și atunci când
creierul îndeplinește funcții esențiale, nu prea ne ține la
curent cu ce se întâmplă.
Evident, creierul nu intenționează să mintă. În cea mai
mare parte a timpului își vede de treabă sârguincios,
muncind din greu să ne asigure supraviețuirea, ajutândune să ne atingem scopurile într-o lume atât de complicată.
Însă, pentru că, de cele mai mult ori, suntem obligați să
reacționăm rapid când ne confruntăm cu o oportunitate,
creierul ne dă un răspuns imediat, pe jumătate gândit, pe
jumătate ghicit, și nu răspunsul perfect, pentru care ar
avea nevoie de mai mult timp.
Având în vedere complexitatea lumii în care trăim, creierul
trebuie să aleagă căile cele mai scurte pentru a ajunge la
răspuns, făcând o multitudine de presupuneri. Creierul
minte de cele mai multe ori în interesul nostru, dar ne și
poate face să comitem greșeli previzibile.„ – fragment din
cartea „Secretele creierului uman” – Sandra Aamodt, Sam
Wang
***
Majoritatea oamenilor sunt foarte convinși de anumite
idei. Idei care au ajuns la stadiul de credințe și pe care își
sprijină toate acțiunile cotidiene, implicit relațiile cu ceilalți.
Mă refer aici la credințele în diverse lucruri care nu au nici
un suport științific (cel puțin deocamdată): telepatie,
claraudiție, clarvedere, channeling, „amintiri” din „vieți anterioare”, astrologie, numerologie, comunicare cu diverse
entități, etc… (sunt prea multe să le enumăr). Sunt oameni
care jură că aceste lucruri sunt reale, autentice. Nu spun
că nu sunt reale, nici că sunt. Spun doar că: până la
demonstrarea lor și/sau a mecanismelor lor, ar fi tare bine
să păstrăm o doză de scepticism care să ne țină departe
de oamenii care scot bani frumoși din naivitatea semenilor
lor.
Nevoia acută de sens ne împinge să înghițim instant orice
explicație doar ca să reușim să acceptăm ce ni se întâmplă
și să ne regăsim pacea în momentele dificile. E un
mecanism foarte simplu. Îl știu foarte bine deoarece am
fost în situația vulnerabilă în care am luat de bun tot ceea
ce credeau cei pe care-i consideram la acea vreme
superiori în cunoaștere. Multe lucruri în care am crezut
(din această nevoie de sens) le-am distribuit până acum
vreo trei ani pe această pagină și încă nu le-am șters
deoarece nu sunt chiar… „periculoase”, fac parte din
„istoria” mea, plus că și pe-atunci păstram și recomandam
la pachet și: doza sănătoasă de scepticism 😁.
Oamenii pot crede în continuare în ce vor ei să creadă,
oricât de ciudate și fără explicații sau dovezi ar fi acele
lucruri. Observ cum se distribuie pe Facebook multe tipuri
de astfel de materiale pe zi ce trece mai… gogonate.
Acum cinci zile chiar aflasem că iar vine sfârșitul lumii –
articolul avea peste peste cinci mii de distribuiri probabil
pentru că scria în el că „și NASA confirmă”. Sfârșitul lumii
iar n-a venit, 23 septembrie era data 😁.
Păcat că naivitatea costă. Și nu costă doar bani ci și ani
de rătăcire și timp prețios care ar putea fi petrecut în
libertate, simplitate și bucurie de a fi.
Nu comentez online unde găsesc tot felul de materiale
„gogonate” deoarece știu ce înseamnă… nevoia de sens.
Însă ce am considerat necesar să fac ca o luare de
atitudine este seria pe care am început-o în august:
Creierul, percepțiile și realitatea. Din această serie dau
astăzi mai departe un material extrem de important și
ușor de înțeles de către oricine este dispus să-și deschidă
mintea și să depășească etapa credințelor lipsite de
dovezi. Este vorba despre discursul lui Anil Seth – Profesor
de neuroștiințe cognitive și computaționale la Universitatea
din Sussex, co-director, la Centrul Sackler pentru Știința
Conștiinței, editor șef la revista Neuroștiința Conștiinței.
Anil Seth și-a denumit discursul: „Creierul tău halucinează
realitatea conștientă”. Titlul ales cred că spune suficient
încât să merite studiat cu atenție. Vizionare plăcută și.. cu
folos.

„Ceea ce vedem conștient depinde de presupunerea
creierului despre ce e acolo.” – Anil Seth. Ar trebui să
ținem cont de asta când suntem tentați să spunem că am
văzut diverse entități, extratereștri, sfinti, arhangheli,
ingeri,etc. sau când suntem tentați să-i credem pe alții
care jură că au văzut sau comunică cu aceștia.

Povestea picăturii

A fost odată ca niciodată un discipol care îl întrebă pe
maestrul său:
– Care este lucrul ce mă separă de adevăr?
Maestrul îi spuse:
– Nu ești singurul care este separat de adevăr, mai sunt și
alții. Îți voi spune douăsprezece povestioare care iți vor
părea simple. Trebuie să meditezi asupra acestora tot
timpul și chiar de ți se va părea că le-ai înțeles, nu te opri
din a medita asupra lor până ce aceste simple povești vor
căpăta proporții uriașe și până vor deveni din nou simple.
Prima poveste:
A fost odată ca niciodată o picătură într-un Ocean ce
spunea că nu există Ocean. Tot astfel se întâmpla cu
mulți oameni. Trăiesc înlăuntrul lui Dumnezeu și spun
că nu există Dumnezeu.
A doua poveste:
“Vreau să fiu liberă” spuse picătura de apă din mijlocul
Oceanului; și oceanul în compasiunea sa a ridicat-o la
suprafață.
“Vreau să fiu liberă” spuse din nou picătura de apă și
soarele auzindu-i glasul o așeză într-un nor.
“Vreau să fiu liberă” spuse picătura încă o dată și norul
o eliberă iar aceasta căzu din nou în Ocean.
A treia poveste:
O picătură intelectuală este o picătură intelectuală, dar
nu mai aparține Oceanului.
A patra poveste:
“Nici o picătură nu are nici o valoare” spuse picătura din
mijlocul Oceanului.
A cincea poveste:
“Fără nici o îndoială, există un lucru de care eu mi-am
dat seama, eu sunt mai importantă decât oceanul.”
Spuse picătura din ocean.
A sasea poveste:
“Nu voi putea niciodată să ajung la Ocean” spuse
picătura din Ocean.
A șaptea poveste:
“Oh, ce-mi pasă mie de Ocean” spuse picătura din
Ocean.
A opta poveste:
Era odată o picătura care-și regreta soarta, la urma
urmei, ea era în mijlocul Oceanului și nu știa nimic
despre Ocean.
A noua poveste:
O picătura din Ocean chemă toate celelalte picături să i
se alăture pentru a se răscula împotriva Oceanului.
A zecea poveste:
“Prin puterea cu care am fost investită” spuse picătura
din Ocean, “prin puterea cu care am fost investită, de
astăzi sunteți excluse din Ocean.”
A unsprezecea poveste:
“Tu te afli în mijlocul iubirii mele” ii spuse Oceanul
picăturii de apă. Dar picătura nu auzi Oceanul pentru
ca era plină de iubire pentru altă picătură.
A doisprezecea poveste:
“Dacă aș putea cuprinde” gândi o picătură “fiecare
picătură cu dragostea mea atunci aș deveni Oceanul.”
Cum gândi aceasta, picătura începu să reverse dragostea
sa asupra tuturor picăturilor, pe rând. Dar era o picătura
care îi făcuse un mare rău și deși era capabilă de o
mare iubire, picătura nu putu să o ierte. Și pentru că nu
putu să-și reverse dragostea sa asupra acesteia nu
putu să devina Oceanul.
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Discipolul îl întrebă pe maestrul său:
– A existat vreodată o picătură care a devenit Oceanul ?
Și maestrul îi spuse ultima sa poveste:
Era odată o picătură care căuta Pacea Oceanului, ce
căuta Profunzimea Oceanului. Dorința îi era mare și
puterea de iertare îi era mare și deodată Oceanul îi
spuse:“Tu și cu mine, noi suntem una.” Și Oceanul își
deschise larg brațele și îmbrățișă picătura, și tot ce
aparținea Oceanului deveni și al picăturii.
Ea se pătrunse de pacea Oceanului, se întinse pe toată
suprafața Oceanului și prin profunzimea sa deveni
salvarea lumii.
– Află astfel, o ucenicule, că Oceanul este plin de iubire
pentru cei ce-l iubesc și că-i primește în măreția sa pe
cei ce o doresc cu adevărat.
– Dar ce se va întâmpla dacă o astfel de picătura devine
murdară? întrebă discipolul.
Maestrul râse din toată inima:
– O picătură nu poate deveni atât de murdară încât
oceanul să nu o poată curăța.

Înțelepciunea bătrânului indian

Trăim în acea perioadă când creditul face parte din viața
fiecăruia dintre noi. Trist, dar adevărat. În încercarea de a
lua un împrumut din bancă, un bătrân indian a reușit să
dea o palmă tuturor băncilor, care percep „gaj”. Să vedem
ce istorioară a relatat el.
„Într-o zi, am mers la bancă, pentru a lua un credit de
1000 de dolari. Am discutat cu un angajat al băncii și
acesta a început să pregătească documentele necesare,
în vederea obținerii banilor.

A început cu întrebările:
- Ce doriți să faceți cu acești bani?
- Am nevoie de ei, pentru a merge în oraș, să vând
amuletele pe care le-am confecționat.
- Ce puteți lăsa drept „gaj” pentru această sumă?
- Îmi puteți spune ce înseamnă ,,gaj”?
- „Gajul” este un bun depus de către persoana care ia împrumutul, adică dumneavoastră, la dispoziția băncii,
drept garanție pentru plata sumei datorate. Aveți o
mașină?
- Da, am un Volkswagen din anul 1960…
- Nu, nu se încadrează cerințelor noastre. Aveți animale
domestice?
- Da, am un cal.
- Ce vârstă are?
- Nu știu exact, nu prea mai are dinți, așa că nu pot să îmi
mai dau seama.
În cele din urmă, mi-au dat suma de 500 de dolari și,
peste câteva săptămâni m-am întors la bancă să îi restitui.
- Ce veți face cu banii câștigați, domnule? M-a întrebat
același angajat.
- O să îi țin acasă.
- Nu vreți să faceți un depozit la banca noastră?
- Dar ce înseamnă ,,depozit” , am întrebat.
- Ne dați nouă banii, noi avem grijă de ei, iar când aveți
nevoie de bani, puteți veni să îi luați.
Atunci am căzut pe gânduri și am întrebat…
- Dar ce poate să îmi ofere banca drept gaj?”
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Un mesaj pentru toată lumea
“Nu mai pierdeți timpul!”
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In tinerete suntem precum un parau navalnic, la maturitate devenim rauri care

curg liber si in graba, dar la batranete ne transformam in bazine cu apa lina. Bu-

cura-te de viata, de lucrurile marunte. Calatoreste, descopera, bucura-te de

drumurile pe care mergi, de locurile pe care le vezi, de micile placeri pe care ti-a

fost dat sa le traiesti. Conteaza ca ai calatorit la clasa intai sau la economy? Nu
este acelasi tarif cand ajungi in aceeasi destinatie?

Lasa-ti cainii sa se joace cu tine, nu mai pastra pentru musafiri vesela cea mai

buna. Si ce daca se intampla sa spargi o farfurie sau un pahar? Asterne-ti pe

masa cele mai frumoase vase pe care le ai si pe pat cele mai bune asternuturi.

Nu mai pastra pentru zile speciale parfumul tau preferat, da-ti cu el ori de cate ori

te intalnesti cu tine insuti. Poarta-ti hainele cele frumoase, pune-ti in picioare
pantofii cei mai frumosi, surasul in care te simti un om frumos.
Acest mesaj atat de frumos care s-a viralizat pe internet i-a fost atribuit Papei
Francisc, dar nu exista dovezi in acest sens caci pe paginile sociale ale Papei
Francisc sau pe site-urile oficiale ale Vaticanului acesta nu este confirmat ca fiind
scris de Papa insusi. Foarte probabil ca i-a fost atribuit in mod eronat, iar autorul
real ramane anonim. Cu toate acestea, textul cunoscut si sub numele de
“Reminder de la papa Francisc” este un text care merita luat in seama si supus
atentiei de fiecare din noi, iar unele dintre cuvintele si ideile infatisate se pare ca
i-ar apartine totusi Papei…

Nu mai pierdeti timpul!

Viata este atat de scurta si trece atat de repede, nici nu aveti idee. Nu va mai
pierdeti timpul certandu-va cu ceilalti oameni, iubiti-i si acceptati-i asa cum sunt si
ei va vor imbratisa la randul lor. Traieste-ti viata si lasa-i si pe ceilalti sa si-o
traiasca pe a lor. Cu bunatate si calm, oferindu-ne bunatate si generozitate unii
altora…

Nu va mai criticati corpurile atat de mult si nici nu mai visati la altele, schimonosindu-le pe ale voastre. Trupul este un dar de la Dumnezeu… sa imbatranesti
este un proces firesc, este voia divina care ne striga inspre pamant. Nu iti mai
face griji in privinta facturilor si nu iti mai pierde noptile si somnul de nelinistea lor.
Esti o persoana onesta? Atunci ai incredere ca cineva acolo sus iti asigura
spatele si are grija ca tu sa ai grija de tine. Fericirea noastra interioara nu vine din
lucrurile materiale ale lumii.
Inconjoara-te de persoane care te fac fericit, stralucitor, care cred in tine… Nu
stiu daca iti dai seama, dar atunci cand ai prieteni, frati si surori care te asculta,
alaturi de care poti sa vorbesti orice, sa razi, sa canti, sa plangi, sa fii tu, esti un
om cu adevarat bogat. Chiar daca faci o greseala, mergi mai departe. Si mai
departe. Si mai departe. Pana cand iti gasesti propria fericire.

Nu inceta niciodata sa fii un parinte bun pentru copiii tai sau un copil bun pentru
parintii tai. Timpul, dragostea si imbratisarile tale sunt cele mai bune daruri pe
care le poti oferi cuiva. Jucati-va unii cu altii, stingeti televizoarele si vorbiti intre
voi in familie. Descoperiti impreuna placerea artei, a literaturii, a jocului si faceti
din fiecare duminica o zi de sarbatoare.

Si ce daca locuinta ta nu este in perfecta ordine? Conteaza atat de mult sa fie
totul ca la carte cand vezi ce suflete frumoase cresc in ea? Nu mai incerca atat de
mult sa cumperi bogatii si lucruri scumpe pentru casa ta, nu te mai ingrijora ca nu
ai ce mostenire sa ii lasi familiei tale. Sa iti inveti copiii sa fie oameni este cea mai
pretioasa comoara si avutie pe care o lasi in urma. Si fiecare persoana isi castiga
existenta in parte, asa cum poate, asa ca in loc sa iti irosesti timpul facand bani,
petrece-l mai mult alaturi de cei dragi.

Si ce daca? De ce nu? De ce nu acum? De ce sa nu te rogi acum, de ce sa nu

ierti acum, de ce sa nu suni acum o persoana pe care o iubesti? Asteptam

Craciunul, duminicile, reuniunile de sarbatori, un inceput de an nou, asteptam sa

avem bani, asteptam sa vina dragostea, asteptam ca totul sa fie perfect… si totusi… si totusi iata care este treaba…

Nu exista ca totul sa fie perfect. Aici pe pamant fiintele umane nu pot atinge per-

fectiunea, tot ceea ce putem face aici este sa invatam. Asa ca acceptati cu inimile
deschise aceasta provocare care se numeste viata si traiti-o acum.

Iubiti mai mult, iertati mai mult, imbratisati mai mult, iubiti mai intens si lasati

restul sa vina de la sine. Iubiti pacea, strigati-o. Pacea poate lasa impresia ca

este tacuta, dar nu este niciodata, ea este dinamica, proactiva. Cine a spus ca

este usor pentru o fiinta umana? Ea nu cere sa se nasca, dar nici nu vrea sa
moara.

Incetati sa mai fiti negativi si sa ii vorbiti pe ceilalti de rau. In loc sa ii puneti pe

ceilalti jos, incercati sa va ridicati pe voi. Cand aveti ganduri negative, scapati

repede de ele. Doar astfel va veti mentine sanatosi. Respectati natura, aveti grija

de ea, nu o mai folositi in mod tiranic. Daca o iubiti, invatati sa o iubiti in mod frumos.

Si nu in ultimul rand, creati locuri de munca pentru cei tineri. Ei au un suflet atat

de frumos. Lasati-i sa munceasca in mod demn si creativ. “Nu este suficient sa

oferi cuiva mancare. Trebuie sa ii oferi si demnitate. Si demnitatea este cand poti
aduce acasa mancare din propria munca”.

www.garbo.ro
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„Creierul se îmbolnăvește
din cauza noastră,
pentru că nu știm să-l protejăm

Creierul se îmbolnăvește din cauza noastră, pentru
că nu știm să protejăm această „bijuterie”. Îmbolnăvirea
creierului apare și atunci când ne izolăm în tabletă,
în Facebook și în telefon, dar și pentru că nu facem
câteva exerciții simple de respirație imediat după
trezire. Creierul suferă și dacă avem un mic dejun
agitat, dacă mâncăm pe drum sau vorbind la telefon,
dacă îl supunem unui efort continuu, fără să-i dăm
nimic în schimb, a spus neurochirurgul Vlad Ciurea.

„Creierul are nevoie de aer curat, de mâncare
sănătoasă, fără grăsime, dar cu un dulce bun, precum
mierea. Creierului îi place ciocolata, are nevoie de
apă, dar cel mai mult și mai mult îi place zâmbetul”,
spune medicul care peste 50 de ani a operat creiere.
Profesor doctor Alexandru Vlad Ciurea a fost ani 10
ani directorul Spitalului de Urgență Bagdasar-Arseni,
în care a lucrat 50 de ani. Neurochirurgul a făcut
aproape 23.000 de operații pe creier, iar 17 ani a
operat numai copii, cel mai mic având două zile.

Ne îmbolnăvim pentru că nu vorbim, pentru că
ne izolăm
„Dacă ne izolăm în tabletă, în telefon, creierul se
îmbolnăvește. Ați văzut cum traversează acum
oamenii? Cu ochii tot pe Facebook. Noi suntem făcuți
să trăim în grup, nu izolați”, mai spune neurochirurgul
Vlad Ciurea.

Primii pași pentru un creier sănătos sunt foarte simpli
și la îndemâna tuturor. Ne trezim devreme, facem
câteva exerciții de respirație și bem două pahare de
apă la temperatura camerei.
„Dimineața, trebuie să ne trezim cât mai devreme, să
deschidem geamurile larg și să facem câteva exerciții
de inspirație și expirație. Un profesor din Academia
rusă, care a trăit o perioadă în Siberia, spune că se
poate trăi 150 de ani cu aerul curat din Siberia. Aerul
acela să intre în plămân. Acele mici exerciții fizice
ajută creierul să se încălzească, să pornească toate
circuitele. Apoi, să bem două pahare de apă la temperatura camerei. Primul este extraordinar, pentru că
evacuează toate dejectele tubului digestiv. Al doilea
pahar cu apă este foarte bun pentru că intră în
circulație și pune «locomotiva» în mișcare”, mai
spune neurochirurgul.
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În timpul somnului, creierul nu doarme, ci funcționează
ca să țină în activitate organele interne. Dar, mai
face ceva foarte important. Dacă un om se culcă
având în minte o problemă importantă pe care nu
știe cum să o rezolve, a doua zi dimineața are și
răspunsul. „A doua zi găsești rezolvarea. Deci, creierul
a făcut conexiunea între gândire, judecată, memorie,
iar dimineața ai ideea pe masă, pentru că mintea
este liniștită. Deci, să nu stai nedormit”, subliniază
profesorul Vlad Ciurea.

Creierul nu iubește grăsimea, tutunul și alcoolul,
dar îi place ciocolata neagră
Țigările au același efect negativ asupra creierulului
ca și asupra inimii. Micul dejun trebuie să fie liniștit,
nu pe fugă și în picioare.
„Micul dejun trebuie luat în liniște, fără scandal, fără
claxoane, fără a fi pe fugă, nu în picioare, fără elementele din jur care să te disturbe, fără țigară. Să fie
mai mult decât o relaxare, să fie o plăcere. Pledez
pentru sucul de dimineață, din citrice, caroten și
altele, care aduc și energie, și oligoelemente, care
ajută la transmiterea în interiorul creierul. Este foarte
important!”, subliniază Vlad Ciurea.

Este mai sănătoasă pentru creier carnea cu puține
calorii decât slănina.
„Da, este rău pentru creier să mănânci carne. Dar, în
cantități mici, carnea este perfect bună pentru întreg
organismul. Cea mai bună este carnea cu calorii
puține. Carnea de curcan și de pește sunt cele mai
bune. Creierul nu acceptă grăsimea, nu acceptă
slană. O dată, de sărbători, merge. Dar, în rest, nu
duce la nimic bun”, mai spune medicul. Creierul nu
suportă grăsimea, dar îi place dulcele. Nu orice dulce
este însă bun, pentru că zahărul, de exemplu, îi face
rău prin modificările chimice pe care le produce.

„Este de acord cu ciocolata cât mai neagră, nonsiropată, merge perfect cât mai fresh. Apoi, cacao.
Creierul iubește mierea, ca dulce”, explică neurochirurgul.

Prânzul trebuie să fie echilibrat, altfel sângele se
ocupă prioritar de digestie Medicul Vlad Ciurea
atenţionează că mesele nu trebuie să umple stomacul,
pentru că, așa, sângele se ocupă mai mult de digestie.
În plus, neurochirurgul pledează pentru o hidratare
cât mai bună cu apă, nu cu sucuri acidulate. Somnul
este și el foarte important pentru sănătatea creierului.

„Nu este bine să mâncăm la prânz mult, pentru că tot
sângele se duce în stomac, creierul rămâne ischemizat
și ne apucă somnul. Cine vrea să lucreze, trebuie să
mănânce foarte puțin la prânz. Pledez pentru apă la
temperatura camerei, nu sucuri acidulate. Creierul
are două puncte de activitate maximă: între 10.00 –
12.00 și 16.00 – 18.00. Dacă a obosit, putem să-i
dăm un pic de cafea, pe care să o bem încet. Creierul
așteptă să fie răsplătit cu un dulce bun, dar fără
zahăr”, mai spune medicul.

Cel mai bun prieten al creierul este zâmbetul
Medicul atrage atenția că cel mai bun prieten al
creierului nu este Facebook-ul, ci este zâmbetul. De
aceea, este foarte important să alungăm tristețea,
monotonia și să reușim să ne bucurăm.

Memoria nu trebuie lăsată să zacă
Uitarea, considerată boala vârstnicului, apare tot mai
des la adultul tânăr și nu o putem trece cu vederea.
Pentru a nu permite bolii uitării, Alzheimer, să se instaleze, creierul trebuie activat. Dialogul direct cu oamenii este foarte important.
„Să exersăm creierul, să vorbim în grup, să fim
deschiși, să nu fim interiorizați.

Să ne plimbă, să facem călătorii, să urmărim lucruri
care ne plac, să stăm în lume, să facem cuvinte
încrucișate, puzzle. Să nu stăm pe loc, adică mintea
să meargă încontinuu. Să scriem, să citim. Merg circuitele, merge mintea, merge memoria. Memoria nu
trebuie lăsată să zacă.
Mișcarea face foarte bine pentru creier. Este foarte
importantă. Dacă ne mișcăm, existăm. Trei lucruri
importante: vorbire, scriere, mișcare. Și încă ceva.
Am uitat să apreciem muzica adevărată și, mai grav,
am uitat să dansăm. Dansul este dovedit că previne
întâlnirea cu Alzheimer”, spune profesorul Ciurea.

Durerile de cap zilnice pot fi cauza îmbolnăvirii
creierului :Persoanele care au zilnic dureri de cap
trebuie să facă RMN, pentru că unele dureri cedează
la calmante și altele nu. „Sindroamele migrenoase
atestă modificarea vascularizației cerebrale. Acestea
trebuie investigate. Cea mai bună investigație este
RMN, care descoperă dacă este leziune. O durere
de cap care crește în intensitate arată că este ceva
în cutia craniană care apasă pe structurile nervoase,
dacă nu cedează la un calmant cam trei zile. Durerea
crește în intesitate și nu ai o explicație, atunci neapărat
faci RMN”, adaugă profesorul Ciurea.

Din cauza oboselii poate apărea accidentul vascular
cerebral.
În zilele noastre, tot mai mulți oameni suferă de
epuizare nervoasă, pentru că solicită prea mult
sistemul nervos. Creierul este prea solicitat, alimentația
este departe de ceea ce are nevoie, somnul este insuficient, iar în final, din cauza oboselii, poate apărea
accidentul vascular cerebral, spune neurochirurgul.
În timpul somnului, creierul mobiliează un grup de
„curățitori” care adună „gunoaiele” creierului și
îndepărtează toate elementele nocive.
„Dacă au timp să-și facă treaba în timpul somnului,
suntem frumoși și sănătoși. Dacă nu pot curăța,
gunoaiele se acumulează și, crescând, opresc comunicarea între sinapse. Le-a blocat, și acesta este
primul pas spre Alzheimer. Un somn bun la adult
trebuie să dureze peste șase ore. Atunci curăță
creierul de gunoaie. Trebuie să ne ducem la culcare
la ora 22.00, cu toate închise, TV și calculatoare, cu
o carte frumoasă de literatură. Cel mai bun somn
este între 22.00 și 24.00. Este dovedit”, mai spune
neurochirurgul.
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Rețete Din Bătrâni
Pentru Un Ficat Gras Și Bolnav

Fara un ficat care functioneaza bine, nimeni nu e
sanatos. Ficatul raspunde de metabolism, indeplineste
140 de functii, dupa cum spune medicina moderna,
sau chiar cateva mii, dupa cea orientala.
Acum, in post, cand mancam mai moderat, avem
ocazia sa ne insanatosim ficatul, uzina care sustine
intregul organism. Indiferent daca suferinta e veche,
abia aparuta sau nu exista inca, este binevenita o
cura naturista care sa regenereze acest organ vital.
Asadar, sa invatam sa ne ingrijim ficatul cu sfaturi si
leacuri din vechime.

Semnele suferintei
Proasta funtionare a ficatului poate duce la obezitate,
boli cardiovasculare, oboseala cronica, dureri de cap,
probleme digestive, alergii si alte suferinte. Ficatul
este acela care protejeaza sistemul imunitar. Este
responsabil de greutatea in exces, deoarece supraponderabilitatea este consecinta unui metabolism lenes.
Ficatul este principalul organ care contribuie la arderea
grasimilor. Urmand o dieta de curatare a ficatului,
metabolismul se va imbunatati. O vorba veche spune
ca daca dinttii se cariaza rapid, iar picioarele se
scrantesc usor sunt semne ca functiile ficatului sunt
dereglate. Alte simptome ale unui ficat suferand:
balonari, greata in special dupa ce se consuma
alimente grase, depuneri de grasime in jurul abdomenului si constipatie. Dimineaţa, la trezire, exista
un gust neplacut in gura, limba incarcata. Pot aparea
eczeme, cosuri, migrene, hipertensiune, nivel instabil
al zaharului in sange, transpiratie, intoleranta la alcool
si antibiotice. Daca aveti macar unul din aceste
semne, trebuie sa ajutati ficatul sa-si revina cu metode
naturiste simple si eficiente.

Prietenii si dusmanii ficatului
Un ficat bolnav are nevoie de cat mai multe fructe,
legume, sucuri de fructe, salate si apa. Beti 8-12
pahare de apa zilnic, lichidul va curata ficatul de
toxine. Beti apa cu inghitituri mici si dese, dar nu in
timpul mesei. Evitati consumul excesiv de zahar, dar
si indulcitorii artificiali deoarece sunt toxici pentru
ficat si pot cauza hipoglicemie. Glucidele indicate
sunt cele din fructe proaspete sau uscate si miere.
Evitati alimentele cu conservanti, coloranti, indulcitori
si arome artificiale. Nu mancati daca sunteti stresati.
Alimentele care fac bine ficatului sunt: carnea de pui,
peste, legume (soia, fasole, naut, linte), cereale, nuci
si seminte (linte, floarea-soarelui, susan si dovleac).
Pentru salate este bine sa folositi uleiurile obtinute
prin presarea la rece, nerafinate, pastrate in sticle
inchise la culoare. Uleiul de masline este foarte bun
pentru ficat. Alimentatia abundenta, grasimile, prajelile,
afumaturile, painea proaspata, clatitele, ciocolata
sunt dusmanii ficatului. Nicotina si alcoolul distrug
celulele hepatice. La fel, oboseala si culcatul la ore
tirzii.
Ziua curateniei
O metoda recunoscuta de profilaxie si ingrijire a
ficatului este curatarea acestuia si a bilei. Nu exista
ocazie mai buna ca aceste zile de post, deoarece
principala regula este sa mancati usor. Dupa 5-6 zile
in care ati consumat legume si fructe din abundenta,
mancati seara o salata de sfecla cruda sau fiarta cu
varza proaspata sau murata si cu suc de lamaie.
A doua zi dimineata, mancati fulgi de ovaz fierti cu
1/2 pahar de apa, astfel incat sa obtineti un terci
moale. Dupa 2-3 ore, luati un purgativ. Apoi, beti un
pahar de ceai de menta si pojarnita, suc de lamaie si
miere de albine.

La pranz, tineti peste ficat ceva caldut, perna electrica
sau chiar o sticla cu apa calda. Pe seara, mancati
cateva felii subtiri de paine neagra uscate in cuptor.
Puteti lua si 150 ml ulei de masline, incalzit usor,
dupa care se bea suc de lamaie. Va culcati pe partea
stinga. Dupa aceasta terapie de o zi, ficatul dumneavoastra a intinerit si lucreaza mult mai bine. Mai
puteti folosi suc de mere proaspat.

Mesteacan, nuci si castraveti
In cazul in care suferiti de o afectiune serioasa a
ficatului, beti infuzie de flori de sofran din 2 lingurite
planta la 300 ml apa clocotita. Ficatul se curata bine
cu frunze sau muguri de mesteacan. La 500 ml apa
clocotita se pun 2 linguri de frunze sau 1 lingura de
muguri si 1/2 lingurita de bicarbonat de sodiu. 15 g
de seminte de zamor, o data pe zi, curata nu numai
ficatul, ci si rinichii, caile urinare, linistesc durerile din
piept, ajuta la disparitia inflamatiilor. 100 g de nuci
verzi mici se taie in 3-4 parti, se amesteca cu 800 g
de zahar sau miere de albine si un litru de tuica. Se
lasa 14 zile inchise ermetic, intr-un loc intunecos, se
strecoara si se bea cate o jumatate de lingurita, de 3
ori pe zi. Cei care au cosuri generate de disfunctiile
ficatului, trebuie sa bea suc de castraveti cu miere
de albine, cate un sfert de pahar, de 2-3 ori pe zi.
Cura de 10 zile
Un pahar si jumatate de ovaz nedecorticat se spala
bine, se amesteca cu o lingura si jumatate de muguri
de mesteacan, o lingura de frunze de merisor si 2 1
de apa rece. Se lasa 24 de ore. Intr-un alt vas, cu 0,5
litri de apa, se fierbe o jumatate de pahar de maces
strivit, timp de 19 minute, si se lasa 24 de ore. A
doua zi, cratita cu ovaz se acopera bine, se fierbe la
foc mic timp de 15 minute. Se ia de pe foc si se tine
acoperita timp de 45 de minute.
Ambele solutii se strecoara prin tifon, se scurg bine,
se amesteca si se pastreaza in frigider, nu mai mult 5
zile, intr-un borcan de sticla. Tratamentul dureaza 10
zile. Lichidul se bea incalzit de 4 ori, cu 30 de minute
inainte de masa, strict la aceeasi ora, cate 150 de
ml. Persoanele sanatoase pot folosi aceasta metoda
profilactic de 2 ori pe an, iar bolnavii, o data la 3 luni.
Copiii de 2-3 ani pot lua cate o lingurita ca desert, cei
de 3-5 ani cate o lingura, iar cei de 5-10 ani cate 25
ml.

Sucuri naturale si supa de legume
Tot pentru un ficat curatat de toxine, e indicat si
urmatorul tratament: intr-un litru de apa de izvor se
adauga 150 g de miere de albine, 0,5 kg de radacina
de hrean ras, se astupa ermetic si se lasa 24 de ore.
Se bea cate o lingura, de 3 ori pe zi, inainte de masa.

Ficatul se curata si cu un amestec din jumatate de
pahar de moare de varza si jumatate de pahar de
suc de rosii, consumate timp indelungat. Mai e bun
amestecul din parti egale de suc de castraveti, sfecla
si morcovi, care curata si vezica biliara. In afara de
curatare, ficatul are nevoie si de sustinere alimentara.

Foarte eficienta este supa de legume (cartofi, morcovi,
sfecla, varza, ceapa) in care s-au adaugat cate o lingurita de seminte de marar, urzica, patrunjel, telina,
foi de dafin. Supa se foloseste in caz de icter hepatic,
hepatita, ciroza, pentru restabilirea functiilor hepatice.
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Cele mai bune leacuri pentru ficat
– consumul zilnic a 200 ml de suc de struguri intareste
nu numai ficatul, ci si inima.

– se beau de 3 ori pe zi cate 150 ml de suc de vinete,
apoi, o lingura de dovleac ras.

– pentru insanatosirea ficatului, a vezicii biliare si a
splinei, se recomanda pilaf de mei.

– in caz de hepatita si ciroza, batranii foloseau foarte
des hreanul. Un pahar de flori de hrean se macereaza
10 zile in 500 ml de tuica si se bea cate o lingura
de 3 ori pe zi, inainte de masa.

– 1 kg de ceapa pisata se amesteca cu 2 pahare de
zahar, se incalzeste in cuptor pana cand culoarea
siropului devine galbena. Se consuma cate o
lingura, dimineata pe nemancate, timp de cateva
luni.

– 1 kg de cartofi se spala bine cu periuta, dar nu se
rade coaja. Se fierb in 6 litri de apa, la foc mic, timp
de 4 ore. Se beau cate 2 linguri din acea apa, de 3
ori pe zi, cu 40 de minute inainte de masa.

– pentru eliminarea pietrelor de la ficat, bunicile
noastre faceau sirop din sfecla rosie, la foc mic,
timp indelungat, pana apa se ingroasa.

– cafeaua trebuie inlocuita cu cea de cicoare sau din
seminte de pepene galben.

– in caz de icter, 60 g coaja de salcie uscata si
farimitata se fierb intr-un litru de apa 15-20 minute,
se lasa in termos timp de 24 ore. Dupa strecurare,
se beau cate 150 ml, de trei ori pe zi inainte de
masa.

– pentru ciroza hepatica se prepara un amestec din
ovaz pisat, matase de porumb si radacina de
cicoare, cate 50 g, o lamaie taiata marunt. Se fierb
in 500 ml apa timp de 5-8 minute. Dupa racire se
adauga miere dupa gust. Se bea toata ziua in loc
de orice bautura, timp de un an.

– cu patru ore inainte de culcare se amesteca 1/2
pahar de stafide cu un pahar apa clocotita, se
culca pe partea dreapta, se mananca stafidele
incet timp de 20 minute si se bea apa. Se repeta
timp de 10 zile.

– se toaca marunt 300 g de ceapa, se amesteca cu 2
linguri de pelin uscat, 100 g de miere de albine si
700 ml de vin alb, sec. Se macereaza 20 de zile
iintr-un loc racoros, la intuneric, se agita periodic,
apoi se strecoara. Se beau cate 50 ml, de 3 ori pe
zi, inainte de fiecare masa.
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DECI MARE

de: Nicolae Oana
ORIZONTAL:

VERTICAL:

2) Mare calator - Mare viteaz.

2) A face mare zgomot - Mare atmosfera.

1) Sefii mari - La mare pret.

1) Piatra mare - Mare rau in Europa.

3) Miez de poanta! - Mare arida

3) In mare! - Tine de mare - In toiul unui miting!

- Inima de calmar!

4) Lucru mare (reg.) - Mijloc prozaic!
- Mare admirator.

5) Mare importanta (pl.)

6) Mare coborare aeriana - A apara, in mare.
7) Semne de mare durere.

8) Marea farfurie - Mare levier - Mare perioada.

1. Îndrăgostiții se poartă de parcă ar fi beți
După câteva pahare de
vin, comunicarea devine
mai ușoară, chiar și cu oamenii pe care abia îi
cunoaștem. Devenim mai
încrezători, iar frica și anxietatea par să se evapore.
Oxitocina, unul dintre „hormonii iubirii”, influențează
corpul exact la fel ca alcoolul. Ai observat că, de multe ori,
oamenii beți vor să îmbrățișeze pe toată lumea din jur?
Oxitocina mai este numită și „hormonul îmbrățișării”,
fiindcă ne face să ne dorim să ne apropiem fizic de alți
oameni.

2. Îndrăgostiții slăbesc sau se îngrașă
În psihologie există o expresie des folosită: „kilogramele
iubirii”. Asta, deoarece multe cupluri au fluctuații de
greutate la începutul unei relații.
Unii se îngrașă, iar alții slăbesc. Oamenii de știință au descoperit că perechile care se îngrașă împreună sunt cele
mai satisfăcute de relația lor.

5) Mare epuizare.

6) Mari extemporale - Tambur mai mare.
7) Actiune cu miros de mare admiratie.
8) In toiul racelii! - Mare frig
- Lemn de vase mari.

9) Medie pe tura ! - Mare manie

10) Da mari dureri in articulatii

10) Dinti mari - Adapost in mare.

- Plata unui mare imprumut.

Ah, iubirea! Senzația de „fluturi în stomac”, de nerăbdare
și de beatitudine! Când totul este roz, lucrurile merg bine,
iar tu simți că plutești… Fiecare dintre noi a trăit – sau va
experimenta, probabil – măcar o dată în viață sentimentul
de a fi îndrăgostit.
Dar, dincolo de ce simțim atunci când suntem prinși în
mrejele iubirii, există o întreagă știință, pe care oamenii
încearcă să o înțeleagă. Savanții au studiat motivele
pentru care comportamentul nostru se schimbă atât de
mult atunci când ne îndrăgostim.
Cercetătorii leagă acest comportament de „hormonii iubirii”,
precum dopamina și oxitocina, care ne influențează
emoțiile. În acest articol, îți prezentăm modul în care
știința explică lucrurile nebunești pe care le fac și le simt
oamenii atunci când sunt îndrăgostiți.

- Ultima suflare la marea trecere.

9) Hotare de land! - Mare reducere
- Mijloc fiabil!

7 lucruri ciudate care se petrec
în corpul nostru
când ne îndrăgostim

4) La cererea marelui public - Are capul mare

11) Mare, homeric erou - Mare de proiectii.

Cercetătorii cred că acest lucru se întâmplă fiindcă
partenerii simt mai puțină presiune și mai puțină teamă de
a fi respinși din cauza înfățișării lor.
Pe de altă parte, studiile privitoare la oxitocina produsă
de îndrăgostiți arată că acest hormon reduce foamea și
reglează metabolismul. Așa că „fluturii din stomac” ar
putea indica și faptul că vei pierde din greutate.

3. Li se schimbă vocea
Savanții americani au realizat un studiu neobișnuit. Au
pus mai multe persoane care începuseră recent o legătură
romantică să dea telefoane.
Alți participanți la studiu le-au ascultat vocile și puteau săși dea seama cu ușurință dacă îndrăgostiții vorbeau cu un
prieten sau cu persoana iubită.
În timpul conversației cu iubitele și iubiții lor, vocile bărbaților
au devenit mai înalte, iar vocile femeilor au devenit mai
joase.
Oamenii de știință cred că acest lucru se datorează
faptului că fiecare partener vrea, în mod inconștient, să
semene cu celălalt.

4. A fi îndrăgostit e similar cu a avea o obsesie sau o
dependență
Adu-ți aminte de o perioadă
în care erai îndrăgostit.
Probabil că te gândeai
continuu la persoana
respectivă, voiai să petreci
cât mai mult timp cu ea și
prietenii îți spuneau că ai
dezvoltat o obsesie.
Antropologul Helen Fisher
a descoperit că la persoanele îndrăgostite se activează aceleași zone ale
creierului ca în cazul dependenței de cocaină.
De aceea, ne dorim să fim lângă oamenii de care ne-am
îndrăgostit și ne simțim triști atunci când nu suntem lângă
ei.

- Neclar pe margini!

11) Mana de lucru la marele ring (pl.)
- Si un final. . . mai mare.

5. Îndrăgostiții dorm mai puțin
Studiile realizate de
cercetătorii elvețieni au
arătat că, în medie, o
persoană îndrăgostită
doarme cu o oră mai puțin
pe noapte decât o
persoană care nu este
îndrăgostită.
Mai mult, participanții la studiu nu se simțeau obosiți,
așadar calitatea somnului nu le-a fost afectată.

6. Îndrăgostiților le sare inima din piept
Transpirație, ritm cardiac crescut, înroșirea feței: acestea
sunt semne evidente de anxietate. Însă, începutul unei
relații romantice, adică faza de atracție obsesivă, este
însoțită de aceleași simptome.
Așa că, dacă simți că te înroșești din cauza cuiva, probabil
te-ai îndrăgostit de acea persoană.

7. Iubirea face durerea mai suportabilă
Mai multe studii au arătat
că există o legătură între
sentimentele de dragoste
și modul în care percepem
durerea. Mai mulți subiecți
au participat la un experiment în care au fost supuși
la diverși stimuli dureroși.
Așa s-a descoperit că cei
care erau îndrăgostiți
aveau o reacție mai slabă
la factorii externi. Durerea moderată se reducea cu 40%
atunci când îndrăgostiții priveau imaginea persoanei iubite,
iar durerea mai intensă scădea cu 10-15%.
Savanții explică asta prin faptul că atenția participantului
s-a mutat de la durere la persoana iubită. Alți cercetători
au descoperit că dopamina este produsă mai repede
atunci când o persoană este îndrăgostită, iar acest lucru
are efectul unui analgezic natural
incredibilia.ro
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Azi frumoase, mâine dizgrațioase:
Cum erau văzute cele mai
frumoase femei funcție de epocă

Forma ideală a corpului feminin s-a schimbat radical
de-a lungul sutelor de ani. De la formele generoase,
ce erau la modă în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea,
la silueta subțire, preferată în secolul nostru, femeile
s-au străduit întotdeauna să se conformeze standardelor
de frumusețe ale vremii. Iată, așadar, cum erau
văzute cele mai frumoase femei în funcție de epoca
în care au trăit.

În anii 1600-1700 era la mare căutare abundența

În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, cea mai bună
modalitate pentru un bărbat de a-și arăta bogăția era
să iasă în lume alături de o soție robustă. Șoldurile
cărnoase, pieptul generos și, în general, formele
pline erau la mare căutare la acea vreme.
În viziunea societății, femeia corpolentă era mai
sănătoasă și se bucura de un statut social privilegiat.
Tot atunci a devenit popular și părul blond, iar
machiajul trebuia să fie cât mai deschis la culoare.

Cele mai frumoase femei din secolul al XIX-lea și
talia de viespe
În Europa secolului
al XIX-lea, femeile
îndurau chinuri
cumplite în efortul
de a-și micșora
talia. Cea mai
apreciată trăsătură
a unei femei era
talia subțire, ca de
viespe.
Evident, o astfel de
talie nu există în
mod natural, astfel
că majoritatea femeilor purtau corset. Așa reușeau
unele femei să aibă talii de doar 45-55 de centimetri,
dar totul avea un preț.
Strâns bine, corsetul era extrem de neconfortabil, iar
în timp cauza deformări anatomice periculoase.
Corsetele deformau coastele, împingeau organele
abdominale în sus și puteau chiar modifica forma ficatului.

La începutul secolului XX, standardele se mai relaxează

În primii anii ai secolului XX, standardele de frumusețe
se schimbă din nou. Cele mai frumoase femei ale
acelor ani erau cele care reușeau să combine silueta
fragilă cu cea voluptuoasă. Talia subțire era încă la
modă, așa că femeile continuau să poarte corsete.
Însă un accent deosebit se punea pe bustul generos
și pe șoldurile ample, însă fără excesele caracteristice
secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. Femeile care
arătau așa erau, de obicei, membre ale clasei superioare, mereu îmbrăcate la modă.
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Reîntoarcerea la stilul băiețesc
În anii ’60, silueta
androgină, precum cea
a modelului Lesley Lawson sau a actriței Audrey
Hepburn, era idealul spre
care tânjeau multe femei.
Silueta slabă, fără forme,
era dublată de machiajul
și
îmbrăcămintea
îndrăznețe.

Obsesia pentru bronz din anii ’70 și femeia atletică
din anii ’80

Stilul băiețesc din anii ’20

După Primul Război Mondial, societatea a fost marcată
de protestul față de standardele de frumusețe puritane
ale epocii victoriene. Femeile au renunțat la noțiunile
tradiționale de feminitate, formele pline au ieșit din
modă și a început o popularizare masivă a stilului
„băiețesc”.
Pentru că reprezenta rebeliunea și libertatea de exprimare, părul scurt era preferat.
Corpul echilibrat

Începând cu anii ’30,
feminitatea a revenit
în forță. În 1938, revista
americană LIFE descria corpul feminin
ideal la acea vreme:
Femeia anului 1938
trebuie să aibă forme,
dar altfel decât până
acum. Femeia ideală
trebuie să aibă un piept
rotund și ferm, talia
subțire, dar nu în formă
de viespe, și șolduri
ușor rotunjite. LIFE
Acest ideal de
frumusețe a dăinuit
până după prima jumătate a secolului.

În anii ’70, cele mai frumoase femei erau considerate
cele cu pielea bronzată. Tenul alb nu mai reprezenta
standardul, iar femeile din acei ani încercau să arate
cât mai atletic și mai independente.
Preocuparea pentru slăbit a luat amploare, iar femeile
recurgeau la tot felul de diete și metode pentru a
scăpa de kilograme.
Un deceniu mai târziu, nevoia de a emana forță a
sporit preocuparea pentru sport, deoarece femeile
se străduiau din răsputeri să aibă un corp cât mai
zvelt.

Femeia super-slabă de la sfârșitul secolului XX
Modelul britanic Kate
Moss a fost una dintre
femeile care au adus
în prim-plan silueta
foarte subțire care
continuă să fie râvnită
chiar și în prezent. Corpul silfid, fără forme,
cu osatură proe mi nentă era și este greu
de obținut de foarte
multe femei.
Din această cauză,
există multe voci care condamnă aceste standarde
exagerate, care nu de multe ori au cauzat probleme
de sănătate grave. Totuși, la începutul anilor 2000,
revistele pentru femei și unii designeri de modă au
ales să promoveze siluete mai aproape de realitate.
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• Nu vă mai spovediți atât pe facebook. Dumnezeu
nu are cont.

• Alo? Buna dimineata! Imi cer scuze, am nimerit
unde trebuie?
- Nu, nu ati nimerit unde trebuie! Sa va trimit eu?

• Politistul care cerceta un caz de sinucidere,
o intreaba pe secretara:
- Draguto, nu stii de ce s-a aruncat seful tau pe
fereastra?
- N-am idee, dar era asa un om dragut si atent.
Luna trecuta mi-a cumparat o blana, saptamana
trecuta mi-a cumparat o masina sport, iar azi
dimineata un inel cu diamant! Dupa aceea mi-a
spus ca ar vrea sa se culce cu mine si m-a intrebat
ce ii cer in schimb.
- Si ce i-ai raspuns?
- Ca aici in birou, lumea imi da de obicei 50 de dolari

• Pilotul unui avion catre turnul de control:
- Mi s-a terminat combustibilul, cred ca o sa cad.
- Ok, multumesc, te stergem din lista.

• Dumnezeu ii acorda unui bărbat implinirea a două
dorinte.
El ii cere cea mai buna bautura si cea mai buna femeie. Cu ce s-a ales? Cu apă minerală si cu Maica
Tereza.

• Un hot de buzunare a fost lovit in plina strada de
un motociclist, care a fugit de la locul accidentului.
Se apropie politia:
- Ati reusit sa memorati numarul?
- Nu, dar iată portofelul lui!

• Blocurile din Europa sunt prevazute cu sisteme de
monitorizare, camere video, interfon, etc.
Blocurile din Romania sunt prevazute cu cate o
baba.

• Soțul ideal și soția ideală.
- Dragul meu, du-te să bei berea aia, că te așteaptă
prietenii!
- Stai puțin, iubito, mai am de spălat vasele!

• Italienii au cele mai frumoase femei.
Majoritatea românce. Restul sunt poloneze.

• Matrimoniale:
Daca nu esti prea tanar dar esti foarte bogat,
o superba vaduva de 20 ani va deveni cu placere
si vaduva ta!

• O doamnă cam plinuță merge pe stradă... De ea
se apropie un cerșetor:
- Doamnă, de cinci zile nu am mâncat nimic.
- Ehee, de-aș avea și eu atâta voință...

• Omul nostru visează numărul 7. Se trezește
buimac, se uită la ceas și era 07:07; se uită în calendar și vede că este 7 iulie. Dându-și seama că
este un semn, se urcă în autobuzul 7, ajunge la
hipodrom și pariază 7.000 de lei pe calul cu numărul
7 din cursa a 7-a. Calul iese al 7-lea.
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• Bula, “Marele Erou National”, s-a apucat sa
studieze filosofia. Dintre toate operele studiate, cel
mai mult i-au placut Legile lui Murphy. A scris si el
cateva legi, pe care le-a publicat sub pseudonimul
Bulphy, fiind constient de faptul ca numele de Bula
nu poate fi luat in serios. Iata mai jos, primele Legi
ale lui Bulphy.
LEGEA SPAȚIULUI
a) Este loc sub soare pentru toată lumea.
b) Inutil, pentru că toată lumea vrea la umbră.
LEGEA REVOLUȚIEI nr. 1
"Orice revoluție este începută de naivi, continuată
de impostori și exploatată de escroci."
LEGEA REVOLUTIEI nr. 12/1989
Toată lumea a tras: armata - în unii, securitatea - în
alții, justiția - de timp, nomenclatura - foloase,
poporul - nădejde.
LEGEA PRIVATIZĂRII
Dacă din ceva scoți o parte, poti fi prins. Mai bine
iei cu totul.
LEGEA 1-a A STATICII
Tot ce e de stat - stă.
LEGEA 1-a A DINAMICII FLUIDELOR
Dacă nu curge, pică. Cand curge, nu pică.
LEGEA PARTIDELOR
Unde nu e cap, sunt mai multe aripi.
LEGEA 1-a A GEOMETRIEI
Un cap rotund ridicat la putere, devine pătrat.
LEGEA a 2-a A GEOMETRIEI
O dreaptă nu poate să fie paralelă cu o stângă.
TEOREMA LUI TOKES
Îi dai ungurului dreptul, el vrea sa-i dai și stângul
LEGEA CASELOR NAȚIONALIZATE
Cui o are, nu i se va mai lua.
Cui i s-a luat, nu i se va mai da.

• - N-o să-ți vină să crezi ce ghinion am avut, îi spune
un hoț prietenului său... Aseară, am spart casa unui
avocat și omul m-a prins asupra faptului.
Mi-a dat drumul și mi-a zis să nu mai fur niciodată.
- Păi și care-i ghinionul?
- M-a taxat cu $500 pentru consultanță...
• Vodca luată la vânătoare a salvat mai multe animale decât Greenpeace.
• Azi mi-a picat netul și a trebuit să petrec ceva timp
cu familia mea.

• Dupa ce au baut, barbatii vorbesc inutil, devin emotionali, conduc prost, inceteaza sa mai gandeasca,
se bat pentru nimic.
Femeile pot face toate acestea fără sa bea.
• Publicitate într-un magazin:
Șampon Amnezia: uiți de mătreață!

• Am făcut multe lucruri rele anul ăsta. Dar le-am
făcut foarte bine...
• În sfârșit, la petrecerea de Revelion am cunoscut
și eu o femeie sinceră..
Mi-a spus din prima:
- Dacă vrei să te culci cu mine trebuie să ai răbdare.
Mai sunt trei la rind
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Pălăria femeii

Într-o zi, când eram tânăr și preocupat de problemele
lumii, am avut șansa să întâlnesc în tren un bătrân.
Avea glasul molcom și blând și în ochi îi citeam acea
înțelepciune strămoșească, pe care o prețuiam atât
de mult. Hainele erau croite de croitorii altor vremi,
dar curate și îngrijite. Totuși, pălăria cu borul tare și
perfect îndoită în acel loc în care o prinzi cu trei
degete ca sa o dai jos sau să o pui pe cap, părea mai
obosită decât restul, fiind prea mult utilizată. De sub
ea, apăreau doi ochi albaștri ca cerul, care nu păreau
să cunoască trecerea timpului chiar dacă erau
înconjurați de riduri groase ascunse un pic și de
sprâncenele albe și bogate. Barba, tăiată îngrijit,
întregea un chip pe care nu-l puteai uita ușor și care
îți sugera o anumită distincție în fața căreia nu puteai
rămâne indiferent.
Evident nu l-am putut ignora pe Moș Ion, așa cum se
prezenta la începutul discuției. Avea oarecum un
limbaj hâtru presărat cu glume, pe care trebuia să le
urmărești cu atenție pentru a nu-ți scăpa o intonație
sau o vorbă ce părea aruncată în vânt. Uneori îî
plăcea să vorbească despre el la persoana a treia și
dacă nu erai atent, credeai că întâmplările se refereau
la altcineva. Încă de la început, mi-am dat seama că
este altfel decât majoritatea persoanelor cunoscute:
– Bună ziua.
– Dacă zici, tu, așa ți se pare?
Un pic derutat, îl privesc în ochii mari și decid să nu
mă las intimidat.
– Era o urare, nu o constatare.
– Atunci, o primește Moș Ion.
– Cine?
– Moș Ion, adică eu.
– Aha.
– Și tu să ai o viață cumsecade, îți urază Moșul.
– Nu fericită, veselă, bogată sau lungă?
– Nu. Atât e suficient. Fericit nu poți fi dacă nu știi ce
e tristețea, veselia prea multă e pentru nebuni, bogăția
o caută doar cei care nu au altceva mai bun de făcut.

– Moș, Ioane, te văd trecut prin viață, spune-mi și
mie ce e cu femeia? Aveam o prietenă care era atât
de jucăușă când era mică și acum s-a schimbat de
tot. Este aprigă și mohorâtă. Așa sunt toate femeile?
– Ehe, dragul moșului, femeia e o creatură plină de
miracole. Se schimbă mereu, de la un an la altul, de
la o saptămână la alta și chiar de la o clipă la
următoarea. Țin minte ce i-a spus badea Gheorghe
lui Moș Ion, când moșul nu era încă moș și abia îi
dăduseră tuleiele.
– Cine e Badea Gheorghe?
– Tu nu-l cunoști încă pe Moș Ion, chiar dacă stă în
fața ta și vrei să știi cine e badea Gheorghe?
– Aici cam ai dreptate.
– Eee… badea Gheorghe era tatăl lui Moș Ion. Acum
e la ceruri și râde de noi de acolo de sus că ne
chinuim și ne zbatem în viața asta ca muștele într-un
borcan.
– Și ce ți-a zis?
– Muierea este schimbătoare, la 3 ani se privește în
oglindă şi vede o prințesă, la 8 ani se crede cea mai
frumoasă zână. Apoi se schimbă și la 15 ani se
privește şi o vede pe sora cea urâtă a zânei și
spune: „Mamă, nu pot merge la școală arătând în
halul ăsta! “
Când ajunge la 20 de ani, se uită la ea și își găsește
numai defecte, ba că e prea grasă sau prea slabă,
ba că are sânii prea mici sau prea mari, ori e prea
înaltă sau scundă, mă rog știi tu, dar nu se mai
ascunde, iese în lume oricum.
Când ajunge la 30 de ani, se uită la ea și își găsește
aceleași defecte, dar nu se mai dichisește și iese în
lume așa cum e.
La 40 de ani, e mulțumită dacă e curată înainte să
iasă în lume. La 50 capătă încredere în ea și merge
unde vrea. Pe la 60 își dă seama că viața e scurtă și
pleacă să cucerească lumea. La 70 râde, se bucură
cu adevărat de viață, fiind mai înțeleaptă, iar la 80 nu
mai pierde vremea, își pune pălăria și iese fericită în
lume.
– Moșule, nu înțeleg de ce femeia nu face asta de la
început.
– Dragul tatii, femeia este un mister. Tu crezi că eu
am deslușit misterul când nici chiar ele nu i-au dat de
capăt? Ai o viață în față, caută și tu să le înțelegi,
poate ai mai mult noroc, spuse el, în timp ce-și lua
bagajele ca să coboare din tren.
Răzvan Șerbu
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Te-a părăsit și ai peste 50 de ani?
Iată cum te poți reîndrăgosti.
Răbdarea face totul!

Există foarte multe persoane care rămân singure în jurul
vârstei de 50 de ani și se simt îngrozite. Nu este cazul, ne
putem reîndrăgosti la orice vârstă, trebuie doar să avem
răbdare!
Dacă ești o persoană trecută de 50 de ani, ești timidă și
nu ai idee cum ar trebui să înceapă relația, îți recomandăm
să urmezi câțiva pași simpli și să ții cont de câteva detalii!
Învață să te cunoști
Dacă nu vei învăța să te cunoști pe tine, nu vei ști ce să
ceri de la un viitor parteneri sau, și mai rău, nu vei avea
idee cum să te reîndrăgostești, atunci când nu mai ești
tocmai la prima tinerețe.

Construiește o relație bazată pe respect
Nu avem idee cum au fost relațiile tale, însă trebuie să știi
că o relație în care nu există respect, nu are ce să caute
în viața ta. Este foarte important să nu îți învinovățești
noul partener pentru toate frustrările acumulate în relațiile
anterioare, căci ce vină are el că ai rămas tu cu sechele?

Respectă-i spațiul
Atunci când o relație începe la maturitate, cei doi parteneri
au nevoie de mai mult spațiu, căci fiecare vine cu un bagaj
încărcat de amintiri, gânduri, muncă, prieteni, copii și așa
mai departe. Toate astea trebuie respectate reciproc.
Ce așteptări trebuie să ai
Gândește-te foarte bine la ce îți dorești de la o relație
matură, iar răspunsul ți-l vei da singur. Dacă la 20 de ani
îţi doreai copii, o casă, un apartament şi întotdeauna totul
împreună, astăzi probabil îţi dorești altceva.
Capitolul bani

Este un subiect controversat, căci fiecare dintre voi
este posibil să aibă ceva bani puși pentru zile negre
sau nu. Cel mai bine este, mai ales la început, să vă
purtați fiecare, individual, de grijă, atunci când vine
vorba de latura financiară.

Nu compara
Nu încerca să compari omul nou, din viața ta, cu cel pe
care l-ai avut în relația anterioară. Această comparație nu
se justifică la nicio vârstă, mai ales la maturitate. Așa cum
spuneam mai sus, fiecare are bagajul lui, iar acesta nu
trebuie deschis fără acordul posesorului.
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SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)
Critica
Te vei simti destul de obosita in aceasta
saptamana, insa activitatile la care vei lua parte nu iti
vor permite sa te bucuri de odihna de care ai nevoie.
La locul de munca faci un adevarat obicei din a
critica pe oricine, intrucat cauti perfectiunea. Nu este
exclus sa apara si unele certuri din aceasta cauza,
pentru ca anumite persoane nu vor lasa lucrurile asa
cum sunt. Venus intra in zodia Fecioarei inca de luni,
cea ce inseamna ca vei deveni mult mai interesata
de viitor si chiar si de aspecte care in mod normal nu
ti-ar mai fi starnit nicun sentiment. Luna noua in
zodia Racului aduce mai multa pasiune in viata ta
sentimentala.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Calm
In aceasta saptamana esti in cautare de persoane
cu care sa simti ca rezonezi cu adevarat. Incepi sa
nu te mai multumesti cu ideea ca oricine iti poate tine
de urat atunci cand te simti singura. Oricat de tulburata
ai fi de lucrurile care se intampla in viata ta, incearca
sa apelezi la energia ta pozitiva ori de cate ori ai
nevoie si nu astepta ca cineva sa te scoata dintr-o
stare neplacuta. Astrele sunt de partea ta cand vine
vorba de a-ti gasi linistea sau calmul dupa un conflict.
Totodata, vei incepe sa iti temperezi impusurile gresite,
iar Venus in zodia Fecioarei te va determina sa ai
mai multa grija de aspectul fizic si de sanatea ta.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Nemultumiri
In aceasta saptamana trebuie sa faci in asa fel incat
sa te adaptezi cat mai bine situatiei date si sa lasi nemultumirile si lamentarea de-o parte. Ce-i drept,
poate ca nu te simti in largul tau in orice context, insa
acest lucru nu inseamna ca trebuie sa renunti din
start. Daca iti dai silinta ca tot ceea ce iese din
mainile tale sa fie perfect, poti trai emotii placute in
mometul in care si cei din jur iti vor aprecia munca.
Incepand cu ziua de marti, Jupiter nu va mai fi
retrograd, ceea ce inseamna ca ai planuri mari cu
familia si poate planuiesti o vacanta care sa va
destinda, ori sa va apropie si mai mult.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Comunicare
Un eveniment care va avea loc in aceasta saptamana
iti poate schimba perceptia despre un anumit lucru,
iar indoiala se poate strecura foarte usor in sufletul
tau. Pentru a gasi solutia potrivita intr-un anumit
context, trebuie sa pui in balanta avantajele si dezavantajele si sa incerci sa privesti totul cu maturitate.
Asuma-ti deciziile pe care le iei si fereste-te sa dai
inapoi, mai ales daca ai sub coordonarea ta oameni
care se bazeaza pe ceea ce spui si faci. Noi prioritati
pot aparea in prim-plan, de vreme ce Jupiter adopta
o pozitie mai avantajoasa pe cerul astrologic. Joi,
Luna noua in zodia Racului accentueaza nevoia de
comunicare si dorinta de autodepasire.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Dezamagire
In aceasta saptamana poti fi usor dezamagita de
oricine, intrucat iti setezi din start niste asteptari mult
prea mari. Chiar daca planurile tale se vor realiza la
un moment dat, este suficienta o mica intarziere ca
in mintea ta sa se creeze o serie intreaga de scenarii
negative. Ai nevoie de cineva care sa te aduca inapoi
cu picioarele pe pamant, insa este destul de greu sa
beneficiezi mereu de atentia necesara. Jupiter in
zodia Scorpionului iti da o lectie despre rabdare si
calm, insa nu esti dispusa sa o inveti ca la carte. Te
abati de la drumul tau, in cautarea unei scurtaturi pe
care este posibil sa nu o gasesti.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Rabdare
Nu mai ai rabdarea de odinioara, iar acest lucru
devine evident in saptamana ce urmeaza. Chiar si
cu Venus in zodia Fecioarei, tot iti este greu sa lasi
lucrurile sa mearga de la sine. Degeaba iti spun cei
din jur ca totul va fi bine, pentru ca tu nu poti functiona
fara sa te stresezi macar putin. Lucrurile pe care
crezi ca le faci spre binele tau, iti pot aduce chiar mai
multe complicatii de care nu ai nevoie. Deciziile tale
sunt de cele mai multe ori radicale, asa ca cei cu
care colaborezi se feresc sa te implice in luarea hotararilor importante, chiar daca prin aceasta risca o
discutie aprinsa cu tine.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Evolutie
Esti in cautarea unei oportunitati de a obtine niste
bani in plus, iar acest nou deziderat iti ocupa cam tot
timpul. In aceasta saptamana nu esti dispusa sa socializezi prea mult si nici cu cei dragi nu petreci atat
de mult timp cat si-ar dori acestia. Este destul de
mica probabilitatea de a gasi intr-un timp atat de
scurt o sursa de venit suplimentara, care sa constituie
cu adevarat un ajutor pentru tine, insa acest lucru nu
te impiedica sa incerci in continuare. Cu sprijinul lui
Urans, Venus incearca sa iti confere si liniste
emotionala, insa pentru acest lucru trebuie sa incerci
sa citesti mai bine oamenii din jurul tau.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Schimbare
Idei sau proiecte care altadata reprezentau totul
pentru tine si iti asigurau buna dispozitie, vor deveni
treptat lipsite de importanta. Vrei sa schimbi cat mai
multe lucruri si sa te reinventezi, insa o faci pana in
punctul in care cei din jur nu te vor mai recunoaste
ca fiind persoana cu care s-au obisnuit. Acest lucru
te poate afecta si pe plan sentimental, intrucat vei
lasa multe lucruri din viata profesionala sa intervina
in relatia de cuplu, aducand astfel tensiune, probleme
si motive de ingrijorare. Venus in zodia Fecioarei incearca sa faca imposibilul si sa restabilieasca linistea
intre tine si partenerul tau, insa nimeni si nimic nu
poate struni energia negativa a lui Uranus.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Incercari
Ai parte de mai multe incercari decat ceilalti reprezentanti ai zodiacului, insa te bucuri si de o determinare
pe masura. Este momentul perfect pentru a incepe
un nou proiect la locul de munca, insa numai daca ai
toate planurile deja stabilite. Vei lua parte la destul
de multe evenimente formale, chiar daca acest lucru
iti starneste de fiecare data emotii greu de controlat.
Daca vrei sa slabesti sau sa aduci niste schimbari la
felul in care arati, acum este momentul potrivit, pentru
ca poti sa duci totul pana la capat, in sfarsit. Cu
Venus in zodia Fecioarei, aceasta saptamana va fi
una buna si din punct de vedere al stimei de sine.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Maturitate
Daca nu ai maturitatea necesara pentru a intelege
ca unele lucruri se intampla intr-un anumit fel pentru
un motiv bine intemeiat, poti avea multe de pierdut in
aceasta perioada. Inca de luni, vei vedea ca oamenii
din jurul tau vor fi mai putin intelegatori si se vor concentra mai mult asupra propriilor probleme. Nu se
poate spune ca iti va displacea sa fii in centrul
atentiei, insa iti va lipsi compania anumitor persoane
din cand in cand. Acasa te vei simti in largul tau,
chiar daca nu vei fi mereu inconjurata de oameni
dragi, pentru ca Venus in zodia Fecioarei te determina
sa fii mai atrasa de ceea ce cunosti si iti este apropiat,
decat de noutati si provocari.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Supunere
In aceasta saptamana, tot ce ai putea face pentru a
te intelege mai bine cu anumite persoane din jurul
tau ar fi sa le dai dreptate chiar si atunci cand nu au,
intrucat vorbim despre oameni cu o influenta destul
de mare asupra ta. La locul de munca te frustreaza
restrictiile care iti sunt impuse si te temi ca nu mai
poti rezista mult sa tii doar pentru tine lucrurile pe
care le gandesti. Tendinta aceasta de izbucnire o ai
de mult timp, insa abia acum constientizezi care este
originea tuturor emotiilor negative pe care le traiesti.
Luna noua in zodia Racului pune totul pe foc, iar
sentimentele tale scapa de sub control.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Graba
In aceasta saptamana totul pare sa se schimbe in
ochii tai, fapt pentru care te simti si mai obosita, insa
trebuie sa remarci ca o buna parte din aceasta schimbare este data de faptul ca te grabesti sa faci lucrurile
mai repede decat obisnuiai in mod normal. Totusi, in
graba ta, nu faci nimic cu jumatate de masura, ci te
straduiesti sa oferi aceeasi calitate in orice context.
Incepand de marti, Jupiter paraseste traseul retrograd,
asa ca iti revine simtul aventurii si pofta de distractie,
dupa luni bune in care prietenii aproape ca nu te mai
recunosteau dupa ce ai devenit mai tacuta si mai
putin interesata de petreceri sau iesit in oras.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte 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)
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Rezultatele complete
ale meciurilor de la Campionatul
Mondial de Fotbal 2018 din Rusia

30 iunie
30 iunie
1 iulie
1 iulie
2 iulie
2 iulie
3 iulie
3 iulie
6 iulie
6 iulie
7 iulie
7 iulie

14 iunie
15 iunie
19 iunie
20 iunie
25 iunie
25 iunie
15 iunie
15 iunie
20 iunie
20 iunie
25 iunie
25 iunie
16 iunie
16 iunie
21 iunie
21 iunie
26 iunie
26 iunie
16 iunie
16 iunie
21 iunie
22 iunie
26 iunie
26 iunie
17 iunie
17 iunie
22 iunie
22 iunie
27 iunie
27 iunie
17 iunie
18 iunie
23 iunie
23 iunie
27 iunie
27 iunie
18 iunie
18 iunie
23 iunie
24 iunie
28 iunie
28 iunie

19 iunie
19 iunie
24 iunie
24 iunie
28 iunie
28 iunie

Grupa A:
Rusia - Arabia Saudită
Egipt - Uruguay
Rusia - Egipt
Uruguay - Arabia Saudită
Uruguay - Rusia
Arabia Saudită - Egipt
Grupa B:
Maroc - Iran
Portugalia - Spania
Portugalia - Maroc
Iran - Spania
Spania - Maroc
Iran - Portugalia
Grupa C:
Franța - Australia
Peru - Danemarca
Danemarca - Australia
Franța - Peru
Danemarca - Franța
Australia - Peru
Grupa D:
Argentina - Islanda
Croația - Nigeria
Argentina - Croația
Nigeria - Islanda
Islanda - Croația
Nigeria - Argentina
Grupa E:
Costa Rica - Serbia
Brazilia - Elveția
Brazilia - Costa Rica
Serbia - Elveția
Serbia - Brazilia
Elveția - Costa Rica
Grupa F:
Germania - Mexic
Suedia - Coreea de Sud
Germania - Suedia
Coreea de Sud - Mexic
Mexic - Suedia
Coreea de Sud - Germania
Grupa G:
Belgia - Panama
Tunisia - Anglia
Belgia - Tunisia
Anglia - Panama
Anglia - Belgia
Panama - Tunisia
Grupa H:
Columbia - Japonia
Polonia - Senegal
Japonia - Senegal
Polonia - Columbia
Senegal - Columbia
Japonia - Polonia

5-0
0-1
1-0
1-0
3-0
2-1

0-1
3-3
1-0
0-1
2-2
1-1
2-1
0-1
1-1
1-0
0-0
0-2

1-1
2-0
0-3
2-0
1-2
1-2

0-1
1-1
2-0
1-2
0-2
2-2

0-1
1-0
2-1
1-2
0-3
2-0
3-0
1-2
5-2
6-1
1-0
1-2

1-2
1-2
2-2
0-3
0-1
0-1

10 iulie
11 iulie
14 iulie
15 iulie

Optimile de finală
Franţa - Argentina
Uruguay - Portugalia
Spania - Rusia
Croaţia - Danemarca
Brazilia - Mexic
Belgia - Japonia
Suedia - Elveţia
Columbia - Anglia
Sferturi de finală
Uruguay - Franța
Brazilia - Belgia
Suedia - Anglia
Rusia - Croația
Semifinale
Franța - Belgia
Croația - Anglia

Finala mică (locurile 3-4)
Belgia - Anglia

4-3
2-1
1-1 (3-4 d.l.d.)
1-1 (3-2 d.l.d.)
2-0
3-2
1-0
1-1 (3-4 d.l.p.)
0-2
1-2
0-2
2-2 (2-3 d.l.p.)
1-0
2-1

FINALA Campionatul Mondial din Rusia
Croația - Franța

Chris Evert, critici dure
după ce Simona Halep a fost
eliminată de la Wimbledon

Legendara Chris Evert a
lansat o serie de critici dure
dupa ce Simona Halep a fost
eliminata in turul trei de la
Wimbledon, desi venea la
Londra din postura de proaspata campioana la Roland
Garros.
Evert nu intelege motivul pentru care Simona a fost atat
de relaxata si spune ca marile
jucatoare nu au o astfel de atitudine. "Pe vremuri, jucatoarele
nu castigau un Grand Slam pentru ca apoi sa spuna 'Ok, acum
ma pot relaxa'. Cautau sa castige inca unul. Campioanele au
capacitatea de a castiga un turneu, iar a doua zi uita si o iau de
la capat. Folosesc acel trofeu ca un punct de pornire. Nu stiu ce
se intampla acum, parca nu au foame de rezultate", a spus
Evert la postul ESPN.
Simona a fost eliminata, sambata, in turul trei de la Wimbledon
de jucatoarea Su-Wei Hsieh.
Scorul final a fost 6-3, 4-6, 5-7, dupa o partida ce a durat 2 ore
si 21 de minute si pe care Simona a avut-o in mana.
Dupa acest rezultat, Simona va avea o vacanta de aproximativ
o luna si va reveni in circuit incepand cu 6 august, in turneul
Rogers Cup de la Montreal.

Real Madrid a primit oferta oficială
a lui Juventus pentru
Cristiano Ronaldo

Juventus a mai făcut un pas
important către realizarea
transferului lui Cristiano
Ronaldo. Conform informațiilor apărute în presa din
Spania, campioana Italiei ar
fi trimis o ofertă oficială pentru
golgheterul portughez al
grupării de pe Santiago Bernabeu.
El Chiringuito, o cunoscută
emisiunea din Spania a anunțat în această seară că Jorge
Mendes a înmânat celor de la Real Madrid oferta oficială a lui
Juventus pentru transferul lui Cristiano Ronaldo. Spaniolii scriu
că mingea este acum în terenul Realului, care poate accepta
sau refuza suma de 100 de milioane de euro propusă de campioana ultimilor 7 ediții din Serie A.
Jorge Mendes este însă convins că Real Madrid va accepta
oferta torinezilor, mai ales că impresarul ar avea un "gentleman’s
agreement" cu oficialii de pe Santiago Bernabeu ca Ronaldo să
poată pleca pentru 100 de milioane de euro, atât timp cât nu
ajunge la o rivală a "galacticilor" din La Liga.
Cadena COPE susține că starul de 33 de ani a stat deja de
vorbă cu antrenorul bianconerilor, Max Allegri, despre tactica
pe care o vor folosi în sezonul viitor. Astfel, antrenorul ”Bătrânei
Doamne” i-a explicat lusitanului ce rol va avea în atacul
campioanei din ultimii 7 ani din Serie A, înainte ca jucătorul lui
Real Madrid să ia o decizie în legătură cu viitorul său.
Juventus este aşteptată să oficializeze în zilele următoare
transferul fotbalistului în vârstă de 33 de ani, pentru care va
plăti 100 de milioane de euro. CR7 va primi la campioana Italiei
un salariu anual de 30 de milioane de euro. Jorge Mendes, impresarul lui Ronaldo, se va alege și el cu o sumă importantă,
despre care presa din "Cizmă" scrie că s-ar ridica la cel puțin
20 de milioane de euro. Bineînțeles, comisionul lui Mendes va fi
plătit tot de Juventus Torino.
94 de milioane de euro i-a plătit Real lui Manchester United
pentru transferul lusitanului, din 2009
438 de meciuri a jucat Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid
450 de goluri a marcat portughezul pentru "galactici"

***

TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI,
CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI
VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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PROGRAM LIGA 1.
Iată țintarul sezonului 2018-2019

FCSB va debuta în deplasare cu Astra, Dinamo o va
întâlni acasă pe FC Voluntari, iar CFR Cluj va juca,
pe teren propriu, cu FC Botoșani.
Primul Derby de România, în etapa a 2-a, pe 28 sau
29 iulie: FCSB - Dinamo
Start tare pentru "câini": în primele 5 etape, Dinamo
le va întâlni pe FCSB, Viitorul și CFR Cluj
Condiție inedită pusă de televiziuni, care ar fi cerut
ca FCSB și CFR Cluj să nu se întâlnească în primele
6 runde! Anunțul a fost făcut de oficialii LPF înaintea
tragerii. Astfel, CFR și FCSB se vor înfrunta abia în
etapa a 8-a, în Gruia
Iată țintarul complet al turului:
Etapa I, 21/22 iulie
ASTRA
CRAIOVA
HERMANNSTADT
CFR CLUJ
VIITORUL
GAZ METAN
DINAMO
Etapa II , 28/19 iulie
POLI IAȘI
SEPSI
FC BOTOȘANI
CĂLĂRAȘI
CHIAJNA
FC VOLUNTARI
FCSB

Etapa III, 4/5 august
ASTRA
CRAIOVA
HERMANNSTADT
CFR CLUJ
VIITORUL
GAZ METAN
FCSB
Etapa IV, 11/12 august
FC BOTOȘANI
CĂLĂRAȘI
CHIAJNA
FC VOLUNTARI
DINAMO
SEPSI
GAZ METAN

Etapa V, 18/19 august
ASTRA
CRAIOVA
HERMANNSTADT
CFR CLUJ
POLI IAȘI
VIITORUL
FCSB

Etapa VI, 25/26 august
CHIAJNA
FC VOLUNTARI
DINAMO
CĂLĂRAȘI
GAZ METAN
FC BOTOȘANI
VIITORUL

-

FCSB
POLI IAȘI
SEPSI
FC BOTOȘANI
CĂLĂRAȘI
CHIAJNA
FC VOLUNTARI

-

ASTRA
CRAIOVA
HERMANNSTADT
CFR CLUJ
VIITORUL
GAZ METAN
DINAMO

-

SEPSI
FC BOTOȘANI
CĂLĂRAȘI
CHIAJNA
FC VOLUNTARI
DINAMO
POLI IAȘI

-

ASTRA
CRAIOVA
HERMANNSTADT
CFR CLUJ
VIITORUL
POLI IAȘI
FCSB

-

CĂLĂRAȘI
CHIAJNA
FC VOLUNTARI
DINAMO
FC BOTOȘANI
GAZ METAN
SEPSI

-

ASTRA
CRAIOVA
HERMANNSTADT
POLI IAȘI
CFR CLUJ
SEPSI
FCSB

Etapa VII, 1/2 septembrie
ASTRA
CRAIOVA
POLI IAȘI
HERMANNSTADT SEPSI
CFR CLUJ
FCSB
-

Etapa VIII, 15/16 septembrie
DINAMO
FC VOLUNTARI
GAZ METAN
CHIAJNA
VIITORUL
CĂLĂRAȘI
CFR CLUJ
Etapa IX, 22/23 septembrie
ASTRA
POLI IAȘI
SEPSI
CRAIOVA
FC BOTOȘANI
HERMANNSTADT FCSB
Etapa X, 29/30 septembrie
VIITORUL
GAZ METAN
DINAMO
FC VOLUNTARI
CFR CLUJ
CHIAJNA
HERMANNSTADT Etapa XI, 6/7 octombrie
ASTRA
POLI IAȘI
SEPSI
FC BOTOȘANI
CĂLĂRAȘI
CRAIOVA
FCSB

-

Etapa XII, 20/21 octombrie
HERMANNSTADT CFR CLUJ
VIITORUL
GAZ METAN
DINAMO
FC VOLUNTARI
CRAIOVA
-

Etapa XIII, 27/28 octombrie
ASTRA
POLI IAȘI
SEPSI
FC BOTOȘANI
CĂLĂRAȘI
CHIAJNA
FCSB
-

FC VOLUNTARI
DINAMO
CHIAJNA
GAZ METAN
CĂLĂRAȘI
VIITORUL
FC BOTOȘANI
ASTRA
POLI IAȘI
CRAIOVA
SEPSI
HERMANNSTADT
FC BOTOȘANI
FCSB
GAZ METAN
DINAMO
FC VOLUNTARI
VIITORUL
CHIAJNA
CFR CLUJ
CĂLĂRAȘI
ASTRA
POLI IAȘI
SEPSI
FC BOTOȘANI
CRAIOVA
CĂLĂRAȘI
FCSB
CFR CLUJ
VIITORUL
GAZ METAN
DINAMO
FC VOLUNTARI
HERMANNSTADT
CHIAJNA
ASTRA
POLI IAȘI
SEPSI
FC BOTOȘANI
CĂLĂRAȘI
CHIAJNA
FCSB
CRAIOVA
HERMANNSTADT
CFR CLUJ
VIITORUL
GAZ METAN
DINAMO
FC VOLUNTARI
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Șumudică: "Budescu e o pierdere
foarte mare pentru Steaua".
Ce jucători l-ar putea înlocui
în echipa lui Dică

FCSB s-a despărțit de
Constantin Budescu (29
de ani), mijlocaşul ofensiv urmând să evolueze
la Al Shabab, echipa
pregătită de Marius
Șumudică. Tehnicianul
s-a declarat foarte încântat de realizarea mutării,
însă e surprins că Gigi
Becali s-a despărțit de
decarul său, chiar dacă
a făcut un profit de 1,5
milioane de euro.

"Nu știu ce să zic, am
văzut că vor să schimbe sistemul, să joace 4-3-3. E
treaba dânșilor. În opinia mea, trebuie să folosești un
sistem de joc în funcție de jucătorii pe care îi ai și pe
calitățile pe care le au jucătorii. Pentru Budescu e
greu să joace în 4-3-3. Eu cred că oricum, FCSB fără
Budescu...Nu știu ce se va întâmpla, dar cred că
este o pierdere foarte mare. Budi e un jucător care
poate decide meciul într-o secundă. Sunt rari astfel
de jucători la noi în campionat. Cu părere de rău, nu
cred că la Steaua există în momentul de față un
jucător care să aibă calitatea lui Budescu și să
schimbe soarta unui meci. Cu toată stima! Pot să
crească, Man, Coman sau Tănase" a declarat Marius
Șumudică.
Al Shabab a plătit 2,5 milioane de euro pentru
transferul lui Budescu și îi oferă jucătorului un salariu
de un milion de euro pentru fiecare dintre cei 3 ani de
contract. Șumudică e convins că fostul decar al roșalbaștrilor se va ridica la nivelul așteptărilor.
"Mă așteptam să fie altfel relația (nr. între Budescu și
FCSB). E un om care întreține atmosfera, chiar și în
afara stadionului și știe să se facă plăcut. A pus o
cărămidă la carierea mea de antrenor. Vă spun sincer
că din punctul meu de vedere Budescu este o pierdere
mare pentru FCSB. Mă bucur că am reușit să-l iau.
Sper să dea randament, nu e ușor, sunt condiții climaterice grele. E cald, se joacă la un anumit nivel,
va întâlni adversari puternici" a mai spus Șumudică.
Campania de achiziții a lui Al Shabab în Liga 1 s-a
încheiat. Budescu și Găman sunt singurii jucători
români pe care Șumudică i-a luat la noua sa echipă.
Tehnicianul de 47 de ani a mai lucrat cu cei doi la
Astra, unde au reușit să câștige titlul.
"Nu mai aducem niciun jucător român. S-a încheiat.
Știu că mi-am asumat o răspundere mare. Pe Budescu
ei îl doreau foarte mult, iar Vali (nr. Găman) e un
jucător care pe mine mă ajută mult. Poate să joace și
în fața apărării și într-un sistem cu 3 fundași. E un
jucător ok, care este un lider, dacă îi dai încredere. Și
la Astra, știa când să vorbească sau când să iasă în
față" a încheiat Șumudică.
20.000 de euro pe lună primea Budescu la FCSB
100.000 de euro la începutul fiecărui sezon îi plătea
Gigi Becali lui Budescu
196 de meciuri, 73 de goluri, 64 de pase de gol are
Budescu la Astra
37 de meciuri, 14 goluri, 12 pase de gol are Budescu
la FCSB
4 meciuri şi o pasă de gol a reuşit Budescu la Dalian
Yifang, singura sa aventură externă.
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Știați că…

Rețeaua de transport în comun de suprafață din București este
cea de a patra cea mai mare din Europa (și una dinte cele mai
dense de pe continent, transportând 2,3 milioane de pasageri
pe zi).

Bancnota românească de 10
bani pusă în circulație în
1917 este cea mai mică
bancnotă din lume. Dimensiunile acesteia erau de doar
de 2,75 x 3.80 cm.

Biserica de lemn a Mănăstirii
Săpânța-Peri este cea mai înaltă
biserică de lemn din lume.
Construcția are o înălțime totală
de 78 metri, se află pe malul Tisei
și fost realizată între anii 1998 și
2003. Turla mănăstirii este vizibilă
de la o distanță de cinci kilometri
peste Tisa și poate fi admirată de
românii din Transcarpația,
regiune a Maramureșului istoric
rămasă în Ucraina.

Un exemplar din 1858, expediat către un destinatar din Galați,
a fost achiziționat în anul 2007 de către colecționarul londonez
Joseph Hackmey pentru suma de 1.115.000 USD (830.000
euro). Valoarea ridicată a exemplarului este dată și de faptul că
acesta are aplicate pe prima pagina opt timbre din cea de a doua
emisiune Cap de bour (unele dintre cele mai valoroase timbre
din lume).
Există o religie născută pe teritoriul României și care este astăzi
este răspândită în Statele Unite ale Americii, Scoția, Țările de
Jos și Ungaria. Este vorba despre credința unitariană, care a
apărut în Transilvania la mijlocul secolului al XVI-lea.
Canalul
Dunăre-Marea
Neagră este pe locul trei în
lume în topul celor mai lungi
căi de navigație create de
mâna omului (după Canalul
Suez și Canalul Panama).
Pentru construcția sa au fost
excavați 294 milioane m3 la
canalul principal și alte 87 milioane m3 la ramura nordică, Poarta
Albă-Midia Năvodari (mai mult cu 25 milioane decât la Canalul
Suez și cu 140 milioane decât la Canalul Panama). Construirea
canalului a necesitat o investiție de circa 2 miliarde de dolari,
ceea ce presupune o durată de recuperare a investiției de peste
600 de ani…
În 1884, Timișoara devenea primul oraș din Europa continentală
cu străzile iluminate electric.

Cea mai înaltă sculptură din
Europa este chipul lui Decebal sculptat într-o stâncă de
la Cazanele Dunării. Basorelieful are 55 m înălțime și o
lățime de 25 m. Alte dimensiuni: lungimea ochilor: 4,3
metri; lungimea nasului: 7
metri; lățimea nasului: 4
metri.

Cel mai scump ziar din lume este un ziar românesc. Zimbrulu
și Vulturulu, gazetă bisăptămânală politică și literară și primul
ziar de orientare unionistă, a apărut pe 3 iulie 1850, la Iași.
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• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844

• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă
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.
•

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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Cupon de Abonament

Prețurile vor crește. Agent: Ovidiu Tușeneanu Tel.: (516) 375 - 6681

Abonament pentru:

6 ediţii ............ $30
12 ediţii .......... $60
26 ediţii ........ $115

Trimiteţi Check sau Money Order
pe numele Vasile Bădăluţă
la adresa:

P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

Tel. 718-482-9588 / 646-322-3677

Palatul Parlamentului este
cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca
suprafață din lume, cea mai
scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea
clădire din lume. Cu o suprafață desfășurată de 330.000 m², se află pe locul 2 în lume la
capitolul “Clădiri Administrative” (după clădirea Pentagonului).
Cea mai lungă poezie de dragoste din lume este Luceafărul, de
Mihai Eminescu. Un record “oficializat” în februarie 2009.

Cel mai vârstnic atlet din lume care a
câștigat o probă de maraton este
românca Constantina Diţă. Aceasta a
câștigat proba în 2008, la Jocurile
Olimpice de vară de la Beijing, la vârsta
de 38 de ani.
Amfetaminele au fost descoperite și sintetizate pentru prima dată
în lume de către românul Lazăr Edeleanu. Tot Lazăr Edeleanu
este și inventatorul metodei moderne de rafinare a petrolului.

Statuia Cristos Mântuitorul
(Cristo Redentor) din Rio de
Janeiro, Brazilia – statuie
considerată una dintre minunile lumii moderne – are
chipul sculptat de un
românul Gheorghe Leonida.

• Caut loc de muncă sâmbăta și duminica la menaj, îngrijire copii și
bătrâni. Tel.: (347) 819 - 1924
• 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)
• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon:
(631) 320-6965

Informaţii Abonat

Nume: ________________________________________
Adresa: _______________________________________
_______________________________________
Localitatea: ____________________________________
Stat: _________ Zip code: _________________
Telefon: _________________
Abonament pt: _______ ediţii.
Suma inclusă: $___________
Abonament Re-Înnoire

Abonament NOU
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Sfaturi de înfrumusețare,
pe care ți-ai dori să le fi știut

Sfaturi de înfrumusețare – Frumusețea este una dintre
prioritățile doamnelor și domnișoarelor, însă ele ar prefera
să o obțină cu costuri mai mici…

Păr ca la salonul de înfrumusețare
Dacă ai probleme cu sebumul, prepară un amestec din
sare de mare și șamponul obișnuit. Pune 3-4 lingurițe de
sare în șampon și părul va fi mult mai curat și mai luminos,
pentru o perioadă îndelungată de timp!
Gene lungi și dese…
Nu îți arunca vechiul rimel, spală recipientul și pune în el
un amestec din ¼ aloe vera, ¼ ulei de ricin și ½ vitamina
E. Folosește zilnic, pe gene și sprâncene!

Cearcăne? Nu mai am problema asta!
Dacă ai probleme cu cearcănele și îți place să bei cafea,
atunci zațul te va ajuta! Fă un preparat din 1:1 cafea și
zaț. Aplică pe zona cu probleme și lasă să acționeze 15
minute. Repetă de 3-4 ori pe săptămână!

Un corp de invidiat, garantat!
Tratamente anticelulitice? Mi le fac acasă!
Prepară un amestec din două linguri de pudră de ghimbir,
5 linguri ceară cosmetică și 10 linguri de apă caldă.
Aplică amestecul pe zonele cu probleme și înfășoară cu
folie alimentară. Lasă să acționeze o oră, după care fă un
duș călduț. Repetă săptămânal!

Picioare fine
Zahărul este considerat a fi cea mai bună metodă prin
care putem îndepărta firele de păr inestetice. Amestecă
1/4 zeamă de lămâie, cu două pahare de zahăr și 1/4 apă
dintr-un pahar. Încălzește amestecul, lasă-l să se răcească
puțin și folosește-l pe post de ceară!
Punctele negre
Mergi la salon pentru a le îndepărta? Fă-o acasă!
Amestecă o linguriță apă caldă, o linguriță de făină și o
linguriță de miere. Înmoaie o dischetă demachiantă în
preparat și aplică pe zona cu probleme. Îndepărtează discheta după 10-15 minute.

Arsuri solare
Un preparat pe bază de bicarbonat este tot ce ai nevoie!
Într-un recipient cu pulverizator, toarnă 500 ml de apă și
două lingurițe de bicarbonat. Agită bine și pulverizează pe
zonele arse de soare.

Călcâie fine
Amestecă două căni cu apă călduță, cu 1/2 ceașcă de bicarbonat și o ceașcă de oțet. Înmoaie picioarele în preparat
și lasă să acționeze 20 de minute. La final, aplică ulei de
cocos.

O cafea ca la carte!

Cafea ca la carte – Ai încercat toate variantele și cafeaua
ta tot nu pare să ajungă la versiunea dorită. Poate că faci
ceva greșit, poate că îi lipsește ceva! Urmărește cu atenție
etapele pe care le urmează cafenelele cu ștaif și nu vei
mai da greș!
1. Ai nevoie de apă curată, întâi de toate
Știu că pare ciudat, însă dacă vrei ca licoarea ta să fie
cu adevărat gustoasă, folosește apă plată!
2. Graba strică treaba
Dacă îți place cafeaua la ibric, optează pentru un foc
mic și înarmează-te cu răbdare! Turcii fac la nisip
cafeaua și este cea mai gustoasă din lume!
3. Pune puțină sare
Nu te speria, vorbesc de o cantitate insesizabilă, dar
care va contribui la accentuarea aromei cafelei. Pune
un praf de sare.
4. Dacă preferi cu zahăr…
Folosește-l doar pe cel brun, este și mai sănătos și
oferă un gust special cafelei.
5. Nu da cafeaua în clocot
Dacă vezi că zațul începe să se ridice, ia imediat
cafeaua de pe foc, așteaptă puțin, după care pune-o
din nou și mai repetă înză o dată procedura. Se pare
că, astfel, vei obține cea mai aromată cafea.
6. Lasă cafeaua să se așeze
Nu o pune imediat în cești, ci las-o 1-2 minute, astfel
zațul se va duce pe fund și va avea o concentrație mai
omogenă.

De ce este bine să bem apă,
după cafea!

Apă după cafea – Probabil că ai observat și tu, că atunci
când îți bei cafeaua în oraș, chelnerul îți aduce și un
pahar cu apă. Dacă credeai că această practică se referea
doar la accentuarea gustului de cafea, te-ai înșelat!
În boabele de cafea se găsesc doi alcaloizi. Primul este
cafeina, iar cel de-al doilea este teobromina. În momentul
în care consumăm cafeaua, cei doi alcaloizi ajung în organismul nostru. Primul alcaloid, și anume cafeina, are
efect revigorant, iar cel de-al doilea, teobromina, acționează
după 25 de minute, care scade tensiunea în tot corpul. Ei
bine, pentru a evita cea de-a doua senzație, trebuie să
bei apă după cafea.

Apă după cafea – Cafeaua instant și efectul „25”
Dacă bei cafea instant, atunci te va surprinde să afli că
vei avea mai puțină energie, iar stările de somnolență vor
fi mai puternice, iar acest lucru se datorează faptului că
acest tip de cafea nu are o doză mai mare de 10% de
cofeină.

Dinți albi
Amestecă o linguriță de căpșune pisate, cu o linguriță de
bicarbonat de sodiu și periază-ți dinții în mod obișnuit.
Folosește o dată pe săptămână.

Persoanele care consumă în mod constant cafea instant
spun că după 25 de minute, începe să se instaleze starea
de somnolență. Ele spun, că pentru a scăpa de această
stare, consumă cafeaua instant împreună cu un pahar cu
apă sau, dacă vor să se simtă revigorate, consumă un
ceai verde întrucât acesta conține doar cafeină, nu și
teobromină.

Sâni fermi
Vaselina te ajută, cu această problemă! Unge-ți sânii cu
vaselină înainte să mergi la culcare și, după doar câteva
săptămâni, sânii tăi vor arăta mult mai bine.

De asemenea, dacă îți este teamă să nu îți pătezi dinții,
de la cafea, clătește-ți gura cu apă, după fiecare gură de
cafea.

Păr frumos mirositor
Pulverizează parfum pe peria de păr și folosește-o!

Așadar, dacă îți place să consumi cafea și vrei să te
bucuri doar de beneficiile sale, îți recomand ca după orice
tip de cafea ai bea, să bei și un pahar cu apă.
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De ce ar trebui să atârni o
pungă cu apă, în fața ușii de la
intrare, vara aceasta

Atârnă o pungă cu apă, în fața ușii – Nimic nu îți strică mai tare
o zi de vară ca bâzâitul unei muște. Se tot plimbă în jurul
mâncării tale, îți bâzâie pe la ureche și pare să te alerge
oriunde te-ai duce sau orice ai face.
Dacă vrei să nu mai apară prin calea ta sau, cel puțin, prin
curtea ta, citește cel mai nou sfat!
Ce să faci?
Dacă totuși nu îți dorești să ucizi nicio insectă și ești genul de
om pacifist, o pungă cu apă și câteva monezi reprezintă cea
mai bună soluție.
Iată ce îți propunem să ai la îndemână:
– o pungă pentru depozitarea alimentelor;
– Sare grunjoasă;
– Zeamă de lămâie;
– Câteva monezi;
– Apă.
1. Pune toate ingredientele de mai sus, în pungă, bagă totul la
congelator și, în doar câteva ore, vei avea cea mai bună
sperietoare de insecte.
2. Atârnă apoi punga în dreptul ușii de la intrare și muștele par
să nu mai existe pentru tine și ai tăi. Noaptea, aprinde un bec
în dreptul pungii, vei vedea de ce!

De ce nu suportă muștele această „sperietoare”?
Muștele s-au cam obișnuit cu spray-urile din comerț, așa că sau adaptat la mirosul lor și nu le mai sperie. În schimb, lumina
care bate în amestecul din punga ta, le gonește cât ai zice
pește.
Ce spun specialiștii
Cercetătorii vorbesc despre mai multe teorii, legate de ochii
complecși ai muștelor.
Se pare că ori muștele au impresia că, din cauza pungilor cu
apă, se află langă o întindere mare de apă de care preferă să
se ferească.
O altă teorie este aceea că muștele se sperie de reflexia lor în
pungile cu apă și preferă să zboare în alte zone.
Indiferent care ar fi motivul, tu ai scăpat de problemă.

De ce țânțarii preferă să muște
mai mult anumite persoane?

Nu de multe ori ti-ai pus intrebarea aceasta si sunt sigur ca din
batrani ti s-a spus ca persoanele care au sangele mai “dulce”
sunt muscate mai des de tantari.
Aceasta expresie este doar una din popor. Iata insa mai jos
raspunsul la intrebare!
Nu sangele este cel care ii face pe tantari sa te muste, intrucat
acestia nu au de unde sa stie ce gust are. Atractia tantarilor la
anumite persoane sta in bacteriile de pe piele care emana un
miros mai atragator pentru aceste insecte.
PH-ul fiecarui om este diferit de la o persoana la alta, cum de
altfel nici un om nu se aseamana in totalitate cu altul. Asadar,
unele persoane pur si simplu emana un miros mai atragator
pentru tantari fata de altele, acesta fiind adevaratul motiv pentru
care se intampla ca o persoana sa fie mai “muscata de tantari”
decat alta care se afla in acelasi loc.
Pe langa mirosul emanat, mai exista si un alt motiv pentru care
o persoana devine mult mai “atractiva” pentru tantari- este
vorba despre caldura corpului. Cu cat esti mai “incins” cu atat
vei atrage mai multi tantari!
Daca esti una din persoanele “atractive” pentru tantari, ai mai
jos un remediu natural excelent prin intermediul caruia ii vei tine
la distanta:
Vei avea nevoie de:
1 lingurita de bicarbonat de sodiu
100 de ml de otet de mere
Mod de preparare:
Amestecati bine cele doua ingrediente apoi plasati-le intr-un recipient. Puteti sa-l adaugati intr-un recipient mai vechi in care
ati avut o solutie impotriva tantarilor. Este mult mai practic si se
poate aplica mult mai usor pe piele.
Aplicati acest amestec direct pe piele si va asigur ca nu veti mai
avea probleme cu tantarii de acum inainte!

CETĂȚENI DE ONOARE
DIN BUCOVINA

U

na dintre cele mai mari și mai renumite așezări

din dulcea Bucovină, așezare aflată între Sucea-

va, Rădăuți și gura Humorului este comuna Todirești

la care sunt arondate patru sate: părhăuți, Costîna,
Soloneț și Todirești. Aceste localități au avut un

trecut istoric foarte interesant, iar în prezent oamenii

de aici, gospodari din tată în fiu, păstrează nealterate
tradițiile noastre populare. Și asta cu toate că mulți
tineri au plecat în alte țări cu gândul să adune bani
și să se întoarcă.

În satul părhăuți privirea îți este atrasă de

Biserica Tuturor Sfinților care datează de la începutul
secolului al 16-lea, mai precis din anul 1522 când

a fost construită din porunca lui gavril Trotușanu,

logofăt de pe timpul lui Ștefan cel Mare. Biserica
este o mândrie pentru localnici.

La Todirești și la Soloneț au fost descoperite

dovezi ale unor așezări cu o vechime de multe

sute de ani. La Costîna, tatăl lui Mihai Eminescu a
funcționat câțiva ani ca administrator pe moșia

boierului popovici, înainte de a se muta la Ipotești.

Comuna Todirești a îmbrăcat haine de sărbătoare

duminică, 20 mai a.c., deoarece în această comună
a avut loc un eveniment deosebit. Consiliul local,

prin primarul Vasile Avram, a acordat titlul de
”Cetățean de Onoare” al comunei mai multor persoane, câte două pentru fiecare an ce trecuse de
când primăria nu mai acordase acest titlu.

Chemați acasă de pe unde se aflau, fiii onorați ai

comunei s-au bucurat de atmosfera festivă și primitoare, alături de sătenii locului.

Noi, cei care am rămas în sat, cei care am rămas

pe plaiurile încărcate de istorie ale Bucovinei, ne-

am bucurat la rândul nostru și ne exprimăm mândria

pentru ceea ce au reușit să realizeze consătenii
noștri în lumea largă.

A fost cu adevărat o duminică însorită, o zi

frumoasă ca Bucovina cea de poveste.

Reporter V. Ignătescu

* * *
N.R.: printre bucovinenii care au primit titlul de
”Cetățean de Onoare” se află și domnul Vasile
Bădăluță, fondatorul și directorul publicației ”Romanian Journal”.
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