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Ieșeanul Adrian Zuckerman,
noul ambasador al SUA în România
Eveniment istoric!
Pentru prima dată a fost numit
un Ambasador American
la București, care s-a născut
și a copilărit în România.
A văzut lumina zilei în “dulcElE
tâRg Al IEșIloR” cu numele de
familie care tradus în românește
înseamnă “omul de Zahăr”
(în germană Zucker = Zahăr).
cunoscând spiritul
românesc și cel american,
Adrian Zuckerman poate fi
cel mai de succes Ambasador
al SuA în România.
Sperăm ca noul ambasador va reuși să îndulcească
și acordarea vizelor pentru turiștii români.
Mult Succes!

10 august a.c.
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Noul procuror DNA.
Încă nici un ales

Tudorel Toader, ministrul
Justiției, în cadrul unui
interviu acordat marți,
31 iulie, DCNews, a explicat refuzul oferit celor
patru candidaţi pentru
şefia DNA.
Niciunul dintre cei patru
candidați (n.r. Marius Iacob, Florentina Mirică,
Elena Grecu şi Cristian
Lazăr) la funcția de
procuror-șef al DNA, rămasă liberă după revocarea
Laurei Codruța Kovesi, nu a fost acceptat, în urma
interviurilor care au avut loc.
Ministrul Justiţiei aşteaptă de la candidaţii pentru
funcţia de procuror-şef al DNA un plan managerial
care să conţină starea actuală a DNA-ului, măsurile
de îmbunătăţire a activităţii şi un grafic privind
realizarea măsurilor.
"Practic, nu i-am respins eu. I-a respins Comisia. E
adevărat că eu am prezidat-o, dar împreună cu cei
patru secretari de stat de la Ministerul Justiției. Pe de
alt parte, pentru a răspunde mai ușor la o astfel de
întrebare, ați văzut că vineri am postat și programele
manageriale. În opinia mea, un program managerial
nu trebuie să rămână doar în perioada descriptivă a
autorității respective, ci presupune și o radiografie cu
bunele și cu relele DNA, un plan de măsuri pentru
eliminarea a ceea ce poate că nu este bun, un plan
de măsuri pentru îmbunătățirea a ceea ce există la
DNA și etape – grafic – de realizare a respectivelor
măsuri pentru a vedea dacă se încadrează sau nu în
parametrii în care și-a depus candidatura", a afirmat
ministrul Justiției.
"Am constatat faptul că, prin programele manageriele,
prin interviul la care s-au prezentat, prin modul în
care și-au expus viziunea despre evoluțiile DNA, prin
modul în care au răspuns la întrebările care au fost
puse în interviu – nu au fost puține -, acest asamblu
de măsuri, în viziunea fiecărui candidat, nu a creat
membrilor Comisiei convingerea faptului că pot reforma
DNA", a declarat ministrul Tudorel Toader.
Referire la unul dintre candidați
"Pe de altă parte, și îmi pare rău să o spun (n.r. cu
privire la unul dintre candidați), îl apreciez personal
ca om – ca pe toți de fapt, dar la unul mă refer acum.
Din moment ce în programul managerial scria că a
coordonat zece servicii teritoriale, dintre care unul
este serviciul Ploiești, în condițiile în care știm ce s-a
întâmplat la Ploiești, nu putea fi ridicat la nivel de
procuror-șef al întregii direcții, pentru că i-am fi dat
un certificat să facă la nivel național ceea ce s-a întâmplat la nivelul serviciului teritorial Ploiești.

Planul construirii unei armate
europene: Există un proiect

Discuțiile despre o
armată proprie a Europei, dorită de Franța
și Germania, se pare că
sunt tot mai serioase.
Ministrul Fifor susține că
se discută inclusiv despre un buget.
Există o inițiativă serioară
de creare a unei armate europene care să concureze
cu NATO. Acest subiect a fost vehiculat de multe ori,
însă nu s-au făcut cunoscute detalii despre acest
proiect care a fost pus pe hârtie de cele mai puternice
țări europene. Ministrul Apărării Mihai Fifor susține
că există discuții chiar despre un buget.

România va plăti cel de al doilea
sistem Patriot

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, spune că România va
plăti, probabil la începutul lunii septembrie, cel de al
doilea sistem de apărare antiaeriană şi anti-rachetă
Patriot, după ce scrisoarea de acceptare va veni din
Statele Unite. "Anul trecut am achiziţionat primul
sistem de rachete Patriot. Acum suntem în faza în
care suntem pregătiţi să plătim al doilea sistem.
Suntem pregătiţi să facem această plată. Probabil la
începutul lunii septembrie, de îndată ce scrisoarea
de acceptare va veni din Statele Unite, vom face
plata pentru al doilea sistem. În februarie, am plătit
primul sistem de rachete HIMARS. Să nu uităm că
România recepţionează anul acesta primele 36 de
transportoare blindate 8x8 Piranha 5, din care 6, cu
mândrie pot spune, vor fi produse la Uzina Mecanică
din Bucureşti. Întoarcem banii în industria naţională
de apărare", a declarat Mihai Fifor, marţi seară, la
Antena 3. Întrebat dacă este vorba despre suma de
un miliard de dolari, Fifor a răspuns: "Nu e chiar un
miliard. Avem banii, da. (...) Este o sumă importantă.
Este o obligaţie a noastră şi asigurăm o capabilitate
extrem de importantă în România".
Patriot este un element al apărării europene împotriva
rachetelor balistice şi de croazieră, a aeronavelor şi
dronelor. Ţări NATO precum Statele Unite, Germania,
Olanda şi Spania au deja sisteme Patriot.
Pe 29 noiembrie 2017, România a semnat o scrisoare
de ofertă şi acceptare pentru Patriot, devenind a şasea
ţară membră NATO care achiziţionează sistemul.

Profeta din Iasi, viziune despre
Franța: Va fi îngenuncheată

Maria Ghiorghiu este o
femeie simpla din Iasi,
care administrează un
blog. De profesie secretară, aceasta face tot
felul de marturisiri care,
sustine ea, le vede cu
ajutorul lui Dumnezeu.
Maria Ghiorghiu se considera o persoana extrem de credincioasa si
sustine ca a prevazut din timp catastrofele din ultima
perioada, incendiul din Colectiv si atentatele teroriste
din Paris. Acum, femeia a postat un mesaj infiorator
cu privire la teroarea din Paris.
"Dragii mei,
Din nefericire în FRANŢA, Atentatele teroriste se vor
intensifica! Am scris de mai multe ori, despre Atentatele
din Franţa. În Franţa, se va întâmpla că va cădea!
Este timpul, sa chemăm Rugaciune multă.
Victimele atacului, e-n Franţa!"
Dragii mei, din păcate acesti indivizi care omoara cu
atâta cruzime si sânge rece, nu se vor opri.Ei cred că
dacă îşi ucide Aproapele pentru Credinţa lor, ei vor
mosteni ÎMPĂRATIA Lui Allah!
Căci asa se cheama Dumnezeul lor, Allah !
Ce bine ar fi,dacă oamenii s-a intelege intre ei, si indiferent de Religie, sa traiasca ca fratii.
Nu trebuie sa ucidem pe Aproapele nostru, pentru că
are o alta Credinţă. Fiecare ar trebui sa creada , in
ce vrea si cum vrea. Daca ne nastem intr-o nume
CREDINŢĂ, Mântuitorul ne spune ca, trebuie să respectam acea CREDINTA, dar nicidecum sa facem
rau celorlalti, care nu au aceeasi optiune ca a noastra.
Asa cum spune şi în MESAJUL DIVIN de mai sus,
avem nevoie de multa RUGACIUNE.
Sa-L rugam pe BUNUL DUMNEZEU si pe MĂICUTA
DOMNULUI, ca sa nu mai ingaduie acestor indivizi,
să omoare oameni nevinovati. Sa le lumineze mintea,
si sa-i indeparteze de la tot răul. Cu dragoste,Maria.",
a scris femeia pe blogul personal.
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800 de grenade din Primul
Război Mondial, recuperate în
depozitul subteran de muniţie
descoperit la Topliţa

Aproximativ 800 de grenade din Primul Război Mondial
au fost scoase la suprafaţă în ultimele două zile din
depozitul subteran de muniţie neexplodată descoperit
la Topliţa în timpul unor săpături la reţeaua de
canalizare. Douăsprezece persoane din cinci locuinţe
aflate în apropiere au fost evacuate preventiv pe
timpul desfăşurării intervenţiei, dar s-au putut întoarce
noaptea în casele lor. Misiunea pirotehniştilor va continua şi miercuri.
Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă Harghita, echipele pirotehnice ale ISU
Harghita şi USISU Ciolpani au continuat marţi, pentru
a doua zi consecutiv, extragerea grenadelor iritante
lacrimogene provenind din Primul Război Mondial
descoperite în depozitul afşat la o adâncime de
aproximativ patru metri.
Până în prezent, au fost scoase aproximativ 800 de
grenade, care erau depozitate în lăzi, în fiecare ladă
aflându-se 15 proiectile. Specialiştii au stabilit că
grenadele sunt fie intacte, fie degradate, iar echipele
pirotehnice vor continua şi miercuri operaţiunea de
extragere a grenadelor. De asemenea, pompierii au
intervenit pentru consolidarea malurilor.
Douăsprezece persoane aflate în cinci case situate
în apropiere au fost evacuate preventiv pe timpul
zilei, cât s-au desfăşurat lucrările de extragere a
proiectilelor, acestea revenind noaptea în casele lor.
Totodată, zona este păzită de jandarmi şi poliţişti.
Depozitul de municiţie a fost descoperit luni pe strada
Mesteacănului din municipiul Topliţa, în urma unor
lucrări de excavare pentru extinderea reţelei de
canalizare, la o adâncime de aproximativ patru metri.

Facebook identifică o campanie
coordonată, în curs,
vizând să influenţeze alegerile
din noiembrie din SUA

Facebook INC a identificat câteva zeci de conturi pe
platforma sa, create în cadrul unei campanii politice
coordonate vizând să influenţeze rezultatele alegerilor
de la jumătate de mandat în Statele Unite, dezvăluie
în ediţia de marţi cotidianul The New York Times,
relatează Reuters.
Facebook a dezvăluit marţi după-amiaza (ora locală)
elemente pe care le-a descoperit pe reţeaua de socializare.
Compania a anunţat că a şters 32 de pagini şi conturi
de pe Facebook şi Instagram, deoarece ele erau implicate într-un ”comportament neautentic coordonat”.
”Acest tip de comportament nu este permis pe Facebook, deoarece nu vrem ca persoane sau organizaţii
să creeze reţele de conturi cu scopul de a-i înşela pe
alţii cu privire la cine sunt sau ceea ce fac”, a anunţat
compania într-o postare pe blog.
”Ne aflăm abia în primele etape ale invstigaţiei noastre
şi nu avem toate faptele - inclusiv cine s-ar putea afla
în spatele acestui lucru”, a precizat Facebook.
Compania i-a informat deja, săptămâna aceasta, pe
congresmeni americani, că a detectat în cadrul
investigţiei sale această campanie vizând să influenţeze
rezultatele alegerilor de peste aproximativ 100 de
zile, potrivit NYT.
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Noul ambasador al SUA în România

Avocatul Adrian Zuckerman, specialist în
tranzacţii imobiliare şi
partener în biroul din
New York al firmei de
avocatură Seyfarth
Shaw, este propus de
presedintele Donald
Trump pentru postul de
ambasador în România.
Hans Klemm, actualul
ambasador al SUA în
România, diplomat de carieră, numit în funcție de
Administrația Obama, își va încheia mandatul la
termen, în luna decembrie a acestui an. Adrian Zuckerman nu este diplomat de carieră..
Adrian Zuckerman este fluent în limba română, potrivit
CV-ului său oficial. El este specializat în litigii imobiliare,
gestionare de active şi intermedieri.
Face parte din board-ul ONG-ului Kids Corp, care
susţine copiii defavorizaţi din Newark, New Jersey
Zuckerman a absolvit New York Law School (1983)
şi Massachusetts Institute of Technology (1979).
Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a confirmat
că ambasadorul SUA Hans Klemm va fi înlocuit de o
persoană care cunoaşte limba română, precizând că
nu poate dezvălui numele acestuia până nu va primi
agrementul. "Aşteptăm să vedem dacă i se oferă
agrementul şi după aceea vă pot spune şi numele. În
orice caz e o persoană care cunoaşte limba română",
a spus Meleşcanu, întrebat în legătură cu înlocuirea
ambasadorului SUA. El a adăugat că nu-l cunoaşte
personal pe noul ambasador, ci din CV, menţionând
că acesta a avut legături cu România. Totodată,
Meleşcanu a spus că nu poate face evaluări la adresa
ambasadorului SUA, Hans Klemm. "Nu pot eu să fac
evaluări la adresa ambasadorului Klemm pentru că
nu cunosc decât o parte mică a activităţii sale,
respectiv discuţiile instituţionale pe care le-am avut
la Ministerul Afacerilor Externe şi, din acest punct de
vedere, vă asigur că au fost întotdeauna cordiale,
chiar dacă nu am fost de acord cu toate problemele.
În rest, evaluarea nu-mi aparţine mie, aparţine Departamentului de Stat", a mai spus Meleşcanu. El a
arătat că în mandatul acestuia s-au făcut paşi
importanţi în relaţia cu SUA, mai ales în domeniul
economic. "Da, categoric da. Am avut cel mai mare
eveniment organizat de Departamentul comerţului
din SUA unde peste 700 de societăţi americane importante au venit la Bucureşti, deci sunt paşi importanţi",
a adăugat Meleşcanu, în Parlament. Întrebat în
legătură cu intervenţiile lui Klemm în ceea ce priveşte
deciziile politice, Meleşcanu a răspuns: "Dânsul nu a
avut intervenţii în ceea ce priveşte deciziile politice. A
exprimat puncte de vedere. România este o ţară
democratică unde toată lumea se poate exprima".
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Mitingul Diasporei
A FOST APROBAT!

Director şi Fondator
Vasile Bădăluţă
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Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor
Publice, organizată la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti,
refuzase să avizeze mitingul de pe 10 august din Piaţa
Victoriei - pe motiv că nu sunt condiţii pentru un protest la
care să participe 1 milion de oameni - ulterior, primarul
general Gabriela Firea A APROBAT defăşurarea protestului.
”În urma întâlnirii de lucru cu reprezentanţii tuturor instituţiilor
responsabile de ordinea, liniştea publică şi siguranţa
cetăţenilor - Prefectura Capitalei, Direcţia Generală de
Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră,
Poliţia Locală, Jandarmeria, S.R.I., R.A.T.B., Serviciul de
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă, precum şi reprezentanţi ai Direcţiilor din Primăria
Capitalei cu atribuţii în acest domeniu - Primarul General
al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federaţiei
Românilor de Pretutindeni de a organiza o manifestaţie
de protest în Piaţa Victoriei, în data la 10 august 2018, la
care sunt anunţate să participe 1 milion de persoane”, se
arată într-un comunicat al Primăria Capitalei, remis agenţiei
Mediafax.
Mai multe străzi din Bucureşti vor fi închise în ziua protestului.
”Pentru desfăşurarea în deplină securitate a unui eveniment
la care ar urma să participe un număr atât de mare de
persoane este necesar ca zona anunţată iniţial să fie
extinsă şi cu arterele adiacente, după cum urmează: Bd.
Ana Ipătescu până la Piaţa Romană inclusiv, Bd. Aviatorilor,
până la Piaţa Charles de Gaulle inclusiv, Bd. Kiseleff,
până la Piaţa Arcului de Triumf, Bd. Titulescu până la
intersecţia cu str. Dr. Felix, str. Buzeşti, până la intersecţia
cu str. Dr. Polizu, Calea Victoriei, până la intersecţia cu
Bd. Dacia. În funcţie de numărul real de participanţi,
circulaţia în acest perimetru va fi restricţionată gradual.”
Inițial, Gabriela Firea confirmase decizia Comisiei de
avizare de a nu aproba manifestaţia diasporei. ”Motivul
invocat este că 1 milion de participanţi, potrivit cifrei
înaintate de către organizatori, ar perturba grav activitatea
şi libera circulaţie în Capitală, inclusiv a vehiculelor care
intervin în situaţii de urgenţă, şi ar pune forţele de ordine
în IMPOSIBILITATEA de a garanta siguranţa atât a
manifestanţilor, cât şi a celorlalţi cetăţeni care tranzitează
zona fără a participa la miting,” explica atunci primarul
general, menţionând că solicitarea va putea fi reevaluată,
dacă organizatorii îşi vor reconsidera cererea, astfel încât
să se încadreze în limite rezonabile din punct de vedere
al numărului participanţilor.
Din cauză că încă nu au sosit în ţară, organizatorii
protestului din 10 august nu au putut participa la şedinţa
convocată de primarul general cu reprezentanţii instituţiilor
responsabile şi nici nu şi-au reconsiderat cererea iniţială.
”Şi eu am membri din familie şi prieteni care muncesc sau
învaţă în afara ţării şi aş fi ultima persoană care să facă
un gest negativ la adresa diasporei,” declara vineri Gabriela
Firea. ”Mai presus de orice, însă, trebuie să respectăm
toţi legile şi regulile. Cu siguranţă, se vor găsi soluţii
legale şi eficiente şi pentru acest eveniment, cu garantarea
siguranţei tuturor cetăţenilor. Dacă se doreşte organizarea
unui eveniment cu 10.000 de persoane, 100.000 de persoane sau 1.000.000 de persoane, teoretic, TOTUL ESTE
POSIBIL, dacă organizatorul îşi asumă responsabilităţile
ce decurg din lege şi toate instituţiile statului conlucrează
pentru a garanta siguranţă cetăţenilor.”
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT
* O decizie judecătorească a unui juriu din Missouri
obligă cunoscuta companie ”Johnson&Johnson”să
plătească daune în valoare de 4,69 miliarde dolari
către 22 de femei care acuză compania că pudra
de talc pe care o produce compania și pe care ele
au folosit-o mult timp ar fi conținut azbest, ceea ce
a cauzat cancerul lor ovarian.

* Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat Mitingul Diasporei, anunțat pentru 10 august.
Dragnea nu crede că la miting vor participa 1 milion
de oameni, cum se estimează pe facebook.
* Incendiile cumplite din Grecia au făcut peste 90 de
morți și aproape 200 de răniți. România a trimis 2
avioane în ajutor. Autoritățile consideră că incendiile
au fost declanșate de o mână criminală.

de Vasile Bădăluţă

* Având în vedere numele noului ambasador al SUA
la București, Zucker-man (în traducere: ”omul de
zahăr”), sunt convins că în mandatul său se va îndulci mult acordarea de vize americane pentru
români. De fapt, moldovenii sunt cunoscuți ca fiind
indulgenți.

* Unul din 4 medici români e plecat în străinătate.
Aceeași cauză: câștiguri mici în România. Țara
noastră este pe ultimul loc la numărul de medici, raportat la mia de locuitori: 2,5 în România, 3,4 media
europeană.

* Țânțarul este considerat cea mai periculoasă vietate
pentru om, prin răspândirea de boli.

* Aflată în vizită în Muntenegru, în cadrul unei
declarații oficiale, prim-ministrul Viorica Dăncilă a
spus: ”Mă bucur că sunt azi în Priscina (capitala
Kosovo). În realitate, capitala Muntenegru este
Podgorița. La astfel de ”perle” Viorica și consilierii
ei sunt specialiști. Gâgă contemporan...

* În România se consumă cel mai puțin pește: 4,3 kg
pe an de persoană; europenii: 20 kg.; japonezii: 50
kg.

* Patru membri ai grupului feminist Pussy Riot, care
au pătruns pe gazon în timpul finalei CM 2018 dintre Franța și Croația, au fost condamnați de un tribunal din Moscova la 15 zile de închisoare și
interzicerea participării, timp de 3 ani, la vreun
eveniment sportiv. Așa, ca să fie învățătură de minte
pentru oricine vrea să deranjeze un eveniment
sportiv!

* După întâlnirea cu președintele SUA, Donald
Trump, președintele Vladimir Putin al Rusiei a transmis că ”Războiul rece s-a încheiat”. Oare așa să
fie?

* În orașul Mastung, din sud-vestul Pakistanului, cel
puțin 149 de oameni au decedat și alte 180 au fost
rănite în urma exploziei unei bombe în timpul unei
reuniuni electorale.

* Arheologii buzoieni au făcut o descoperire cu totul
remarcabilă: o statuietă datând din perioada culturii
pre-cucuteni. Specialiștii spun că statuieta a fost
scoasă la lumină după mai mult de 6 milenii.
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* Francezii nu vor să introducă în limba lor cuvânte
englezești (sau din altă limbă). Pentru cuvântul
”smartphone” au propus expresia ”le mobile multifunction” sau ”fibronique”. Francezii se feresc să-și
modifice limba, dar noi, românii, folosim cuvinte
englezești chiar și atunci când avem, pentru acesta,
corespondentul autohton.
* Cercetătorii au declarat că a fost descoperit un mare
lac subteran de 20 kilometri lățime pe planeta
Marte. Acest fapt crește posibilitatea ca în trecut nu se poate încă preciza exact când - să fi existat
viață extraterestră pe această planetă.

* În școlile și grădinițele din România funcționează,
pe post de cadre didactice, 6.000 de persoane
necalificate, ceea ce este un foarte mare pericol
pentru instruirea și educarea tinerei generații.
* Din această toamnă, în Regatul Unit al Marii Britanii,
canabisul medicinal va putea fi obținut pe bază de
rețetă, a anunțat ministrul britanic de Interne, Sajid
Javid.

* Cel mai mare parc de agrement din România, ”Zaga
Zaga”, a fost deschis pe malul Siretului, în zona
Doaga (circa 20 km. de Focșani), pe o suprafață de
82 de hectare. Patul unui bungalou costă 250
lei/noapte.
* Într-un sanatoriu din Texas (SUA), au fost găsite 3
cadavre și alte două au fost găsite în locuința uneia
dintre victimele inițiale. Moartea acestor oameni a
survenit prin împușcare. Încă o dovadă că Texas-ul
își păstrează ”tradiția” în acest domeniu.

* Săptămâna trecută, Max, un câine maidanez, a salvat viața unui biciclist rănit pe Muntele Semenic,
încălzindu-i trupul până la sosirea salvamontiștilor.
* Pe străzile din Iași a început un război interlop.
Casele mai multor clanuri au fost atacate cu sticle
incendiare. Autoritățile încearcă să țină totul sub
control, dar este evident că nu este deloc ușor. E
bine să rămână războiul doar între ei.

* Incendiul din California (SUA), supranumit Tornada
de Foc, s-a extins. În lupta cu focul, doi pompieri
au decedat. Sute de clădiri au fost distruse și mii de
oameni au fost evacuați.

* Statisticile Eurostat arată că românii cheltuiesc mai
mulți bani (decât alte state europene) pe mâncare,
pe tutun sau alcool. Pe de altă parte, suntem printre
cei care cheltuiesc cel mai puțin pe cărți și, în general, pe cultură.
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* ”Rezervația Dragoș Vodă” din Parcul Național
Vânători din Neamț este unică în România prin
faptul că aici, numai aici, trăiesc în libertate zimbri,
atracția ținutului feeric al Neamțului.

* Cotațiile la cobalt, un component-cheie pentru
producția bateriilor lithium-ion, utilizate la telefoane
mobile și la autoturisme electrice, a crescut de trei
ori. Țara noastră are aceste resurse, dar le vinde
ieftin străinilor. Nu ne miră!

* După aproape 5 ani de la accidentul de ski
(dec.2013), starea lui Michael Schumacher
continuă să fie vegetativă. El este înconjurat de familia și de rudele lui.
* O bătrână de 91 de ani din Arad a observat ceva
sclipind în mâncarea pe care o primea de la o familie care o îngrijea. Procurorii fac cercetări pentru
tentativă de omor și trafic de substanțe toxice.
* Câinii polițiști din Zurich au fost dotați cu
încălțăminte pentru a le fi protejate lăbuțele de asfaltul încins.

* Ca s-o învețe să se poarte civilizat, unei femei din
județul Mehedinți i s-a trimis acasă gunoiul menajer
pe care ea îl aruncase pe marginea unei șosele. Un
trecător a găsit datele personale ale femeii prin
gunoiul de care ea se dispensase și s-a gândit săi dea o lecție. Bine a făcut!

* De necrezut, dar adevărat! La Cluj-Napoca realitatea e mai tare decât bancurile cu ardeleni. O
pisică a fost amendată pentru că circula cu autobuzul (deși avea o lăbuță rănită și era protejată în
cușcă). Cu ce-a greșit biata pisicuță? Păi n-avea
bilet!

LA ORA DE UMOR

Omule, nu alerga după femei. Aleargă după bani și,
când îi ai, vei vedea că vor alerga ele după tine.
***
Un oltean și un moldovean stau de vorbă. La un moment dat, olteanul începe să cânte: ”M-a făcut
mama oltean, măi...” Moldoveanu, enervat, îi zice:
”Da` ce vroiai să te facă, mă, ministru?”
***
Paradox: mulți parlamentari români au coloană
oficială, dar nu au coloană vertebrală...

VORBE ÎNȚELEPTE

Cea mai prezentabilă carte de vizită a oricărei persoane de pe acest pământ este bunul simț.
***
”Anumite gânduri sunt rugăciuni. Există clipe în care,
oricum ar sta trupul, sufletul e în genunchi, la
rugăciune.” (Victor Hugo)
***
”Ascultă, privește și taci.
Ascultă, să-nveți să vorbești.
Privește, să-nveți să clădești.
Și taci, să-nțelegi ce să faci...
Ascultă, privește și taci.”
(Ion Minulescu)
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PAGINA CONSULATULUI
Pașaport (4)

PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC PENTRU
CETĂȚENI ROMÂNI MINORI CU VÂRSTA SUB 14
ANI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA
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. Prezenţa personală
la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular a minorului şi a părinţilor este obligatorie.
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).
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.
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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;
- documente de identitate ale părinţilor sau al unuia
dintre părinţi, ale reprezentantului legal sau, după
caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de
valabilitate;
- în situaţia în care cererea pentru eliberarea
paşaportului simplu electronic este formulată de
un singur părinte/reprezentant legal/persoană
împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz,
şi de:
- procură specială sau declaraţia privind acordul
celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul
original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt
părinte, autentificate şi eliberate începând cu data
de 1 ianuarie 2013;
- procură specială, pentru cererile formulate de
persoana împuternicită, în original, sau duplicat de
pe actul original pentru procurile speciale autentificate
şi eliberate începând cu 1 ianuarie 2013;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului,
rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea
judecătorească în temeiul căreia părintele exercită
singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi
irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele
începute cu data de 15 februarie 2013;
- hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă
definitivă pentru procesele începute cu data de 15
februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul
celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

- actul de desemnare a reprezentantului legal, numai
pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor
care la data punerii sub interdicţie nu se află sub
ocrotirea părinţilor;
- act de deces al părintelui, pentru cererile formulate
de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate
de persoana împuternicită de acesta;
- dovada achitării taxelor consulare, completată pe
numele minorului.
Toate documentele trebuie prezentate în original și
fotocopie.
NOTĂ:
- 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.
(continuare în ediția următoare)
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de Avocat Robert S. Popescu ESQ

INTERACŢIUNILE LEGILOR DE TRAFIC
ŞI RECIPROCITATEA DINTRE STATE

Ce se întâmplă atunci când un sofer domicilat în New York, cu permis de
conducere eliberat de statul New York, primeste o citatie pentru o infractiune
serioasă de trafic în alt stat (conducere în stare de ebrietate, exces de viteză,
etc)? Va fi sanctionat si de Statul New York sau numai pedepsit în statul
unde s-a petrecut infractiunea? Dacă a primit 4 puncte în Georgia pentru
exces de viteză, vor fi patru puncte impuse si de statul New York, unde
conducătorul domiciliază? Dacă dreptul de a conduce a fost suspendant în
Maryland pentru că soferul a condus în stare de ebrietate, va fi dreptul lui
de a conduce suspendat si în New York?
Răspunsul depinde de reciprocitatea acordată de New York infractiunei
comise în celălalt stat. Dacă cele două state sunt semnatare la legea
uniformă numită Drivers License Compact ( DLC ), atunci infractiunea este
pedepsită în ambele state. Astfel, suspendarea permisului de conducere
sau punctele impuse în statul în care s-a comis infractiunea vor fi aplicate
si de New York.
Majoritatea statelor americane au adoptat legea DCL, care permite statelor
să facă schimb de informații privind suspendările de carnet, încălcările de
trafic comise de nerezidenți și transmiterea acestor informatii statului în care
infractorii domiciliază. În baza acestui tratat national, statul de domiciliu va
trata infracțiunea ca și cum ar fi fost săvârșită în acel stat, aplicând legile locale pentru pedepsirea infractiunii.

1 august, 2018

CURIER JURIDIC

l

7

Sunt câteva state totusi care nu vor impune puncte pentru infracțiuni minore
comise în alt stat. Aceste state vor aplica pedepse similare celor impuse în
statul în care s-a comis infractiunea numai pentru încălcările majore ale legii
rutiere. Aceste state sunt Colorado, Maryland, Nevada, New York, și Pennsylvania.
Georgia, Wisconsin, Massachusetts, Michigan si Tennessee nu au aderat
la DLC. In plus, Nevada s-a retras din participare.
New Jersey va impune 2 puncte pentru toate încălcările minore comise în
alt stat, indiferent dacă celălalt stat impune mai multe puncte pentru aceeasi
infractiune.
New York nu recunoaste punctele impuse pentru încălcări minore făcute
în Ontario și Quebec.

Există si un registru national al
conducărilor auto. Acesta constă
dintr-o bază de date computerizate care contine lista conducătorilor auto care au avut permisul
de conducere revocat sau suspendat sau care au fost găsiti vinovati de încălcări grave ale
legilor de trafic, cum ar fi de a
conduce în stare de ebrietate
sau sub influenta drogurilor. Mai
fiecare stat raportează numele
persoanelor care și-au pierdut
carnetul si care au fost condamnate pentru o încălcare gravă de trafic. Atunci când o persoană raportată
va face cerere pentru eliberarea unui nou carnet de conducere în alt stat,
numele persoanei va apare în registru si eliberarea carnetului va putea fi
refuzată.
Avocat Robert Popescu
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Importăm vietnamezi.
Românii au plecat,
moldovenii nu vor să vină

Companiile din România intenționează să angajeze
masiv persoane din alte țări, pe motiv că avem deficit
de forță de muncă.
Ministerul Muncii a elaborat un proiect de hotărâre
guvernamentală prin care solicită dublarea contingentului de lucrători străini.
„Propunem suplimentarea cu 5.200 a contingentului
pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de
muncă din România în anul 2018 pentru cele două
categorii de lucrători — permanenți și detașați”, se
arată în nota de fundamentare a proiectului de act
normativ.
Hotărârea de Guvern anterioară, emisă în 2017,
prevedea 4.000 de lucrători permanenți și 1.200
detașați. Tot 5.200 în total, astfel că numărul lucrătorilor
străini va ajunge la 10.400.
De unde vine și de unde va veni forța de muncă
suplimentară?
În prezent, 213 cetățeni ai Republicii Moldova au
drept de ședere în scop lucrativ în România și numai
anul trecut, au primit avize de angajare peste 1.400
de vietnamezi, de exemplu, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări. Ce spun angajatorii
despre această discrepanță?
„Cetăţenii din Republica Moldova au acces foarte uşor
la cetăţenia română şi foarte mulţi folosesc România
ca o punte, ca o ţară de tranzit către ţările vestice”, a
spus Dragoş Petrescu, antreprenorul care controlează
lanţul de restaurante City Grill, pentru ZF.ro.
„Angajaţii din Republica Moldova sunt valoroşi din
punctul de vedere al apropierii lingvistice şi culturale
şi sunt o resursă bună, dar nu atât de bună încât să
suplinească necesarul României. Noi avem angajaţi
atât din Asia, cât şi din Republica Moldova, dar
diferenţa dintre angajatul moldovean şi cel asiatic
este că, de regulă, angajatul asiatic nu pleacă atât
de repede”, a mai spus Petrescu.
Deci lipsa de interes a moldovenilor de peste Prut
pentru joburile din România are aceeași explicație ca
și lipsa de interes a românilor. Salariile din țările UE
sunt mult mai bune, la aceeași calificare și același
volum de muncă. Vietnamezii se mulțumesc cu salariile
de aici, în timp ce românii și moldovenii — nu.
Și atunci ce fac Guvernul, patronatele, antreprenorii
(care de altfel își declară peste tot sentimentele patriotice, de protejare a intereselor românilor și de
apropiere cu „frații de peste Prut”)? Importă vietnamezi.
Știam că patriotismul tine până la bani. Acum vom
vedea, încet-încet, și consecințele acestei realități. În
România vor munci asiatici, iar românii se vor uni cu
moldovenii pe șantierele și prin fabricile sau restaurantele din Franța, Germania, Italia.
Asiaticii — vietnamezi, filipinezi etc — sunt oameni
harnici, merită primiți cum se cuvine, fără niciun fel
de xenofobie. Dar e de-a dreptul ciudat să ai milioane
de români (și moldoveni) care muncesc peste hotare
și să te plângi de lipsa forței de muncă, să aduci
imigranți în ritm tot mai mare, iar în același timp să
clamezi iubirea față de România și de Moldova.

Romanian Journal • New York

Şmecherie cu repetiţie:
pesta porcină din 2018 versus
gripa aviară din 2005

Fenomenul pestei porcine africane a fost provocat,
iar autorităţile sunt vinovate pentru extinderea focarelor,
a declarat joi, pentru MEDIAFAX, Dragoş Frumosu,
preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din
Industria Alimentară.
„Cred că acest focar a fost provocat. În primul rând
faptul că a apărut în Tulcea, unde era şi o mare
fabrică de produse din carne, care a închis. Pe de o
parte, respectivul investitor şi-a pierdut afacerea, a
pierdut foarte mult, pentru că îi este foarte greu să
revină, iar pe de altă parte, sunt locurile de muncă
pierdute ale oamenilor”, a declarat Dragoş Frumosu.
„Acum dacă stau să mă gândesc că acest focar s-a
extins extraordinar de repede, atunci ce putem să
credem, logic? Sau instituţiile statului nu şi-au făcut
datoria şi nu au izolat focarul, sau într-adevăr discutăm
despre altceva, pentru că extinderea asta înseamnă
fie o neglijenţă din partea autorităţilor, fie o transmitere
zonală la nivel de judeţe”, a adăugat Frumosu.
„Faptul că la două săptămâni, maxim trei, după
fenomenul Tulcea începem să găsim şi în alte părţi,
te pune pe gânduri şi atunci parcă aş elimina neglijenţa
şi măsurile şi asta vizavi de măsuri numai autorităţile
pot să precizeze ce au făcut, dar apariţia şi focarelor
dă altceva de gândit”, spune Frumosu.
„Dacă fac o analiză şi mă uit că industria cărnii,
morăritul şi panificaţia sunt cam singurele subramuri
din industria alimentară cu o dezvoltare mare şi
investiţii româneşti, mă pune iar să trag nişte concluzii
care nu aş vrea să fie pripite şi care aş vrea să fie
numai ca şi o gândire personală exprimată. Pentru
că industria uleiului înseamnă în momentul de faţă
90% investii străine, industria zahărului înseamnă
90% investiţii străine, industria băuturilor răcoritoare
sau berile 100%, industria de procesare a laptelui şi
produselor lactate înseamnă 90% investiţii străine,
deci morăritul, panificaţia şi industria cărnii au rămas
două sectoare cu preponderenţă a investiţiilor româneşti,
şi atunci de gândeşti la lucrurile astea”, a adăugat
Frumosu.
Recomandare: Găuri făcute în vaci, în numele
ştiinţei. Ce urmăresc fermierii?
În privinţa efectelor pe care fenomenul pestei porcine
îl poate avea asupra industriei, dar şi a României,
Dragăş Frumosu a precizat că ţara noastră va fi
nevoită să importe mai multă carne pentru consum şi
procesare, iar tot mai multe ferme autohtone riscă
să-şi închidă porţile.
„Efectul poate fi dramatic pentru că fermele noastre
sunt închise şi suntem obligaţi să importăm mai multă
carne pentru procesare şi pentru consum ca atare,
iar în al doilea rând va fi un cerc închis, iar dacă se
depăşeşte un anumit procent de animale cu pestă
porcină ca exportul produselor româneşti din carne
să fie limitat, poate chiar interzis, sau să se facă
dovada că este făcut din carne din import. Este un
fenomen prin care am mai trecut în urmă cu 10 ani şi
ne-a costat vreo patru ani de interzicere de export”.

În privinţa subvenţiilor, liderul sindical a precizat că
fondurile pe care autorităţile le-au cerut săptămâna
trecută Comsiei Europene sunt bine venite pentru
fermierii afectaţi de virusul pestei porcine africane,
însă chiar dacă subvenţiile „vin acum, construirea
unei activităţi noi în acest domeniu înseamnă timp”.
„Subvenţiile sunt bine venite pentru oamenii ăştia,
care riscă pierderea afacerii, sau pierderi foarte mari,
numai dacă ei vin undeva mai înspre iarnă nu mai
faci nimic cu ei, îşi acoperă nişte găuri, dar afacerea
este închisă, dacă ar venit acum imediat aceşti bani
ar fi foarte bine, dar imaginati-vă că acest fenomen
de pestă conduce la arderea tuturor grajdurilor şi a
tot ce se întâmplă în acele zone, dacă lucrul este
extins şi chiar dacă vin acum, construirea unei activităţi
noi în acest domeniu înseamnă timp”.

Olandezii iau românilor banii de
sub nas. Pe pământul României

Fermierii români nu reușesc să acceseze subvențiile
la culturile de plante uleioase, mai ales că sunt
condiționați de livrarea la export.
Fermierul Cezar Petrescu din localitatea Dor Mărunt,
județul Călărași, a cultivat cânepă bio pe o suprafață
de 75 de hectare.
El spune că are o cultură bine îngrijită, nu tratează
semințele și a fertilizat cu gunoi de grajd, deci a
respectat toate regulile de mediu posibile, dar nu
reușește să acceseze bani de la APIA (Agenția pentru
Plăți și Intervenție în Agricultură).
„Toți banii din sprijinul cuplat se duc la olandezii care
au fabrică în România”, a declarat Petrescu la
emisiunea Viața satului de la TVR 1, potrivit Agrointel.ro.
În acest moment, singura unitate de producție care
mai prelucrează cânepă în România este deținută de
investitori olandezi. „Am decis ca de la finele acestui
an, să mă retrag complet din sistemul de subvenții
de la APIA. Nici subvenția pentru motorină nu am
reușit să o accesez”, a spus fermierul.
Investitorii olandezi dețin o plantație de cânepă pe o
suprafață de 100 de hectare din Salonta, județul
Bihor, și valorifică producția la o fabrică de uleiuri din
județul Cluj.
Cezar Petrescu nu a reușit să obțină nici subvenția
pentru in. Pentru a putea prelua banii din sistemul
sprijinului cuplat și de la Ajutorul Național Tranzitoriu
(ANT) dedicat culturii, fermierii trebuie să dea producția
la export. Deci românii sunt dezavantajați și în calitate
de beneficiari, nu numai de producători. Dar în cazul
inului, de exemplu, este foarte dificil să exporți,
deoarece uleiul are nevoie de o clientele aparte,
care apreciază un gust puternic, apropiat de uleiul
de pește, care are un nivel ridicat de vitamina E.
Sumele acordate la hectar în ce privește sprijinul
cuplat pentru cânepă au scăzut puternic, în condițiile
în care suprafețele cultivate sunt tot mai mari. Astfel,
sprijinul cuplat pentru cânepă a ajuns, în campania
APIA 2017 la numai 172 euro pe hectar, în timp ce
ANT a fost de 66,7 euro pe hectar.
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Bomba cu ceas a justiției
românești. ”Explozie nucleară”

”Noua bombă cu ceas a justiției românești, dacă mai
e ceva în picioare în justiția din România, mie mi se
pare că nu mai este după protocoalele secrete, este
reprezentată de cele 300 de dosare.
Cu toată dragostea vă spun, veți avea minimum 300
de oameni supărați împotriva doamnei Kovesi.
Probabil doamna Kovesi va fi obligată să candideze,
să iasă președinte pentru a avea imunitate.
Cei 300 de magistrați constituie o explozie nucleară.
PÎCCJ nu va face nicio investigație, eu n-am nicio
așteptare de la PÎCCJ și de la Secția de procurori din
CSM. Dosarele cu magistrați ar putea să producă
revoluția mult-dorită în justiția din România.
Inspecția Judiciară demarează un control la DNA
după ce procurorul Marius Iacob a dezvăluit că la
DNA se află 300 de dosare ale magistraților.

DESCINDERE ÎN SÂNUL
POLIȚIEI POLITICE

Dezastru pentru Directia Nationala Anticoruptie. Inspectia Judiciara a declansat un amplu control tematic
in cadrul caruia va verifica dosarele pe care Directia
Nationale Anticoruptie la are in lucru si care vizeaza
judecatori sau procurori. Masura vine dupa ce Lumeajustitiei.ro a publicat pasaje din proiectul de management
pentru sefia DNA al procurorului sef adjunct al DNA
Marius Iacob (foto dreapta), in care a precizat ca in
DNA exista aproximativ 300 de cauze in care sunt
cercetati magistrati. Totodata, verificarile Inspectiei
Judiciare vor viza si judecatorii care au solutionat
dosare ale DNA in aceeasi perioada in care erau
cercetati penal de procurorii anticoruptie. Aceasta
masura a fost luata, cel mai probabil dupa ce, chiar
Marius Iacob a opinat ca Serviciul pentru combaterea
infractiunilor in justitie din DNA trebuie desfiintat, cel
mai probabil, fiind constient de faptul ca Sectia s-a
transformat intr-un instrument de santaj la judecatori.
Potrivit comunicatului Inspectiei Judiciare din data
de 30 iulie 2018, verificarile care vor fi efectuate atat
de Directia de Inspectie pentru judecatori, cat si de
Directia de inspectie pentru procurori vizeaza perioada
1 ianuarie 2014 – 30 iulie 2018, adica fix perioada in
care Directia Nationala Anticoruptie a fost condusa
de Laura Codruta Kovesi (foto stanga), revocata din
functia de procuror-sef al DNA la data de 9 iulie
2018. Rezultatele controlului vor fi inaintate Consiliului
Superior al Magistraturii pana la 5 noiembrie 2018:
"Inspectia Judiciara, prin inspectorii de la Directiile
de inspectie judiciara pentru procurori si, respectiv,
judecatori, va efectua in perioada 1 august - 1
octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati
sau in legatura cu acestea. Verificarile vizeaza
perioada 1 ianuarie 2014 - 30 iulie 2018. Raportul va
fi inaintat Consiliului Superior al Magistraturii pana la
5 noiembrie 2018."
Trebuie precizat ca valva creata in jurul dosarelor
privind magistrati a pornit de la proiectul de modificare
a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara,
care a prevazut, printre altele, infiintarea in cadrul
Parchetului General a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Aceasta Sectie, potrivit modificarilor urmeaza sa preia toate dosarele existente la
Serviciul pentru combaterea infractiunilor in justitie
din DNA unde, aflam de la Marius Iacob, exista
aproximativ 300 de dosare penale privind magistratii.
Or, calculand ca in fiecare dosar exista o medie de
doi judecatori/procurori vizati, rezulta ca exista posibilitatea ca in Romania in prezent sa fie cercetati
peste 600 de magistrati.

LUCICĂ ȘI ZDREANȚĂ,
TRAȘI PE DREAPTA

Pusi sub inculpare de procuroarea PICCJ Elena Iordache, celebrele unelte de elita de la DNA Ploiesti,
Lucian Onea (foto stanga) si Mircea Negulescu (foto
dreapta), au fost suspendate din functie. S-a intamplat
luni, 30 iulie 2018.
Sectia pentru procurori a CSM a dispus suspendarea
din functie a lui Lucian Onea, zis “Lucica”, si Mircea
Negulescu, zis “Zdreanta” sau “Portocala”. Nu avem
de-a face insa cu vreun act de curaj din partea
procurorilor din CSM, ci cu un gest cat se poate de
normal intr-o asemenea situatie. Asta intrucat suspendarea din functie a celor doi nu putea fi evitata, in
conditiile in care in urma cu cateva zile procuroarea
Elena Iordache a dispus masura controlului judiciar
fata de Onea si Negulescu, interzicandu-li-se printre
alte sa isi exercite profesia de procuror. Asadar,
procurorii din CSM ar fi meritat cu adevarat sa fie
laudati daca ar fi luat aceasta masura in momentul in
care au aparut primele dezvaluiri despre Onea si
Negulescu.
Paraditorii au fost inculpati de PICCJ
Dupa cum se stie, vineri 27 iulie 2018, Lucian Onea
si Mircea Negulescu au fost prezenti la PICCJ unde
li s-au adus la cunostinta ultimele masuri luate fata
de ei. Concret, PICCJ l-a informat pe Mircea Negulescu
despre faptul ca s-a dispus punerea in miscare a
actiunii penale pentru participatie improprie, sub
forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere
in eroare a organelor judiciare si complicitate la infractiunea de represiune nedreapta, dupa ce cu
cateva zile inainte aceeasi masura se luase si fata
de Lucian Onea, pentru participatie improprie, sub
forma complicitatii, la savarsirea infractiunii de inducere
in eroare a organelor judiciare, represiune nedreapta
si cercetare abuziva. De asemenea, cei doi au fost
instiintati ca s-a decis luarea masurii controlului
judiciar, nevand voie sa isi exercite profesia de
procuror timp de 60 de zile, sa comunice intrei ei sau
cu alte persoane indicate de PICCJ si sa nu detina,
sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.
Trebuie precizat ca Mircea Negulescu - in prezent la
Parchetul Judecatoriei Campina, dupa ce a plecat
din DNA - este deja suspendat din magistratura. Mai
exact, Negulescu a fost exclus din magistratura de
CSM in ianuarie 2018, dar a atacat hotararea Consiliului
cu recurs la ICCJ, moment in care a devenit suspendat
din magistratura, pana la finalizarea actiunii de la instanta suprema unde se va decide daca va fi sau nu
mentinuta sanctiunea aplicata de CSM.

O țară întreagă a înnebunit
pentru a justifica o mârlănie

Fostul membru CSM, Adrian Toni Neacşu, a precizat,
în contextul scandalului în care este implicat şoferul
maşinii M...PSD, că nicăieri în lume expresiile obscene
şi pornografie nu sunt acceptate şi consideră că
autorităţile au fost incapabile să reacţioneze pentru a
elimina „mojicia birjărească”.
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Nicaieri in lumea civilizata injuratura grobiana si
pornografia de mahala nu sunt acceptate ca mijloc
de expresie libera pentru exprimarea unor optiuni
politice. Ipocrizia este deplina atunci cand vezi de
exemplu ca Realitatea TV, care duce o campanie desantata in proslavirea marlaniei pornografice si
copierea ei de catre multime ca metoda de lupta
politica, are totusi grija de bugetul ei si cenzureaza in
imaginile pe care le da tocmai numarul de inmatriculare
pe care il preamareste. Daca acesta placuta de inmatriculare este atat de nevinovata oare de ce nu o
arata
in
toata
spleandoarea
ei,
neblurata?

Viata publica din Romania a decazut intr-atat incat
injuratura si imprecatia au devenit principalele elemente
ale discursului urii impotriva celorlalti.
Vom ajunge sa facem politica exclusiv prin interjectii
si dejectii.
O tara intreaga a innebunit pentru a justifica ceea ce
pana la urma este o simpla marlanie adusa in spatiul
public: o injuratura obscena.
Iar autoritatile sunt incapabile sa reactioneze imediat
si sa inlature mojicia birjareasca (inteleg ca domnul
este sofer de tir) din spatiul public, lucru pentru care
nu ar trebui sa faca altceva decat sa-si aduca aminte
ca intr-o civilizatie morala publica este protejata de
lege nu de bunul plac.

Derapaj politic condamnabil
al șefei Înaltei Curți,
Cristina Tarcea

In fata derapajelor ingrijoratoare a tot mai multor
personaje de la varful
Justitiei romane, care
sunt numite politc si actioneaza in ultima vreme
ca si cand ar fi politicieni,
si nu magistrati obligati
de lege sa se abtina de
la manifestari incompatibile cu functia detinuta, redactia Lumea Justitiei a
inteles sa formuleze o noua sesizare la Inspectia Judiciara, precum si la Sectia de judecatori a CSM. De
data aceasta impotriva presedintei ICCJ Cristina Iulia
Tarcea (foto), care in data de 19 iulie 2018 a acordat
un interviu postului Realitatea TV prin care a comentat
nepermis cauze aflate pe rol, a proferat amenintari la
adresa judecatorilor din subordine, a pus la indoiala
legi in vigoare in anumite materii si, cel mai grav, a
facut afirmatii cu conotatii politice nepermise, manifestandu-si convingerile impotriva coalitiei majoritare
din Parlament, precum si cele pro Klaus Iohannis,
care a numit-o in functia de presedinte al ICCJ prin
decret, in toamna anului 2016. Interviul dat de Cristina
Tarcea la Realitatea TV a revoltat opinia publica, a revoltat magistrati, a revoltat clasa politica, inclusiv pe
ministrul Justitiei Tudorel Toader, care pe pagina sa
de Facebook a pus intrebarea retorica: “Sa intelegem
ca este normal ca un judecator de rang inalt sa faca
politica?”
LumeaJustitiei.ro
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Resursă strategică, distrusă.
Răsturnare de situație:
Cifrele care spun tot

Sociologul Mădălina Hideg a scris, pentru DCNews,
o analiză despre tinerii României.
Mădălina Hideg subliniază că educația, resursa
strategică a României, este distrusă. Cu toate acestea,
în baza sondajelor și cercetărilor sociologice, sociologul
arată că tinerii sunt mai implicați decât media UE în
politică, prin vot. Cercetările mai arată și creșterea
implicării tinerilor în acțiuni benefice pentru societatea
în care trăiesc, ceea ce demonstrează că tinerii sunt
orientați către măsuri concrete pentru societatea din
care fac parte.

Iată analiza Mădălinei Hideg:
La nivelul simțului comun, tinerii reprezintă o resursă
strategică a oricărei țări, iar politicile publice privind
educarea și bunăstarea tinerilor ar trebui să fie
prioritare. La noi însă, sistemul de educație este distrus aproape în totalitate, cu precădere prin ineficiență
și instabilitate, dovadă fiind inclusiv ratele de promovabilitate la nivel național pentru examenul de
maturitate sau cel de bacalaureat, precum și procentul
de analfabeți funcționali. Anul acesta, atât promovabilitatea la evaluarea națională (73,5%), cât și cea
la examenul de bacalaureat (67,7%) au scăzut cu
câteva procente față de anul trecut. Sunt județe în
care procentul de promovare este cu puțin peste
40% - dintre cei înscriși la examene, dar sunt și elevi
care nici măcar nu s-au mai înscris. La începutul
anului, Ziarul Financiar publica un interviu cu
președintele Coaliției pentru Educație, care trăgea
semnale de alarmă îngrijorătoare: ˝40% din generațiile
viitoare, din cei care vin din urmă și trebuie să susțină
România din punct de vedere economic, social,
cultural și politic, sunt analfabeți social și funcțional,
adică vor fi un balast în viitor și nu un activ, ca acum,
pentru piața muncii, pentru business, pentru economie,
pentru România˝
O populație slab educată (fie că este vorba de
educația formală sau de cea informală) devine ușor
de manipulat, nu își mai creează așteptări (nici de la
sine și nici de la societatea în care trăiește), nu are
planuri de viitor și este interesată doar de realitatea
imediată.
Tinerii vor să investească în criptomonede, dar nu au
opinii favorabile despre femei în politică
Datele din sondaje (naționale și europene) arată însă
că nu este totul pierdut. Contrar percepției generale,
portretul tânărului român este cel al unei persoane
relativ responsabile și informate, la zi cu noutățile tehnologice, care privește cu destul pragmatism societatea
românească, așa cum reiese dintr-un sondaj IRES din
februarie 2018, publicat în Revista Sinteza nr. 49. În
mod cert, comportamentul social și economic al tânărului
este diferit de cel al altor categorii de vârstă.
Tinerii sunt cei care cumpără produse în funcție de
marcă (spre deosebire de vârstnici, de exemplu,
pentru care primează prețul), obișnuiesc să facă
achiziții în perioadele de reducere gen Black Friday,
sunt cei care comandă cel mai mult de pe internet și
recunosc că au tendința de a cumpăra mâncare în
exces, pe care apoi o aruncă.
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Dintre cei peste jumătate dintre români care utilizează
smartphone-uri, 85% sunt tineri. Tot tinerii sunt cei care
circulă cu taxi și folosesc servicii de carsharing gen
Uber sau Taxify, și preferă clinicile private atunci când
vor să beneficieze de consult sau tratament medical.
Tinerii declară în cea mai mare măsură că intenționează
să cumpere cărți în anul 2018, dar sunt deschiși și la
alte surse de informare, cum ar fi internetul, în care
au și încredere. Peste jumătate dintre români spun
că au auzit de criptomonede, dintre aceștia majoritatea
(aproape 71%) fiind tineri, care ar fi interesați să și
investească în astfel de monede virtuale. Și tot tinerii
sunt înzestrați cu un realism social aparte, care îi
face să fie cea mai pesimistă categorie de vârstă în
ceea ce privește direcția în care merge România.
Deși în principal tinerii români au un comportament
adaptat societății viitorului, există un domeniu în care
manifestă, în mod neașteptat, un mare grad de conservatorism: atunci când vine vorba despre femei în
politică, tinerii au opinii favorabile despre acest aspect
într-o măsură mai mică decât alte categorii de vârstă.

Crește participarea tinerilor la viața politică
În general, atunci când se vorbește despre comportamentul electoral, credința larg răspândită este că
tinerii nu au o viață politică activă: nu sunt activiști de
partid (în sensul pur al cuvântului), nu sunt interesați
de partidele politice sau de politicieni și nu merg la
vot. Realitatea însă este alta, așa cum reiese dintrun eurobarometru publicat pe site-ul Comisiei Europene
(nr. 455/2018). Deși doar 4% dintre tinerii români
declară că în ultimele 12 luni au avut activități în
cadrul unor organizații sau partide politice, șapte din
zece tineri spun că au votat în ultimii trei ani (16%
spun că nu au avut drept de vot la ultimele alegeri,
acesta fiind motivul neparticipării, iar alți 12% spun
că nu au votat - aveau drept de vot, dar au lipsit în
mod deliberat). De precizat că intervalul de vârstă a
respondenților a fost 15-30 de ani, în timp ce referirile
la tineri din sondajele românești sunt pentru categoria
de vârstă 18-35 de ani. Față de decembrie 2014,
când s-a realizat un sondaj similar, procentul tinerilor
români care declară că au mers la vot în ultimii trei
ani a crescut, de la 67% la 70%, situându-se peste
media europeană a participării tinerilor la vot – de
64%. Dintre toate tipurile de alegeri, tinerii care au
votat se arată interesați cel mai mult de alegerile
locale și abia apoi de cele naționale, pattern care se
respectă în toate țările europene, membre ale Uniunii.
Față de 2014, avem cu 10% mai mulți tineri care se
implică în activități de voluntariat
Predilecția tinerilor pentru viața comunității în detrimentul
preocupărilor pentru ceea ce se întâmplă în areale
mai îndepărtate se manifestă și atunci când este
vorba despre apartenență organizațională în general
pentru activități pe bază de voluntariat: aproape o
treime dintre tinerii europeni au declarat că au
participat în ultimul an la astfel de activități, dintre
care 69% precizează că aceste activități au vizat comunitatea locală și doar 33% au fost implicați în
activități care vizează țara. Tinerii români s-au implicat
într-o măsură mai mică decât cei europeni în activități
de voluntariat: doar 27% au întreprins în ultimul an
acest gen de activitate, dintre care majoritatea spun,
la fel cu cei europeni, că activitățile au vizat comunitatea
locală. Procentul tinerilor români care au întreprins
activități de voluntariat în ultimul an este identic cu
cel al tinerilor din Luxemburg, Portugalia și Estonia,
cei mai activi voluntari fiind tinerii din Danemarca și
Irlanda (39%), iar cei mai inactivi – cei din Finlanda
(17%) și Ungaria (19%). Preferința tinerilor pentru
activități în cadrul comunității locale este în congruență,
de pildă, cu preferința publicului general pentru știrile
și informațiile locale (de pe strada pe care locuiesc,
din cartier, din oraș) în detrimentul știrilor și informațiilor
naționale.

Cu toate că se află sub media europeană în ceea ce
privește voluntariatul, numărului tinerilor români care
declară că au întreprins astfel de activități în ultimul
an a crescut cu 10% față de declarațiile din decembrie
2014. Societatea românească se schimbă spre o
cultură și responsabilitate civică mai prezentă. Deși
mai bine de două treimi dintre tineri nu se implică,
creșterea cu 10% a celor activi într-un interval de
timp relativ scurt (nu se poate vorbi despre o schimbare
de generație, ci doar de atitudine a unei generații)
conferă încredere într-o participare socială viitoare la
un nivel mai ridicat. De altfel, mișcarea #rezist poate
fi un indiciu în acest sens.
Tinerii români vor de la UE mai multe politici legate
de educația și formarea lor
Întrebați care consideră că ar trebui să fie prioritățile
Uniunii Europene în materie de politici publice, tinerii
români pun pe primul loc politicile de educație și dezvoltare de abilități, apoi pe cele de creare a locurilor
de muncă, de protecția mediului (și de luptă împotriva
schimbărilor climatice), politicile de securitate și
apărare, managementul fluxurilor migratoare și integrarea refugiaților, libertatea de mișcare și ultima
mențiune – politicile privind participarea democratică.
În spirit capitalist și weberian, tinerii sunt axați mai
mult pe acțiuni care le valorifică potențialul personal
(educație, acces pe piața muncii) decât pe acțiuni
care întăresc principii la nivel societal (cum ar fi consolidarea democrației sau a libertăților fundamentale
ale Uniunii).
Mai mult de opt din zece tineri români își doresc politici
publice în domeniul educației care să dezvolte o cultură
a Uniunii Europene (valori, mod de funcționare etc.)
93% dintre tinerii români recunosc nevoia de informare
în școli, susținută de politici guvernamentale, cu privire
la drepturile și responsabilitățile în calitate de cetățeni
ai Uniunii Europene (peste media europeană de 89%).
82% dintre tinerii români și-ar dori să învețe despre
chestiunile europene, cum ar fi funcționarea Uniunii și
a instituțiilor sale, istoria Uniunii Europene sau cultura
europeană, aspecte care ar trebui să fie incluse în
programa școlară obligatorie (sub media europeană
de 83%). 77% dintre tinerii români sunt de acord cu
faptul că programele de tip Erasmus te fac să te simți
mai european (peste media europeană de 67%).
Ca idei de politici europene pentru tineri, românii șiar dori cel mai mult accesul facil la informații pentru
cei care vor să se mute și să lucreze în străinătate,
pentru a încuraja angajarea forței de muncă tinere
(42%); apoi și-ar dori mai multe oportunități pentru
tineri de tip Erasmus (37%), educație creativă în
ceea ce privește realitatea virtuală, experiențele de
zi cu zi, evenimentele artistice și culturale (34%),
promovarea schimbării comportamentale prin proiecte
pro-mediu, cum ar fi transport sustenabil sau sisteme
de reciclare, dezvoltate la nivel european (34%), organizarea de evenimente care să creeze conexiuni
cu zonele rurale (30%), promovarea Uniunii si a
valorilor sale în interiorul și în afara Uniunii Europene,
prin activități de voluntariat (23%), respectiv informații
și știri despre UE disponibile prin canale media
inovative, în mai multe limbi – prin filme, seriale sau
chiar jocuri (17%).
Din toate aceste date rezultă că cel puțin o parte
dintre tinerii români sunt destul de bine pregătiți
pentru societatea viitorului, pe care Alvin Tofler o
definea prin tranziență. Într-o lume volatilă, în care
adaptarea rapidă la contexte noi devine esențială
pentru supraviețuire, creșterea, la nivel individual, a
sentimentului de solidaritate și responsabilitate socială,
alături de creșterea nevoii de implicare civică reprezintă
speranța că totuși România are viitor, iar tinerii vor
reuși să se coaguleze în masa critică necesară unei
schimbări profunde!
dcnews.ro
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Legende “paralele”,
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea III

Să mai luăm un cuvânt “pelasgic” și să vedem cum îl
tratează arheologia lingvistică:
“BAN” este unul din cele mai vechi din
relicvele lingvistice, cotat ca datând de cel puţin 4500
de ani.
A participat și el la “roirea” populaţiei ariene din spaţiul
carpato-danubian...
ajungând până-n Asia Centrală, în scrierea sanscrită,
având sens principal de “Stăpân”. Polonezii îl vor prelua ca BAN - PAN, iar în grecește el ajunge să
însemne mare, celebru, puternic - Pan.
Panonia este provincia Panilor (Banilor); în România
este întâlnit peste tot: BANAT, drumul banului,
BĂNEASA etc.
Dar numai la Noi si la vedici are doua sensuri :
“PARA”, în sens de monedă de schimb și “BAN”,
domn, stăpân .

Acești arieni ai spațiului carpatic s-au răspăndit nu
numai spre Asia. Ei au “roit “ peste tot în lume, determinând explozii de civilizaţii ca în Mesopotamia,
Egipt, Creta - reprezentând de fapt apogeul preistoriei, apogeul culturii carpatice.
Dr. P. Giles definește leagănul arienilor ca fiind
pămăntul carpatic, având la sud Balcanii, și Alpii la
vest. El numește această primă cultură ariană Danubian I, caracteristic acestei perioade fiind “Spirala dacică” de mai târziu.
Vasele de lut din această perioadă
având “ mâzgălite “ spirale fără sens
(?!) apar peste tot. Să fi fost ele
chiar fără sens...??
Acești danubieni, arieni, spune mai
departe Dr. Giles, se răspăndesc
peste tot prin Europa, ocupând o
parte considerabilă a Poloniei,
sudul Germaniei, întâlnindu-se cu
bărbaţii înalţi ai rasei nordice (probabil deja păstori) asimilându-i.
Răspândiţi în Balcani - în special în
Tesalia nescăpându-le nimic - cuceresc
nu atât prin forţă, cât prin pregătirea
spirituală... din Troia spre Anatolia, cu toporul ca
armă de luptă.
Studiul religiilor și culturilor antice este o aventură
fascinantă.
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Te aventurezi în aceste domenii și te descoperi purtat
din Asia în Europa și de acolo în Africa, de niște simple concepţii despre lume al căror simbolism nu trebuie ignorat.
Dar să ne intoarcem la APA-Apă (aqua în Latină), dar
si la alte multe cuvinte care ne fac să fim mai
atenţi.....gata-gata, gusa-ghosa, iata-yatha, miumayu, nitica-nadika, pleava-plava, pricina-prăcina,
geamănă-jamana, iasca-jaska, limba-lamba, muereamuherea (mulier-mulieris în Latină), nimica-nimilica,
pluta-pluta, și ele continuă.
Dar să vedem cum numărau ei vedicii în sanscrită:
una, duya, treya, patra, pancia, sase, sapta, ashte,
nava, dasha, shata-suta (centum în Latină –
asemănare...”zero” ). Toate aceste asemănări sunt
prea multe pentru a fi simple coincidențe.
De aceea un nou efort de a le studia, bazat și pe cercetare interdisciplinară, este tot mai necesar.
* * *
Studiind cu atentie… ii găsim pe stramosii nostri ca
locuitori şi element civilizator al Asiei din neolitic şi
până… în secolul XV î.e.n !..pelasgii în Orientul
Apropiat şi în Orientul Mijlociu.
Din Dacia/ Daksia, locul unde a luat naştere şi s-a
dezvoltat cultura şi civilizaţia pelasgă, dacii străvechi
(pelasgii) s-au revărsat nu numai peste întreaga
străveche Europă ci şi peste continentul asiatic.
Si nu am fost singurul cu astfel de pareri.
O poezie a lui Mihai Eminescu mi-a atras atenţia în
mod special asupra acestui paradox al existenţei
dacilor în Asia. Poezia marelui nostru poet naţional
se numeşte „De la Nistru pân’ la Tisa” şi zugrăveşte
următoarea stare de lucruri:
De la China pân’ la Rin
De geto-daci pământu-i plin,
De la Vistula-n Grekia,
Este scumpa mea Dakia.
Mulţi au fost, puţini mai sunt,
Căci destinul lor e crunt.
Au venit năvălitoriCa şi hoardele de ciori.
Peste daci s-au aşezat,
Pâinea toată le-a mâncat.
Aurul lor l-au luat,
Iar naţia le-a furat.
Urmaşii geţilor de azi,
Noi românii, nişte brazi,
Ne împuţinăm mereu ,
Căci n-aveam un Deceneu”
Ca poet, Eminescu poate fi acuzat de naţionalism exacerbat, dar când şi istoricii, şi mai ales istoricii străini,
afirmă acelaşi lucru, atunci trebuie să te apuci de
treabă şi să cauţi dovezi pentru a sprijini
„naţionalismul” lui Mihai
Eminescu!
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Departe în lume, foarte departe, pe întinsurile Asiei,
tocmai în India, în urmă cu 65000 de ani o civilizație
ariană i-a „invadat” pe locuitorii acelui spațiu,
provocând o adevărată “explozie”, nu numai culturală,
dar și socială. Indienii își amintesc și azi de acei arieni,
populație albă, care s-a suprapus populației locale negroide și care, din dorința „rasistă “ de a nu se
amesteca fizic cu populația locală, a creat „castele”.
Cultura vedică, considerată până azi cea mai veche
din lume, din care își trag originea cea caldeeană,
egipteană, iudaică și creștină, care stă la baza întregii
civilizații a lumii, este considerată ca pornind din
spațiul carpato-dunărean...
Aruncând o privire rapidă pe harta României, în zona
Tărtăriei vom descoperi nume ciudate, fără nici un
înţeles pentru o persoană neiniţiată, vom găsi Ţara
zeului Şaue/ Şiua/Şiva.
D-l P.L. Tonciulescu, în cartea De la Tărtăria la Ţara Luanei, publica și o hartă intitulată “ Urmele zeului Şaue
“, fără însă a-l lega de Şiva, din care citez localităţi și
râuri cu o rezonanţă care amintește de acest zeu
străvechi, local: satul Şăuleţti pe valea Mureșului, la
sud de Turdaș, lângă Tărtăria; puţin mai la nord, tot pe
malul stâng al Mureșului, satul Şeusa; ceva mai la nord
întâlnim Şeulia de Mureș; undeva mai sus de pârâul
Şaulia, afluent al râului Luduș, la confluenţa celor de
mai sus avem comuna Şeulia și satul Şaulita; în judeţul
Bihor, comuna Nojorid, avem satul Şauaeu.
Şi dacă continuăm călătoria pe harta României, pe
Someșul Mare, pe apele Zalăului, găsim zeci de
localităţi și ape cu nume derivate din ale marelui zeu:
satul Ili-șua, râul Şieu, com. Şiuet, Şieu Măgheruș,
Christur-șieu, Şieu Odorhei, până și Şieu-Sfânt.
Şilivaș este un sat în comuna Hopârta din județul Alba,
Transilvania, Silivaș este o localitate componentă a
municipiului Gherla din județul Cluj, Transilvania.
De acum 7.000 de ani cam atâta ne-a rămas. Oare,
în străfundul acestor așezări, dacă arheologii ar săpa,
ar mai căuta, nu s-ar mai descoperi nimic? Oare singurele vestigii lăsate de strămoșii iubitori ai zeului
Şaue să fie numai cele de la Tărtăria?
Dar ce sunt Vedele?
Sunt cele mai vechi scripturi ale hinduismului. În
prezent, textele vedice, patru la număr, sunt venerate
de hinduși din întreaga lume. Versurile lor sunt
recitate în cadrul rugăciunilor și slujbelor religioase.
În timpurile moderne, studiile vedice sunt cruciale în
ceea ce privește înțelegerea lingvisticii indo-europene, precum și a istoriei Indiei antice.
Conform interpretărilor hinduse stricte, Vedele sunt
apauruṣeya („creații non-umane”) și au fost revelate în
mod direct, motiv pentru care sunt numite
„śruti” („ceea ce se aude”- pronuntate
șriute-știute). Hinduismul, cunoscut și ca
Sanatana Dharma („Legea eternă”), se
referă la credința în înțelepciunea
atemporală cuprinsă în aceste texte.
Filozofii și secte apărute în subcontinentul indian au adoptat poziții variate
privind Vedele.
Școlile de filozofie indiană care citează
Vedele ca autoritatea lor scriptorală sunt
denumite „ortodoxe” (āstika). Alte două filozofii indiene, budismul și jainismul,
nu au acceptat autoritatea Vedelor
și s-au transformat în religii distincte. În filozofia indiană ele sunt
numite
școli
„heterodoxe”
(nāstika).
continuarea în ediția următoare
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Milioane de oameni vorbesc Limba Română
în Asia: ”Comunităţile punjabi
vorbesc o română arhaică”

După două decenii de studii, doctorul în medicină Lucian Cueşdean din România,
în vârstă de 70 de ani, a ajuns la concluzia că 80 de milioane de persoane ale
comunităţii punjabi, din Asia, vorbesc o română arhaică.
Înainte de 1989, dr. Lucian Cueşdean a lucrat câţiva ani în Libia, fost teritoriu al
Imperiului Roman. Acolo, el a început să caute explicaţii pentru faptul că dacii au
renunţat la limba lor în favoarea latinei, iar libienii – nu. În 1990, studiind toată istoriografia legată de geţi, a ajuns la datele despre masageţi, care l-au condus la
urmaşii lor, populaţia punjabi. Cueşdean susţine că „limba punjabi, din India, are
2000 de cuvinte curat româneşti, iar multe altele seamănă cu ale noastre. Asta
pentru că ei sunt urmaşii unui trib getic, ca şi noi, deşi distanţa dintre români şi
punjabi e de 4500 kilometri”.
Potrivit istoriei „oficiale”, pe care am învăţat-o cu toţii la şcoală, daco-geţii au fost
o ramură a neamului tracic, care trăia exclusiv în Dacia, pe actualul teritoriu al
României şi care vorbea o limbă diferită de latină. Imperiul Roman a cucerit
Dacia, iar daco-geţii au renunţat parţial la limba lor pentru a învăţa vorbirea
cuceritorilor. Din combinaţia acestora a apărut româna…
Lucian Cueşdean a ajuns, însă, la concluzia că această teorie e falsă. El spune că
triburile getice, sub diferite nume, ocupau o arie geografică vastă, din Europa
Centrală până în Asia, aproape de China şi de India. Actuala populaţie punjabi, din
nordul Indiei, de pildă, este urmaşa unui trib de geţi localizaţi în Asia Centrală cu
peste 2500 de ani în urmă. Aceşti urmaşi ai geţilor vorbesc o limbă ce seamănă cu
româna. Dar multe din cuvintele punjabi comune cu româna sunt comune şi cu
latina. Problema este că acum 2500 de ani nu exista Imperiul Roman.
Asta înseamnă că geţii vorbeau o limbă „latină” mult înainte de expansiunea
romană. În cercetările sale Cueşdean a pornit de la informaţiile legate de marele
trib al masageţilor, atestat în centrul Asiei de către istoricii antici, consemnând,
astfel, dominaţia geţilor în Punjabi. Şi dacă geţii au stăpânit teritorii din Europa
până în Asia, dacă populaţia punjabi este o urmaşă a acestora, iar românii sunt,
la rândul lor, urmaşi ai geţilor, dr. Cueşdean a fost curios să vadă dacă există vreo
legătură lingvistică între noi şi ei, comparând cuvintele din cele două limbi.
Constatarea lui e uluitoare: persoanele din comunitatea punjabi vorbesc o română
arhaică şi au 2000 de cuvinte identice, multe din ele comune şi cu latina. În
studiile sale, Cueşdean spune că, dacă punjabi este o limbă vorbită cândva de
geţi, neamurile getice vorbeau o limbă „latină” înainte de apariţia Imperiului
Roman. De unde rezultă că româna e mai veche decât latina…
Concluzia pe care o face cercetătorul e că, într-un trecut imemorial, exista o
singură limbă europeană, cel mai probabil româna arhaică, sau geto-dacă, şi
care printr-o serie de migraţii şi modificări a născut toate limbile numite indoeuropene, printre care şi latina. Iar războiul daco-roman a fost unul fratricid.
Totodată, Lucian Cueşdean spune că, până în ziua de azi, se vorbeşte româna
sau aromâna din nordul Mării Adriatice, până la Volga, iar în Kazahstan sunt
acum, oficial, 20.000 de vorbitori de limbă română.
sursa: timpul.md

Bilderberg 2018

Elitele mondiale și programul de «gestionare a plebei»

În timp ce liderii lumii occidentale se întâlnesc la mult mediatizatul summit G7
din Canada, la Torino are loc un eveniment care pentru presa de mainstream
pare să nu existe, deși o influențează în
fiecare an – reuniunea anuală a Grupului
Bilderberg, discreta organizație constituită în 1954 „pentru a întări legăturile dintre America de Nord și Europa”.
Este pentru prima dată, cel puțin oficial, când la reuniunea Bilderberg participă un
înalt oficial de la Vatican, cardinalul Pietro Parolin, secretarul de Stat al Sfântului
Scaun, același care a participat și la Forumul Economic Mondial de la Davos, anul
trecut. La începutul lunii mai, papa Papa Francisc a oferit o posibilă explicație a
acestei implicări oficiale a Vaticanului în acest tip de reuniuni. „Trebuie să îi
angajăm pe toți membrii societății în construirea unei culturi care favorizează dialogul și în crearea mijloacelor de construire a consensului și acordului, căutând
mereu să atingem scopul unei societăți drepte și inclusive.”
În urmă cu un an, tema principală a reuniunii Bilderberg a fost Donald Trump. Anul
acesta, atenția s-a concentrat asupra populismului în Europa, urmat de problema
inegalității sociale, viitorul locurilor de muncă, inteligența artificială, situația politică
din SUA, liberul schimb, rolul de lider al SUA în lume, Rusia, calculatoarele cuantice, Arabia Saudită și Iran, lumea post-adevăr.
Cum să arate lumea post-adevăr?
Rezumând temele reuniunii Bilderberg, site-ul american Zerohedge scrie că este
vorba despre un program de „management al plebei”. Liderii adunați la Torino sau întrebat de ce oare le pasă europenilor atât de mult de granițele, limba și cultura
lor, ce să facă odată ce inteligența artificială și automatizarea vor duce la dispariția
locurilor de muncă și cum să reformuleze discursul public într-o lume post-adevăr
în care nimeni nu mai crede în ce scrie și vorbește presa mainstream. Cel mai
probabil, întreaga discuție despre „post-adevăr” s-a învârtit în jurul „știrilor false”,
care au devenit o etichetă lipită foarte facil de reprezentanții clasei conducătoare
din Vest pe orice discurs care nu corespunde cu propria-i viziune.
Anul acesta au fost invitate la reuniunea Bilderberg 131 de personalități din America și Europa. Se distinge prezența premierului Serbiei, Ana Brnabic, reprezentanta
președintelui Aleksandar Vucic, un semn al influenței de care se bucură liderul de
la Belgrad. Mai este prezent guvernatorul statului american Colorado, John Hickenlooper, un politician democrat despre care presa americană speculează că ar
putea fi candidatul la președinție în 2020. Mai sunt prezenți nelipsiții Henry
Kissinger și Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la
Munchen. Se află la Torino și cel mai puternic comisar european, germanul Gunther Oettinger, oficialul UE care își permite să facă declarații extrem de tranșante
fără a-i fi teamă de reacția șefului său, președintele Jean-Claude Juncker. Oettinger este gazda anuală a unui „mini-Davos”, în Alpii austrieci.
Grecia și Polonia, reprezentate în an preelectoral
Nu poate fi trecută cu vederea prezența actualului lider al dinastiei politice Mitsotakis din Grecia, Kyriakos Mitsotakis, liderul Noii Democrații, partidul conservator
care și-a revenit după ce a aruncat țara în dezastrul economico-financiar și care
conduce acum în sondaje în fața stângii radicale aflată la guvernare. Este de
așteptat ca Mitsotakis să devină premier al Greciei după alegerile din 2019, iar
prezența sa la Torino este un semnal în acest sens.
A mai fost prezent la reuniunea Bilderbeg și Radoslaw Sikosorski, fost ministru de
Externe al Poloniei în guvernarea liberala, acum profesor la Harvard, un posibil semnal al unei contraofesive a liberalilor polonezi la alegerile din 2019. A participat și vicepremierul Turciei, o țară cu o importanță geostrategica uriașă, reprezentant al unui
regim prezentat drept autoritar în presa occidentala, dar în egală măsură menajat,
pentru a nu fi înclinat și mai mult către cooperarea cu Rusia lui Vladimir Putin.
Niciun lider politic italian nu a participat la reuniunea Bilderberg ce a avut loc la
Torino, la scurt timp după ce a fost învestit guvernul populist format de Liga Nordului și Mișcarea 5 Stele. A participat însă un personaj care, dacă avem în vedere
istoria politică a Italiei, poate deveni oricând noul premier – viceguvernatorul Băncii
Naționale, Salvatore Rossi. Alături de el, mai mulți profesori universitari italieni,
precum și președintele companiei Fiat, alături de președintele Fincantieri, cel mai
mare constructor naval din Europa.
Un guvern mondial?
Denis Healey, fost lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, a fost vreme de
decenii membru în comitetul de conducere al Grupului Bilderberg. În 2001, întrebat
dacă Bilderberg își dorește impunerea unui guvern mondial, el a răspuns: „Să spui
că luptăm pentru un guvern mondial este exagerat, însă nu total nejustificat. Noi
cei din Bilderberg am simțit că nu putem să ne luptăm între noi pentru nimic și să
omorâm oameni, să-i lăsăm fără adăpost. Așa că am simțit că este un lucru bun
să fie o singură comunitate în întreaga lume.”
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Trump crede că poate aplica
Iranului reţeta Coreea de Nord

A trecut doar o săptămână de când preşedintele
Donald J. Trump certa Iranul cu foc şi furie, ameninţând
cu “consecinţe” de-a dreptul apocaliptice şi, ca să fie
mai convingător, tweetuia cu majuscule.
În cadrul conferinţei de presă comune cu prim ministrul
italian Giuseppe Conte, a întors-o ca la Washington:
e gata oricând să se vadă cu omologul său iranian,
fără condiţii prealabile. “E bine pentru ţară, bine pentru
ei, bine pentru noi şi bine pentru omenire. Fără precondiţii. Dacă [iranienii] vor să ne întâlnim, mă întâlnesc
(…). Cred că ei vor ajunge, probabil, să dorească să
ne întâlnim. Şi nu fac acest apel din forţă sau din
slăbiciune. Cred că e necesar să se facă”.
Nu l-am zărit prin preajmă pe Secretarul de Stat
Mike Pompeo la această declaraţie intempestivă, dar
nu mă îndoiesc că i-a căzut faţa.
I-a luat câteva ore să şi-o îndrepte şi să ajungă la un
post de televiziune (CNBC), încercând să dreagă
declaraţia lui Trump. Într-un interviu cu Michelle Caruso-Cabrera, şeful diplomaţiei americane a dat-o la
nuanţat, cu atât mai mult cu cât, personal şi foarte
apăsat, apucase, nu cu multă vreme în urmă, să
declare că o eventuală întâlnire la nivel înalt între
Washington şi Tehran nu va fi posibilă înainte ca
regimul “clericilor ipocriţi” să purceadă la nişte schimbări.
Pompeo înşirase chiar vreo douăsprezece condiţii
obligatorii, înainte cu câteva zile ca geniul stabil al
şefului său să spulbere tot. A bâiguit, neconvingător şi
inutil: “În cazul în care iranienii demonstrează angajamentul de a face schimbări fundamentale în modul în
care îşi tratează propriii cetăţeni, în cazul în care îşi
reduc comportamentul malign, pot fi de acord că e util
să se intre într-un acord nuclear care previne proliferarea.
Atunci a afirmat preşedintele că este pregătit să se
aşeze şi să poarte un dialog cu ei”. Prefăcându-se că
n-a înţeles mesajul clar al lui Donald Trump – “fără
precondiţii” – fostul şef al CIA a reuşit doar să inducă
opiniei publice ideea că între Preşedinte şi Secretarul
său de Stat există neconcordanţe flagrante. Nu e
greu de dedus că, aşa cum s-a întâmplat acum o
săptămână cu ameninţările pe Twitter, nici astăzi,
când pare a cerşi o întrevedere cu iranienii, liderul de
la Casa Albă nu s-a consultat cu nimeni. Cel puţin nu
cu cine ar fi trebuit, obligatoriu, să fie pus în temă.
Iranul nu e Coreea de Nord, chiar dacă Trump îi
aplică aceeaşi, rudimentară, reţetă. Preşedintele
Hassan Ruhani, direct vizat, nici nu s-a sinchisit să
răspundă, cu atât mai puţin Liderul Suprem, Ayatollahul
Khamenei, care îşi freacă mânile de bucurie, amintindu-i mereu preşedintelui că l-a prevenit, din 2015,
de la semnarea Acordului nuclear, în legătură cu
lipsa de seriozitate a “Marelui Satan”.
Teheranul l-a mandatat să răspundă ofertei preşedintelui
Satelor Unite pe purtătorul de cuvânt al Ministerului
de Externe, care a declinat invitaţia: cu actuala
Administraţie, care nu prezintă garanţii de încredere,
posibilitatea unui dialog este quasi-imposibilă.
E a doua oară când Iranul refuză dialogul cu America
lui Trump. După atacurile vehemente din campania
electorală la adresa Teheranului şi după discursul furibund anti-iranian de la pupitrul ONU, Donald J.
Trump i-a făcut preşedintelui Ruhani propunerea
discretă pentru o întâlnire la nivel de experţi.

Franţa a interzis folosirea
telefoanelor mobile în şcoli

Copiii care merg la şcolile din Franţa vor trebui să
lase acasă telefoanele sau să le ţină închise în timpul
orelor. Acest lucru se va întâmpla când va începe
noul an şcolar din luna septembrie, transmite RFI.
Imaginea articolului Franţa a interzis folosirea telefoanelor mobile în şcoli
Franţa a interzis folosirea telefoanelor mobile în şcoli
Parlamentul francez a adoptat luni interzicerea smartphone-urilor în colegii şi licee pentru copiii sub 14-15
ani, printr-un ultim vot în Adunarea Naţională. Iniţiativa
privind „încadrarea utilizării telefonului mobil în
instituţiile de învăţământ şcolar”, a fost o promisiune
de campanie a preşedintelui Emmanuel Macron şi a
fost adoptată cu o largă majoritate: un vot „împotrivă”
şi 62 „pentru”.
Prin proiectul de lege se va interzice folosirea oricărui
obiect conectat - ceas, mobil sau tabletă - în şcoli şi
colegii. Vor exista excepţii ”în vederea unui uz pedagogic”, iar acest lucru se va întâmpla la cerinţele
fiecărei instituţii prin propriul regulament sau în cazul
copiilor cu dizabilităţi, conform PHYS.org.
O lege anterioară, adoptată în 2010, a interzis deja
folosirea smartphone-urilor în timpul orelor de curs.
Ministrul educaţiei, Jean-Michel Blanquer, a spus că
vechea lege nu a fost aplicată în întregime, iar noul
proiect poate „trimite un mesaj către societatea
franceză”, dar şi că adoptarea acestuia plasează
Franţa „în secolul XXI”.
Aproape nouă din zece adolescenţi francezi cu vârste
cuprinse între 12 şi 17 ani au un smartphone.

Bilanţul incendiilor de vegetaţie
din zona Atenei a ajuns la 91 de
morţi, 25 de persoane dispărute

Cel puţin 91 de persoane au decedat, iar 25 sunt în
continuare date dispărute, în urma incendiilor de
vegetaţie din regiunea Atenei, a anunţat duminică un
purtător de cuvânt al pompierilor.
Bilanţul incendiilor de vegetaţie din zona Atenei a
ajuns la 91 de morţi, 25 de persoane dispărute
Bilanţul anunţat anterior de autorităţile din Grecia era
de 85 de morţi.
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Marea majoritate a victimelor au decedat în mod
direct din cauza incendiilor de vegetaţie, însă câteva
persoane s-au înecat încercând să scape de flăcări.
Autorităţile din Grecia au anunţat sâmbătă că principala
cauză a încendiilor de vegetaţie este neglijenţa, însă
oficiali greci au afirmat că există indicii şi semne că
unele incendii au fost declanşate intenţionat.
Potrivit unei surse citate de presa din Grecia, vina
pentru aceste incendii îi aparţine, cel mai probabil,
unui localnic, care ar fi pornit un foc pentru a arde
lemn şi crengi. Aceeaşi sursă susţine că suspectul ar
fi încercat să acopere focul cu pietre şi să îl stingă cu
apă.
Toate incendiile care reprezentau o ameninţare pentru
comunităţi au fost stinse până joi după-amiază, au
informat autorităţile din Grecia.
Presa şi opoziţia din Grecia a criticat dur modul în
care autorităţile au reacţionat la această calamitate,
mai ales că incendiile de vegetaţie sunt relativ
frecvente în această ţară.

Aproximativ 24 de milioane
de locuri de muncă ar putea fi
create datorită economiei verzi

Un total de 24 de milioane de locuri de muncă ar
putea fi create până în 2030 în situaţia în care vor fi
implementate politicile corecte către dezvoltarea unei
economii verzi, se arată într-un raport conceput de
Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO).
Imaginea articolului Aproximativ 24 de milioane de
locuri de muncă ar putea fi create datorită economiei
verzi
Aproximativ 24 de milioane de locuri de muncă ar
putea fi create datorită economiei verzi
Defalcat pe regiuni, numărul de locuri de muncă ar
putea creşte cu două milioane în Europa şi în zona
Pacificului, cu 14 milioane în Asia şi cu trei milioane
în cele două continente americane.
În acelaşi timp, un total de şase milioane de locuri de
muncă ar putea fi pierdute, Africa şi Orientul Mijlociu
urmând a fi cele mai afectate de pe urma acestor
transformări.
Pe fondul contracţiei industriei petroliere şi a activităţii
de minerit, numărul locurilor de muncă din Africa ar
putea scădea cu 0,04%, iar în Orientul Mijlociu cu
0,48%.
De altfel, Organizaţia Internaţională a Muncii a mai
concluzionat şi că, la nivel global, industria extractivă
şi de prelucrare a petrolului vor fi cele mai afectate
sectoare economice.
Raportul mai prevede şi crearea unei cifre estimative
de 2,5 milioane de locuri în sectorul energiei verzi, şi
a altor şase milioane de locuri de muncă generate de
tranziţia către economiile circulare, ce includ activităţi
precum reciclarea sau reparaţia bunurilor - în locul
aruncării lor.
mediafax.ro
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Peştera de la Scărişoara
poate indica cum va fi vremea
în următorii 1.000 de ani!

Peștera Scărișoara sau Ghețarul de la Scărișoara
adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România.
De aici îi vine și numele de „ghețar” iar „Scărișoara”
provine de la comuna Scărișoara situată 16 km mai jos,
de care aparținea administrativ în vremea când a fost
numită astfel.
Istoria Scărişoarei depăşeşte un milion de ani. Ea începe
pe vremea când Valea Ocoale şi-a săpat albia subterană.
La un moment dat, a survenit un fenomen natural, poate
o prăbuşire de stânci, care a blocat unul dintre culoare,
oprind comunicaţia actualei grote cu vecina ei, renumita
peşteră Pojarul Poliţei. Rămânând cu o singură intrare,
aerul rece de afară s-a lăsat în locurile cele mai joase,
astfel încât au apărut condiţii prielnice pentru formarea
gheţii şi pentru păstrarea ei timp îndelungat. Aşa se
explică vârsta de 3.500 de ani a enormului bloc.
Speologii români au efectuat cercetări privitoare la dinamica
gheţurilor, microclimatul şi circulaţia aerului din adâncurile
Scărişoarei. Cele mai spectaculoase rezultate le-au obţinut
speologii în urma studiilor întreprinse asupra gheţarului
principal, cu un volum de 75.000 de metri cubi. S-au făcut
două sondaje, luându-se probe din calota gheţarului.
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Supuse unor analize atente, carotele au prezentat o
succesiune de straturi care demonstrau cu pregnanţă perioadele mai călduroase sau mai reci din secolele trecute.
Straturile subţiri indicau epocile mai călduroase, cele groase
corespundeau perioadelor de microglaciaţiune. Pe baza
acestei constatări s-a ajuns la precizarea că elementul
principal care semnalează topirea prelungită a gheţii este
marcat de prezenţa impurităţilor ce corespund perioadelor
calde din trecut. Sprijinindu-se pe aceste concluzii, oamenii
de ştiinţă români opinează că s-ar putea face reconstituirea
paleoclimatică pe o perioadă de 3.500 de ani, operaţie ce
ar oferi detalii inedite.
Cum s-a ajuns la această descoperire? Totul se bazează
pe raportul dintre variaţiile meteorologice de la suprafaţă
şi cele din peşteră. Folosind această metodă, speologii
au reprezentat grafic evoluţia vremii din ţara noastră
începând din anul 1600 până azi. Astfel, s-a constatat că
se poate corela fiecare perioadă de încălzire sau răcire a
climei cu elementele corespunzătoare din structura blocului
de gheaţă. Pe această bază, cunoscându-se întreaga
structură a masivului, se poate determina toate perioadele
climatice din ultimii 3.500 de ani.
Reconstituirea evoluţiei climei pe un timp atât de îndelungat
vizează şi alcătuirea unei prognoze a vremii pe cel puţin o
mie de ani de aici înainte. Problema este extrem de
importantă, deoarece, la ora actuală, există numeroase
discuţii ştiinţifice, unii emiţând ideea că ne aşteaptă o
microperioadă glaciară, alţii spunând că urmează încălzirea
climatului pe Terra. Cum se ştie, prognoza timpului ţine
cont şi de o anumită ciclicitate, iar urmele lăsate de
schimbările climatice în masa gheţarului ne-ar putea da
indicaţii valoroase. Este o axiomă faptul că timpul probabil
se bazează pe cât mai multe date, prognoza fiind mai
sigură când ele există.

Prezervative cu sloganuri
româneşti

Cred că știți foarte mulți dintre voi seria ambalaje de prezervative creata de bloggerul Max Wright, care a pus
sloganuri ale unor branduri celebre într-un context foarte
amuzant. Ei bine, iată că au apărut și câteva astfel de
ambalaje cu sloganuri românești pentru branduri atât autohtone, cât și internaționale. Inițiativa apartine lui Tibi
Neuronu, şi Alex de la Ycz Creative , aceștia au venit cu
ideea de a transforma sloganurile unor brand-uri româneşti
sau celebre în România, în sloganuri pentru prezervative.
Vezi ce a ieșit în imaginile de mai jos:

HARTA
NUMELOR
ROMÂNEȘTI
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EMILIA ALEXANDRESCU,
80

D

oamna Emilia Alexandrescu este o personalitate
cunoscută și apreciată în comunitatea românoamericană din New York. Acum 8 ani, în 2010, dânsa a
avut amabilitatea de a acorda un interviu ziarului nostru.
Ne-a vorbit cu mândrie atunci - și continuă și astăzi să
ne vorbească - despre viața ei personală, plină de
satisfacții sufletești, despre minunatul ei soț (care, din
păcate, s-a stins din viață prea devreme), despre sensul
plenar al vieții datorat celor două fiice, Daniela și Ancuța,
și despre nepoții și nepoatele care ”sunt esența vieții”
sale, care i-au ”înflorit a doua oară” existența și pentru
care și-ar da oricând viața dacă ar fi nevoie.
Doamna Emilia Alexandrescu a avut o activitate
susținută în cadrul comitetului executiv al Societății
Româno-Creștine ”Dorul” din New York, fiind mult timp
secretara și trezoriera acestei venerabile organizații. De
asemenea, a fost ziaristă scriind articole de interes în
publicații românești din America.
Având o voce minunată, dânsa a cântat ani și ani de
zile atât în localuri și pe scene de spectacol din România, cât și din America. Ca solistă lirică apreciată la cel
mai înalt nivel, doamna Emilia a obținut atestatul A (de
valoare), cântând muzică ușoară, operetă, muzică
populară și ne-a mărturisit cu o sclipire de mândrie în
ochi: ”Muzica a fost și a rămas prima mea iubire”.
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Despre comunitatea română din diaspora ne-a spus
cu o umbră de mâhnire pe față: ”Noi ar trebui să fim
mai uniți, să participăm la activitățile care se
organizează pentru noi. Mă supără când văd
indiferența sau răutatea manifestată uneori când e
vorba de interesele noastre. Nu vreau să critic pe nimeni, dar sfatul meu este ca noi, cei din afara granițelor
țării, să ne unim în acțiuni patriotice și să vedem binele
în activitățile conaționalilor noștri”.
Întrebată ce gânduri îi animă viața, doamna Emilia
Alexandrescu ne-a spus: ”Am o singură dorință: aceia
care citesc aceste rânduri să înțeleagă că în tot cursul
vieții mele am fost condusă de Dumnezeu, am avut și
am credință adâncă în Cel Atotputernic. Această
credință m-a ajutat în momente grele și, la rândul meu,
cu credință i-am ajutat pe semenii mei pe care-i iubesc
și-i respect. Viața e scurtă și trebuie să trăim prezentul
cât mai plenar cu putință. Să încercăm să depășim momentele dificile pentru că toți suntem luptători și, ca
atare, să nu ne lăsăm învinși. Nimic nu trebuie făcut
fără credință și fără iubire de oameni.”
Minunate gânduri ale unei Doamne care tocmai a
împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani și, deși sănătatea
nu-i mai permite să fie la fel de implicată în activitățile
comunității noastre, doamna Emilia Alexandrescu
rămâne o personalitate luminoasă în diaspora
românească din America. De ziua dânsei îi dorim
sănătate și tradiționalul LA MULȚI ANI!
Redacția Romanian Journal

16 l 1 august, 2018

Romanian Journal • New York

EVENIMENTE COMUNITARE

SUB SEMNUL PROFUND
AL CREDINȚEI

creștinismului, Biserica și preoții
Îauncăavutde la- începutul
și continuă să aibă – un rol primordial în
modelarea sufletului oamenilor. Ortodocși sau catolici,
metodiști sau reformați, oamenii sunt însetați de puterea divină și găsesc întotdeauna în biserică un sprijin
, o alinare a durerilor și o speranță spre mai bine.
Duminică, 15 iulie a.c., la Biserica ”Sfântul Andrei”
(St. Andrew Church) din Jamaica (90-34 139 St.),
peste 50 de creștini ortodocși au venit să asculte
Sfânta Liturghie și să se miruiască. Încă de la orele
8.30 ale dimineții, fetele și femeile care alcătuiesc
corul bisericii au răspândit, prin glasul lor, cuvinte
benecuvântate din scripturile bisericești.
Preotul-paroh al bisericii, Ioan Proteasa, a oficiat slujba religioasă cu glasul său de părinte spiritual care
impune respect și îndeamnă la înțelegere și prietenie
între semeni. Se putea citi pe fețele enoriașilor
credința în Domnul nostru Iisus Hristos și bucuria de
a se ruga în biserică alături de preotul lor pe care îl
respectă și îl iubesc.
După terminarea slujbei și a rânduielor bisericești
legate de ritualul creștin de duminică, oamenii au
coborât în sala socială unde mesele fuseseră deja
pregătite pentru sărbătoarea culinară care a urmat.
În acest cadru festiv a avut loc o Prezentare de Carte
și Expoziția de Artă Vestimentară ”Pastorala”,

aparținând doamnei Elena Mitru. Artista s-a făcut
cunoscută și apreciată atât în România, cât și în New
York, multe dintre cărțile ei și, de asemenea, multe
obiecte de îmbrăcăminte fiind lansate și expuse mai cu
seamă în cadrul Cenaclului Literar ”Mihai Eminescu” și
sub auspiciile Bisericii ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”,
păstorită cu har de preotul-paroh Theodor Damian.
Despre expoziția ”Pastorala” citim în broșura-afiș cuvintele lui George Petrescu:
”În această vară mult așteptată, Elena Mitru ne invită
din nou la o expoziție de artă vestimentară intitulată
`Pastorala`. Originalitatea expoziției constă în capacitatea artistei de a crea un cadru de liniște sufletească
în care fiecare participant se simte relaxat, deschizându-și porțile inimii în atmosfera revenirii naturii
la sezonul cald. Combinația culorilor și designul, cu
totul deosebite, dau o notă care fixează lucrările
prezentate în mediul lor original.”
Elena Mitru a mulțumit enoriașilor precum și preotului-paroh Ioan Proteasa. Un cuvânt de adâncă
mulțumire este adus părintelui Theodor Damian
datorită îndemnului și aprecierii căruia artista și-a
lansat cărți și vestimentație aici, în New York. În continuare, Elena Mitru și-a prezentat expoziția și a explicat câteva dintre aspectele mai deosebite ale
vestimentației expuse. De asemenea, a făcut un scurt
istoric al activității dânsei în România.
Mariana Terra a scos în evidență polivalența artistică a
Elenei Mitru, ea fiind un artist al cuvântului, prin cărțile
care care le scrie, și un artist al formelor și al culorilor,
prin obiectele originale aparținând vestimentației.

Expoziția și cărțile s-au bucurat de succes, multe persoane achiziționând cărți și botoșei.
Într-o scurtă pauză, am stat de vorbă cu părintele
Ioan Proteasa care, printre altele, ne-a spus: ”Istoricul
bisericii noastre este dificil, cu întreruperi și reveniri.
Din 2015 suntem biserică românească, Biserica `Sf.
Andrei`. Ne aflăm sub Mitropolia Ucraineană.
Enoriașii noștri sunt români, ucraineni și `moldoveni`
din Republica Moldova. Aparținem de mitropolitul Antonie și de arhiepiscopul Daniel. Datorită răbdării
românilor care au stat chiriași ai bisericii ani și ani de
zile, în sfârșit mitropolia ne-a oferit această frumoasă
biserică pe care, după cum vedeți, o renovăm, înclusiv picturile sunt făcute acum. Mulțumim pictorului
nostru, Constantin Coșa. Vreau să aduc, de asemenea, mulțumirile mele enoriașilor care ne ajută în
toate problemele care se ivesc: familia Chiriac, familia Baicu, familia Stavilă, familia Sudita, familia
Bazenicas și mulți alții. Dorința mea a fost să slujesc
într-o biserică a noastră, a românilor. Și iată că
dorința mi s-a îndeplinit cu ajutorul Domnului. Doresc
tuturor bisericilor să fie prospere, credincioșii să
trăiască în unitate și dragoste creștină și le urez tuturor împliniri și multă sănătate.”
Cu aceste cuvinte reverberând în suflet, am plecat
spre casele noastre ducând cu noi bucuria de a ști
că românii, oriunde ar fi, se bucură de a fi împreună,
mai cu seamă duminica și în sfintele sărbători de
peste an.
prof. Mariana Terra

(de la dreapta) preotul Ioan Proteasa,
Elena Mitru, pictorul bisericii, C-tin Coșa

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Mihai Eminescu: CINE CONDUCE OPINIA PUBLICĂ

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… Clasele productive au
dat îndărăt; proprietarii mari
şi ţăranii au sărăcit; industria
de casă şi meşteşugurile sau stins cu desăvârşire – iar
clasele improductive, oamenii ce încurcă două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri,
advocaţii, s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc opinia publică.
Am admis legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindenea şi
pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, cetăţean al universului… Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă
moare… Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale: control, suveranitatea poporului, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori
mai rău, căci instituţiile noi nu se potriveau 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 al statului modern.
Cestiunea economică la noi nu e numai o cestiune a mişcării bunurilor; ea e mai
adâncă, e socială şi morală. Fără muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie,
nu există libertate. Celui care n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug
dă-i toate libertăţile posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o
bucată de pâine în mână. Nu există alt izvor de avuţie decât sau munca, fie actuală,
fie capitalizată, sau sustragerea, furtul. Când vedem milionari făcând avere fără
muncă şi fără capital nu mai e îndoială că ceea ce au ei a pierdut cineva.
Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai
de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii… Oameni care au
comis crime grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece
viaţa la puşcărie… Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricaţi,
loviţi de sentinţe judecătoreşti. Acei ce compun grosul acestei armate de flibustieri
politici sunt bugetofagii, gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor
individuale, dau conducătorilor lor o supunere mai mult decât oarbă.
Elemente economice nesănătoase, jucători la bursă şi întreprinzători şarlatani, se
urcă, cu repejune, în clasele superioare ale societăţii omeneşti… Justiţia,
subordonată politicii, a devenit o ficţiune. Spre exemplu: un om e implicat într-o
mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este
menţinut în funcţie, dirijază însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş
a-l reabilita, alegându-l în Senat. Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci
de interese personale care calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor şi
trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării… Cauza acestei
organizări stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu
aceea a partidei ilustre Mafia şi Camorra, care miroase de departe a puşcărie.
Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini; libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă învinge cel pentru care orice mijloc de câştig e
bun. Urmare ei, capitalul, care ar trebui să fie şi să rămână ceea ce este prin natura
lui, adică un rezultat al muncii şi, totodată, un instrument al ei, e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii.
Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului,
mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a
civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa bufoneriilor şi dramelor de incest
şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.
(Articol apărut în TIMPUL, la 9 ianuarie 1879, cu titlul “Credem că destul am vorbit…”)
Sursa: Certitudinea
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R.: Care a fost prima dumneavoastră profesie și cum ați îmbrățișat-o? Ce a urmat?

GHEORGHE PÂRJA

”Aici, la New York, aveți România cu voi.”

Reporter: Domnule Gheorghe Pârja, sunteți o personalitate marcantă a României, un om de o
aleasă și profundă cultură. Este o mare bucurie pentru noi să stăm de vorbă în cadrul acestui
interviu. Vă propun să ne vorbiți mai întâi despre începutul vieții dumneavoastră, despre
părinți și despre locul copilăriei.

gheorghe Pârja: Cu mare plăcere. Am văzut lumina zilei în satul Desești, pe râul Mara, din
Maramureș. S-a întâmplat venirea pe lume în 27 aprilie 1950, dată scrisă de tatăl meu pe lada
de zestre a familiei. În acte sunt trecut în ziua de 2 mai, deoarece notarul venea doar de două
ori pe săptămână în sat. Așa că am ajuns omul cu două zile de naștere. M-am născut într-un
sat, pe o uliță din preajma bisericii. Consătenii mei se ocupau cu lucratul pământului și
creșterea oilor. Câțiva aveau livezi cu pomi și stupi de albine. Foarte puțini lucrau la minele de
aur din apropiere. Sătenii își procurau cele necesare traiului din propria muncă. Îmbrăcămintea
femeilor și bărbaților se făcea în gospodărie. Erau câțiva croitori în sat care confecționau
haine din pânza țesută în casă. La prăvălia din sat se aduceau doar mărfuri care nu se
produceau în comunitate. De pildă, petrolul și cuiele. Casele erau făcute din lemn de stejar,
bine închegate, în care se perindau trei sau patru generații. Acest peisaj social și economic ma însoțit vreo 15 ani. Apoi, a venit lumina electrică cu toate foloasele ei. Satul are o vechime
atestată documentar de aproape 700 de ani. Biserica de lemn - Monument UNESCO - este în
centrul satului, unde se află și cimitirul. Este loc de rugăciune și cunoaștere între oameni. În
sat se respectă și acum gradul de rudenie. precum și ceremoniile comunității: naștere, botez,
nuntă, moarte. Biserica din lemn este loc de reculegere și iluminare creștină. În mare parte,
autarhia satului a conservat obiceiurile. Avem dealuri cu păduri, Muntele gutâi și râul Mara.
Satul face parte din ținutul Maramureșului, cunoscut în lume pentru demnitatea duratei.
Savantul japonez Minoru Nambara, cercetând Maramureșul, s-a exprimat plastic: "Țăranii de
aici nu vin de niciunde, ei au coborât direct din cer..."

R.: Sunteți emoționat. Se simte emoția care vă inundă vorbele.

gh.P.: Da, sunt emoționat ori de câte ori vorbesc despre copilărie și despre minunații oameni ai
locului. În acest peisaj mi-am petrecut copilăria. până la șapte ani am deprins viața din jurul
casei. Apoi a venit timpul școlii, iar în paralel ajutam la muncile gospodărești. Rostul acesta
avea o motivație. ”Când vei fi ajuns mare, să fii stăpân pe tine. Să poți învinge greutățile vieții.”
părinții mei - gheorghe și Doca - au fost țărani. Aveau două vaci, doi cai și câteva zeci de oi.
Le-am deprins și eu obiceiurile. Am crescut în respectul duminicilor și al sărbătorilor creștine.
În miracolul Crăciunului și al Sfintelor paști. Erau zile de odihnă, de biserică, de joc pentru cei
tineri.

R.: O viață bogată în evenimente, la loc de cinste fiind sărbătorile creștine. Cum a decurs
contactul cu Cartea, cu școala? Când ați început să scrieți poezii și cine v-a fost mentor în ale
creației literare?

gh.P.: La îndemnul învățătorului Vasile Fodoruț, am deprins cititul cărților. În casă aveam o
singură carte, Biblia, dar împrumutam cărți de la biblioteca școlii. Citeam literatură română,
dar și străină: Mark Twain, Jack London, Dickens, ori Alexandre Dumas. Apoi am urmat
cursurile Liceului pedagogic din Sighetu Marmației. Sfera lecturilor s-a lărgit. S-au petrecut și
primele scrieri poetice. L-am avut ca mentor pe profesorul, pictorul și poetul gheorghe Chivu,
care m-a îndrumat spre lecturi fundamentale: Eminescu, Blaga, Bacovia, Barbu, dar și Rilke,
Esenin, Trakl, Baudelaire, ori Edgar A.poe. Știu de atunci versuri din poemul "Corbul". În
timpul liceului am editat o revistă școlară. Ca poet, am fost descoperit de prozatorul Alexandru
Ivasiuc, unul dintre fondatorii romanului românesc modern, care a avut serioase legături cu
America. pentru un tânăr din Nordul țării, a debuta în revista "Luceafărul", din București
însemna ieșirea în lume. Se întâmpla în 3 august 1968. Îi datorez mult învățătorului meu
Vasile Fodoruț, care mi-a lămurit părinții să mă dea la liceu. Altfel, eram sortit vieții satului. Așa
erau vremurile. plecam la oraș, dar duceam cu mine magia locului, tocmai potrivită pentru a
găsi un ton mai personal în poezia română.

R.: Minunate cuvinte: ați dus cu dumneavoastră ”magia locului”. Există vreo întâmplare deosebită
care v-a rămas în memorie, care v-a influențat în alegerea profesiei?

gh.P.: Întâmplarea deosebită este că m-am născut în Maramureș. Loc care a fost și încă a
rămas un rezervor de resurse morale. Aici am deprins de mic deosebirea dintre bine și rău,
omenia, respectul și demnitatea valorilor morale, care ridică și apropie oamenii. Cu aceste
valori am pornit și m-am călăuzit în viață. Și au avut căutare în România, în Europa, ba chiar
și în America. Deși lumea este bântuită de neguri, mai are răgaz pentru lumină. Da, eu m-am
născut într-un sat cu oameni luminoși și am întâlnit în viață oameni luminați. Aceasta este o
altă frumoasă dâră de lumină a vieții mele. Între cei luminați, au fost învățători, profesori,
scriitori, care m-au făcut să aleg calea scrisului sau a jurnalismului. M-a ajutat mult și dorința
mea de a citi, de a fi informat, de a oferi informație. Am urmat modelul jurnalistului cu cultură.
Cu demnitate. Cu luciditate.

gh.P.: După școala generală din sat, a urmat liceul pedagocic, cu frumoasa profesie de
învățător. Era în 1970. Repartizat la Școala din satul Breb, localitate legată de profunde
cercetări ale savantului Mihai pop, la care au participat specialiști din toată România, unii
ajunși în SUA. Cum este profesoara Sanda golopenția, de la Brown University. De la catedră
am trecut la Muzeul Maramureșului din Sighetu Marmației, perioadă în care am cunoscut profunzimea Maramureșului. Un ținut din România care încă fascinează prin oameni, biserici,
porți, tradiții. Un ținut potrivit pentru metafore. Are straturi de înțelepciune. Cum sunt și alte
locuri din România, dar Maramureșul este al meu. Apoi, pașii m-au dus înspre jurnalistică, la
București, unde am avut profesori cu reputație umanistă. De la Șerban Cioculescu, la Marian
popa, de la Al. Oprea, la Ion Ianoși. De la Dan grigorescu, la Henri Wald. A fost perioada cea
mai fertilă a formării mele profesionale și culturale. participam la viața literară a Capitalei,
publicam în reviste de prestigiu. practica profesională m-a apropiat de Octavian paler, iar
repartiția la revista "Flacăra", din București, condusă atunci de Adrian păunescu, m-a plasat
într-o școală redutabilă de presă. Dar Maramureșul mă chema. Și m-am întors la ziarul
județean, până în 1989. În noul context, cu un grup de colegi, am fondat cotidianul "graiul
Maramureșului", unde am fost mulți ani la conducerea lui, ca redactor șef. Și editorialist.
R.: Chiar dacă n-ați dezvoltat ideea, se poate citi pe fața dumneavoastră mândria de a fi pentru
totdeauna român-maramureșan. Da, locul nașterii și oamenii lui nu se vor uita niciodată. Cum
ați luat legătura cu America?

gh.P.: Încep cu o întâmplare din copilărie. Când America mi s-a relevat din povestea unchiului
Ion. Acesta a venit la noi acasă și i-a spus tatei că a murit președintele Kennedy al Americii.
Apoi am citit masivul tom al lui William Manchester, "Moartea unui președinte".
M-am decis să traversez Oceanul abia acum trei ani. până atunci, cunoșteam o Americă
livrescă, din cărți. Formația mea umanistă, pasiunea pentru creație m-au apropiat de marii
scriitori americani Hemingway, John Dos pasos, E.A. poe ori philip Roth. În România s-a
tradus multă literatură americană de calitate. Așa că mulți ani am conviețuit cu o Americă din
cărți și din filme. M-au cuprins multe exerciții de admirație, cum spunea Emil Cioran. Îl
admiram pe Mircea Eliade, stabilit în SUA. M-a îndoliat moartea suspectă a lui Ion petru
Culianu. Știam și mă mândream cu george Emil palade... Mai aveam o Americă povestită de
Ivasiuc, alta scrisă de petru Comarnescu sau Romulus Rusan... Dar deschiderea mai
pronunțată s-a făcut după 1989, când am întâlnit intelectuali americani, care au venit în
Maramureș. America este generoasă cu personalitățile, având și un sistem de publicitate unic.
În această privință, America este impresionantă.
R.: Aveți dreptate. America, în continuare, este ”țara tuturor posibilităților”. Care a fost motivul
principal al vizitei dumneavoastră în America?
gh.P.: prima vizită în SUA a venit târziu, iar trecerea Oceanului a fost motivată de stabilirea fiicei
noastre, Ioana, aici. Sunt căsătorit cu Viorica, prietena mea din facultate. Și de drum lung în
viață. Împreună ne-am construit profesia și ne-am durat familia. privind în urmă se vede dâra
de lumină despre care vorbeam. Dar și tristețea distanței care ne desparte de cei dragi.
R.: Frumoase cuvinte despre familie și despre soția dumneavoastră. Acest fapt mă îndeamnă să
vă întreb care este cea mai mare realizare din viață și de ce o considerați astfel?

gh.P.: Mă întrebați care este cea mai mare realizare a mea? Sunt mai multe. De la parcursul
meu intelectual, la întemeierea familiei, de la prețuirea binelui, la cununa de lauri pusă lumii și
vieții. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să parcurg calea vieții cu luciditate și demnitate.
Știți proverbul cu destinul omului care trebuie să facă o casă și un copil, să sădească un
pom... printre realizări se numără și cărțile scrise, vreo 16 - poezie, interviuri, eseistică - care
m-au făcut și membru al Uniunii Scriitorilor din România. Nu uit să amintesc o manifestare de
rezonanță națională și internațională: Serile de poezie "Nichita Stănescu" de la Desești,
ajunse la cea de-a XXXX-a ediție. O împlinire pentru mine este și legătura concretă, prin copii,
cu Coasta de Est a Americii, ceea ce mi-a îngăduit să văd cu ochiul liber, mirajul multora dintre
oameni. Să vezi America! Cred că cel mai important este să cunoști și să descifrezi America!
R.: ”Să cunoști” și, mai ales, ”să descifrezi America”? Iată un aspect greu de înțeles și, mai ales,
greu de realizat. Dar cred că dumneavoastră ați reușit acest lucru, căci sunteți un om de
succes, un om care nu cedează în fața obstacolelor.

gh.P.: Nu mă socotesc un om de succes, ci doar un om împlinit, cu toate limitele unui om. Mi-am
urmat chemarea, mi-am construit norocul prin prețuirea omului și a valorilor lui. Cred în
înțelegere și respect în lume și în familie. Toate acestea și multe altele pot învinge piedicile
vieții, care nu sunt puține. Admir succesul altora, cu condiția să aibă suportul argumentelor.

R.: Am vrea să știm care este părerea dumneavoastră, ca om de cultură, despre comunitatea
românească din America?

gh.P.: Mărturisesc că sunt extrem de interesat de venirea românilor în America, încă de la
începutul veacului XX. M-a impresionat curajul omului simplu din Maramureș sau din alte
zone de a străbate în vremea aceea Oceanul, în condiții precare. M-au interesat și numele de
rezonanță, de obârșie românească, care au contribuit la fondarea Americii. Cum este generalul
george pomutz ori căpitanul Nicolae Dunca. Știu o poveste de la o prietenă a mamei mele,
țărancă din Budești, al cărei tată a venit în America pentru a câștiga banii necesari construirii
unei case, să-și cumpere pământ și o pereche de cai. Așa s-a întâmplat, iar fiicei lui i se
spunea "americanca". Cunosc mai bine comunitatea românească din jurul revistei "Lumină
Lină" și a Cenaclului "Mihai Eminescu", din New York, conduse de teologul și scriitorul
Theodor Damian. Cu români admirabili, care gravitează cu spirit național în jurul lui. Oameni
de mare ispravă, care fac mult pentru imaginea și valorile României. Aici au venit nume de
rezonanță pentru a ține flacăra aprinsă alături de voi. M-am convins și eu, ca oaspete al
comunității românești și al lui Theodor Damian. Este crezul și dorința voastră de a nu uita țara
din care ați plecat. Sunteți imaginea României în America. Vă proiectați luminos ca români pe
marile clădiri ale New York-ului. Și nu în ultimul rând faceți cunoscută România unei mari
puteri, SUA. În lume, asta contează mult. La New York, aveți România cu voi!
R.: Da, domnul Theodor Damian este Liderul (cu majusculă) comunității româno-americane.
Nimeni nu-i poate lua acest statut pe care și l-a clădit prin calități de excepție. Noi suntem
onorați că îl avem aici, cu noi. Și încă o dată ”da”, ducem România cu noi peste tot în lume. Ce
alte personalități din America ați cunoscut și apreciat?

Romanian Journal • New York

1 august, 2018

l

PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

gh.P.: Când am venit prima dată în SUA, convins de Viorica (ea traversând Oceanul de mult
mai multe ori ca mine, fiindcă o chema Marco george, nepotul nostru iubit), am crezut că nu
cunosc pe nimeni. Apoi, așezându-mi amintirile, mi-am dat seama că nu sunt singur printre
americani. O cunoșteam pe Sanda golopenția, dar și pe profesoara gail Kligman, care,
înainte de 89, a făcut o cercetare profundă în Maramureș, la Ieud, publicând o carte
fundamentală, ”Nunta mortului”, despre care am scris la timpul potrivit. gail a fost studenta lui
Mircea Eliade. Teza de doctorat despre călușari, susținută la Universitatea din Chicago, are o
prefață scrisă de Mircea Eliade. gail este profesoară la University of California, din Los
Angeles, iar anul trecut, 2017, i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este cetățean de onoare al comunei maramureșene Ieud. A
fost invitată în Maramureș de savantul Mihai pop, și el născut în acest spațiu. După 1989,
scriitorul Augustin Buzura, pe vremea când era președintele Fundației Culturale Române, a
organizat la Washington o răsunătoare expoziție românească (1999). Dar a inițiat, în
Maramureș, cursuri de limbă, cultură și civilizație românească, în care am fost și noi implicați.
Au venit la cursuri și intelectuali americani. Așa mi i-am apropiat pe grant Harris, directorul
Diviziei pentru Europa a Bibliotecii Congresului, și pe scriitorul Rodney Koeneke. Am realizat
cu domniile lor interviuri, publicate în cartea "Dialoguri în centrul Europei". Că lumea nu-i așa
de mare și prietenii nu se uită o demonstrează și conversația recentă cu grant Harris, care nea facut o invitație la Washington. Ne onorează invitația! Cât despre Rodney, acesta predă la
Stanford University și a inițiat un nou curent poetic în America- FLARF - o modalitate vicleană
de a dezumfla evlavia. Lui i se pare că România conservă în miniatură idealul unei Europe
culturale, de belle epoque. Ideal rar întâlnit în lumea de astăzi. Trăiește în portland, alături de
soție și fiul său.
R.: Cu acest răspuns ați contribuit la o mai aprofundată cunoaștere de către noi a unor
personalități române și americane care v-au traversat și care vă traversează viața. Am
convingerea că mai sunt încă mulți.
gh.P.: Așa este, ați intuit bine. Și ei sunt prietenii mei. Dar vă am și pe voi, cei din jurul revistei
"Lumină Lină". Vorbesc cu prețuire despre finul intelectual Theodor Damian. În 20 iulie, cu
prilejul lansării cărții mele "Ochii Basarabiei", în Salonul Literar "Mihai Eminescu" de la
reședința domniei sale, l-am reîntâlnit, după 40 de ani, cu emoțiile firești, pe criticul și istoricul
literar M. N. Rusu, care mi-a marcat studenția literară, fiind o energie critică recunoscută de
generația sa. Mi-a reamintit că a prezidat un juriu ce m-a premiat pentru poezie, la revista
"Amfiteatru", în 1977. L-am regăsit cu același spirit lucid de evaluare a valorii. Ne-am amintit
de marele poet Nichita Stănescu, de care l-a legat o frumoasă prietenie. pentru mine, Nichita
a rămas poetul care a reconfigurat poezia românească a ultimei jumătăți de secol XX. Nichita
Stănescu a fost de două ori în satul meu natal, Desești, iar urmele sale se regăsesc în cartea
"Călătoria îngerului prin Nord", în Serile de poezie "Nichita Stănescu" și în sala care îi poartă
numele, la Desești, în Maramureș. Vorbind despre Nichita Stănescu, M. N. Rusu mi-a făcut o
surpriză. Mi-a arătat 10 portrete celebre ale marelui poet (o fotografie făcută în Maramureș), și
mai multe autoportrete transpuse într-un mod inedit pe pânză. Se preconizează ca această
zestre intelectuală să ajungă în Maramureș, convertindu-se într-o expoziție. Va fi cu adevărat
un eveniment. Apoi, pe domnia ta, Mariana Terra, care mi-ai spus: ”Sunt româncă prin tot
ceea ce fac, inclusiv la New York”. Este momentul să mulțumesc pentru acest interviu, a
cărui idee s-a configurat în Salonul Literar al părintelui Damian. Aproape ne este și Nicole
Smith, profesoara din Baia Mare, care de 25 de ani face parte din comunitatea românească
de la New York. Nu-i uit pe domnii Cristian pascu, pe Ștefan Benedict, pe Doru Tzaganea sau
pe doamnele Elena Mitru sau Elena Anițului, cu faimoasa Școală de duminică, în care copiii
învață limba română, învață despre port și tradiții. Cu voi sunt în legătură de suflet și vă
definesc ca prieteni care ați dus România cu voi într-o mare metropolă a lumii.
R.: Vă mulțumim pentru vorbele calde, pentru aprecieri. Ele au o mare valoare în sufletul nostru.
Trecând acum la alt subiect, ne-ar interesa părerea dumneavoastră despre situația din România.
gh. P.: Ca editorialist la cotidianul "graiul Maramureșului", îmi exprim părerile despre situația din
România. Evaluez suficient de lucid starea țării mele, neuitând niciodată contextul devenirii
istorice. Mai ales probele grele puse în veacul trecut. Cu urmări până în ziua de astăzi. Nu
exclud nici poticnirile guvernanților, dar caut să decupez partea care ne definește. Mai ales
dorința românului de mai bine. Odată cu deschiderea spre lume, românii au posibilitatea să-și
compare țara cu alte țări. Evaluarea de multe ori nu este cea dorită și corect estimată.

împreună cu membrii cenaclului Mihai Eminescu
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Sunt multe fisuri chiar în democrație, constat o gâlceavă politică dăunătoare ieșirii din
crisalidă. Caut prin scrisul meu jurnalistic să observ și partea ziditoare a țării. Avem o mare
nerăbdare de a ajunge din urmă țări cu alt destin istoric. Dar starea națiunii mele nu este cea
mai bună. Nu voi înțelege niciodată furia cu care s-a favorizat ruinarea economiei, dereglarea
educației și lipsa de reanimare a sănătății. Din păcate, tinerii români fac performanță în SUA
sau alte țări. Mă îngrijorează și mă doare exodul inteligenței românești, care este fără
precedent și cu grave urmări pentru destinul României. Nu am un antidot la acest fenomen.
Dar încă mai sper într-o generație tânără de politicieni, cu luciditate, cultură politică și
inteligență diplomatică. până atunci, mă refugiez în titlul unei cărți scrise de istoricul gheorghe
I. Brătianu, care a preluat din spusele lui Ferdinand Lot: ”o enigmă și un miracol, poporul
român”. Și eu sper într-un miracol!
R.: Ați spus că aveți speranță ”într-un miracol”! Vă rugăm să elaborați.
gh.P.: Nu am la îndemână cele mai iscusite pârghii pentru a întrezări progresul poporului român.
Dar constat că este nevoie de o viziune asumată a guvernanților, de o cultură politică
pragmatică și o diplomație eficientă. Mă îngrijorează, nu numai în România, mediocritatea
unor lideri. De care depinde soarta țărilor, Europei și lumii. Nu strică să ne inspirăm din
modelele istoriei apropiate, care au salvat țara. Mai ales acum, în Anul Centenar, când cinstim
unirea provinciilor românești cu Regatul României. Aici se potrivesc de minune inteligența și
tenacitatea unor lideri români unioniști, care au electrizat comunitățile românești din America
anului 1918. Vasile Lucaciu, Vasile Stoica, Epaminonda Lucaciu, Ioan Moța au ajuns până la
Casa Albă, lămurind liderii de atunci ai Satelor Unite, inclusiv pe președintele Wilson, că e
nevoie de România Mare, pentru stoparea bolșevismului din răsărit. Cât despre progresul
poporului român, cred în proverbul auzit în pruncie: numai după muncă poți aștepta răsplată.
Nimic nu cade din cer! Și mai cred că tinerii români, instruiți în Europa apuseană și în America,
să-și găsească locul în România. Să dea alt contur țării. Așa cum se întâmpla cu generația
anului 1848. Am menționat că fiica mea, Ioana, locuiește în America și că are un băiat, Marco
george. Mi-ar plăcea ca acesta să iubească România și să vorbească limba română. Nepotul
meu este viitorul meu, al nostru și, paradoxal, se află în Statele Unite.
R.: Sunteți un om credincios, domnule Pârja. Ce rol credeți că are credința în viața de zi cu zi a
oamenilor?
gh. p.: Când formulam răspunsurile la întrebările puse, aveam pe masă o carte mică, dar extrem
de sugestivă pentru rolul credinței în viața omului. Este vorba despre cartea "Cu Biblia în
America", a poetului și prietenului Ioan Alexandru. pe copertă este fotografia poetului, în
calitate de senator al României, cu Bill Clinton, pe atunci președintele SUA. Ioan Alexandru
participa la Săptămâna de Rugăciune a Americii. Scria senatorul-poet: ”Avem nevoie de
rugăciunea dumneavoastră! Cu cât ne rugăm mai mulți, cu atât sunt șanse mai mari ca ruga să
fie auzită”. Există o țară pe lume care se roagă la nivel național, anual. Cred și eu ce spunea
Ioan Alexandru: "Ne întâlnim în America nu cu transfugi, nu cu azvârliți din neamul nostru, ci cu
frați. Cei care au luat drumul pribegiei nu și-au părăsit patria, ci au venit într-un acasă al lor". Nu
întâmplător relația mea cu America s-a făcut în mod profund, prin intermediul unui preot român,
a unui teolog și scriitor de marcă. Numele lui este Theodor Damian. Credința este salvatoare în
momente de răscruce. Ce este omul fără Dumnezeu? Cred în modelarea omului prin credință,
care include preceptele morale. Am văzut și bisericile americane, care adună oameni, dar eu
am aproape bisericile noastre, ca roua de lemn și lacrimi.
Este greu, dacă nu imposibil, să atingi cu mâna sufletul omului. Cei care au decis să trăiască
în afara României, din varii motive, îmi place să cred că au luat patria cu ei și nu uită că Limba
Română este patria noastră, cum spunea Nichita! Încolo, Dumnezeu să binecuvânteze și
România și Statele Unite!
R.: Mii de mulțumiri pentru interviul de substanță pe care ni l-ați acordat. Cu oameni ca
dumneavoastră, cu din ce în ce mai mulți oameni ca dumneavoastră, românii ar putea spera
să realizeze încet, dar sigur, o țară prosperă și un viitor mai bun pentru ei și pentru cei ce vor
urma. Chiar dacă asta s-ar numi miracol. Vă mulțumim, domnule Gheorghe Pârja, și vă dorim
la mulți ani, sănătate și putere de muncă spre binele nostru, al celor care vă apreciază și al
tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei.
prof. Mariana Terra
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A fost odată…

Până în 1990 am fost o Ţară suverană. Acum suntem o colonie
sub ocupaţie militară străină, o tarabă unde multinaţionalele
vând „mărgele” românilor şi îşi însuşesc bogăţiile Neamului
Românesc. România de astăzi este plină de ruinele industriei
ceauşiste, pustiită şi cu bătrâni însinguraţi, abandonaţi de statul
român în locuri unde altădată erau localităţi. Reportajul pe care
vi-l prezentăm merită toată atenţia, concluziile fiind lăsate la
alegerea Măriei Sale cititorul. (Ion Măldărescu)

Industria secretă a lui Ceauşescu, adusă în paragină
Rachete care ajung în spaţiu, avioane supersonice, reactoare
nucleare sau baterii pentru telefoanele mobile. Pe scurt, tot ce
înseamnă tehnologie de ultimă generaţie se fabrică, în prezent,
cu metale rare. Asta pentru că titanul, zirconiul, telurul, germaniul,
litiul şi molibdenul sunt mai rezistente decât metalele clasice şi
transportă mai rapid căldură şi electricitate. România este una
dintre puţinele ţări din Europa care deţine resurse naturale de
titan şi de zirconiu. Nivelul rezervelor a fost şi este secret de
stat. Reporterii emisiunii „Din interior” au aflat că numai în
judeţul Argeş rezervele de aluviuni care conţin titan şi zirconiu
însumează 370 de milioane de metri cubi.
România a avut, în timpul regimului comunist, o industrie
secretă, am extras şi am prelucrat titan şi zirconiu în scop
militar şi nuclear. Minereul a fost scos din nisipul litoral de la
Grindu Chituc şi din carierele Merisani şi Glogova. Titanul era
folosit în industria aviatică. Din zirconiu s-au fabricat capsulele
în care se depozitează uraniu radioactiv, adică combustibilul
nuclear pentru centrală de la Cernavodă. România era a şasea
ţară din lume, după S.U.A, U.R.S.S, China, Japonia şi Franţa,
capabilă să producă zirconiu pentru centralele nucleare.
Se lucra greu, era o muncă titanică, se făcea cu mari sacrificii.
Se întâmplau accidente.După 90, din cauza dezinteresului
autorităţilor, industria metalelor grele a decăzut. Guvernanţii
care s-au perindat pe la Palatul Victoria au oprit producţia de
avioane şi au amânat construcţia reactoarelor de la Cernavodă.
Aceste decizii au îngropat mineritul şi metalurgia în domeniul titanului şi zirconiului. Aşa se face că, în prezent, România
importă titan şi zirconiu în valoare de milioane de euro, iar
Guvernul, paradoxal, alocă sute de mii de euro ca să închidă
carierele bogate în minereu. Am rămas doar cu ruinele fostelor
exploatări şi cu destule probleme de mediu despre care
autorităţile refuză să vorbească.
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Programul Nuclear Naţional. Ceauşescu îşi dorea o ţară
înarmată
În anii ’60, comuniştii au elaborat cel mai ambiţios proiect al
lor, Programul Nuclear Naţional. Proiectul a prevăzut, în prima
fază, construcţia unei centrale nuclear-electrice la Cernavodă,
cu tehnologie importată din Canada. Florea Dumitrescu a fost
ministru de Finanţe în anii ’70 şi a negociat atunci cu guvernul
canadian. Ambiţiile ţinteau departe. România trebuia să
devină o mare putere nucleară. După ce au intrat în posesia
licenţei de construcţie a centralei nucleare, autorităţile au
decis să fabrice reactoare în ţară. Planul era ca inginerii
români să câştige destulă experienţă ca să poată construi
centrale nucleare în ţările din lumea arabă bogate în petrol.
Obiectivul final al Programului Nuclear era, de fapt, unul militar. În plin război rece, deşi aparent milita pentru pace şi prietenie între popoare Ceauşescu îşi dorea o ţară înarmată.
Programului Nuclear avea însă nevoie de resurse uriaşe. Ca
să funcţioneze, reactoarele de la Cernavodă necesită combustibil, adică uraniu, şi zirconiu. Din zirconiu se fabrică capsulele în care este introdus uraniul radioactiv. În ’73 comuniştii
au înfiinţat Întreprinderea de Metale Rare, o structură condusă
direct de Securitate. Scopul era să descopere zăcămintele de
metale rare.
Uzina de la Vadu. Nisipurile din Delta Dunării, bogate în
minereu de titan şi zirconiu
Satul Vadu, judeţul Constanţa. În apropierea plajei, un colos
de beton domină peisajul. Este tot ce-a mai rămas din uzina
de metale rare. În anul 1984 însă aici se extrăgea titan şi
zirconiu din nisipurile din Grindu Chituc, o limba de pământ
de la malul mării. Uzina a fost construită la Vadu după ce
geologii au descoperit că nisipurile din Delta Dunării sunt
bogate în minereu de titan şi zirconiu. Mineralele au fost
aduse, de-a lungul vremii, de curenţii litorali, şi cu timpul au
format grinduri. Descoperirea a fost pur întâmplătoare. Geologii
căutau apă potabilă pentru oamenii Deltei. Nicolae Panin
este consilier în cadrul Institutului de Cercetare pentru
Geologie Marină. În anii ’70 a lucrat, ca geolog, la proiectele
de foraj din Deltă. „S-a făcut un program întreg de foraje şi sa constatat, în anumite locuri, că există aceste minerale
grele. Primul loc descoperit a fost Sărăturile şi al doilea loc a
fost Chitucul”, povesteşte acesta.
Întreprinderea a fost dotată cu tehnologie unicat, din Australia,
şi putea să prelucreze până la 2,5 milioane de tone de nisip.
Nisipul din Grindul Chituc a fost extras de o dragă, adusă la
faţă locului pe mare. Şanţul săpat, lung de 8 kilometri, este
vizibil şi astăzi. Nicolae Tomuş, directorul tehnic al Institutului
de Cercetare pentru Metale Rare, a fost implicat în proiect.
Proiectul de la Vadu a rămas secret. Nicolae Galbinasu, primarul comunei Corbu de care aparţine satul Vadu, îşi aminteşte
cum satul sau a devenit, peste noapte, un obiectiv de interes
naţional. Zona era împânzită de ofiţeri de Securitate.
Reporterii emisiunii „Din Interior” i-au găsit pe foştii angajaţi
ai uzinei. Surprinzător, aceştia nu ştiu la ce au lucrat de fapt
nici în ziua de azi. După 1990, de uzina s-a ales praful. Întreprinderea de Metale Rare a fost reorganizată de trei ori. Mai
întâi a deveni Centrală Industrială, apoi Regie Autonomă, iar
în anul 1997 s-a tranformat în actuala Companie Naţională a
Uraniului. În acelaşi an, Guvernul a tăiat subvenţiile pentru
minerit, iar uzina de la Vadu a fost separată şi trecută pe linie
moartă. Consecinţele abandonului se văd la tot pasul. Conductele care transportau nisipul de la malul mării, spre uzină,
au fost demontate bucată cu bucată pentru fier. Hoţii au furat
până şi firele din cupru de pe stâlpii de înaltă tensiune.
În anul 2000, o firmă din Constanţa a cumpărat uzina cu
aproape două milioane de euro. Prosidex Rom Srl. a preluat
clădirile şi o parte din utilaje. Acum, fabrică materiale pentru
construcţii. În anul 2012, firma a dat faliment dar, în mod
ciudat, în planul de reorganizare, susţine că are contracte
pentru minereu titanifer. Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale, instituţia de stat responsabilă cu gestiunea resurselor
naturale, crede că acest lucru nu este posibil. Administratorul
firmei, Ştefan Crăciunescu este de negăsit.
În urma exploatării miniere au rămas patru lacuri de steril, iar
autorităţile au dispus ca Grindul Chituc să intre în reconstrucţie
ecologică. Grindu aparţine de judeţul Constanţa, dar este administrat de Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Reporterii
emisiunii Din Interior au întrebat Agenţia pentru Protecţia
Mediul Constanţa, Garda de Mediu Constanţa şi Administraţia
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării dacă au verificat nivelul
radioactivităţii în zonă. În timpul sezonului estival, la Vadu se
face plajă chiar lângă lacurile de steril. Până acum, autorităţile
nu au făcut niciun control şi îşi pasează răspunderea de la
una la alta.

Nisipul de la Glogova conţine cele mai mari concentraţii
din ţară
Comuna Glogova, judeţul Gorj. Un sat sărac în Oltenia care
stă de fapt pe o comoară. Înainte de 1989, Întreprinderea de
Metale Rare a construit o staţie pilot de extragere a minereului
de titan. Nisipul de la Glogova conţine cele mai mari concentraţii
din ţară. Astăzi instalaţiile ruginesc. Cariera de la Glogova a
fost abandonată, în anul 2000, pe motiv că era nerentabilă.
În prezent, Conversmin, compania de stat responsabilă cu
închiderea minelor, are în plan să aloce peste 100.000 de
euro ca să închidă cariera şi să ecologizeze zona. Termenul
de finalizare al lucrărilor este anul 2018. În timp ce Conversmin
vrea să închidă cariera, Agenţia pentru Resurse Minerale
vrea să o redeschidă. Instituţia caută investitori interesaţi de
începerea mineritului. Nici la Glogova autorităţile nu au
verificat nivelul radioactivităţii.

Capsulele cu uraniu pentru funcţionarea centralei de la
Cernavodă, produse în Crangași
Cartierul Crângaşi, zona de nord a Bucureştiului. Un colos
de beton zace abandonat lângă lacul Morii. Sunt ruinele
combinatului Granmetal. Uzina a fost concepută să fabrice
capsulele din zirconiu pentru uraniul radioactiv. Capsulele cu
uraniu sunt în fapt combustibilul nuclear pentru funcţionarea
centralei de la Cernavodă. Anul 1989 l-a prins ridicat pe
jumătate şi aşa a rămas până în zilele noastre. Acum, este
abandonat, iar o parte a curţii sale a devenit herghelie.
Petru Ianc a condus departamentul de Metalurgie al Ministerului
Economiei din anul 1993 până în 2010. Acesta recunoaşte că
Ministerul Economiei nu a făcut nimic pentru salvarea combinatului.
Oficialul susţine că investiţiile au fost abandonate deoarece
construcţia reactoarelor de la Cernavodă intrase în impas.
Grantmetal a fost demontat de hoţii de fier vechi, banii investiţi
s-au dus pe apa sâmbetei. Nuclearelectrica, compania de stat
care gestionează centrala de la Cernavodă, este nevoită să
importe capsule din zirconiu de peste 10 milioane de euro. Fără
produsele din zirconiu, reactoarele care asigură 20% din
producţia de energie electrică a ţării nu funcţionează.

Singurul combinat care a supravieţuit tranziţiei este Zirom
Giurgiu. Întreprinderea este unicat în ţară şi chiar şi în Europa.
Zirom produce şi astăzi lingouri de titan şi de zirconiu pe care le
exportă în Suedia şi Germania. În România nu are piaţă de
desfacere. Combinatul a reuşit să îşi continue activitatea în
condiţiile austere. Furnizorul său de materie primă, uzina de la
Vadu, s-a închis. Grantmetal, combinatul căruia trebuia să îi
livreze lingourile, nu a funcţionat niciodată. Guvernul a investit
2 miliarde de lei vechi în tehnologie, dar în anul 2005, a
abandonat proiectul. Cu liniile de producţie incomplete, specialiştii
de la Giurgiu nu au cedat. Au importat minereu ieftin din Ucraina
şi au vândut produse scumpe, de calitate, în străinătate. Recent,
Zircom a obţinut finanţare din fonduri europene de şapte milioane
de euro, iar anul viitor, combinatul îşi va deschide o secţie
pentru realizarea produselor finite din titan. Industrie nu mai
avem, dar am rămas cu specialiştii. Unii dintre ei sunt astăzi
cercetători la Institutului Naţional pentru Metale Neferoase şi
Rare şi se pot lăuda cu realizări importante. Inginerii au pus la
punct tehnologia necesară fabricării bateriilor ultramoderne pe
bază de litiu, un metal rar, indispesanbil industriei telefoniei
mobile şi industriei auto. Dar statul român nu este interesat să
dezvolte proiectele lor.
Directorul institutului, Teodor Velea, a propus Ministerului
Economiei, să înceapă, în parteneriat public-privat, construcţia
unei fabrici de baterii pe bază de litiu pentru uzineleDacia şi
Ford. Concret, nu s-a construit nimic. Inginerii au mai realizat,
în premieră naţională, implanturi dentare făcute din titan. Zeci
de români poartă deja implanturi fabricate din acest metal foarte
rezistent. În timp ce România ignoră realizările specialiştilor săi
şi îşi închide industria minieră, statele din Occident se străduiesc
să se aprovizioneze cu metale rare. Japonia a descoperit un
zăcământ pe fundul Oceanului Pacific, iar Rusia vrea să deschidă
o carieră, în valoare de un miliard de dolari, în apropierea
Oceanului Arctic. China, ţară care deţine 97% din rezervele
mondiale, ameninţă că va interzice exporturile. Specialiştii
Institutului de Cercetări pentru Metale Rare susţin că România
ar putea să devină un furnizor important de resurse la nivel european.

În 2013, din grandiosul Program Nuclear al României au rămas
doar ruine, utilaje ruginite şi probleme de mediu ignorate. În loc
să încaseze miliarde de euro, Guvernul cheltuieşte sute de mii
de euro ca să închidă cariere cu zăcăminte preţioase. Dacă
înainte ţara noastră a concurat cu marile puteri ale lumii la prelucrarea metalelor rare în scop nuclear, acum, în domeniul
tehnologiei de vârf, nu mai contăm.
www.art-emis.ro

Romanian Journal • New York

Fugi deochi, dintre ochi…

Una dintre superstițiile adânc înrădăcinate în conștiința
poporului român – dar întâlnită și la multe alte popoare –
este credința în deochi. Deochiul este privit de cele mai
multe ori ca fiind o boală datorată puterii vătămătoare pe
care o poate avea o privire malefică. Credința în deochi
are o istorie milenară care “urcă în vremile vechi până la
indieni, care numesc deochiul drichti-docha”.(1) În vechime,
teama oamenilor de puterea pe care o poate avea o
privire stăruitoare – admirativă sau invidioasă – era
prezentă la popoare din aproape întreaga lume antică (în
Franța, Polonia, Scoția) dar mai cu seama în tările din
bazinul mediteranean (Grecia, Turcia, Italia, Spania) și în
cele din Orientul Mijlociu.
În Italia “napolitanii dau cel mai mare crezământ jettaturei.
Pliniu vorbind de vrăjitorii Iliriani, zice că privirea lor
amețea și putea aduce chiar moartea.(…)
În Africa (Abisinia) credința deochiului e iarăși răspândită.
Un om mai de seamă, când vrea să bea, trebuie ca un
servitor să-i ție înaintea ochilor o pânză ca să-l acopere
de ochii cei răi.(…) Arabii cred și ei în deochi. Evreii cei
habotnici merg mai departe, ei acoperă mâncarea lor și
scot numai bucăți-bucăți spre a nu fi deocheați. (…) Turcii
au și ei această superstițiune. Pentru ca copiii lor să nu
fie deocheați, li se atârnă de cap o scufiță albastră.
Spaniolii au mers și mai departe cu credința. Abatele
Migne ne spune că un spaniol avea ochii atât de ageri
încât uitându-se fix la ferestrele unei case, îi spărgea
geamurile.”
Românii cred că deochiul poate fi făcut involuntar sau cu
bună știință și că se manifestă îndeosebi prin dureri de
cap, slăbiciune, stare de vomă, căscat continuu și febră la
oameni, prin veștejire la plante și prin ” tânjeală la animale”.
Ei cred de asemenea că toți oamenii pot cădea victime
ale deochiului dar că cei mai expuși sunt copiii, fetele
tinere și frumoase și de asemenea femeile însărcinate
sau lăuze.
Metodele de a te apăra împotriva deochiului sunt numeroase.
Cel mai răspândit obicei – întâlnit chiar și în zilele noastre
– este acela de a purta un șnur sau o fundiță roșie la
încheietura mâinii sau la gât. Se crede de asemenea că
orice obiect din aur sau din argint purtat la gât, la urechi
sau la mână poate să anihileze energia negativă a
deochiului. Obiceiul de “a-ți scuipa în sân” sau de “a
scuipa de trei ori la rând” copiii mici zicânduli-se “să nu-ți
fie de deochi” e și el des întânit.
Tot pentru a proteja copiii împotriva deochiului românii din
Moldova și din Muntenia fac pe fruntea copiilor frumoși un
semn – un simplu punct sau o cruce – cu un tăciune, cu
tină, cu cenușă sau chiar cu cerneală (benghi sau zbenghi):
“Benghiul se face astfel: se ridică piciorul drept cu călcâiul
întors îndărăt în sus, iai cu degetele puțină tină de pe
călcâi, o frămânți cu scuipat și cu frământătura aceasta îi
faci copilului în frunte un punct rotund cât ține buricul
degetului arătător.” . Acest ritual poate fi însoțit de cuvintele:
“Fugi deochi
Dintre ochi,
Că vine Mama, suflet îndărăt,
Și cum vine te’nghite
Și te prăpădește.
Ce te-a făcut,
Ca Dumnezeu
Ce te-a lăsat,
Și tu (numele) să rămâi
Luminat
Și curat
Ca argintul strecurat;
Ca maică-ta,
Ca steaua în cer,
Amin !”
Un obicei asemănător se practica încă pe la sfârșitul
secolului al XIX-lea: pentru a nu fi deochiat un copil se
spunea că e bine să-l lingi cu limba între ochi, să scuipi
de trei ori în trei părți și să zici:
“Linge oaia mielișorul,
Ling și eu pe… (numele);
Între gene
Între sprâncene,
De deochi,
Între ochi.”
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Cei care nu reușeau să se protejeze de “privirile cele rele”
și erau deocheați trebuiau să recurgă la ritualuri magice
destinate să vindece răul.
“Pentru a se vindeca de deochi fie pe un om sau un
animal, se procedează în patru moduri:
a) Se sting cărbuni;
b) Se descântă;
c) Se pun ouă la stele;
d) Se toarnă plumb ori ceară.”
Mihail Canianu descria fiecare dintre aceste practici în
studiul “Din psichologia poporană: Deochiul și faptul”
publicat în anul 1893:
Stinsul cărbunilor
“Descântătoarea ia într’un pahar ori alt vas apă neîncepută
în care stinge nouă cărbuni aprinși, numărându-i îndărăt,
și anume: mai întâi zice 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se stinge
apoi pe 1; apoi se numără iarăși 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și
aruncă iarăși pe cel din urmă în vas; și tot așa până se
epuisează toți cărbunii. În unele părți din Moldova, stingerea
cărbunilo nu e însoțită de nici un descântec, în unele însă
da. În Muntenia, stânsul cărbunilor e însoțit de următoarele
vorbe:
După cum se sting cărbunii,
Așa să se stingă deochiul !
(…) Dacă cărbunii cad în fundul vasului, bolnavul a fost
deochiat; iar dacă rămân de-asupra dânsul nu a fost
deochiat, sufere de altă boală. Din apa în care s-au stins
cărbunii, îi dai bolnavului să bea puțin și se mai spală
puțin capul și restul se varsă afară.”
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Pusul ouălor la stele
Un ritual interesant de înlăturare de înlăturare a deochiului
era acela “de a se pune ouă la stele”:

“Se ia un ou proaspăt, ouat dacă se poate chiar în ziua
aceia și se sparge, turnându-se conținutul într’un pahar în
care se pune și puțină apă neîncepută. Să se observe ca
gălbenușul să nu se amestece cu albușul și cu apa. Mai
pui și puțin calaican (sulfat de fier) și acest amestec, cum
se înserează, îl pui în streșina casei, ori afară în curte la
stele. Apoi, după ce s’a liniștit lumea și cu toții s’au culcat,
cam pe la miezul nopții, ieși în curte, iei paharul în mână
și-ți fixezi privirile numai la o singură stea. Mai ai grije să
iei și un semn de la copil, bunăoară scufița; le ții într’o
mână și cu cealaltă netezești paharul și scufița cu niște
fire de mătură părăsită. În acest timp spui descântecul de
deochi de trei ori.
Toate stelele să stea
Numai steaua lui (se spune numele)
Să nu stea
Să umble
Cruciș
Și de-a curmeziș
Să-i aucă leacul lui (se spune numele)
Și-n ou să-l puie.

Lași paharul până dimineață în curte și dimineața îl iei în
casă și cu conținutul lui faci o plastură copilului pe care io aplici pe pântece. Mai faci și patru semne pe fața
copilului în formă de cruce. Dacă oul s-a închegat în
pahar e semn că descântătorul are dar și că bolnavul se
va vindeca. Peste zi se face o scăldătoare copilului din
următoarele buruiene: Odolean, Apărătoare și Muma
Pădurei. După care copilului îi trece definitiv deochiul.”

Descântecul
Arsenalul de ritualuri practicat de „babele pricepute”
pentru „vindecarea deochiului” e impresionant de vast. În
satele românști “nu era zi lăsată de la Dumnezeu, să nu
vezi în casa babelor descântătoare, săteni și sătence,
aducând strachina cu mălai, puișorul de găină sau câțiva
gologani pe descântece, pe farmece sau pe leacuri” (3).
Iată cum se desfășura prin unele locuri din Muntenia un
astfel de ritual:
“În unele părți din Muntenia de câmp, dacă bolnavul e om
mare, se obicinuiește ca singur să adune dimineața pe
nemâncate și fără să vorbească cu nimeni, rouă, cu care
se duce la trei femei din sat să-i descânte. În acest caz i
se decântă de fiecare femeie de trei ori cu câte un pai de
mătură părăsită.
Dacă deochiul e învechit însă, nu ajunge numai descântecul
cu cărbunii. În cazul acesta, după ce se sting cărbunii în
apă neîncepută, se mai pun în oală 9 noduri de la 9 fire
de paie ori stuf, luate din streșina casei, cenușă luată de
9 ori cu vârful cuțitului și un ac cu o ață înodată de 9 ori.
Apa se fierbe cu toate obiectele în ea, apoi se toarnă
într’o strachină, avându-se grijă a se pune oala în ea cu
gura în jos, și să stea până se mai răcește. După acestă
operație bolnavul se spală de trei ori de-arândul peste tot
corpul.
Multe descântătoare obicinuiesc a descânta apa cu cărbunii
și cu o crenguță de mătură găsită, cu un fus ori cu un fier
ruginit. În loc de apă de poate descânta și cu rachiu. Se
descântă de trei ori și mai cu seamă dimineața pe nemâncate.”

Topitul plumbului
Acest ritual se practica doar în cazurile grave, în care descântecele nu fuseseră de ajutor:
“Dacă nici descântatul cu punere ouălor la stele nu ajută,
atunci se topește o bucată de plumb care se toarnă
într’un pahar mare cu apă. După ce stă puțin se formează
– spune credința – o figurină în chip de om. În acest timp
se pronunță, de către acela care execută această operațiune,
o formulă sacramentală, în următorul cuprins:
Fugi, că fug, fug, fug,
De cap o să te apuc.
Și te-oi tăvăli
Și te-o morosci,
Prin toate gunoaiele,
Curate,
Și necurate.
Să crapi,
Să răscrapi.
Să te topești,
Să te răstopești.
Hodru,
Modru,
Să te duci în codru,
Acolo să rămâi,
Și’nnapoi să nu mai vii.
Ptiu! (scuipă)

Numai prin faptul că toarnă plumbul îi și trece bolnavului.
În lipsă de plumb se poate turna și ceară galbenă. După
ce se isprăvește, apa se toarnă la o răspântie, iar plumbul
ori ceara, după ce se topesc dinnou – să nu rămâie chipul
vrajei – se conservă sub formă de boț pentru alte dăți.”
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INTELIGENTII LUMII

Kim Ung Yong: Admis la universitate la 4 ani. Nascut in 1962,
este cel mai inteligent om din lume.
A intrat in Cartea Recordurilor cu
un IQ estimat la 210. La varsta de
patru ani era capabil sa citeasca
in japoneza, coreeana, germana
si engleza. La cinci ani, rezolva
ecuatii diferentiale si calcule cu integrale. Mai tarziu, invitat la o televiziune japoneza, si-a demonstrat
fluenta in chineza, spaniola, vietnameza, tagalong, germana, engleza, japoneza si coreeana. La
trei ani, cand alti copii sunt fascinati de cartile de colorat, Kim a
fost invitat sa participe la cursurile de fizica ale Universitatii
Hanyang, iar la sase ani isi petrecea timpul alaturi de savantii de
la NASA. A lucrat aici pana in 1978, cand s-a reorientat, alegand
ingineria civila, domeniu in care si-a luat doctoratul. I s-a oferit
ocazia sa studieze la cele mai prestigioase universitati din Coreea,
dar a ales o universitate de provincie, unde lucreaza si in prezent.

Gregory Smith: Nominalizat al
Premiului Nobel la 12 ani
Nascut in 1990, Gregory Smith a
invatat sa citeasca la doi ani, iar la
10 era deja student. Totusi, geniul
este doar o parte a vietii lui Gregory.
Cand nu devoreaza orice carte ii
cade in mana, baiatul bate Globul
in lung si-n lat ca activist pentru
drepturile copiilor. Este fondator al
International Youth Advocates, o
organizatie care promoveaza pacea si buna intelegere intre tinerii
din intreaga lume. S-a intalnit cu Bill Clinton si Mihail Gorbaciov si
a tinut discursuri la ONU. Pentru toate acestea, Gregory a fost
nominalizat de patru ori (!!!) la Premiul Nobel pentru Pace. Ultima
lui realizare? Si-a luat permisul de conducere.

Akrit Jaswal: Chirurg la sapte
ani. Cu un IQ de 146, Akrit a fost
desemnat cel mai inteligent copil
din India, tara cu peste un miliard
de locuitori. Akrit a intrat in atentia
publica in 2000, cand a realizat
prima operatie chirurgicala. Avea
doar sapte ani, iar pacienta lui, o
fetita de opt ani, suferise arsuri
grave la una din maini, astfel ca
degetele sale erau lipite unul de
celalalt. Desi Akrit nu avea cunostinte medicale, a reusit sa-i desprinda degetele, astfel ca fetita
si-a putut folosi mana din nou. In prezent, studiaza la Universitatea
Chandigarh din India si sustine ca este pe cale sa descopere
un leac impotriva cancerului.

Michael Kevin Kearney: Absolvent
de facultate la 10 ani, profesor la
17 A devenit cel mai tanar absolvent
de facultate, la varsta de 10 ani. In
2008, a castigat varianta americana
a jocului de cultura generala "Vrei
sa fii miliardar?". Nascut in 1984,
Michael a vorbit pentru prima data
cand avea patru luni! La sase luni,
i-a spus medicului sau pediatru:
"Am o infectie la urechea stanga",
iar la zece luni deja stia sa citeasca.
La patru ani lua punctaj maxim la un prestigios test de matematica,
iar la sase ani termina liceul. A urmat Antropologia la o universitate
americana, pe care a absolvit-o la doar 10 ani.

Saul Aaron Kripke: invitat sa predea la Harvard inca din timpul
liceului. Fiul unui rabin s-a nascut in 1940, la New York si a
crescut un Omaha. Cand era in clasa a patra, a descoperit
algebra, iar cand se afla inca in scoala primara stapanea deja
geometria si se apuca de filosofie. In adolescenta, a scris o serie
de eseuri care ulterior s-au transformat in studii de logica formala.
Pentru unul dintre acestea a primit invitatia sa predea la Harvard,
oferta pe care a refuzat-o, motivand: "mama a spus ca ar fi cazul
sa termin mai intai liceul si apoi sa merg la facultate". Kripke
este laureat al Premiului Schock, echivalentul Nobelului in
filosofie. Este considerat cel mai mare filosof in viata.

Pusti de 9 ani, inginer angajat cu
acte la Microsoft! - La prima vedere
este un pusti normal. Sta in Macedonia si este pasionat de calculatoare ca orice copil de varsta lui...
insa Marko Calasan are ceva ce
alti copii nu au: o diploma de administrator de sistem si o slujba
de inginer la Microsoft. Calasan
si-a obtinut prima diploma recunoscuta de Microsoft, cea de
administrator de sistem, la varsta
de 6 ani. Recunoaste ca petrece cam 4 ore pe zi in fata calculatorului, insa se intampla ca, atunci cand este pasionat de
ceva, sa stea si cate 10 ore. Potrivit site-ului sau, Marko a
inceput sa citeasca la varsta de 2 ani, si-a instalat primele
programe pe calculator la 5 ani si tot atunci a inceput sa lucreze
- voluntar - ca administrator de sistem pentru ONG-uri.
Pentru ca petrece atat de mult timp in fata calculatorului Marko
a obtinut permisiunea de la guvernul macedonean sa mearga
la scoala atunci cand are timp. Si face acest lucru atunci cand
scapa de la ore.... pentru ca este si PROFESOR! Le preda
elevilor de 8-12 ani lectii de informatica.
Fraser Doherty - la 14 ani a facut o avere din... gem
Cei mai multi antreprenori tineri fac averi din site-uri web de
success. Scotianul Fraser Doherty a gasit insa o metoda
traditionala de a se imbogati peste noapte. La 14 ani a inceput
sa faca gem, inspirat de retetele bunicii. La 16 a renuntat la
scoala ca sa lucreze full-time la fabrica SuperJam. Acum vinde
in jur de 500.000 de borcane de gem pe an, adica 10% din
piata de dulceturi a Marii Britanii. Baiatul are o avere estimata
la aproape 2 milioane de dolari.

Milan Karki - la 18 ani a inventat
un panou solar din par uman in valoare de numai 23 de lire. Baiatul,
originar dintr-un sat din Nepal, spune
ca panoul solar este o sursa ieftina
si ecologica de energie. Acesta este
de parere ca parul uman este un
bun conductor si ca va revolutiona
industria energetica. Parul inlocuieste
siliconul, un ingredient destul de
scump folosit la constructia panourilor
solare, asa ca dispozitivele vor fi construite la preturi mult mai mici
si vor fi accesibile comunitatilor fara acces la o sursa de energie
electrica. In Nepal, una dintre cele mai sarace tari ale lumii, accesul
la energie electrica este foarte restrans.

Jordan Romero - la 13 ani a cucerit Everestul
Jordan Romero este cea mai tanara persoana care a cucerit
cel mai inalt munte din lume. A pornit in aventuroasa calatorie
impreuna cu tatal sau, iubita lui si o echipa de alpinisti profesionisti.
Pentru ca Jordan era prea tanar, nu au fost lasati sa escaladeze
Everestul prin Nepal, asa ca au ales un traseu din China, mult
mai dificil. In plus, la numai 9 ani, baiatul a cucerit Kilimanjaro.

Cameron Johnson - la 19 ani si-a vandut site-ul pe o suma
formata din sase cifre. La numai 15 ani, Cameron Johnson castiga
intre 300.000 si 400.000 de dolari pe luna din afaceri cu site-uri
web. La 19 ani isi vindea una dintre paginile electronice pentru o
suma formata din sase cifre. in dolari, pe care nu a vrut sa o faca
publica. Totul a inceput cand, la 9 ani, lui Cameron i-a venit ideea
de a vinde felicitari electronice, facute chiar de el in Photoshop.

Deitrich Ludwig - la 16 ani a construit singur o masina electrica.
La varsta la care majoritatea adolescentilor invata sa conduca,
un baiat din Monclova, Ohio, a construit singur un Chevrolet S10 electronic din 2000. Deitrich a inlocuit motorul in patru cilindri
al masinii cu unul electric, fara emisii de gaze.
Thiago Olson - la 17 ani a construit
in pivnita casei lui un dispozitiv
nuclear. Colegii l-au poreclit "Cercetatorul nebun". Si pe buna dreptate! Thiago a construit in pivnita
casei lui din Oakland Township
un reactor de fuziune nucleara. 1.000 de ore de studiu si
lucru, timp de doi ani - atat s-a
chinuit baiatul sa contruiasca dispozitivul care, la o scara mica,
creaza o fuziune nucleara.
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Jonathan James - la 15 ani a reusit sa "sparga" sistemul
NASA. Adolescentul si-a castigat faima dupa ce a devenit
primul minor condamnat pentru infractiuni informatice. Baiatul a
stat sase luni in arest la domiciuliu, la varsta de 16 ani. Pentru
inceput, Jonathan a reusit sa intre in sistemul uneia dintre
agentiile Departamentului de Aparare al Statelor Unite care se
ocupa cu depistarea si combaterea, printre altele, a atacurilor
nucleare, biologice sau chimice impotriva SUA. Apoi a reusit sa
sparga codurile NASA si sa fure din sistem tehnologie software
in valoare de aproximativ 1,7 milioane de dolari. Cei de la
NASA au fost nevoiti sa inchida toate sistemele, pentru un cost
de 41.000 de dolari. Jonathan James s-a sinucis in 2008.

Evan Graham - la 16 ani stie pilota cinci tipuri diferite de avioane.
Si-a sarbatorit cea de-a saisprezecea zi de nastere pilotand
singur cinci tipuri diferite de avioane: un WWII L-4 Piper Club, un
R-22 Robinson, un Cessna 150 Aerobat, un Robinson 44 Raven
II si un Cessna 150-150 sin 1965. Totul in numai in doua ore.
Alia Sabur - la 18 ani a devenit
cel mai tanar profesor universitar.
Alia Sabur lucreaza full-time ca
profesor la Universitatea Konkuk
din Coreea de Sud. Fata a intrat
la facultate la varsta de 10 ani, urmand cursurile Universitatii Stony
Brook, iar la 11 ani a devenit membru al Orchestrei Rockland Symphony. Alia canta la clarinet si stie
sa citesca de la varsta de 2 ani.
Oscar Selby - geniu al matematicii
si consilier al ministrului de finante - Oscar, un copil de 7 ani
din Anglia, este cotat drept unul
dintre cei mai inteligenti copii din
lume. Este atat de destept, incat
micutul si-a permis sa ii dea cateva
sfaturi extrem de pertinente ministrului de finante, in legatura cu
redresarea economica a tarii.

Hamad Al Humaidhan, Micutul "Picasso" - este vorba despre
un baiat din Kuweit, care a fost catalogat de specialistii englezi
ca fiind un adevarat geniu al artei. Cu toate ca nu a vazut niciun
tablou al lui Picasso, operele micutului Hamad seamana extrem
de mult cu picturile maestrului spaniol.

Charlie Vaughan - la doar 10 ani are solutia pentru curatarea
de petrol a Golfului Mexic -este considerat de jurnalistii americani
un mic geniu, dupa ce a venit cu o idee salvatoare pentru
curatarea petei de petrol din Golful Mexic. Intr-un filmulet pe
care l-a trimis televiziunii americane Fox News, Charlie Vaughan
demonstreaza specialistilor de la British Petroleum, compania
responsabila pentru dezastrul ecologic produs in Golful Mexic,
ca au la indemana o solutie foarte simpla pentru a pune capat
poluarii din zona - nu au nevoie decat de o farfurie din otel, o
cheie si un robot subacvatic.

Elise, geniu la trei ani, cu un IQ de 156! - o fetita din Marea
Britanie a devenit cea mai tanara membra a societatii MENSA,
care ii grupeaza pe oamenii cu cel mai mare IQ din lume, asta
pentru ca Elise are un coeficient de inteligenta cum numai 2%
dintre pamanteni mai au. Pe sleau, e chiar un geniu. Desi
incantati, parintii Elisei sunt usor speriati de fata lor super
desteapta. La numai 9 ani a inventat o aplicatie pentru iPhone Un pusti din Singapore a creat o aplicatie pentru iPhone, folosita
acum de 150.000 oameni. Baietelul stie sa foloseasca un
computer inca de la doi ani. Acum se distreaza scriind programe
care depasesc intelegerea a milioane de oameni. Desi a devenit
celebru, baiatul isi vede linistit de calculele sale.
Ethan Bortnick, copilul-minune
al muzicii - Nu exista vreun cuvant
care sa-l descrie mai bine pe
Ethan Bortnick decat "GENIAL".
Micutul, in varsta de numai 9 ani,
poate fi comparat cu Mozart in
ceea ce priveste calitatile sale
muzicale. De la jazz, rock 'n roll
sau muzica clasica, nu este vreun
gen de muzica ce nu poate fi interpretat fara greseala de Ethan.
Micutul geniu spune ca de fiecare data cand urca pe scena nu
vrea sa impresioneze lumea, ci vrea sa se distreze si sa ii faca
pe oameni sa uite de griji si probleme.

24 l 1 august, 2018

SĂNĂTATE

COMPATIBILITĂȚI ALIMENTARE
Bine de știut și de aplicat !

Unul din marile adevăruri ale vremurilor actuale este
reprezentat de faptul că alimentatia a devenit extrem de
haotică. Este un lucru pe care il observăm cu totii, pentru
noi insine sau altii. De cele mai multe ori, obișnuințele
determină oamenii să consume aperitiv, felul 1, felul 2,
desert, fructe, băuturi – toate la o singură masă ! Practic
se crează un adevarat dezastru in organism – sistemul digestiv, in complexitatea sa, este dat peste cap intr-un
mod extrem de dur. Pentru a-si reveni si a putea digera,
asimila si excreta reziduurile, el ‘imprumută’ energie din
alte zone – si rezultatul il constituie, in timp, inevitabila
imbolnăvire.
Combinatiile nefaste de alimente au loc, după cum
spuneam, datorită obisnuințelor de alimentatie ‘mostenite’
indeosebi din perioada copilariei. ‘Plăcerea emotională’
dată de un anumit gust sau de senzatia oferită de ‘burta
plină’ este practic un drog pentru creier. In aceste conditii,
el care nu mai poate discerne ce este cu adevărat de
folos corpului si face alegeri emotionale (nu rationale, iar
de intuitive nici nu poate fi vorba). Iar deciziile luate
emotional sunt aproape intotdeauna (auto)destructive.
Aceasta se intâmplă aproape intotdeauna in cazul alimentatiei. E nevoie de oprirea ‘hrănirii emotionale’
datorataă stresului, emotiilor negative, obisnuintelor si plăcerii gustului. Trebuie să
ne punem mintea la contributie si să
facem alegeri alimentare folositoare
pentru corp, pentru a ne recăpăta
sănătatea si vitalitatea.
Haideti să vedem de ce este atât de
importantă o combinare corectă a alimentelor.
Pentru a fi digerat, fiecare tip de
hrană are nevoie de un anume tip
de suc gastric secretat de stomac,
si nu toate sucurile gastrice pot fi
secretate in acelasi timp. Iar asta
deoarece fiecare aliment este digerat
in mod diferit. Alimentele ce contin
amidon – anumiti carbohidrati (orez,
paine, cartofi s.a.) au nevoie de un
mediu digestiv alcalin ce este furnizat
initial in gură de enzima ptialină, apoi de amilaza pancreatică,
ce ajunge in intestinul subtire. Alimentele ce contin proteine
(carne, lactate, alune, seminte si altele de acest fel) au
nevoie de un mediu acid pentru digerare, furnizat de
acidul clorhidric si pepsina.
Cum spuneam si in cazul raportului alcalin-acid, există in
chimie o lege care spune că două medii cu efect contrar acizi si baze (alcalini) - nu pot actiona in acelasi timp. Se
neutralizează unul pe celalalt. De exemplu, dacă mâncăm
o proteină impreună cu un amidon, digestia este ingreunată
sau complet blocată. Ei, ia ghiciti care este una din
mâncărurile preferate ale oamenilor ! Bineinteles, celebra
friptură cu cartofi prăjiti (sau orice combinatie de carne si
cartofi). Gustul este bun, senzatia de satietate – la fel (ce
mai contează somnolenta după o asemenea masă
copioasă – sistemul digestiv consumă din greu energie
din creier pentru a asimila). Iar asimilarea de către celule
este practic extrem de redusă.
Se intâmplă altceva in schimb. Hrana nedigerată fie suferă
un proces de fermentatie (si oamenii incep treptat să se
ingrase) fie suferă un proces de putrefactie (iar oamenii
slăbesc, cu timpul). Asta se intâmplă deoarece hrana
nedigerată constituie un mediu fertil pentru diversi agenti
patogeni (bacterii, viermi) care o descompun, dând nastere
la diverse tulburări digestive. Impreună cu ‘tulburările
emotionale’ datorate stresului si emotiilor negative si cu
alte modalităti de a pierde energie, duc la ingrasare (in
special) sau slăbire. In plus, combinatiile necorespunzătoare
crează exces de aciditate ce face sângele să se ingroase
si să circule mai greu prin vase, consumând astfel mai
mult oxigen (o altă cauză a somnolentei).
Pare o adevărată ‘sperietoare’ alimentatia, nu-i asa ?
Ei bine, chiar nu e asa ! Haideti să vedem cum remediem
situatia – natura ne-a oferit suficiente mijloace !
Să impărtim alimentele in categorii.
I. Prima categorie : Proteine (brânză, ouă, peste, crustacee,
carne, lapte, iaurt, nuci, seminte, soia)
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II. A doua categorie : Carbohidrati (amidonoase) : dovleac,
grâu, porumb (toate cerealele), fasole, orez, linte, pâine,
cartof, produse de patiserie si făinoase, fructe uscate,
zahăr, miere
III. A treia categorie: Vegetale, care pot fi:
- fără amidon si cu un continut mare de apa : varza,
sfecla rosie, broccoli, castravete, vinete, andive, loboda,
gulii, pătrunjel, spanac, nap, salată, stevie, ardei, rosii,
fasole verde
- cu continut moderat de amidon : anghinare, morcov,
mazăre, conopida, ciuperci, telina, sfecla
IV. A patra categorie : Lipide - Grăsimi si Uleiuri (unt, margarina, smântâna, frisca, ulei de floarea soarelui, soia,
porumb, susan, măsline s.a.)
V. A cincea categorie : Iritanti (usturoi, ceapa, praz, hrean,
ardei iute, ridichi, arpagic)
COMBINATIILE CORECTE (compatibilităti) sunt:
I + III (proteine cu vegetale)
II + III (amidonoase cu vegetale)
II + IV (amidonoase cu grăsimi)
III + IV (vegetale, indeosebi cele cu continut mare de apă,
cu grăsimi)
In general, vegetalele se pot combina cu orice, fără nici o
problemă.
COMBINATII INCORECTE (incompatibilităti):
I + II (proteine cu amidonoase)
I + IV (proteine cu grăsimi)
I + I (proteine animale cu proteine lactate, de exemplu)
Din cercetările specialistilor a rezultat că, in cazul unei
combinatii corespunzătoare a alimentelor, timpul necesar
digestiei si asimilarii este de numai 3-4 ore. Organismul
nu cheltuie deci foarte multă energie pentru aceste procese.
În cazul combinatiilor necorespunzătoare acest timp
poate ajunge la 8-12 ore !

In acest interval omul mai ia cel putin o masă; aceste
alimente sunt turnate deasupra celor dinainte, formând o
masă nedigerată, care se acumulează zi de zi, an de an, se
lipeste pe peretii intestinelor si circula prin sânge intoxicându-l - majoritatea bolilor se datorează alimentatiei deficitare.
Cel mai adesea noi mâncăm: cartofi cu carne, peste cu
orez, brânză cu pâine, lapte cu cereale, mâncare gătită,
dulciuri s.a. – acestea fiind total destructive pentru sistemul
nostru intern, fortând corpul să consume multa energie
pentru digestie (care oricum este incompletă). Obisnuintele
alimentare practic ne imbolnăvesc – si ce e mai trist, boli
datorate alimentatiei apar incă de la vârste fragede.
Un reportaj TV prezenta cu mândrie cum copiii sunt ‘innebuniti’ după lapte cu cereale – micul dejun sănătos ‘minune’. Dacă nutritionistii (sau părintii) care recomanda
asta ar sti putină bio-chimie alimentară…..ar fi bine. Ar
preveni inevitabilele complicatii.
Din păcate, nu ne pricepem prea bine la preventie. De
multe ori nu ne interesează cu adevărat să fim sănătosi.
Ce am putea face, totusi ? Cum ne-am putea hrăni corect,
astfel incât celulele noastre să beneficieze intr-o proportie
cât mai mare de nutrienti ?
Iată câteva idei preluate din partea celor ce se preocupă
cu adevărat de propria sănătate:
- la o masă, să consumăm doar un aliment fără continut
mare de apă (proteină sau amidon) impreună cu vegetale
(legume sau salată);
- exemplu: carne sau cartofi cu salată (fără brânză); sau
preparate din soia cu legume (fără carne); sau peste cu
legume (fără carne); sau dovlecel cu salată, s.a.
- să consumăm fructele separat, dacă se poate pe stomacul
gol; dacă nu – la 3 ore după o masă combinată corect;
dacă le vom consuma după o masă cu combinatii incorecte
vor fermenta cu mâncarea nedigerată; asta deoarece ele
nu se digeră in stomac, ci in intestinul subtire, iar dacă
stomacul nu a terminat de digerat masa dinainte, fructele
vor rămâne “prinse intr-o capcană” si incep să fermenteze.

- să bem apă (sau alte lichide – ceai, sucuri naturale - dar
mai bine apă plată, de preferintă cu pH cât mai ridicat
sau alcalină) cu o jumătate de oră inainte de masă sau
cel putin o oră după masă. Acest lucru este necesar
pentru a nu interfera cu lichidele acide secretate de
stomac in timpul digestiei.
- este lipsit de folos să consumăm foarte multe proteine.
Pentru a produce energie, organismul foloseste in primul
rând glucoza si fructoza din fructe, legume, muguri germinati, apoi amidon, grăsimi – si la urma proteine. Deci
‘mitul’ consumului ridicat de proteine este …un mit. E
adevărat că celulele au nevoie de proteine suficiente
pentru a se regenera (unele intră in compozitia membranei,
altele participă la formarea unor enzime) – dar nu
inseamnă ca un consum ‚exagerat’ de proteine garantează
si buna lor asimilare si utilizare.
- dacă trebuie să mâncăm o proteină combinată cu o
grăsime (ex. brânză cu smântână), să consumăm in acelasi timp si ceva vegetal (o salata de legume). Dat fiind că
de obicei grăsimile inhibă digerarea proteinelor, vegetalele
contrabalansează acest efect inhibitor asupra digestiei.
- Să folosim…inlocuitori.
Voi repeta alimentele nocive pentru sănătate, ce ar fi
indicat să fie evitate:
- mâncarea gătită prin fierbere, coacere, prăjire, afumare,
cu combinatii nepotrivite (eventual reincălzită a doua, a
treia zi !)
- se pierd toate enzimele; iar fără ele, digestia e mult ingreunată
- lactate pasteurizate
- pâinea, produsele de panificatie
- produse de patiserie (eventual semipreparate in avans si coapte)
- dulciuri, prăjituri de orice fel
- carnea grasă (porc, gâscă, vânat,
chiar vită)
- alcool, zahăr, sare, uleiuri - rafinate
- băuturi carbogazoase, cafea
- produse conservate, otet alimentar
- gemuri, dulceturi, margarine, murături
Iar acum să vedem cu ce le putem inlocui:
- mâncarea gătită prin fierbere, coacere,
prăjire, afumare, cu combinatii nepotrivite
(eventual reincălzită a doua, a treia zi !)
– o putem inlocui cu mâncare preparată
la abur, cu combinatii potrivite (in 1015 minute e gata); ea trebuie consumată
pe loc, pentru a nu-si pierde nutrientii
- lactate pasteurizate – putem inlocui cu lapte de almonds
- pâinea, produsele de panificatie de orice fel – le putem
inlocui cu pâine din cereale integrale preparată in casă,
fără coacere sau cu pâine Wasa (tartine din orz integral
si secară integrală)
- produse de patiserie (eventual semipreparate in avans
si coapte): nu avem inlocuitor
- dulciuri, prăjituri de orice fel – le putem inlocui cu prăjituri
făcute in casă după regimuri naturiste, respectând combinatiile potrivite
- carnea grasă (porc, gâscă, vânat, chiar vită) – o putem
inlocui cu carne slabă de pasăre sau anumite sortimente
de peste
- alcool, zahăr, sare, uleiuri - toate rafinate – le putem
inlocui cu vin de casă, miere sau zahăr din trestie, sare
marină grunjoasă, uleiuri vegetale presate la rece
- băuturi carbogazoase de orice fel, cafea – le putem
inlocui cu sucuri naturale (preparate de noi) sau apă
plată (cu pH ridicat sau alcalina), decoct de cicoare si
ceai de aloe (un bun inlocuitor al cafelei)
- produse conservate, otet alimentar – le putem inlocui cu
produse congelate si otet de mere si miere
- gemuri, dulceturi, margarine, murături – le putem inlocui
cu paste din fructe preparate in casă, unt vegetal,
crudităti
In plus fată de acestea putem consuma din belsug orice
vegetale, fructe, alune, nuci, seminte si, cu moderatie, alimentele ce fac parte din categoria ‘iritanti’.
Acesti ‘inlocuitori’ asigură in principiu raportul 80% alcalin
– 20% acid al unei alimentatii corecte.
Oare vom ajunge vreodată să ne hrănim corect, respectând
principiile alimentatiei eficiente? Depinde de vise, de
credintă si de dorinta fiecăruia de a le indeplini. Lumea se
miscă incet si greu – dar important e că se miscă!
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Ceaiul de frunze de măslin,
un remediu puternic
vechi de 3.500 de ani

In Biblie, maslinul este supranumit „copacul vietii”.
Vechii egipteni au fost prima civilizatie care a folosit
frunzele de maslin in scopuri medicinale, descoperirile
fiind duse mai departe apoi de catre greci prin celebrul
Hipocrate, „parintele” medicinei de astazi.
Cercetarile in domeniu sugereaza faptul ca frunzele
de maslin ar putea fi intr-adevar un excelent agent antiviral, intrucat s-a dovedit faptul ca blocheaza un
sistem de tip viral dupa momentul infectiei. Acest fapt
pare sa deschida noi oportunitati terapeutice neadresate
inca de antibioticele farmaceutice existente in prezent.
Iata cateva dintre beneficiile importante ale extractului
de frunze de maslin:
– Intareste sistemul imunitar
– Previne bolile virale si gripele
– Calmeaza infectiile in gat, sinuzita si simptomele
de pneumonie
– Vindeca simptomele specifice artritei, psoriazisului,
sindromului de oboseala cronica si racelilor comune
– Actioneaza precum un agent antimicrobian imunostimulator in tratamentul cancerului
– Modifica tiparul infectios in cazul imbolnavirilor cu
virusul HIV, demonstrand potential chiar pentru
vindecarea completa a bolii
– Asigura un puternic efect antibacterian si antimicotic
in micozele piciorului si ale unghiilor, respectiv in
cazurile de infectie cu chlamidia si candida.
– Inhiba progresia osteoporozei
– Sustine eforturile de slabire
– Ofera protectie impotriva declinului cognitiv
Printre proprietatile antiinfectioase ale frunzelor de
maslin se numara si abilitatea de a impiedica productia
si schimbul de aminoacizi intre tulpinile virale si
abilitatea de a inactiva transmisia virusurilor contagioase
pornind de la nivelul membranelor celulare si pana la
sporii externi ai virusurilor infectioase.
Reteta de ceai din frunze de maslin
De-a lungul timpului, frunzele de maslin au reprezentat
inclusiv un simbol al pacii si armoniei, iar efectele
sale terapeutice se incadreaza si ele in tipar datorita
efectelor relaxante si linistitoare. Ceaiul din frunze de
maslin aduce organismului un aport important de antioxidanti puternici impotriva gonoreei, tuberculozei,
virusului influenza, meningitei, hepatitei B, herpesului,
aterosclerozie, botulismului, malariei, ulcerelor stomacale, difteriei, infectiilor urinare si encefalitei.
Cea mai sanatoasa varianta de ceai presupune
folosirea de frunze verzi de maslin deshidratate fortat
pentru a le mentine proprietatile benefice.
Ingrediente:
15-20 de frunze de maslin
200-300 ml de apa clocotita
Instructiuni:
Adauga frunzele la apa clocotita si lasa-le sa fiarba
timp de 10 minute, apoi ia apa de pe foc si las-o la
racit timp de 15 minute. Poti indulci si imbogati gustul
ceaiului cu miere si zeama de lamaie. Pentru a profita
din plin de efectele benefice ale acestui ceai, se recomanda repetarea curelor pe o perioada de cateva
saptamani.

Cenușa ca Medicament

Cenușa, un remediu cât se poate de natural, neobişnuit,
cunoscut de puţină lume.
Un remediu cât se poate de natural, dar neobişnuit şi
posibil cunoscut de puţină lume este cenuşa. Încă
din cele mai vechi timpuri, strămoşii noştri foloseau
pulberea rezultată din arderea lemnului, pentru vindecarea sau ameliorarea bolilor, pentru dezinfectarea
apei, ca îngrăşământ şi chiar la fabricarea săpunului
natural.

Întrebuinţată de strămoşii noştri.Cenuşa de lemn,
coceni de porumb, paie de cereale sau frunze uscate
are un înalt conţinut de potasiu, calciu, magneziu,
zinc şi alte minerale esenţiale. Din păcate, în zilele
noastre nu prea mai este folosită ca remediu. Dar
dacă vă întrebaţi bunicii de la ţară, sigur aceştia vă
vor confirma faptul că atunci când erau tineri şi nu îşi
permiteau tratamente medicamentoase foloseau
cenuşa. Pentru a beneficia de efectele tămăduitoare
ale ei şi pe timp de vară, obişnuiau să o păstreze în
oale din lut, acoperite şi ţinute în beci, la rece.
Cea de mesteacăn opreşte căderea părului
Prin arderea lemnului de tei sau de mesteacăn se
obţine o pulbere nontoxică, bună de mestecat, care
ajută la îmbunătăţirea digestiei, a activităţii cerebrale,
la prevenirea insolaţiei şi a infarctului pe timp de
arşiţă. În caz de arsuri, presăraţi cenuşa direct pe
rană, pansaţi şi lăsaţi-o să acţioneze timp de două
ore şi veţi vedea că durerea se atenuează, iar rana
este aproape vindecată. Cea mai cunoscută şi eficientă
întrebuinţare a cenuşii vegetale este ca leac pentru
căderea părului. Pentru aceasta culegeţi ramuri tinere
de mesteacăn şi puneţi-le pe foc. Din coaja subţire,
prin ardere, se va obţine o soluţie cu care se va unge
scalpul. De asemenea, părul strălucitor şi sănătos,
fără mătreaţă, se menţine astfel dacă la clătire
adăugaţi în apă cenuşă din sobă.
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Hipertensiunea, atenuată cu pulbere de stejar ars
Conform medicinei populare, cenuşa de stejar este
un ajutor ieftin şi bun pentru tratarea hipertensiunii.
Adăugaţi într-un litru de apă clocotită patru linguri cu
pulbere şi lăsaţi-le să se decanteze o zi şi o noapte.
Apoi, se strecoară prin tifon şi se beau câte trei
linguri, de trei ori pe zi, cu 30 de minute înainte de
masă, timp de două săptămâni. După o pauză de
cinci zile, repetaţi tratamentul.Şi prostatita (inflamaţia
prostatei) se poate trata dacă infuzaţi o linguriţă cu
pulbere fină de cenuşă de tei în 200 ml de apă
clocotită, pentru câteva minute. Beţi amestecul o
dată pe zi, timp de şapte zile.Pentru tratarea hepatitei
se face o mixtură din mai multe feluri de cenuşă.
Începeţi prin arderea câtorva sâmburi de măsline, de
struguri şi seminţe de cânepă. Măcinaţi apoi rădăcini
de ştevie şi rostopască şi încălziţi-le într-un vas de
tuci, până se carbonizează. La final, luaţi crengi de
viţă-de-vie uscate de un an şi ardeţi-le la foc înăbuşit.
Toate pulberile obţinute se amestecă în proporţii
egale. Pentru tratament luaţi câte o lingură rasă,
între mese, la trei zile. Dacă nu suportaţi gustul şi vă
provoacă greaţă, ar fi indicat să adăugaţi o linguriţă
cu miere.
În gingivită sunt bune resturile de viţă-de-vie
Cenuşa amestecată cu vin e indicată pentru clătirea
gurii dacă suferiţi de afecţiuni gingivale sau sângerări.
Iată cum se prepară: primăvara, când se taie viţa-devie, adunaţi crengile, uscaţi-le la soare şi ardeţi-le pe
o tablă, pentru a obţine pulbere. Aveţi grijă să nu
ardeţi alte lemne cu viţa-de-vie şi nici să nu amestecaţi
altă cenuşă! Peste un litru de vin turnaţi zece grame
de arsură, amestecaţi bine şi puneţi-o într-o sticlă
care să se închidă bine. Cu această soluţie spălaţivă pe dinţi şi clătiţi-vă cavitatea bucală în mod regulat,
înainte de culcare şi după mese, în loc de pasta din
comerţ.Utilizată la scăldat, calmează neplăcerile
reumaticePentru uz extern se recomandă băile cu
leşie, care sunt extraordinar de bune pentru prevenirea
şi tratarea diverselor boli. În caz de ulcer varicos, cu
răni puternice şi dureroase, se foloseşte cenuşa
obţinută din lemn de tei sau de mesteacăn. Cerneţi o
jumătate de kilogram de pulbere şi turnaţi peste ea
cinci litri de apă clocotită, apoi strecuraţi amestecul
foarte bine, astfel încât să rămână doar lichid, fără
suspensii solide. Puneţi soluţia într-o găleată şi
introduceţi piciorul vătămat o jumătate de oră. Pentru
această afecţiune se mai pot ţine pe zona cu probleme
comprese cu cenuşă timp de două ore.Dacă aveţi
dureri reumatice amestecaţi într-o oală mare părţi
egale de apă şi cenuşă de mesteacăn, puneţi-o pe
foc mic circa 10-15 minute şi lăsaţi să infuzeze 24 de
ore. După ce lichidul s-a limpezit luaţi un litru de
infuzie şi turnaţi-l într-o cadă cu apă călduţă, în care
veţi sta 10-15 minute.Şi crampele, durerile de picioare
sau dereglările de circulaţie sangvină se pot trata cu
pulbere de stejar sau mesteacăn ars. Pentru a prepara
soluţia aveţi nevoie de o găleată cu şapte litri de apă
caldă, peste care veţi adăuga 100 de grame de sare
şi 200 de grame de cenuşă. Introduceţi picioarele în
găleată şi ţineţi-le astfel timp de 15-20 de minute.
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EXTREMITĂȚI

Pentru ce ne zbatem atât?

Un vapor a ancorat în Mexic, lângă un micuț sat de
pescari. Un turist, i-a complimentat pe pescari pentru
calitatea produselor și i-a întrebat cât timp le ia să
prindă acei pești.
- Nu foarte mult timp, au raspuns pescarii la unison.
- Dar de ce n-ați mai stat, ca să prindeți mai mult
pește?
Pescarii i-au răspuns că micile cantități pe care le
prind, sunt suficiente pentru nevoile lor și ale
familiilor lor.
- Și ce faceți în restul timpului? a întrebat turistul.
- Dormim până târziu, pescuim puțin, ne jucăm cu
copiii și ne facem siesta împreună cu soțiile noastre.
Mai târziu, pe seară, mergem în sat, unde ne
întâlnim cu prietenii, bem puțin, cântîm la chitară
câteva cântece și tot asa…. Avem o viață plină.

de: Nicolae Oana
ORIZONTAL:
1)

Circumstanță oficială a maximizării
birocrației – Cădere maximală de curgere
uniformă
2) Un cot sucit a treia oara – Conferă valorii
cotații maximale.
3) Luat la mijloc ca ușa pe laturi! – Cinstitul din
perspectiva însușirii de bună credință – Caz
de Alzheimer în periferii la Zürich!
4) Întins la maximum generează durere sau
crize – Nivelul tradițional puțin sub pragul
sărăciei.
5) Declinuri morale (de) la cote maxime.
6) Tipicul cotidian ridicat la grad de cult – Micul
prost crescut – Extremitate figurativă
aplicată-aplecat, puțin peste gură.
7) Superioritate manifestă maximal într-o
procedură spontană de însuflețire.
8) Neveste prefăcute în glume nevinovate de
simpla mutare a sedilei – Lumi încurcate
într-un exemplar foios-foșnitor.
9) Miez de bulb într-un înveliș util! – Timpul petrecut PM înainte de instalarea nocturnei –
Dimineața foarte devreme!
10) Spațiul minim lăsat între construcții –
Odorul perceput ca senzație superioară.
11) Se aglomerează în legături pentru a-și
maximiza duritatea – Lovitură maximală
aplicată prădalnic.

Turistul i-a intrerupt,
- Stați puțin! Eu am absolvit Harvard-ul, am o diplomă
în economie și pot să vă ajut! Trebuie să pescuiți
mai mult timp în fiecare zi. În felul acesta, o să
puteți vinde peștele pe care îl prindeți în plus. Cu
veniturile suplimentare, veți putea cumpăra o barcă
mai mare.
- Și după asta? au întrebat pescarii.
- Cu banii suplimentari pe care-i va aduce barca, veți
putea cumpăra o a doua și o a treia barcă și tot
așa, până când veți avea o întreagă flotă. În loc să
vindeți peștele unui intermediar, veți putea negocia
direct cu marile fabrici de procesare, poate chiar
să vă construiți propria fabrică.

VERTICAL:

1) Maxima culoare admisa în... avantaj –
Învățarea pe-de-rost a animalelor ca
ocupație pedagogică.
2) Bodyguarzii centrului nostru de judecată –
Afectat de pierderea extremităților.
3) Extremități de dreapta! – Își etalează priceperea la marea artă – Superior la pe în
extremități!
4) Întreg organismul lipsit de extremități – Articol ce multiplică nehotărârea.
5) Înțelegerea consemnată la nivel maxim.
6) Trec prin extremitatea acelor ascuțite – La
extremitatea binelui – Comparativul ieftin de
maximă lichiditate.
7) Strânsul legăturilor în cazurile cu suspendare.
8) Prindere minimă de bază ce suportă
detașarea definitivă – Comic vestit al rebusismului.
9) Adrenalina la una dintre extremități! – În extremis, ia un gol de la Dinamo!! – Limitele
fastului într-un moft extrem!
10) Limitate la pragul porții – Susținut legat de
persevereță în extremis.
11) E vorba de trecut extrem – Acorduri de
reprezentare la nivel înalt.

Atunci veți putea părăsi sătucul ăsta micuț și să vă

mutați în Mexico City, Los Angeles, sau poate chiar
la New York ! De acolo vă veți putea conduce noua
întreprindere prosperă.

- Și cam cât timp ne-ar lua asta? au întrebat pescarii.
- Douăzeci, poate chiar douăzeci și cinci de ani. a
replicat turistul.

- Și după asta?

- După asta? Ei bine, prietene, ăsta-i momentul cand
devine cu adevarat interesant,” a răspuns zâmbind

larg turistul. Când afacerea ta este cu adevărat
uriașă, poți să începi să vinzi și să cumperi active
și să faci milioane de dolari!

- Milioane? Serios? Și după asta? au întrebat pescarii.
- După asta, veți putea să vă retrageîi din afaceri, să
traiți într-un sătuc liniștit și retras pe malul mării, să
dormiți târziu, să vă jucați cu copiii voștri, să vă

faceți siesta cu soțiile și să vă petreceți serile
împreună cu prietenii distrandu-vă cum vreți voi.

- Domnule, dar asta e exact ce facem acum. Care ar
fi rostul să irosim douăzeci și cinci de ani? au
întrebat mexicanii…

Alexandru Campean
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Ce spune fizionomia despre tine?

Fiziognomia este arta de a recunoaşte caracterul personal
pornind de la înfăţişarea lui exterioară; din aceasta putem
deduce tabloul personalitati al caracterului omului.

Elementele faciale

Fruntea
Semnifica fericirea din copilarie, inteligenta, capacitatea
mentala (memoria, gandirea logica, imaginatia si intuitia)
si pozitia sociala.
O femeie trebuie sa aiba o frunte care sa nu ocupe mai
mult de o treime din intreaga fata si nu trebuie sa aiba
oase vizibile.
Un barbat trebuie sa aiba fruntea mai larga si lata, inalta,
cu oase vizibile si care poate depasi o treime din fata.
Aceasta este un indiciu ca va avea o cariera plina de
succes chiar din tinerete.
Fruntea ingusta, ascutita sau tesita, cu umflaturi, riduri
sau alunite este considerata nefavorabila. Semnifica o
copilarie chinuita si nefericita; posibil parinti separati sau
care nu se inteleg.
– inalta si lata: inteligenta, putere de concentrare, aptitudini
pentru studiu.
– joasa si lata: inteligenta, intuitie, perseverenta, imaginatie,
spontaneitate.
– joasa si stramta: lipsa de imaginatie, superficialitate,
nehotarare, incapatanare, devotament.

Ochii
Numiti si „ferestrele mintii” in cultura chineza sau „ferestrele
sufletului” in cea occidentala, reprezinta cea mai importanta
trasatura a fetei.
- mari: farmec, generozitate, sensibilitate. Persoanele cu
asemenea ochi au emotii <puternice si talent artistic.
Nu sunt atente insa la chestiunile financiare.
- mici: pragmatism, spirit rational, curaj, energie, perseverenta.
Sunt persoane precaute si cantaresc mult inainte de a
lua decizii.
- rotunzi: consecventa, inteligenta, tandrete, imaginatie,
senzualitate.
- apropiati: concentrare, vointa, gelozie, intuitie, tendinta
de a fi rautacioase.
- departati: instabilitate, tendinta spre infidelitate, generozitate.
- albastri inchis: natura cinstita, fidela, ferma.
- albastri deschis: blandete, lipsa de simt practic.
- albastri spalaciti, tulburi: raceala sufleteasca, slabiciune.
- caprui: amabilitate, generozitate, cochetarie.
- verzi: lentoare, raceala sufleteasca, uneori viclenie.

- priveste pe deasupra capului interlocutorului: om orgolios
si arogant.
- priveste in jos: persoana timida, precauta si care isi face
griji din orice
- priveste piezis, ferindu-si privirile: are ceva de ascuns,
ceva pe constiinta, se simte vinovata.
- priveste direct, drept si patrunzator: curaj, incredere in
sine, constiinta curata, hotarare.
- ochi de vulpe: sunt ascutiti, mici si curbati in jos. Semnifica
viclenie, zgarcenie, lacomie, predispozitie catre relatii
tensionate cu colegii.
- ochi de maimuta: sunt stralucitori, rotunzi, usor iesiti si
foarte mobili. Denota inteligenta, rapiditate, intuitie.
Uneori, persoana este vicleana, manifesta lipsa de
rabdare, infidelitate, tendinta spre razbunare(tipul negativ).
- ochi de urs: sunt mati, fara stralucire si usor iesiti, pupile
mici. Persoana are o inteligenta redusa, este lenesa,
uneori are o indrazneala nepotrivita.
- ochi de lup: sunt lungi, luminosi, patrunzatori, curbati la
colturile exterioare. Semnifica cruzime, patima, malitiozitate,
dorinta de a conduce si de a avea putere, spirit razbunator.
- ochi de cal: sunt mari, rotunzi si usor iesiti, cu pleoape
duble si margini frumos curbate. Indica sinceritate,
harnicie, inteligenta, modestie.
- ochi de vaca: sunt largi, cu pupile mari si o privire
directa, clara. Persoana da dovada de harnicie, fidelitate,
este de incredere, cu rabdare si uneori cu un curaj
aproape de inconstienta.
Sprancenele
– arcuite: fire altruista, sentimentala, imaginatie, amabilitate,
tact
– departate de ochi: ezitare, slabiciune, indiferenta
– apropiate de ochi: hotarare, vointa puternica, uneori
cruzime
– imbinate: fire suspicioasa, uneori nesincera, tendinta
spre necinste
– dese, stufoase: inteligenta, autoritate
– mai deschise la culoare decat parul sau foarte rare:
slabiciune, o persoana lipsita de stralucire
– stufoase si cu perii zbarliti in toate directiile: egoism,
cruzime, tendinta spre vicii, caracter suspicios(asa
numitele „sprancene ale diavolului”)
– groase si relativ scurte: hotarare, agresivitate, curaj
– foarte lungi, usor curbate, gratioase: sentimentalism, inteligenta, sociabilitate, caracter romantic, adesea inclinatii
artistice( cunoscute ca „sprancenele salcie”)

Nasul
Mai este numit Palatul Bogatiei si Sanatatii; de asemenea
reprezinta sotul/sotia. Un nas mic fata de proportiile fetei
sau prea scurt indica o lipsa a energiei vitale si o atitudine
pesimista in fata vietii.
– drept: farmec, amabilitate, sensibilitate, dorinta de lux,
inconstanta, superficialitate, indiferenta
– acvilin, coroiat(„nasul de vultur”): dorinta de a conduce,
ingamfare, capacitate de decizie. Persoana poate fi vicleana, inselatoare, hotarata; poate ajunge departe, pe
scara sociala, in profesie, politica sau afaceri.
– carn, cu varful in sus: persoana are o fire afectuoasa,
sociabila, ambitioasa, senzuala. Este atragatoare pentru
sexul opus, are mai multi prieteni sau prietene si un
imbold sexual puternic.
– mic, fin: delicatete, bunatate, dragoste de frumos
– mare: bunatate, dragoste de viata, bogatie si familie numeroasa.
– gros: rautate, vicii
– cu nari inguste: suspiciune, siretenie, fire ascunsa
– cu nari largi: spirit realist, senzualitate
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Urechile
– mari: dinamism, impulsivitate, noroc din punct de vedere
material si sexual; adesea, au parte de mai multe
aventuri amoroase
– mici, cu lobii subtiri sau scurti: eleganta, imaginatie,
politete, fire iubitoare; nenoroc in relatii si in viata sexuala,
trebuie sa munceasca din greu pentru a obtine acelasi
succes in cariera cu oamenii cu urechi cu lobi mari
– foarte mici si rotunjite: timiditate, introvertire, multa afectivitate, slabiciune
– ascutite: incapatanare, lipsa de flexibilitate, vioiciune,
simtul umorului
– mici si usor ascutite la varf: spirit calculat, oportunism,
adesea copilarie dificila(asa zisele urechi de „soarece”)

Gura
– mare: senzualitate, spirit ofensiv, ambitie, dinamism,
pasiune
– mica: gusturi artistice, finete, superficialitate, introvertire
– buze carnoase: senzualitate, energie, altruism, impulsivitate
– cu buzele stranse: orgoliu, fermitate, disciplina, spirit ursuz
– intredeschisa: superficialitate, cochetarie, instabilitate.
Persoana este o sursa de probleme pentru ca este vorbareata si are obiceiul sa barfeasca
– buza superioara mai groasa decat cea inferioara: fire
afectuoasa, posesivitate, tact, toleranta, sociabilitate
– buza inferioara mai groasa decat cea superioara: tendinta
spre critica, spirit practic, independenta, originalitate
– buza superioara subtire: probleme financiare
– buza inferioara subtire: inselatorie si neincredere
– buze subtiri: hotarare, conservatorism; nu-si exprima
sentimentele si emotiile. Persoanele respective au
tendinta de a repezi pe toata lumea, de a se razbuna;
sunt conduse de ratiune si logica

Dintii
– regulati: farmec
– iesiti in afara: inteligenta, spirit vioi. Persoane care isi
construiesc singure norocul, deschise si care adesea
pleaca departe de locul natal.
– foarte albi: candoare sufleteasca, candoare. Indica viata
lunga, relatii bune, un venit sigur, inteligenta si onoare.
– negri, neingrijiti: vicii, indolenta, necinste. Semn de viata
scurta, situatie financiara nesigura, relatii nepotrivite.
– lati in partea de sus si ascutiti mai jos: semn de avaritie
si cruzime, caracter imprevizibil; persoane carora le
place carnea
– mai lati in partea de jos: bunatate, sinceritate; persoane
vegetariene
– spatii intre dinti: persoane barfitoare, care nu pot tine un
secret, risipitoare
– strambi si dezordonati(„dintii diavolului”): o fire rautacioasa,
geloasa si calculata. Persoanele pot avea probleme in
relatii si cu sanatatea, probleme financiare.
– caninii mai lungi si ascutiti(„dinti de caine”): viclenie,
ghinion; nefericire in familie

Barbia
Deoarece se afla in partea inferioara a fetei, este strans
legata de perioada batranetii si determina bunastarea si
norocul dupa varsta de 50 de ani.
– patrata si lata: fermitate, pragmatism, curaj, spirit agresiv
sau direct. persoana este foarte hotarata si cu o mare
putere sexuala.
– ascutita: raceala sufleteasca. Persoana nu va trece de
70 de ani, iar sfarsitul vietii va nefericit
– rotunda: blandete, generozitate, tandrete, devotament,
o fire cinstita, inconsecventa
– foarte iesita in exterior: tenacitate, orgoliu, incapatanare,
dorinta de putere. Persoana este lider intr-un domeniu;
atinge un apogeu in cariera dupa 50 de ani; are parte
de o batranete fericita, familie numeroasa.
– cu gropita: senzualitate, intelepciune, sociabilitate,
prudenta, fire agreabila
– cu o linie perpendiculara pe mijlocul ei: o persoana
lasciva, care e probabil sa aiba probleme sentimentale
si in familie.
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• - Bunicule, bunicule,tu stii sa faci ca mierla?
- Hmm, nu stiu... dar de ce?
- Tata a zis ca o sa fim bogati cand ai s-o mierlesti!

BANCURI

• O blondă ajunge la Miss World printre primele trei
locuri. La întrebarea de departajare primeşte
următorul enunţ:
− Numiţi 3 piese de William Shakespeare.
La care blonda spune:
− 10 cm, 15 cm, 20 cm.
Prezentatorul concursului, derutat, îi spune:
− Acestea nu sunt nume de piese de teatru, ci
mărimi.
Blonda, foarte destinsă, îl lămureşte:
− 10 cm la mine înseamnă "Mult zgomot pentru
nimic", 15 cm înseamna "Cum va place", iar 20 cm
înseamna "Visul unei nopţi de vară".

• Bula se lauda lui Strula:
- Dupa ani de zile, am reusit sa gasesc punctul G
al sotiei mele.
- Si unde era?
- La sora-sa!
• În spital este adus un tip cu o fractură craniană.
Asistenta completează fişa şi întreabă:
- Căsătorit?
- Ah, nu, am avut un accident de maşina!

• Vreau să le doresc producătorilor din televiziuni ca
în timpul sexului, în momentul cel mai interesant,
femeia să se ridice din pat şi să spună:
“Iar acum,… reclame!”

• Biblia ne învaţă să ne iubim aproapele, iar Kama
Sutra ne explică cum.

• Borfașii amatori jefuiesc o bancă... cei profesioniști
înființează una!

• La birou s-a produs o eroare fatală, cu consecinţe
grave.
Şeful, enervat la culme, intră în birou şi strigă la
subaltern:
- Care dintre noi doi e idiot - tu sau eu?
Subalternul, liniştit:
- Şefule, oare cu experienţa şi precauţia dumneavoastră, aţi fi putut să primiţi la serviciu un idiot?

• Când se îmbolnăveşte o femeie:
- Sunt bine, doar puţin obosită...
Când se îmbolnăveşte un bărbat:
- Ascultaţi la mine, dragii mei. Acestea ar putea fi
ultimele mele cuvinte...

• Dilema... Să-mi iau nevastă ?! Să-mi iau amantă ?!
Amanta nu mă ia la zor
Dacă fumez în dormitor.
Iar dacă vin la dansa beat
Se bucură, că-s bun la pat.
Amanta nu mă face prost.
Şi nu mă-ntreabă unde-am fost.
Şi nu face pe aroganta.
Deci. avantaj AMANTA !

• Ar trebui să dai întotdeauna 100% la locul de
muncă. 12% luni, 23% marţi, 40% miercuri, 20% joi,
5% vineri...

• Cum să-i demonstrez soţiei că "Elena anal" din telefonul meu mobil nu este ceea ce gândeşte ea, ci
angajata în departamentul de analiză?

• - Bulă, ce înseamnă să fii diplomat?
- Să te gândeşti de două ori înainte să nu spui
nimic...

Nevasta dacă-mi este greu
Şade mereu la capul meu.
Şi îmi găteşte zi de zi.
Şi are grijă de copii.
Nevasta este doar a mea
N-o foloseşte cine vrea.
Şi nu face nicicînd pe proasta
Deci. avantaj NEVASTA !

• Dacă iubeşti două persoane în acelaşi timp, alegeo pe a doua. Dacă o iubeai pe prima, nu ar mai fi
existat a doua!

• Dacă cineva îți va spune vreodată că munca ta este
neprofesională, amintește-I că Arca lui Noe a fost
construită de un amator, iar Titanicul a fost construit
de profesioniști..

• Femeile cred că dacă o pisică fuge de acasă este
din cauza lipsei de afecțiune oferite.
Femeile cred că dacă un câine fuge de acasă este
din cauza lipsei de afecțiune oferite.
Femeile cred că dacă o femeie fuge de acasă este
din cauza lipsei de afecțiune oferite.
Femeile cred că dacă un bărbat fuge de acasă este
din cauza că bărbații sunt porci.

• Nimic nu împodobeşte glezna unei femei mai bine
decât chiloţii…

• Un restaurant foarte elegant.
Unul din clienţi şi-a legat şerveţelul la gât.
Şeful de sală cheamă ospătarul şi îi spune:
- Atrage-i, te rog, politicos, atenţia, că aici nu se
obişnuieşte aşa ceva!
Ospătarul se duce la client şi-l întreabă prietenos:
- Ce doriţi, ras sau tuns?

• In momentul in care shaormaru' incepe sa taie
carnea, deja imi ploua in gura.
La voi, la vegani e tot asa, cand cineva tunde iarba?

Ro]ile vie]ii

Amanta are-un stil complex
Şi ştie totul despre sex.
N-are migrene cînd o vreau
Şi orice-i fac nu zice "Au !".
Amanta-i ca şi sclava mea
Şi orişiunde ies cu ea
Nu face pe interesanta.
Deci. avantaj AMANTA !
Nevasta ţine banii mei
Şi cheltuie puţin din ei.
Dacă-s bîrfit sau înjurat
Îmi ţine partea imediat.
Nevasta-i echilibrul meu.
Repară tot ce mai stric eu
WC-ul, uşa sau fereastra.
Deci. avantaj NEVASTA !

Vai, cît de fericit aş fi
O lege nouă de-ar veni
De soaţă să nu divorţez
Dar şi amanta s-o păstrez.
Să stau cu ambele femei.
Sa jucăm seara. Remi-n trei
Dar...
Cu două soacre m-ar lua dracu'...
Deci!
Avantaj...BURLACU'
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5 experimente psihologice

Există experimente psihologice bizare care încearcă
să-și dea seama de ce oamenii acționează într-un
anumit mod şi nu altfel. Psihologii au discutat despre
aceste lucruri încă din cele mai vechi timpuri.
O mare parte din ceea ce știm despre mintea umană
vine din experimentele psihologice efectuate în secolul
trecut. De la experimentul de conformare al lui Asch,
la experimentul închisorii Stanford a lui Zimbardo,
psihologii au ajutat la strângerea de informații noi
despre tendințele uneori haotice ale gândirii și ale
comportamentului uman.
În acest articol puteţi citi câteva din aceste experimente
psihologice despre mintea umană.

1) Testul violonistului celebru din metrou
Când mergeţi pe
stradă, aveţi timp
să vă opriţi și să
apreciaţi frumusețea din jurul vostru?
Potrivit unui experiment realizat în
2007, mintea umană obişnuită nu prea
acţionează aşa.
Faimosul violonist
Josh Bell s-a dus într-o staţie de metrou din Washington
D.C., pentru a vedea câte persoane s-ar opri și l-ar
asculta. În ciuda faptului că folosea o vioară nepreţuită,
de 3,5 milioane de dolari, și a vândut bilete la concertele
sale în valoare de 100 de dolari, foarte puțini oameni
s-au oprit pentru a-i aprecia performanțele din metrou.
În acea zi de experiment, el abia a obţinut 32 de
dolari de la trecătorii care i s-au făcut “milă” de
muzician, fără habar să aibă cine este.

2) Testul scărilor sub formă de pian
O inițiativă Volkswagen, numită “Teoria
amuzantă”, vrea să
dovedească faptul
că, uneori, comportamentul oamenilor
poate fi schimbat în bine, prin lucruri amuzante.

Într-un experiment recent, a fost desenată scara unei
stații de metrou din Stockholm (Suedia), sub forma
clapelor unui pian, pentru a vedea dacă mai mulți oameni ar fi dispuși să aleagă opțiunea mai sănătoasă
de a urca scările clasice, în loc să folosească scările
rulante de alături. În acea zi, 66% mai mulți oameni
au folosit scările clasice faţă de obicei, dovedind
faptul că distracția este cel mai bun mod de a-i face
pe oameni să-și schimbe comportamentul.

3) Experimentul Milgram al şocului electric
Oamenii
sunt
învăţaţi să asculte
de persoanele autoritare de la începutul vieții lor. Un
experiment realizat
în 1961 de psihologul de la Universitatea Yale, Stanley Milgram, a
măsurat această dorință de a se supune acestor
figuri autoritare, prin instruirea oamenilor de a efectua
acte care contravin moralității lor.
Participanților li s-a spus să joace rolul de “profesor”
și să administreze șocuri electrice “elevului”, care sar fi aflat într-o altă cameră, de fiecare dată când
răspundea incorect la o întrebare. În realitate, nimeni
nu primea niciun şoc electric; pur şi simplu, Milgram
s-a folosit de înregistrări audio, pentru a face să pară
că elevul se afla într-o mare durere și că ţipa să se
pună capăt experimentului. În ciuda acestor proteste,
mulți participanți au continuat experimentul atunci
când figura autoritară le-a cerut, sporind şocul electric
după fiecare răspuns greșit. Aşadar, oamenii sunt
dispuși să se opună conștiinței lor dacă li se spune
să facă acest lucru din partea unor figuri autoritare.

4) Experimentul bezelei
Poate fi satisfacția amânată
un indicator al succesului viitor? Asta a vrut să afle
Walter Mischel de la Universitatea Stanford în experimentul bezelei din 1972.
Copii cu vârste cuprinse între
4 și 6 ani au fost puşi într-o încăpere, în care se afla
o bezea pe masă, în fața lor.
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Înainte de a părăsi încăperea, examinatorul le-a spus
că vor primi o a doua bezea, dacă prima bezea va
mai fi pe masă după 15 minute. Examinatorul a înregistrat cât timp fiecare copil s-a opus mâncării
bezelei și, mai târziu, dacă acest lucru s-a corelat cu
succesul copilului la maturitate. O mică parte dintre
cei 600 de copii au mâncat bezeaua imediat, iar o
treime dintre ei s-au abţinut destul pentru a primi a
doua bezea. În studiile ulterioare, Mischel a constatat
că cei care şi-au amânat satisfacția imediată au fost
mult mai competenți în viaţă, ceea ce înseamnă că
trăsăturile rămân pe viaţă pentru o persoană.
5) Efectul martorului

În caz de urgență, majoritatea oamenilor şi-ar dori
probabil să se afle într-o zonă aglomerată, astfel
încât să aibă o șansă mai mare de a primi ajutor.
Contrar opiniei populare, faptul că o persoană care
are nevoie de ajutor este înconjurată de oameni nu
garantează nimic. Un fenomen psihologic numit
“efectul martorului” afirmă că oamenii sunt mult mai
susceptibili să-i ajute pe cei aflați în primejdie dacă
există puțini sau deloc alţi martori.
Dacă există mai mulți oameni în jurul cuiva ce are
nevoie de ajutor, fiecare crede că altcineva se va
opri pentru a ajuta. Oamenii de știință numesc acest
lucru “difuzia responsabilităţii”. “Efectul martorului” a
fost testat ultima oară pe o stradă aglomerată din
Londra și se dovedește că statutul social joacă un rol
în cazul în care o persoană va primi ajutor, dar cei
mai mulți oameni continuă să-și continue drumul fără
să se oprească.
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Primul Oraș Plutitor Din Lume,
Fără Taxe, Fără Impozite
Și Cu Monedă Proprie

Un oraș plutitor în oceanul Pacific nu mai este o
utopie. De mai bine de 10 ani, omul de afaceri Peter
Thiel s-a implicat financiar în crearea unui oraș plutitor
în Pacific.

Conform declarațiilor sale, orașul va exista în afara
regulilor guvernamentale. Va avea propria monedă,
care se va numi vyron, iar locuințele vor fi offshore.
Alături de Peter Thiel, implicată în acest proiect este
și Polinezia Franceză care este alcătuită din insule
împrăștiate pe o suprafață de 2500000 de kilometri
pătrați Cea mai importantă insulă este Tahiti.
Orașul plutitor va avea 300 de locuințe, hoteluri,
restaurante și va fi construit în apropiere de insula
Tahiti. Locuitorii acestei insule vor fi feriți de conflictele
geopolitice și cele comerciale.
Nathalie Mezza Garcia, cercetător implicat în acest
proiect, a declarat că a fost aleasă zona polineziană
pentru acest proiect, din cauza faptului că insulele
locuite de populația polineziană sunt susținute de
corali, care din cauza creșterii nivelului apei oceanului
se vor scufunda într-un viitor apropiat.
Costul unei insule se ridică la 50 milioane de dolari.
Insula va pluti în apele internaționale și va avea
propriile legi. Pe insulă vor exista bănci și companii
care vor funcția după legile impuse pe insulă. Cei
nemulțumiți de actualele politici guvernamentale sunt
bineveniți pe insulă. Insula va fi construită de compania
Blue Frontier. Forma ei a fost inspirată de poziția
stelelor din galaxia Sirius.
Freedom Ship, o locuință pentru 100000 de persoane
Freedom Ship este un proiect gigantesc. Este vorba
despre construirea unei clădiri plutitoare în care pot
locui 100000 de persoane. Clădirea va fi construită
pe un mega-pachebot care va avea o lungime de
1300 de metri și va putea susține o greutate de 2,7
milioane de tone. Înălțimea construcției va fi de 104
metri.
Floating-City-4-1 Primul oraș plutitor din lume, fără
taxe, fără impozite și cu monedă proprie
Imobilul plutitor se va deplasa cu o viteză foarte
mică, astfel încât, în doi ani să poată face înconjurul
globului. Imobilul va oferi tot confortul necesar, magazine, 18000 de locuințe, cazino, platforme pentru
elicoptere.
Închirierea unei locuințe începe de la suma de 112000
dolari și poate ajunge la 6,7 milioane de dolari, pentru
o perioadă de doi ani. Construcția acestui oraș plutitor
costă 7 miliarde de dolari.de culori şi sentimente...
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Ignoranța nepăsătoare ...

Iată un mesaj foarte actual al lui Marc Lafontanet, ce
cuprinde perspectiva sa asupra provocărilor vieţii în
societatea zilelor noastre:
Atunci când au bombardat Coreea, Vietnamul, Laosul,
Cambogia, El Salvador şi Nicaragua nu am spus
nimic, nu eram comunist.
Când au bombardat China, Guatemala, Indonezia,
Cuba şi Congo nu am zis nimic, nu eram la curent.
Când au bombardat Libanul şi Grenada nu am zis
nimic, nu înţeleg nimic din politica internaţională.
Când au bombardat Panama nu am zis nimic, nu
sunt traficant de droguri.
Când au bombardat Irakul, Afganistanul, Pakistanul,
Somalia şi Yemenul nu am zis nimic, nu sunt un
terorist.
Când au bombardat Yugoslavia, Libia, Coasta de
Fildeş, din motive „umanitareˮ, nu am zis nimic,
părea să existe motive întemeiate.
Când au decis că seminţele modificate genetic vor
dubla recoltele şi că va trebui să le semănăm
peste tot, nu am zis nimic, era cu siguranţă pentru
binele tuturor.
Când au zis că trebuiau răspândite mai multe
îngrăşăminte, mai multe pesticide peste furaje şi
administrate mai multe antibiotice şi făină animală
la bovine, nu am zis nimic, nu sunt fermier.
Când au zis să se oprească cultivarea grădinilor şi a
plantelor medicinale nu am zis nimic, locuiesc la
oraş şi îmi cumpăr alimentele de la supermarket.

Când au zis că toate bolile pe care le facem se
datorează fondului genetic şi nu aditivilor şi altor
mizerii pe care le adaugă în alimente, nu am zis
nimic, nu sunt nutriţionist.
Când au zis că trebuie să luăm medicamente din ce
în ce mai puternice pentru a combate bolile cu
infecţiozitate din ce în ce mai mare, nu am zis
nimic, nu sunt farmacist.
Când au decis să ne vaccineze masiv împotriva unei
epidemii inexistente de gripă nu am zis nimic, nu
sunt medic.
Când au anunţat că fumatul poate face rău spermatozoizilor, nu am zis nimic, la 6 euro pe pachet,
deja aveam dureri la nivelul organelor genitale.
Când au decis să facă Europa împotriva unui referendum popular care
a spus în mod masiv nu,
nu am zis nimic, nu sunt jurist.
Când au decis că trebuie să
plătesc un impozit mai mare
decât o persoană care
câştigă de 80 de ori salariul meu, nu am zis nimic,
nu sunt economist.

Când au zis că trebuie să strângem din nou cureaua
pentru a acoperi găuri financiare făcute de bănci
care s-au jucat cu bani care nu erau ai lor la loteria
Bursei mondiale, nu am zis nimic, nu sunt contabil.
Când au decis să facă, după ce au fost aleşi, totul pe
dos faţă de ceea ce au spus pentru a fi aleşi, nu
am zis nimic, nu sunt politician.
Când au decis să ne fişeze în zeci de bănci de date,
nu am zis nimic, nu am nimic să-mi reproşez.
Când au anunţat că utilizarea Taserului (pistol cu impulsuri electrice aflat în dotarea polițiștilor francezi)
nu prezenta niciun pericol, nu am zis nimic, mi-am
spus că astfel curentul va trece mai bine între
tineret şi forţele de ordine.
Când au zis că trebuie controlat mai mult internetul,
nu am zis nimic, nu sunt hacker.
Când au decis să facă razii pe stradă pentru a verifica
actele de identitate, nu am zis nimic, eu sunt de
aici.
Când au spus că era vina noastră dacă există
încălzirea globală, nu am zis nimic, deoarece nu
sunt om de ştiinţă.
Când au spus că radiaţiile rezultate în urma testelor
nucleare şi incidentelor nucleare civile nu au dau
naştere niciunei căderi radioactive asupra ţării
noastre nu am zis nimic, nu sunt meteorolog.
Când au poluat toate oceanele cu petrolul lor, cu
Corexitul lor, cu radioactivitatea lor, cu plasticul lor,
cu gunoaiele lor şi au otrăvit tot lanţul alimentar al
peştilor nu am zis nimic, nu sunt oceanograf.
Când au zis că nu există niciun pericol dacă îţi lipeşti
telefonul mobil de ureche şi dacă te scalzi într-o
supă de unde emise de mii de antene, nu am zis
nimic, mi s-a părut interesant să pot vorbi tot timpul
cu cineva.
Când au decis să reducă ştirile despre actualitatea
internaţională la People TV, nu am zis nimic, îmi
plac fotbalul şi sânii goi.
Când au zis că trebuie să fii mai productiv pentru un
salariu mai mic şi să lucrezi din greu mult mai mult
timp din viaţă pentru o pensionare care nu va
exista, nu am zis nimic, muncesc în două locuri
pentru a încerca să supravieţuiesc.
Când au zis că Pământul este suprapopulat, nu am
zis nimic, eram deja mort, cu creierul topit de o
viaţă petrecută în stres între sărăcie şi muncă la
întreprinderi care în cele din urmă s-au debarasat
de mine înainte de a-mi plăti pensie, îndopat cu
antidepresive pentru a ține pasul şi a combate insomniile, îmbibat de organisme modificate genetic,
de aditivi alimentari care au mărit lista de medicamente de luat, pe care le-am înecat în aperitive
tonice alcoolice în timp ce
priveam meciul de fotbal
la TV, fără întrebări asupra
locului meu în Viaţă şi al
rolului meu în societate.
Dar copiii mei, ei,
ar avea poate ceva de zis?
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Generozitate
Ai inaintea ta o saptamana cat se poate de placuta,
intrucat toate evenimentele din viata ta in aceasta
perioada te vor face sa te simti cu adevarat importanta.
Vei avea parte de momente speciale, iar cei dragi nu
vor lipsi de langa tine. La locul de munca lucrezi cu
spor si dai dovada de mult calm chiar si atunci cand
ai parte de incurcaturi. Atitudinea ta pozitiva te va
ajuta sa depasesti orice obstacol, iar eforturile nu ti
se vor mai parea la fel de apasatoare. Ar trebui sa iti
temperezi intr-o oarecare masura generozitatea,
intrucat Marte si Uranus te imping la cheltuieli prea
mari pentru oameni care nu merita atat de mult din
partea ta.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Razvratire
In aceasta saptamana treci printr-o criza existentiala
si ai senzatia ca toti cei din jur iti vor raul sau au ceva
cu tine. Cu aceasta atitudine vei avea multe de
pierdut, intrucat ii vei tine la distanta chiar si pe aceia
care nu au deloc intentii rele. Nu te bucura prea
repede daca o greseala de-a ta nu va fi luata in
seama; totul se plateste, mai devreme sau mai tarziu.
Ai parte de momente stresante la locul de munca, iar
felul in care incerci sa gestionezi totul nu te prea
ajuta ci, dimpotriva, agita si mai mult apele. Cuadratura
dintre Marte si Uranus de joi te poate face sa te
razvratesti impotriva persoanelor care nu au fost de
acord cu tine intr-o anumita privinta.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

Interactiune
Fii atenta la vorbe, gesturi si afirmatii in aceasta saptamana si ai grija sa nu transmiti ceea ce nu iti
doresti. Oamenii cu care interactionezi in aceasta
perioada au tendinta de a te judeca pentru greselile
pe care le faci si nu vor fi foarte intelegatori in privinta
lamuririlor tale. Asadar, asigura-te ca nu lasi loc de
interpretari. In familie pot interveni certuri care iti vor
strica buna dispozitie, insa incearca sa iti pastrezi
rabdarea. Luna se afla in zodia Taurului pana la
finalul saptamanii, asa ca te poti simti lipsita de
energie si obosita chiar daca nu vei depunde eforturi
substantiale, ci doar activitatile de zi cu zi.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Obligatii
In aceasta saptamana, cei din jur au asteptari foarte
mari de la tine, asa ca trebuie sa incerci sa fii pe
placul tuturor. Te simti obligata sa dai oricui o mana
de ajutor si sa oferi explicatii chiar si celor mai putin
apropiati de tine. Pare ca faci tot ce iti sta in putinta
pentru a nu supara pe nimeni, iar acest lucru nu vine
tocmai in avantajul tau. Cuadratura dintre Marte si
Uranus te poate face sa te simti sufocata de atentia
unor persoane din jur, asa ca te vei distanta usor
chiar si de cei mai buni prieteni daca vei simti ca ai
nevoie de mai mult spatiu personal.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

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

Apreciere
In aceasta saptamana incearca sa te gandesti mai
mult la tine si sa nu iti mai dedici tot timpul celorlalti,
pentru ca vei ramane in urma cu propriile tale indatoriri.
Poate ca te simti raspunzatoare pentru familie, sau
chiar la locul de munca si consideri ca fara interventia
ta lucrurile nu pot functiona asa cum ar trebui, insa
vei vedea ca se poate si altfel. Pana sambata, poti
avea parte de momentul tau de glorie, intrucat Luna
trece prin zodia Taurului si iti ofera sansa de a te
bucura de aprecierea celor din jur, mai ales in aceasta
perioada cand o meriti din plin, drept rasplata pentru
toate eforturile depuse.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine
FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Libertate * In aceasta saptamana nu incerci
sa ascunzi absolut nimic si traiesti fiecare experienta
fara perdea. Refuzi sa te mai lasi ghidata de parerea
celor din jur, asa ca pari mult mai extrovertita si
emani libertate prin tot ceea ce faci. Iti prinde bine un
moment de acest fel, mai ales daca in mod normal
esti foarte stricta in privinta regulilor, ori te straduiesti
sa fii pe placul celorlalti. Incearca sa lamuresti niste
nereguli pentru a nu termina saptamana cu griji pe
cap. Totodata, straduieste-te sa nu iei dupa tine problemele si in weekend, cand se presupune ca ar trebui
sa te relaxezi putin, pentru ca Luna in zodia Taurului
nu te va lasa sa fii cu mintea in doua parti.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Graba
In aceasta saptamana vei incerca sa rezolvi multe
dintre problemele tale in viteza, ceea ce te poate
face sa treci cu vederea detalii importante. Asigurate ca nu lasi in urma lucruri neclarificate care ar
putea iesi la iveala mai tarziu intr-o forma mult mai
dificil de gestionat. Treburile casnice iti vor ocupa
mai mult timp decat ti-ai fi propus, asa ca vei fi
nevoita sa renunti la o parte din planurile tale, mai
ales in weekend, intrucat influenta cuadraturii dintre
Marte si Uranus se resimte si asupra ta. Daca nu vrei
sa faci un anumit lucru, nu iti cauta scuze, ci fi
sincera si fa-ti cunoscute dorintele si intentiile.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)

Incurcaturi
Ar fi indicat sa incerci sa iti termini cele mai importante
sarcini la inceputul acestei saptamani, intrucat devii
din ce in ce mai relaxata si lipsita de motivatie pe
masura ce se apropie weekend-ul, iar cuadratura
dintre Marte si Uranus incepe sa isi faca simtita
prezenta. Totodata, nu trebuie sa trecem cu vederea
faptul ca Marte este retrograd, motiv pentru care te
poti timti mai lenta si mai neindemanatica. Chiar si
asa, vei reusi sa scapi de probleme la locul de munca
si iti vei ascunde foarte bine micile greseli, astfel
incat sa nu fi trasa la raspundere pentru acestea. Iti
vei reveni de la sine, insa poti depune si tu un mic
efort pentru a te concentra mai bine.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
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SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Mustrare
In aceasta saptamana trebuie sa fii mai atenta la
lucrurile pe care le spui, deoarece pot duce la rupturi
dureroase in relatiile cu cei apropiati. Chiar daca esti
mai dura din fire si poti suporta multe, nu trebuie sa
presupui ca si ceilalti sunt la fel ca tine; ba din contra,
cu unele persoane trebuie sa te porti cu manusi. Incearca sa iti organizezi mai bine timpul de care dispui
la locul de munca, deoarece ti se pregateste o
mustrare pentru toate intarzierile pe care le-ai adunat
de-a lungul timpului. Cu Luna in zodia Taurului, in
weekend poti incerca o serie de tratamente de infrumusetare, ori iti vei face curaj pentru o schimbare de
look.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Cumpatare
Nu iti poti permite chiar tot ceea ce iti doresti din
punct de vedere financiar in acest moment, insa nici
nu te plangi de acest lucru. In aceasta saptamana
incerci sa iti gasesti si cu bani mai putini, activitati
care sa te faca sa te simti bine. Poate ca strangi
pentru o vacanta mai scumpa, ori vrei sa investesti in
renovarea casei. Cert este ca nu cheltui fara sa te
gandesti de doua ori inainte daca iti doresti cu
adevarat acel lucru. Cu pasionala Luna in zodia
Taurului, cand vine vorba de activitatile la care iti
face placere sa iei parte, te lasi purtata de val si nu
incerci sa mai controlezi intreaga situatie.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Dramatism
In aceasta saptamana adopti o atitudine mult prea
dramatica, motiv pentru care rareori esti luata in
serios de cei din jur. Nu este de mirare ca te simti
neinteleasa, de vreme ce alegi sa faci lucrurile altfel
decat le-ar face oricine altcineva. Acest lucru nu inseamna ca trebuie sa renunti la originalitate, ci sa
mai asculti si sfaturile celorlalti daca este evident
faptul ca ideea ta nu are sanse de reusita. Sub
influenta lui Marte retrograd si a lui Uranus, putini vor
fi oamenii pe care ii vei accepta in jurul tau si carora
le vei impartasi emotiile tale. Te ascunzi de parerile
celorlalti gandindu-te ca ai putea fi judecata.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Comunicare
In aceasta saptamana te vei intelege foarte bine cu
partenerul de viata si vei simti ca rezonati la un cu
totul alt nivel. Poate fi la mijloc o activitate care va
apropie si mai mult, insa un rol foarte important il are
si comunicarea, careia nu prea i-ati dat importanta
pana acum. La locul de munca te lasi ghidata de
cuadratura dintre Marte si Uranus, asa ca te incapatanezi sa rezolvi singura cat mai multe dintre sarcini,
chiar daca ai putea avea parte de ajutor din partea
colegilor. Din fericire, reusesti sa rezolvi orice problema,
singurul dezavantaj fiind acela ca iti va lua mult mai
mult decat te-ai fi asteptat ori ti-ai fi dorit.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine
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Un fotbalist de la PSG a acceptat
să joace în naționala României

Atacantul Virgil Postolachi de la PSG si-a dat
acordul sa joace in nationala Romaniei.
Directorul tehnic al FRF,
Mihai Stoichita, a anuntat
ca in acest moment se
fac ultimele demersuri
pentru ca Postolachi sa
primeasca cetatenia romana. Postolachi are
cetatenie moldoveneasca si franceza, dar FRF
l-a convins sa joace pentru nationala noastra.
"Speram ca din toamna asta sa reusim sa punem la
punct toate lucrurile. El si-a manifestat deja dorinta
de a juca pentru Romania. Bunicii lui au fost cetateni
romani si indeplineste toate cerintele", a spus Stoichita
la Pro X.
In varsta de 18 ani, Postolachi a fost promovat in
aceasta vara la prima echipa a lui PSG.
El a marcat golul prin care PSG a invins-o, luni, pe
Atletico Madrid, intr-un meci amical, scor 3-2.

Barcelona schimba denumirea
stadionului Camp Nou
pentru 300 de milioane de euroi

Camp Nou ar putea avea
in curand o alta denumire. Conform cotidianului iberic Marca, oficialii
catalani se afla in tratative cu mai multi sponsori
din SUA si Asia pentru
schimbarea denumirii arenei pe care Lionel Messi si
compania isi disputa meciurile de pe teren propriu.
300 de milioane de euro e suma ceruta de campioana
Spaniei, iar tranzactia ar putea fi finalizata in primele
luni ale anului 2019. Compania japoneza de comert
electronic Rakuten e sponsorul principal al Barcelonei.
Camp Nou este stadionul formatiei FC Barcelona din
1957. Cu o capacitate de 99.354 de locuri, Camp
Nou e cel mai mare stadion de fotbal din Europa si al
doilea ca marime din lume.

WTA a anunțat clasamentul
pentru Turneul Campioanelor

Asociatia de Tenis Feminin a anuntat, luni dimineata,
clasamentul WTA Race, ce conteaza pentru calificarea
la Turneul Campioanelor din Singapore.
Simona Halep ramane in continuare pe primul loc si
este ca si calificata la turneul de final de an.
In schimb, rusoaica Daria Kasatkina a urcat un loc si
a ajuns pe 6, in timp ce Sloane Stephens a coborat
pe sapte.
Julia Goerges a facut si ea un salt de o pozitie si
ajuns pe 10, depasind-o astfel pe Elise Mertens.
Mihaela Buzarnescu ramane pe locul 18 si pastreaza
sperante de calificare la Singapore.
Cum arata top 10:
1. Simona Halep 5.415 puncte
2. Angelique Kerber 4.916
3. Caroline Wozniacki 3.911
4. Petra Kvitova 3.567
5. Elina Svitolina 3.060
6. Daria Kasatkina 2.688
7. Sloane Stephens 2.674
8. Karolina Pliskova 2.582
9. Garbina Muguruza 2.379
10. Julia Goerges 2.298
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La Turneul Campioanelor se vor califica cele mai
bune opt jucatoare in functie de punctele acumulate
in 2018.
Acesta este ultimul an cand turneul are loc la
Singapore, urmand ca din 2019 sa fie gazduit de
Shenzhen (China).

AUR pentru Carp și Mihalachi la
Europenele de kaiac-canoe!

Aur pentru România la Mondialele
pentru canotaj U23

România a cucerit o medalie de aur în proba feminină
de patru vâsle şi una de argint la dublu rame masculin,
sâmbătă, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru
tineret Under-23 de la Poznan (Polonia). Elena
Logofătu, Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Simona-Geanina
Radiş şi Georgiana Vasile s-au impus la patru vâsle
cu timpul de 06 min 40 sec 970/1000, urmate de
echipa Olandei, 06 min 43 sec 880/1000, şi de Marea
Britanie, 06 min 45 sec 680/1000.
La dublu rame masculin, Dumitru-Alexandru Ciobică
şi Florin-Sorin Lehaci s-au clasat pe locul al doilea,
în 06 min 42 sec 530/1000, devansaţi de Africa de
Sud, în 06 min 41 sec 740/1000. Pe locul al treilea a
terminat Italia, în 06 min 48 sec 230/1000.
Echipajul de patru rame masculin (Mihai-Vasile
Ţigănescu, Cosmin Pascari, Ştefan-Constantin Berariu,
Ciprian Huc) a câştigat prima semifinală, îăn 06 min
06 sec 750/1000, şi va evolua duminică în finală.

România a încheiat cu două medalii participarea la
Campionatelor Europene de kaiac-canoe pentru
seniori de la Belgrad, una de aur şi una de argint.
Ambele medalii au fost obţinute de Leonid Carp şi
Victor Mihalachi, care şi-au adjudecat aurul la Canoe-2 pe 500 m şi argintul pe 1.000 m.
În ultimele finale de duminică, pe 200 m, Carp şi Mihalachi s-au clasat pe locul 6 (36 sec 809/1000), iar
Alexandra Dragomirescu şi Livia Căle au terminat pe
8 în proba de Canoe-2 (46 sec 963/1000).
Bilanţul României la concursurile de la Belgrad a fost
completat de medalia de argint câştigată de Mihaela
Lulea la paracanoe, în proba de KL3 pe 200 m.
La ediţia 2017 a Europenelor de kaiac-canoe, la
Sofia, România a cucerit o medalie de argint în proba
neolimpică de canoe dublu la 500 m, prin Leonid
Carp şi Victor Mihalachi, plus un argint la paracanoe,
prin Mihaela Lulea.
În finala feminină de la Canoe-2 pe 500 m, româncele
Alexandra Dragomirescu şi Livia Căle s-au clasat pe
locul 6, cu timpul de 2 min 02 sec 227/1000.
La Kaiac-4 masculin pe 500 m, românii Cosmin
Lulciuc, Răzvan Albişoru, Aurelian Ciocan şi Sorin
Cical au încheiat pe locul 8, cu timpul de 1 min 22
sec 129/1000.
Obiectivul lotului tricolor era câștigarea unei medalii
în probă olimpică şi a unei medalii medalie în probă
neolimpică.
***

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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BURSA TRANSFERURILOR DIN LIGA 1

Suntem în plină perioadă de transferuri. Cluburile din Liga 1 se întăresc în
vederea noului sezon, putând face mutări până pe 3 septembrie.
Iată toate achizițiile și plecările de la echipele din Liga 1 pentru sezonul #101:

CFR CLUJ
Antrenor: Antonio Conceicao (Edward Iordănescu schimbat dupa o etapa)
Veniri: Tambe (Adana Demirspor), A. Radu (Aris Limassol), Males (Rijeka), Lang
(Dijon), De Luca (Virtus Entella), Tambe (Adana Demirspor)
Plecări: Boli (Guizhou Hengfeng), M. Coman (U Cluj), Luchin (Viitorul), Dodoi
(Sepsi), Al. Vlad (FC Voluntari), Nouvier (Sepsi), L. Rus (Poli Iași), Gilvan
(Atletico)
FCSB
Antrenor: Nicolae Dică
Veniri: Moruțan (Botoșani), Qaka (Poli Iași)
Plecări: V. Găman (Al-Shabab), Budescu (Al-Shabab), Vl. Achim (Viitorul), Vl.
Mihalcea (FC Voluntari), Larie (Tobol), Stăncioiu, A. Jorge, Alibec (Astra)

U CRAIOVA
Antrenor: Devis Mangia
Veniri: Pigliacelli (Pro Vercelli), Cicâldău (Viitorul), Donkor (liber de contract)
Plecări: Băluță (Slavia Praga), Screciu (Genk), M. Roman II (FC Botoșani), Popov
(ȚSKA), Măzărache (Chiajna), Buzan (Călărași), Gustavo (Liaoning), St. Drăghici
(Sepsi), A. Santos, Mitrovici, Popov, Calancea (contracte expirate)
VIITORUL
Antrenor: Gheorghe Hagi
Veniri: Ed. Florescu (CS Mioveni), Vl. Achim (FCSB), Luchin (CFR), Houri (Lens),
Băjan (Pandurii), Țâră (Șirineasa), Artean (ACS Poli)
Plecări: Cr. Ganea (Bilbao), T. Căpușă (U Cluj), R. Bănică (ASU Poli), Twumasi
(U Cluj), D. Dumitrescu (U Cluj), Cicâldău (Craiova), Buzan (Călărași)

ASTRA
Antrenor: Marius Măldărășanu
Veniri: Llullaku (Virtus Entella), N. Roșu (Levski), R. Crișan, Boboc (Hermannstadt),
George Marin (U Cluj), Julien Begue (Bourg en Bresse), Alibec (FCSB)
Plecări: Fl. Matei (Al Ittihad), Dandea (Hermannstadt), Polczak (Zaglebie
Sosnowiec), Bărbulescu (Domnești), Seto, Boșneag, Vâlceanu, Chipirliu, Abang
POLI IAȘI
Antrenor: Flavius Stoican
Veniri: P. Petre (Dinamo), Gallego (At. Saguntino), Sanoh (Crawley Town), L. Rus
(CFR Cluj), Cobrea (Botoșani), Flores (Tondela), Mimoun (FC Paris), P.
Pârvulescu (Gaz Metan), I. Roșu (Metaloglobus)
Plecări: Qaka (FCSB), Jagodinskis (Ventspils), Taciuc (CSM Reșița), Platini
(Sanat Naft), Jo (Sheriff), Kelava (Inter Zapresic), Gavrilă (Valletta), Moisi

DINAMO
Antrenor: Florin Bratu
Veniri: Sg. Popovici (Gaz Metan), M. Axente (FC Botoșani), Sorescu (ASU Poli),
Gomelt (Lorca)
Plecări: Monroy (Călărași), P. Petre (Poli Iași), Palici (Sheriff), I. Popescu,
(Chindia), Romera (Almeria), Marici (Arka Gdynia), Nemec, Nica, Torje, Brănescu

FC BOTOȘANI
Antrenor: Costel Enache
Veniri: Papa (Lushnja), M. Roman II (Craiova), Patache (Chiajna), Aristidis
(Kerkyra), Brekalo (Sibenik), Târșa (Clinceni), Corban (Chiajna), Chindriș (Știința
Miroslava), Pițian (Apollon Limassol), Ongenda (Real Murcia)
Plecări: Moruțan (FCSB), Cucu (Călărași), Plămadă (Petrolul), Axente (Dinamo),
Cobrea (Poli Iași), Golubovici, Tincu, Ungurușan, Acsinte, Mușat, Serediuc
(contracte expirate)

SEPSI SF. GHEORGHE
Antrenor: Eugen Neagoe
Veniri: Covici (Apollon Smyrni), Dodoi (CFR), Fl. Ștefan (Juventus), Velev (Slavia
Sofia), Gabriel (Gil Vicente), St. Drăghici (U Craiova), Vașvari (Poli Timișoara),
Jankovici (Sutjeska Niksic), Jovanovici (Lahti), Nouvier (CFR), Moura (Gil
Vicente), Prosser (Puskas)
Plecări: Ghinga (Petrolul), Gorrin (Motherwell), Petrovikj (Osijek), P. Petre (Dinamo),
Filipe Oliveira, Kuku, Dalmau, Ross, Al. Chiriță, Dumbravă (contracte expirate)
GAZ METAN
Antrenor: Mihai Teja
Veniri: Batista (Libolo), Diallo (liber), N. Lopes (Madeira), S. Lupu (Hermannstadt)
Plecări: S. Lupu (FC U Craiova), Sg. Popovici (Dinamo), Rondon (Ever Bright), P.
Pârvulescu (Poli Iași), Fytanidis, Fioretos (contracte expirate)
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Etapa cu numarul doi din Liga 1 s-a
incheiat luni seara cu doua partide
incheiate la egalitate, scor 1-1.
Nici derbiul rundei, duelul
FCSB-Dinamo, nu a fost dezachilibrat,
cele doua rivale remizand, scor 3-3.
Iata insa rezultatele complete din
aceasta etapa:
vineri, 27 iulie
FC Botosani - Hermannstadt
sambata, 28 iulie
Dunarea Calarasi - CFR Cluj
Poli Iasi - Astra

2-0
0-0
1-1

duminica, 29 iulie
Sepsi Sf. Gheorghe - U Craiova 1-0
FCSB - Dinamo Bucuresti
3-3

luni, 30 iulie
FC Voluntari - Gaz Metan Medias 1-1
Concordia Chiajna - FC Viitorul 1-1

Dupa doua etape disputate in acest
sezon nu avem nicio echipa cu maxim
de puncte, niciuna dintre formatiile prim
divizionare nereusind sa lege doua victorii.
Iata cum arata clasamentul:
1. FC Botosani
2. Dinamo
3. Gaz Metan Medias
4. Astra Giurgiu
5. Dunarea Calarasi
6. Sepsi
7. Hermannstadt
8. CFR Cluj
9. Poli Iasi
10. FCSB
11. Chiajna
12. FC Voluntari
13. FC Viitorul
14. U Craiova

4 puncte
4p
4p
4p
4p
3p
3p
2p
2p
1p
1p
1p
1p
1p

In clasamentul marcatorilor ii avem pe
Florinel Coman, Llullaku si Carlos
Fortes cu cate doua goluri.

CHIAJNA
Antrenor: Ionuț Badea
Veniri: G. Matei (Termalica), M. Leca (Juventus), Ivanovici (FC Voluntari), Gorobsov
(Miami United), Măzărache (Craiova), Ghislain (liber), Greab (Gaz Metan)
Plecări: Isvoranu (Petrolul), Patache (Botoșani), Corban (Botoșani), Enza-Yamissi,
Bud, Babici (contracte expirate)

FC VOLUNTARI
Antrenor: Daniel Oprița
Veniri: Drăghia (Juventus), Wallace (Juventus), Al. Ciucur (Poli Timișoara), Al.
Vlad (CFR Cluj), Zgablici (Istra), N. Vasile (ASU Poli), Gavrilaș (Juventus), Vl.
Mihalcea (FCSB), Szijj (CSM Reșița), Ricardinho (Gil Vicente), Sesar (Inter
Turku), Artabe (Ermis Aradippou), Belahmeur (US Avranches), Al. Vlad (CFR
Cluj), L. Manole (Gaz Metan), D. Moldovan (Ponferradina), Ciucur (Poli
Timișoara)
Plecări: Ivanovici (Chiajna), Mincă (Kisvárda), Cazan (Petrolul), D. Benzar (FCSB),
Fl. Cernat, Sânmărtean, Balauru, Balaur, Novac, L. Marinescu, Ad. Voicu, Horj,
Pleașcă (contracte expirate)
DUNĂREA CĂLĂRAȘI
Antrenor: Dan Alexa
Veniri: D. Ipsas (Șirineasa), Gligorov (Sileks), Cucu (Botoșani), Honciu (Șirineasa),
Monroy (Dinamo), Straton (Poli Timișoara), Șeroni (Poli Timișoara), Buzan
(Craiova), Mediop (Ripensia), Danciu (Oțelul), Keyta (Chambly), Babei (Târgu
Secuiesc), G. Simion (Juventus), Al. Dincă (Metaloglobus), Buzan (U Craiova)
Plecări: Spehar (Kukesi), B. Vasile (Târgoviște), B. Manole (Afumați), Fl. Muntean
(Aerostar Bacău), Tomozei, C. Rus, Mardare, Al. Avram, Șt. Păun, C. Cristea,
Doman (contracte expirate)

HERMANNSTADT
Antrenor: Alexandru Pelici
Veniri: Tsoumou (Ermis Aradippou), R. Zaharia (Ermis Aradippou), Dandea (Astra),
N'Kololo (Caen), Antonov (Rudar Velenje), Began (Foresta Suceava), Chalkiadakis
(PAS Gianina), Luis Alberto Vega (Ponte Preta)
Plecări: Surugiu (Craiova), R. Crișan (Astra), S. Lupu (Gaz Metan), Boboc (Astra),
M. Stancu (Gaz Metan), Monea (Ripensia), Danci (Petrolul), C. Neagu, Târnovan,
I. Popa (contracte expirate)
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Trăiesc nemuritori printre noi?
Legenda contelui de St Germain,
bărbatul misterios cu o vârstă de
peste 3.000 de ani

În 1972, la televiziunea
franceză apare un
bărbat cu numele de
Richard Chanfray, care
pretindea că putea transforma plumbul în aur, cu
ajutorul unui butelii de
camping. Experienţa a
fost reuşită. Latura senzaţională a experimentului ar putea fi alta: tânărul pentru care a patruzecea
aniversare a zilei de naştere părea a fi încă destul de
îndepărtată, avea, după cum susţinea el însuşi, o vârstă
de peste 3.000 de ani. El era, după cum spune, nimeni
altcineva decât legendarul conte de Saint-Germain.
Povestea vieţii acestui celebru „nemuritor” este
enigmatică și insondabilă. Nişte prime însemnări despre
omul care spunea despre sine însuşi că a primit de la
regele Cyrus al Babilonului toiagul magic al lui Moise şi
că prin aceasta a devenit unul dintre iluminaţii nemuritori
apar începând cam de pe la anul 1740.
Un tânăr nobil, care în loc de bani purta permanent
asupra sa un pumn de diamante, care se îmbrăca excentric, dar cu gust şi răspândea în jurul său o aură de
mister, ajunsese subiect de conversaţie în blazatele cercuri nobiliare de la curtea vieneză. Ceva asemănător se
va întâmpla puţin mai târziu la Paris.

La o serată a vârstnicei contese de Gregory s-a înfiripat
o conversaţie între aceasta şi contele de Saint-Germain,
care părea a fi la anii de mijloc ai vieţii sale.
– „Conte”, a întrebat contesa, „nu cumva v-am văzut la
Veneţia pe vremea când răposatul meu soţ era ambasador acolo? Sau acela era tatăl dumneavoastră?“
– „Nu”, a răspuns contele „eu însumi am avut plăcerea
să vă întâlnesc. Frumuseţea dumneavoastră mi-a
rămas până astăzi de neuitat”.
Acest lucru a deconcertat-o pe interlocutoarea lui. Pe
atunci, ea era o fetişcană, iar el arăta ca astăzi.
La drept vorbind, el ar fi trebuit să fie un moşneag, căci
întâlnirea respectivă avusese loc cu 70 de ani în urmă.
Asemenea întâmplări sunt cu duiumul. Fireşte, nu-i nici
o problemă să afirmi că te-ai cunoscut cu Pilat din Pont
şi cu cei doisprezece apostoli sau să debitezi poveşti
despre ceea ce-ai trăit tu în timpul cruciadelor, dar există
o serie de elemente care fac ca purtătorul de mister să
se deosebească de un şarlatan.
Contele de Saint-Germain stăpânea la perfecţie cel
puţin franceza, engleza, germana, italiana, spaniola,
rusa, portugheza, araba, turca, persana, chineza, indiana şi un mare număr de limbi antice pe care nu le vorbeau curent decât nişte experţi. A fost nu numai versat
literalmente în toate ştiinţele ci şi cu mult înaintea contemporanilor săi, a cântat cu virtuozitate la multe instrumente muzicale, a fost un strălucit bijutier şi aurar cu
cunoştinţe din vechime (pe care nu le-a putut înţelege
nimeni), s-a îndeletnicit cu producţia de textile şi cu manufactura de porţelanuri şi pare să fi avut şi ca pictor nişte
venituri frumuşele.

MICA PUBLICITATE

Vă rugăm să

trimiteţi anunţurile

dumneavoastră pe
adresa noastră:
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PO Box 4009
Sunnyside
NY 11104

• Vând teren intravilan, 2.000 m2, în Ciolpani (Ilfov, în apropiere de
Snagov) cu acte notariale la zi, pentru construire de locuință. Gaze,
electricitate, îngrădire; drum asfaltat lângă DN1. Ofertă foarte
convenabilă: 30.000 euro, discutabil. Tel.: 40 730939509

• 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
•

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.

Romanian Journal

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

O asa de uriaşă paletă de cunoştinţe şi dexterităţi este
greu de realizat pe parcursul obişnuit al unei vieţi, ba
chiar imposibil dacă respectivul s-a înhămat la carul
mondenităţilor de la curte, dacă se mişca permanent în
cercurile cele mai înalte şi îndeplinea una după alta misiuni politico-diplomatice.
Nemuritorul conte prezenta alte trăsături enigmatice. În
societate nu mânca niciodată câtuşi de puţin (el spunea:
„Hrana mea nu este potrivită pentru oameni”) şi a dat
dovadă de aptitudini de clarvăzător. Astfel, el a prezis
Revoluţia Franceză, pe regele suedez Gustav al III-lea
l-a făcut atent asupra unor pericole viitoare, iar autoarei
de cronici Mademoiselle D’Adhemar i-a profeţit că el o
s-o mai întâlnească încă de cinci ori, ceea ce s-a şi întâmplat. Ultima întâlnire a avut loc în 1820; Saint-Germain arăta tot aşa, ca un bărbat în jurul a patruzeci de
ani.
Nimeni nu ştie când s-a născut acest alergător de cursă
lungă prin epoci şi dacă a murit cu adevărat. Există mai
multe date ipotetice ale morţii lui (din 1780 până în
1874), dar niciuna nu a fost confirmată oficial. În cursul
secolelor s-au făcut eforturi pentru a-l prinde. O comisie
instituită în secolul al XIX-lea de către împăratul
Napoleon al III-lea a eşuat la fel ca aceia care
încercaseră acelaşi lucru mai înainte şi după. Contele
pe care Madame Blavatsky l-a caracterizat în repetate
rânduri ca pe unul dintre “misterioşii maeştri nemuritori
ai lumii” a lăsat destule urme prin timp…
descopera.ro

• 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
• Salon în Midtown Manhattan angajează manichiuristă și cosmeticiană
cu experiență. Tel. (212) 581 - 3343 Emilia.
• 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
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Cum să vă protejați casa de hoți?
6 sfaturi

În orașul modern, la fel ca în urmă cu secole, hoții și
oamenii necinstiți continuă să opereze. Te-ai gândit
vreodată să-ți protejezi proprietatea de invitații nedoriți?
De multe ori nu acordăm atenție celor mai simple
lucruri care pot fi mijloace practice de combatere a
furtului din proprietatea ta. Ce recomandări pot fi
date în acest sens?

6 sfaturi pentru a vă proteja casa de hoți:
1. Urmăriți plantațiile verzi care au crescut în
jurul casei voastre
Desigur, verdele luxuriant arată frumos, dar pentru
locuitorii de la etajele inferioare această frumusețe
poartă multă primejdie. Copacii înalți care cresc în
fața balconului sau ferestrei tale pot servi ca o
scară pentru hoți și, o bucățică luxuriantă, cu
ușurință va feri ferestrele de la parter de ochii
tuturor vecinilor. Și dacă ai decis că unii copaci își
găsesc locul în apropierea ferestrelor, asigură-te
că aceștia sunt situați cât mai departe posibil și că
nu pot deveni ajutoare pentru un hoț.
2. Încercați să aveți ferestrele acoperite de perdele,
în special seara, astfel încât un potențial tâlhar
nu va putea să aprecieze bunăstarea, cu privirea.
3. Când cumpărați obiecte sau echipamente
scumpe noi, păstrați recipientul pentru o perioadă
de timp, nu aruncați imediat la gunoi, la urma
urmei, gunoiul este un fel de semnal care va
lăsa hoțul să știe câți bani aveți.
4. Setați senzorii de mișcare la intrare sau în
apropierea apartamentului
5. Acordați atenție ușilor, un nivel de protecție
slab atrage hoțul
Odată cu dezvoltarea tehnologiei, infractorii învață
să depășească dificultățile. Și, astfel, nici cea mai
complexă ușă, nu poate opri hoțul din a-și face
treaba. Optați pentru o ușă din oțel și încuietori fiabile.
6. Construiește relații de prietenie cu oamenii din
cartierul tău
De obicei, fiecare casă are o bunică, un portar, o
mamă, care supraveghează zona… Dacă reușești
să te împrietenești cu unul dintre ei, atunci apartamentul tău va fi sub supraveghere fiabilă.

Sperăm să luați în considerare sfaturile noastre și că
vă vor ajuta să vă protejați casa și obiectele de
valoare, de hoți.

Cum să curățăm dantura
fără pastă de dinți!

Curățăm dantura – V-ați întrebat vreodată cu ce se

spălau pe dinții strămoșii noștri, atunci când pasta de
dinți nu se inventase? Iată care sunt cei mai buni înlocuitori naturali, al căror efect este unul senzațional.
Curățăm dantura – Sarea, o soluție eficientă
Specialiștii afirmă că sarea este inamicul depunerilor
de tartru, distrugând bacteriile și împrospătând
respirația. Umeziți periuța, presărați sare din belșug
și masați. Efectul este garantat.

La rândul lor, medicii stomatologici recomandă să
folosiți bicarbonat de sodiu pentru curățarea dinților,
întrucât îndepărtează tartrul. Se perie dantura de
două ori pe zi cu bicarbonat de sodiu, timp de patru
săptămâni, pentru efect garantat.
Curățăm dantura – Amestecați apă oxigenată cu praf
de copt!
O altă combinație eficientă în curățarea dinților este
cea obținută din praf de copt și apă oxigenată. Cu
această pastă, curățați dinții ca de obicei.
Pentru ca dinții să nu-și piardă strălucirea, folosiți o
felie de lămâie, cu care îi frecați. În acest fel, veți
scăpa și de mirosul neplăcut.
Nu în ultimul rând, puteți curăța dinții și cu ulei de
cocos, care are și beneficii uriașe dacă vă sângerează
gingiile. Uleiul de cocos are proprietăți antiinflamatoare
incredibile și este recomandat a fi folosit chiar după
ce veți spăla dantura cu pasta de dinți.

Remedii, preparate în casă,
pentru mahmureală!

Cauți toate metodele prin care ai putea să redevii cel de
cu o zi în urmă. Parcă te văd, îți juri că nu mai bei
vreodată. Cum este posibil că o să o mai faci, noi îți
recomandăm câteva metode cu ajutorul cărora vei trece
mai ușor peste dificultăți…
Remedii pentru mahmureală
1. Bananele
Un mod rapid, uşoar şi sănătos de a vindecă o
mahmureală este de a face un milkshake de banane,
folosind miere ecologică pentru a-l îndulci.
Banana are o acţiune calmantă asupra stomacului şi,
împreună cu ajutorul mierii, reconstruieşte nivelurile de
zahăr din sânge, iar laptele va calmă şi re-hidrata organismul tău.
2. Rădăcină de ghimbir
Ghimbirul este folosit pentru combaterea grețurilor și a
răului de mare, deci poate fi adaptat și pentru combaterea
mahmurelii. Prepară un ceai din rădăcina acestei plante
și apă fierbinte, adaugă apoi sucul de la o portocală și
zeama de la jumătate de lămâie peste ele. Nu în ultimul
rând, pune și o linguriță de miere ca să îndulcești băutura.
3. Miere și lămâie
Aceste două alimente se folosesc pentru a vindeca durerile
în gât sau răgușeală dar ele sunt extrem de bune și pentru mahmureală. Într-un ibric cu apă fierbinte adaugă cele
două, deoarece vor da o mână de ajutor organismului
tău, care ar trebuie să proceseze alcoolul.
4. Ciorba de burtă
Dacă numai gândul la această ciorbă îți provoacă o
stare neplăcută, află că în Turcia și în Mexic ea este
considerată un remediu excelent împotriva mahmurelei.
5. Băuturile sport * Sunt bune deoarece conțin electroliți.
6. Gheața
Aplică o compresă cu gheață pe cap sau măcar o
compresă rece care să amelioreze mahmureala.
7. Sucul
Sucul proaspăt de portocale va contribui la creșterea
cantității de zahăr din sânge și va ameliora simptomele
neplăcute. Dacă simți că stomacul tău nu face față
însă, mai bine renunți la fructele cu acid și îți îndrepți
atenția către mere, care sunt ceva mai prietenoase din
acest punct de vedere.
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8. Apă
Deshidratarea este vinovată pentru starea de rău pe
care o resimți în mahmureală. Înlocuiește lichidul pierdut
cu apă și sucuri naturale.

Mâncatul după ora 18.00 îngraşă?
Iată lista alimentelor
ce pot fi mâncate seara!

Cu nu îi place să tragă cu ochiul în frigider după ora
18.00? Cât de plăcute sunt acele momente de seara în
care ajungem de la o ceaşcă de ceai la un dulce bun, mai
ales dacă am avut o zi grea!
Doar că…plătim pentru orice mică plăcere vinovată.
Specialiştii sunt de părere că o dietă severă nu îşi are
rostul dacă optăm pentru alimente sănătoase în porţia de
seară sau pentru alimente ce îmbunătăţesc calitatea
somnului şi mută acul cântarului spre stânga.
Haideţi să vedem ce alimente sunt permise şi se pot consuma înainte de somn, fără a dăuna siluetei şi sănătăţii:
Bananele * Conţin magneziu şi potasiu, vitamina B6,
triptofan (un aminoacid ce induce somnul), ulterior
acesta se transformă în melatonină.
Gustarea servită înainte de culcare trebuie să ţină cont
de faptul că este nevoie de aproximativ o oră pentru ca
tritpofanul să ajungă la creier, iar transformat în melatonină
să atragă somnul.
Nuci * Induc somnul datorită conţinutului mare de proteine,
seleniu, potasiu, plus triptofan.
Humus * Este o sursă bună de triptofan. O cină uşoară,
ce include humus şi cereale integrale (acestea ajută
triptofanul să ajungă mai repede la creier) este o metodă
plăcută la gust de a bucura de un somn odihnitor.
Ciocolata neagră * Ei, bine, la asta nu ne-am fi aşteptat!
Dar este o mare diferenâă între un baton de ciocolată
cu arahide şi o tabletă de ciocolată neagră, fără zahăr.
Acest desert contribuie eficient la o slăbire rapidă şi
normalizează nivelul colesterolului.
Supa * Înainte de culcare se poate mânca o supă.
Orice lichid cald are un efect calmant.
Cea mai potrivită este o supă de legume.
Nu este indicat să mâncăm supă de linte, mazăre sau
fasole, acestea pot balona şi, implicit, pot duce la un
somn agitat.
Migdale * Da, ne putem permite şi acest lux. Două, trei
migdale pot fi o alternativă excelentă pentru potolirea
senzaţiei de foame. Potrivit studiilor, migdalele nu
contribuie la creşterea în greutate.
Seminţe de dovleac * Dacă la orele serii apare pofta de
pop corn sau chipsuri, puteţi ronţăi câteva seminţe de
dovleac. Acestea reprezintă exact tipul de aliment ce
face faţă cu brio poftelor, plus că, prin conţinutul de magneziu, ne ajută să avem un somn bun, liniştit şi odihnitor.
Orez * Este un fapt incontestabil: o dietă ce are la bază
orez reduce riscul de manifestare a insomniei cu 45%.
Face parte din categoria produselor cu indice glicemic
ridicat, ceea ce influenţează viteza de secreţie a triptofanului şi melatoninei.

Un ultim sfat: este important să înţelegem „şiretlicurile”
organismului nostru. Câteodată, setea se poate camufla
abil sub o senzaţie puternică de foame, de aceea hidratarea
corectă este foarte importantă.
Dacă vă este foame, încercaţi să beţi un pahar cu apă
sau o ceaşcă de ceai cald de ghimbir.
Din zece senzaţii de foame, nouă sunt de sete.
Faceţi testul mărului: dacă nu poftiţi la un măr, pe care să
îl mâncaţi pe nerăsuflate, nu vă este foame.
Mihaela Iliescu

