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Trei ore de discuții cruciale,
niciun rezultat convingător

Ultima întâlnire dintre Cancelarul german Angela
Merkel şi preşedintele rus Vladimir Putin nu a fost de
loc mediatizată. Această întâlnire a avut loc pe 18
August, la castelul Meseberg, în afara Berlinului.
Două subiecte par a fi fost principale pe agenda
celor doi lideri europeni: Ucraina şi conducta de gaz
Nord Stream 2 (NS2). Situația din Siria desigur a
fost discutată doar ca Rusia să ceară Europei să
participe la efortul de reconstrucție post război. După
cum raportează sobru presa germana, întâlnirea a
fost extrem de serioasă şi aplicată.
Ne putem imagina deja că în cele trei ore de negocieri,
ambele puteri şi-au asigurat interesele lor directe.
Pentru Germania, care dorește să nu dea impresia
că lasă Ucraina la mâna Rusiei, completarea construcției
conductei NS2 nu trebuie să excludă Ucraina din
planul larg de export gazier al Rusiei, permițând ca
aproape 2 miliarde de euro să intre anual în cuferele
guvernului de la Kiev.
Deşi condiția germană pare a fi foarte importantă,
tehnic aceasta nu se poate realiza, odată ce conducta
este operațională. Fiind o legătură directă, nici o
racordare pe teritoriul ucrainean nu este necesară,
doar dacă Kremlinul va aproba o asemenea concesie.
Experții susțin ca preţul concesiei cerute de către
Germania şi pentru care Rusia ar accepta, ar fi
recunoașterea anexării (prin forță) a regiunii Crimeea.
Cum acest lucru nu va putea fi oferit de către
Germania, vulnerabilitatea Ucrainei în fața Rusiei va
crește proporțional cu numărul de metri cubi de gaz
pompaţi către această. Al doilea subiect, abil exploatat
de către Putin, este tensiunea crescută dintre SUA şi
Germania, pe tema aceleiaşi conducte.
Să ne amintim că președintele Trump a fost extrem
de clar la ultima întâlnire NATO, legând existenţa
conductei de faptul că Germania refuză mărirea cheltuielilor sale de apărare. Rusia a transformat acest
argument într-un instrument de coerciție politică.
Interogându-se asupra capacităților diplomatice germane de a rezista în fața presiunilor americane,
propunând o poziție comună şi un răspuns adecvat
care să unifice, însă, intereselor celor două țări.
Această poziționare rusească ar duce la o slăbire a
poziției germane în dosarul ucrainean, exact ceea ce
cancelarul Merkel încearcă să evite.
Cum întâlnirea de la castel nu a dus la rezultate palpabile, conferința de presă comună a dat tonul sobru

prin citirea de către cei doi a unor fraze prefabricate,
fără să accepte însă întrebări de la ziariștii prezenți.
Amândoi au dat din cap unul în fața celuilalt, lăsând
rezultatele jocului geo-energetic să fie ghicite doar.
Iar dacă intenția celor doi europeni a fost să ascundă
faptul că Rusia are deja avantaj în dialog, atunci
această dorință nu s-a împlinit. Cancelarul german a
pierdut această rundă de negocieri. Iar poziția SUA,
vehement contestată de slugarnicii pro-germani din
Uniunea Europeană, a fost pe deplin confirmată.
Rusia, prin NS2, va obține un instrument de impunere
masiv şi foarte greu de contracarat de către Germania
sau Europa în general.
O simplă concluzie poate fi trasă după dialogul între
Merkel şi Putin şi anume că Ucraina devine din ce în
ce mai clar o victimă a decadenței Europei unite în
fața puterii ruseşti. Este exact ceea ce Rusia dorește
şi victoria geopolitică crucială aşteptată de către
Putin.
www.defenseromania.ro

Radicalizare extremă în Turcia
Erdogan începe să defileze
pe un teren minat

Radicalizare extremă în Turcia. Amabasada SUA a
fost atacată cu focuri de armă, dintr-o maşină în
mers. Internetul este plin de imagini de „cetăţeni
obişnuiţi” care toacă şi ard dolari americani, distrug
iPhone-uri cu ciocanele şi aruncă la gunoi frigidere
pline cu băuturi răcoritoare americane.
Asemenea propagandă antiamericană tragicomică
nu s-a mai văzut din timpul invaziei Irakului de către
coaliţia condusă de SUA, atunci când ministrul
informaţiei lui Saddam, Muhammad Saeed al-Sahhaf,
poreclit de presa occidentală „Ali cel Comic” („Comical
Ali”) se făcea de râs la posturile de televiziune
internaţionale.
Din păcate, Turcia, unul dintre cei mai importanţi
aliaţi NATO, începe să alunece vertiginos pe panta
radicalismului, împinsă de la spate de Erdogan,
sultanul de carton care visează reînfiinţarea Imperiului
Osman. Focuri de armă au fost trase asupra ambasadei
SUA de la Ankara, au informat luni dimineaţa posturile
de televiziune Haberturk şi CNN Turk, citate de
agenţiile de presă internaţiona
Focurile de armă, trase dintr-un vehicul în mişcare,
au perforat cabina agenţilor de pază, însă, din fericire,
nimeni nu a fost rănit. Atacatorul sau atacatorii
necunoscuţi au fugit de la faţa locului.
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Agenţia turcă de ştiri IHA, care citează surse din
cadrul autorităţilor, relatează că mai multe gloanţe au
lovit ghereta unui post de pază. Mai multe persoane
aflate în zonă au declarat că s-au auzit 4 sau 5 focuri
de armă în preajma Porţii Nr. 6 a Ambasadei SUA.
Un purtător de cuvânt al reprezentanţei diplomatice
a Statelor Unite de la Ankara a confirmat producerea
unui „incident de securitate”, adăugând că nu există
informaţii că ar fi fost rănit cineva şi mulţumind Poliţiei
Naţionale din Turcia pentru reacţia promptă.
Postul Haberturk a difuzat imagini cu ofiţeri de poliţie
care inspectau una dintre intrările în clădirea ambasadei
şi pagubele produse de un foc de armă care a lăsat
urme într-o fereastră. S-a anunţat că au fost găsite
tuburi de cartuşe. Ambasada SUA din Ankara şi consulatul din Istanbul au fost ţinte ale atacurilor militanţilor
şi, în trecut, s-au confruntat cu mai multe ameninţări
de securitate.
Tensiunile diplomatice se ascut. Detenţia timp de un
an şi jumătate în Turcia, iar apoi plasarea în arest la
domiciliu a pastorului american Andrew Brunson,
acuzat de spionaj şi de activităţi „teroriste”, a declanşat
o gravă criză diplomatică între Ankara şi Washington.
La începutul lunii august, SUA au impus sancţiuni
împotriva a doi miniştri turci, iar Ankara a replicat cu
măsuri similare. Tensiunile s-au agravat ulterior, în
special printr-o creştere reciprocă a tarifelor vamale.
Dolari arşi şi telefoane sparte
Turcii își distrug iPhone-urile, după ce președintele
Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut ca poporul
său să boicoteze orice produs american, în contextul
tensiunilor escaladate dintre Washington și Ankara
„Există un atac economic împotriva Turciei. Putem
să reacționăm în două moduri: economic și politic”, a
declarat Erdogan. „Ministerul nostru de Finanțe și
Trezoreria lucrează zi și noapte (...) vom boicota
bunuri electronice din Statele Unite. Ei au dispozitive
iPhone, dar pe de altă parte există și Samsung.
Avem marca locală Venus Vestel, o vom folosi”, a
adăugat președintele turc, arătându-i lui Trump că
nu se lasă mai prejos.
evz.ro

Un cutremur major,
cu magnitudinea de 7,3
s-a produs în Venezuela

Un cutremur major, cu magnitudinea de 7,3 s-a
produs marţi în nordul Venezuelei, acesta a fost
resimţit şi în capitala Caracas mai multe clădiri
clătinându-se, a anunţat Agenţia Geologică din SUA,
informează Reuters.
Cutremurul a fost localizat în apropierea oraşului
Carupano, o zonă de comunităţi sărace de pescuit,
şi a fost resimţit şi în Columbia, în apropierea insulelor
Trinidad şi Tobago şi Sf. Lucia.
Până acum nu au fost înregistrate victime sau pagube
materiale, a declarat pentru un post tv ministrul de
Interne venezuelean Nestor Reverol.
Centrul american pentru Tsunami din Pacific a anunţat
că se pot produce valuri mici de tsunami în apropierea
coastelor unde cutremurul a avut epicentrul, adică la
37 km sud-vest de oraşul Carupano.
www.mediafax.ro

Specialist în preparate din carne, ofer la domiciliul dv.: mititei,
cârnați de casă, slănină, mușchi afumat și alte specialități
românești. Materia primă e organică. Prețuri convenabile.
Valerian Enciu, tel.: (301) 465 - 9074
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Paula Tănase, primul candidat
la funcția de procuror-șef al DNA

Veste excelenta pentru
sistemul judiciar. La Ministerul Justitiei a fost depusa prima candidatura
pentru ocuparea postului
de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, in cadrul celei
de-a doua proceduri declansate de ministrul Tudorel Toader, dupa ce
la concursul trecut niciunul dintre cei trei candidati nu a indeplinit criteriile
necesare pentru a ocupa acest post. Procuroarea
Paula Tanase de la Parchetul de pe langa Curtea de
Apel Galati (foto), si-a depus proiectul de management
pentru sefia DNA.
Intr-o declaratie acordata in exclusivitate pentru
Lumea Justitiei, procuroarea Paula Tanase a tinut sa
precizeze ca a luat decizia de a candida pentru conducerea DNA, intrucat considera ca este necesara o
schimbare in interiorul Directiei, schimbare pe care,
afirma aceasta, "eu sunt cea care o pot aduce".
Ne bucura candidatura procuroarei Paula Tanase
pentru sefia DNA si speram ca odata ajunsa acolo sa
reuseasca sa reformeze institutia condusa timp de
circa 5 ani de Laura Codruta Kovesi, in timpul careia
Romania a fost tara defilarilor de catuse si a dosarelor
facute doar pe denunturi.
Cu siguranta, misiunea pe care Paula Tanase si-o
asuma, daca va fi selectata de Ministerul Justitiei
pentru aceasta functie, va fi extrem de dificila, fiind
necesara nu doar schimbarea procurorilor DNA (autori
ai atator rechizitorii anulate de instante si responsabili
pentru mii de vieti nenorocite), ci si modul de lucru
din cadrul institutiei, astfel incat sa fie stopata practica
plimbarii oamenilor in catuse prin fata sediului Directiei
sau scurgerea de informatii menite sa compromita
imaginea unor persoane publice.
Iata declaratia acordata de procuroarea Paula Tanase
pentru Lumea Justitiei:
"Confirm ca mi-am depus candidatura pentru functia
de procuror-sef al DNA. Am facut acest lucru pentru
ca este nevoie de o schimbare si sunt cea care o pot
aduce. Voi discuta in detaliu despre toate aceste
schimbari dupa ce proiectul de management pe care
il am va fi facut public. Am candidat pentru ca este
nevoie de o schimbare si consider ca eu sunt cea
care o pot aduce."
Paula Tanase, la a doua candidatura pentru sefia
DNA
Asa cum ne amintim, procuroarea Paula Tanase a
mai candidat in trecut pentru sefia DNA, in cadrul
procedurii declansate de fostul ministru al Justitiei
Mona Pivniceru, actual judecator CCR.
Mai exact, in octombrie 2012, Paula Tanase, alaturi
de alti sase procurori (respectiv Claudiu Dumitrescu,
Vasile Ionita, Ioan Irimie, Laura Codruta Kovesi,
Viorica Stoica si Constantin Sima) si-a depus candidatura pentru sefia DNA.
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Nu a avut insa nicio sansa, postul fiind ocupat de
Laura Codruta Kovesi, procuroarea despre care
ulterior au circulat informatii potrivit carora pentru numirea sa la sefia DNA s-au purtat discutii atat in SRI,
cat si in randul unor politiceni precum Victor Ponta si
Elena Udrea.
Precizam ca procuroarea Paula Tanase a absolvit
Facultatea de Drept din cadrul Universitatii „Al. I.
Cuza” din Iasi in 1996 , cu media 9,46. A fost pe
primul loc la promovare, prin concurs, pe postul de
procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati.
De-a lungul anilor, pe biroul de procuror al Paulei
Tanase s-au aflat peste 1.000 de dosare de urmarire
penala sau de supraveghere a cercetarilor, aceasta
neavand in toata aceasta perioada nicio plangere de
tergiversare a vreunei anchete, neavand nicio solutie
de restituire sau achitare la activ.
Inca din 2012, procuroarea Paula Tanase a semnalat
probleme din DNA precum informatiile aparute in
presa din timpul urmaririi penale, mediatizarea excesiva
a unor cauza, ori numarul mare de achitari definitive
in dosarele procurorilor anticoruptie, propunand inca
de atunci o serie de masuri pentru stoparea acestor
fenomente: “Mediatizarea excesiva a unor activitati
specifice fazei de urmarire penala, numarul achitarilor
definitive dispuse de catre instantele judecatoresti,
operativitatea scazuta a DNA si numarul dosarelor
de coruptie nesolutionate, precum si institutia delegarii
folosita in exces sunt doar cateva dintre vulnerabilitatile
identificate. Le voi corija intr-un timp determinat - si
mi-am propus aici un termen concret de un an printr-un management eficient, flexibil, de tip participativ.
Mai mult, voi determina un flux invers de informatii
dinspre presa spre institutie, si am in vedere si acele
informatii pe care presa, avand mijloace de investigare
limitate, le poate promova ca informatii brute. (…)
Imi propun cercetarea cu precadere, ca prioritate
„zero’’ a faptelor de coruptie comise de catre magistrati,
politisti etc. E de bun simt si moralmente necesar ca
inainte de a vorbi despre coruptia unor alte categorii
profesionale, medici, profesori, politicieni, functionari,
sa identificam cazurile de coruptie din sistemul judiciar
si sa le eliminam.
E drept ca DNA a abordat fenomenul coruptiei din alt
unghi si a inregistrat rezultate, insa nu neaparat in
mod eficient si oricum selectiv. Am in vedere intre
altele, speta obtinerii ilegale de locuinte din fondul de
stat de catre magistrati, unde rezultatele verificarilor
DNA au fost relevante, dar dosarul nu a fost finalizat.
Modificari legislative vizand preventia si descurajarea
coruptiei, dublate de optimizarea activitatii tuturor institutiilor angrenate in combaterea coruptiei ar putea
limita acest fenomen. Este esentialmente necesara
respectarea independentei procurorului. Nu trebuie
sa existe nicio ingerinta, nicio imixtiune interna sau
externa in activitatea procurorului si in acest sens voi
solicita ministrului justitiei promovarea unei modificari
legislative care sa vizeze dreptul exclusiv al procurorului
de caz de a-si semna corespondenta in raport cu
orice autoritati in efectuarea anchetei.”
www.luju.ro
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate
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* Zeci de persoane au format un lanț uman, salvând
astfel mai mulți oameni prinși în valurile învolburate
ale Lacului Michigan (SUA).

* După ieșirea din spital unde fusese admisă pentru
o supradoză de droguri, cântăreața pop Demi Lovato a scris fanilor că, din păcate, ea nu a depășit
încă problema dependenței de droguri, dar că lupta
continuă.
* În cimitirul din Poiana (jud, Dâmbovița), cavoul unui
tânăr mort la 18 ani a fost jefuit. Părinții îi puseseră
fiului decedat, în sicriu, 100 euro, alți bani, un
lănțișor și o brățară de aur și ei cred că furtul este
cauza profanării cavoului.

de Vasile Bădăluţă

* Guvernul german a adoptat recent un text care
legalizează un ”al treilea gen” uman; astfel, Germania devine un precursor în Europa al recunoașterii
oficiale a persoanelor intersexuale. Nu cred că e
bine!
*Angajatul unei spălătorii din Oradea a găsit 13.000
euro într-o mașină și i-a predat proprietarului,
potrivit sfatului creștin: ”Să nu iei niciodată ce nu e
al tău”. Frumos din partea lui!

* Reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara au
decis ca situl Sarmizegetusa Regia să fie deschis
în weekend pentru turiștii care sunt dispuși să
meargă 5 kilometri pe jos.

* În ultimii 28 de ani, la nivelul Capitalei, au fost
comise 39 de omoruri pe care anchetatorii încă le
investighează. Cel mai vechi dosar cu autor necunoscut este de acum 21 de ani iar cel mai nou
este din luna iulie din incinta unei fabrici unde au
fost găsite două cadavre.

* Poliția din Danemarca a aplicat recent prima
amendă pentru portul în public al vălului islamic integral (niqab). De la 1 august, în Danemarca este
interzisă purtarea unor accesorii care acoperă fața.
Bună decizie!

* În țara noastră, în plină criză a pestei porcine, pe
Dunăre pot fi văzuți plutind porci morți, mai ales la
Galați și la Brăila.

* Foarte multe pachete de țigări, 20.000, în valoare
de 180.000 lei, au fost descoperite într-un lan de
porumb de pe malul râului Prut, în localitatea
Dămideni. Țigările erau destinate pieței negre din
România.

* Un cuplu de 37, respectiv 34 de ani, din Iron River
(Michigan) a jurat în noaptea nunții că, dacă unul
din ei este vreodată infidel, ei, soții, îl vor ucide pe
amant, ceea ce au și făcut când, împreună, l-au
omorât pe amantul soției. Acum suportă rigorile
legii.

* Episcopul Hușilor, IPS Ignatie, a sărbătorit o femeie
în vârstă de 100 de ani din localitatea Târzii, dândui în dar o icoană de argint a Maicii Domnului, flori și
o sumă de bani.
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* Renumita solistă a muzicii de suflet, ”soul music”,
Aretha Franklin, a decedat la Detroit. Ea a avut 76
de ani și suferise de cancer la pancreas. O voce
voce de aur. Domnul s-o odihnească în pace!
* SRI a anunțat că au avut loc atacuri cibernetice
asupra unor instituții financiare din România, dar că
până în prezent niciunui român nu i-au fost furați
bani din conturi.

* Ca urmare a prăbușirii podului din apropiere de Genova, au murit 41 de persoane. Pompierii au fost puternic mișcași când au descoperit trupul unei fetițe
de 9 ani și trupul părinților ei într-un vehicul complet
strivit.
* În primul semestru din 2018, România a importat
produse totalizând 40,2 miliarde euro, din care
8,2% au fost importuri de alimente (3,3 miliarde
euro). Această sumă nu a mai fost consemnată
după 1989 și este dublă față de cea din semestrul
I a anului 2008.
* Din ziarul Deutsche Welle aflăm că în Germania se
pregătește o lege a imigrației care favorizează
venirea în țară a persoanelor cu înaltă calificare. Nu
ne miră. Toți vor să atragă creiere luminate...

* Ecaterina Andronescu, profesor universitar și senator PSD, a spus că, după publicarea scrisorii deschise adresată colegilor, prin care cerea demisia
lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, a devenit
dușman pentru unii și se întreabă dacă nu cumva
atacurile au fost ca urmare a unui ordin dat din interiorul formațiunii politice a PSD.
* În primul semestru al acestui an, România a importat
peste 4 milioane tone de țiței. O cantitate uriașă,
având în vedere că țara noastră avea (mai are?)
mari rezerve de țiței.

* Aflat la a 4-a ediție consecutivă, concursul de îndemânare auto ”Trofeul Cetatea Făgărașului” va începe sâmbătă, 25 august, cu antrenamente, iar
competiția propriu-zisă va demara duminică, 26 august a.c.

* Stela Popescu s-a stins din viață de aproape un an,
dar nici până acum nu a fost elucidat misterul
privind adevărata avere a actriței. Ea a lăsat totul
fiicei sale vitrege, Doina Maximilian.

* Ilie Năstase are o nouă iubită, Ioana Solomon, care
a primit un superb buchet de trandafiri albi de la Ilie,
fapt ce a declanșat replici foarte acide din partea
fostei soții, Brigitte Sfat.
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* Radu Mazăre este în Madagascar. Fostul primar al
Constanței a fost trimis în judecată în mai multe
dosare penale. Avocatul lui a dezvăluit faptul că
Mazăre a depus o cerere de azil politic în Madagascar și că acum statutul lui este de azilant temporar pe perioada acestui an.
* Milionarul american Bradford Aaron Hill, 61 de ani,
s-a căsătorit cu românca Iasmina Milutinovici, 27
de ani. Mireasa a declarat că diferența de 34 de ani
dintre ei nu e nicio problemă. Oare chiar așa să fie?

* Gheorghe Hagi s-a declarat foarte nemulțumit de
direcția în care merge România și a spus că, dacă
ar fi el președintele țării, ar investi doar în segmentele cultură, sport, sănătate și infrastructură.
* Chris Watts, un bărbat de 33 de ani din statul Colorado (SUA), a declarat la TV că este îndurerat
fiindcă soția și cele două fiice (3 și 4 ani) au
dispărut. Suspiciunile poliției și perseverența anchetatorilor au dus la aflarea teribilului adevăr:
ucigașul este însuși omul care striga după ajutor.
* Un fals profet din Etiopia a convins familia unui
bărbat decedat că îl poate învia. Deși i-a poruncit
mortului scos din groapă să revină la viață, minunea
nu s-a produs, așa că ”profetul” a fost bătut de
rudele mortului și poliția l-a arestat.

* Moshin, un bărbat din New Delhi, împătimit al
jocurilor de noroc, și-a pus la bătaie propria familie
– soția și doi copii – și... a pierdut. Consiliul local a
acordat un copil câștigătorului. Bărbatul care își
pariase familia este dat dispărut.

LA ORA DE UMOR

- Vrei să fii soția mea?
- Daaa, de când aștept momentul ăsta!
- Bine, mai așteaptă. Eram doar curios să știu dacă
vrei...
***
Două prietene:
- Nu vreau să mă laud, dar am terminat o dietă de 14
zile în doar 2 ore și 14 minute.
- Nu te mai lăuda, că se vede.
***
O femeie deșteaptă știe întotdeauna când trebuie să
tacă. Știe, dar nu poate.

VORBE ÎNȚELEPTE
de Albert Einstein

”Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce
ai învățat în școală.”
***
”Numai două lucruri sunt infinite: universul și prostia
umană, dar despre primul nu sunt sigur.”
***
”Gravitatea nu poate fi făcută responsabilă pentru oamenii care se îndrăgostesc.”
***
”În fața lui Dumnezeu, noi suntem la fel de înțelepți,
la fel de nebuni.”
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CĂLĂTORIA ÎN SPAȚIUL UE

Am fost întrebați decetățenii români care au dublă
cetățenie, implicit deținători de pașapoarte americane
dacă este mai avantajos pentru aceștia să călătorească
în spațiul UE și România cu pașaport românesc sau
cu pașaportul american. Menționăm faptul că, în
cazul intrării în România cu pașaportul american,
cetățeanul român poate sta pe teritoriul statului român
pentru o perioadă de maxim 90 de zile, însă intrând
cu pașaport românesc această restricție nu există,
aceeași situație fiind valabilă și pentru intrarea pe
teritoriul statelor membre UE. Recomandarea noastră
este să folosiți pașaportul românesc.
De asemenea, vă reamintim faptul că puteți solicita
transmiterea pașaportului simplu electronic prin poștă
la domiciliul/reședința dvs. În acest sens trebuie să
aveți un plic preplătit cu dvs la momentul preluării
solicitării de pașaport, de preferat un plic care să
aibă un tracking number (USPS, UPS, FEDEX etc)
pentru a putea fi urmărit atât de dvs, cât și de noi,
eliminând riscul pierderii acestuia.
În acest caz, vi se emite un titlul de călătorie valabil
doar pentru ajungerea în România fără a vă putea
reîntoarce cu acesta.
Pentru emiterea titlului de călătorie nu se percepe
taxă consulară, acesta este gratuit.
Valabilitatea unui titlul de călătorie este de maxim 30
de zile, iar în această perioadă trebuie să plecați și
să ajungeți în România.
Aceste titluri de călătorie se emit doar pentru cetățenii
români care dețin CNP (cod numeric personal).
TITLUL DE CĂLĂTORIE este documentul care se
eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în
străinătate care nu mai posedă un document de
călătorie valabil (carte de identitate sau paşaport),
numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară.
Condiții
Beneficiază de titlu de călătorie cetăţenii români care
nu mai deţin documente de călătorie româneşti
valabile din următoarele motive:
- expirare;
- pierdere;
- furt;
- deteriorare;
- distrugere;
- nu au deţinut niciodată un document de identitate;
- călătorie românesc (ex. minori născuţi în străinătate);
şi trebuie să călătorească urgent în România.
Titlul de călătorie nu conţine date biometrice (amprente
digitale şi imaginea facială). Se preia semnătura
electronică a titularului, cetăţean român, începând
cu vârsta de 14 ani împliniţi în momentul depunerii
cererii.
Titlul de călătorie se eliberează cu valabilitatea de
cel mult 30 de zile.
Valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la
data intrării titularului în România (trecerii frontierei
de stat).
Valabilitatea titlului de călătorie NU se poate prelungi.

În cazuri de expirare, pierdere, furt, deteriorare a
titlului de călătorie, se poate solicita eliberarea unui
nou document.
Pentru a se întoarce în străinătate, cetăţenii români
trebuie să obţină de la autorităţile din România un
paşaport sau o carte de identitate, deoarece titlul de
călătorie nu mai poate fi folosit.
La depunerea cererilor pentru eliberarea unui paşaport
simplu, solicitanţii predau titlul de călătorie expirat.
Dacă solicitantul nu deţine un document de identitate
sau de călătorie romanesc, pentru o corectă identificare
a acestuia, se pot prezenta şi alte documente
româneşti, cum ar fi de exemplu:
- certificate de stare civilă (naştere sau căsătorie);
- permis de conducere;
- livret militar;
- certificate de dobândire/redobândire a cetăţeniei
române;
- atestaţii de clarificare a statutului juridic în raport cu
statul român.
În cazul în care solicitantul nu poate prezenta niciun
document de identitate/ sau de stare civilă românesc,
este necesară identificarea persoanei în România.
Operaţiunile de identificare se efectuează de către
misiunea diplomatică/oficiul consular la care se solicită
eliberarea titlului de călătorie şi nu se percep taxe
consulare.
În situaţia în care nu a fost posibilă stabilirea identităţii
solicitantului, se eliberează un titlu de călătorie având
menţiunea ”Identitate incertă”, iar solicitantul va fi îndrumat să se deplaseze în România pentru clarificarea
situaţiei.
Dacă paşaportul anterior a fost pierdut sau furat,
trebuie prezentate, în original:
a) În caz de furt, adeverinţa din partea unităţii de
poliţie din străinătate care să ateste declararea
furtului însoţită de traducere in limba româna (după
caz),
b) În caz de pierdere, declaraţia privind împrejurările
pierderii paşaportului, care se va da la sediul
misiunii diplomatice/oficiului consular.
c) Dacă paşaportul anterior a fost deteriorat, acesta
trebuie să fie prezentat la sediul misiunii
diplomatice/oficiului consular.
Acte necesare
Documentele necesarepentru eliberarea unui titlu de
călătorie, pentru cetăţenii români majori cu domiciliul
în România sau în străinătate sunt următoarele:
- un document de identitate cu fotografie, eliberat de
autorităţile române (carte de identitate, cartea de
identitate provizorie sau buletin de identitate), daca
acestea exista;

- paşaportul anterior, dacă acesta există.
Dacă solicitantul nu deţine un document de identitate
sau de călătorie romanesc, pentru o corectă identificare
a acestuia, se pot prezenta şi alte documente
româneşti, cum ar fi de exemplu:
- certificate de stare civilă (naştere sau căsătorie);
- permis de conducere;
- livret militar;
- certificate de dobândire/redobândire a cetăţeniei
române;
- atestaţii de clarificare a statutului juridic în raport cu
statul roman.
Documentele justificative pot fi prezentate în original
sau fotocopie.
În cazul în care solicitantul nu posedă niciun document
de identitate sau de stare civilă românesc, este
necesară identificarea persoanei în România.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest
serviciu se prestează cu titlu gratuit.
DEPUNEREA CERERILOR
Cererea pentru obţinerea titlului de călătorie se poate
depune numai în străinătate la misiunile diplomatice
şi oficiile consulare de carieră ale României.
La oficiile consulare onorifice nu se pot depune cereri
pentru eliberarea titlurilor de călătorie.
TERMENE DE ELIBERARE
Titlul de călătorie se eliberează, de regulă, în aceeaşi
zi în care a fost depusă cererea la misiunea diplomatică
sau oficiul consular al României din străinătate.

TITLU DE CĂLĂTORIE PENTRU CETĂȚENI ROMÂNI
MINORI CU VÂRSTA SUB 14 ANI
Condiții
Beneficiază de titlu de călătorie cetăţenii români care
nu mai deţin documente de călătorie româneşti
valabile din următoarele motive:
- expirare;
- pierdere;
- furt;
- deteriorare;
- distrugere;
- nu au deţinut niciodată un document de identitate;
- nu au deţinut niciodată un document de călătorie
românesc (ex. minori născuţi în străinătate);
- şi trebuie să călătorească urgent în România.
Titlul de călătorie nu conţine date biometrice (amprente
digitale şi imaginea facială). Se preia semnătura
electronică a titularului, cetăţean român, începând
cu vârsta de 14 ani împliniţi în momentul depunerii
cererii.
Titlul de călătorie se eliberează cu valabilitatea de
cel mult 30 de zile.
Valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la
data intrării titularului în România (trecerii frontierei
de stat).
Valabilitatea titlului de călătorie NU se poate prelungi.
În cazuri de expirare, pierdere, furt, deteriorare a
titlului de călătorie, se poate solicita eliberarea unui
nou document.
Pentru a se întoarce în străinătate, cetăţenii români
trebuie să obţină de la autorităţile din România un
paşaport sau o carte de identitate, deoarece titlul de
călătorie nu mai poate fi folosit.
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Orice plângere cu privire la hărțuire sexuală trebuie să fie înregistrată în scris de
companie. Plângerile ar trebuii să fie confidențiale și angajații ar trebui să fie
încurajați să raporteze astfel de hărțuiri cât mai curând posibil, înainte de a deveni
grave. Astfel, se va crea nu numai o evidență a seriozității cu care angajatorul
tratează astfel de plângeri, dar și, de asemenea, o evidență clară de plângeri
repetate cu privire la anumite persoane.

RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI
DESPRE HĂRȚUIREA SEXUALĂ
ÎNTREBARE - DREPTUL MUNCII - MANAGEMENT:

"Eu sunt managerul unei companii cu 38 angajați în Sussex County, New Jersey.
Compania a fost înregistrată în New York acum 18 ani. O angajată în vârstă de
26 de ani, care lucrează în administrație, mi-a spus săptămâna trecută, indignată,
că bosul ei, Greg, ar fi spus că ea are sâni frumoși și i-a propus să meargă
împreună la un restaurant. Am vorbit cu Greg, supervisorul angajatei, și el neagă
că s-ar fi întâmplat ceva. Deși nu a mai spus nimic de atunci, sunt îngrijorat că
angajata ne poate acționa în judecată. Cum trebuie să procedeze compania? Ce
poziție ar trebui să avem față de amândoi ?"

Răspuns:

1) Este nevoie de mai multe detalii pentru o analiză completă. Când a avut loc incidentul? Unde (la locul de muncă sau în altă parte)? Care a fost reacția angajatei? I-a dat vreodată de înțeles supervisorului (atunci sau în trecut) că i-ar
surâde “jocurile” astea sau avansurile lui? S-au văzut vreodată cei doi în alte
situații sociale? Există antecedente pentru supervisor: a mai făcut așa ceva în
trecut? Angajata s-a mai plâns în trecut de altcineva? Au fost martori? Există o
reclamație scrisă împotriva companiei, distribuită tutoror angajaților (de obicei,
cuprinsă într-un “manual de muncă”)? Dacă da, ce prevede?

2) Legea și Planul de Acțiune al Companiei. Încep cu conceptul de bază: o companie este în general responsabilă în mod direct și automat pentru comportamentul unui supraveghetor sau manager (spre deosebire de alt coleg de lucru)
față de alți angajați “hărțuiți”. Bineînțeles, hărțuirea sexuală este o formă
interzisă de discriminare în câmpul de muncă pe bază de gen sau de sex.
Statutele care interzic discriminarea sunt: în New York – “Human Rights Law”;
în New Jersey – the “Law Against Discrimination” ("LAD ") și omologul lor în
legea federală, Titlul VII – “Civil Rights Act of 1981”.

Confruntându-se cu o plângere legitimă de hărțuire sexuală, compania este bine
sfătuită să investigheze temeinic acuzațiile, alcătuind un comitet intern de
investigații. Mărimea și complexitatea acestui comitet vor depinde de mărimea și
resursele companiei. Presupusa hărțuită și supervisorul ei ar trebui să fie
intervievați separat. De multe ori companiile implică serviciile unei firme din afară
pentru a efectua ancheta, parțial pentru a demonstra lipsa de părtinire sau de interes, precum și pentru a proteja drepturile legale ale societății într-un eventual
litigiu.
În cazul în care se determină că hărțuirea sexuală a fost/este probabilă, angajatorul poate distribui o broșură sau un memorandum care explică tuturor angajaților
hărțuirea sexuală în general, informează sau reamintește angajaților despre modul
de a face o plângere de acest gen și reafirmă poziția fermă a companiei împotriva
hărțuirii sexuale, în conformitate cu legea.
Odată ce hărțuirea este documentată, angajatorul trebuie să ia măsurile de rigoare
pentru a preveni continuarea, repetarea sau accelerarea hărțuirii, pentru a corecta
orice hărțuire care déjà a avut loc și, implicit, pentru a pedepsi hărțuitorul. Acest
lucru poate implica și concedierea sau suspendarea hărțuitorului.
De asemenea, ar trebui să verificați dacă polița de asigurare a companiei dvs.
acoperă plângeri de discriminare. Dacă este așa, ar trebui înștiințată imediat compania de asigurare.
Evident, acestea sunt doar sfaturi generale pentru un angajator, în baza descrierilor limitate pe care le prezentați. Există și alte măsuri care pot fi luate în
considerație, în funcție de detaliile mai profunde ale cazului.
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Panou cu un mesaj
pro refugiaţi, pus pe un bloc
din centrul Iaşului
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Din această cauză, în fiecare an, România importă
masiv mâncare în lunile de iarnă şi primăvară, reechilibrând apoi - în lunile de vară şi toamnă - balanţa
exporturi/importuri.
Singurul an în care balanţa comercială cu produse
agroalimentare a înregistrat un excedent (exporturi
mai mari decât importurile) a fost 2015, pe fondul
unor livrări-record de cereale pe pieţele externe.
www.mediafax.ro

Numărul locurilor de muncă
vacante, în creștere

Acesta este amplasat pe blocul care este situat vis a
vis de hotelurile Traian şi Astoria, în centrul municipiului
Iaşi, la intersecţia străzii “Al. Lăpuşneanu” cu Piaţa
Unirii. Zona este una foarte circulată, panoul având
vizibilitate maximă. “Ieri refugiat, azi medic. Sunt
străin, până să mă cunoşti”, este mesajul transmis
de o femeie ce este îmbrăcată în haine specifice
ţărilor musulmane. Panoul a fost postat de catre
Asociaţia JRS România in cadrul unui proiect finantat
de catre Uniunea Europeana.

România a importat mâncare
de 3,3 miliarde de euro
în semestrul I 2018

În primul semestru din 2018, importurile României au
totalizat 40,2 miliarde de euro, din care 8,2% au fost
importuri de alimente - 3,3 miliarde de euro. Această
sumă n-a mai fost consemnată după 1989 şi este
dublă faţă de cea din semestrul I 2008, arată statisticile
oficiale consultate de MEDIAFAX.
Datele comunicate recent de Institutul Naţional de
Statistică (INS) arată că exporturile agroalimentare
ale României în prima jumătate a anului 2018 au fost
de doar 2,2 miliarde de euro, rezultând un deficit
comercial - decalaj faţă de importuri - de 1,08 miliarde
de euro, un alt record istoric.
În anul „de vârf” al economiei, 2008, importurile
agroalimentare din primul semestru însumau 1,6 miliarde de euro. Apoi au urcat constant, trecând pragul
de două miliarde de euro în prima jumătate a anului
2013 şi ajungând la 2,9 miliarde de euro în aceeaşi
perioadă din 2016.
Acum, în 2018, specialiştii spun că avem unul dintre
cei mai buni ani agricoli, dar producătorii autohtoni nau reuşit să acopere decât într-o mică măsură cererea
de produse alimentare. Comerţul cu amănuntul la
această grupă de produse a crescut, în primul
semestru din acest an, cu 7% faţă de acelaşi interval
din 2017, mai arată datele INS.
Patronatele din agricultură atenţionează că infrastructura
de depozitare cu atmosferă controlată a produselor
agroalimentare poate menţine cel mult 40% din
producţia naţională, restul - fiind imposibil de depozitat
pe termen lung - se vinde imediat după recoltă sau
se livrează la export.

Institutul Național de Statistică a anunțat că în
trimestrul doi al acestui an, rata locurilor de muncă
vacante a fost de 1,25%, în creştere cu 0,05 puncte
procentuale faţă de trimestrul precedent. Numărul
locurilor de muncă vacante a fost de 61,4 mii, în
creştere cu 3,0 mii locuri de muncă vacante faţă de
trimestrul anterior.
Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2017, rata
locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,08 puncte
procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante
a scăzut cu 2,7 mii.
În trimestrul doi al anului 2018, cele mai mari rate ale
locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în alte
activităţi de servicii (2,88%),în administraţia publică
(2,59%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială
(2,05%). În industria prelucrătoare s-a concentrat
peste o pătrime din numărul total al locurilor de
muncă vacante (17,5 mii locuri vacante), iar rata a
luat valoarea de 1,46%.
Sectorul bugetar a însumat circa 27% din numărul
total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 7,1 mii
locuri vacante se regăsesc în administraţia publică,
6,9 mii locuri vacanteîn sănătate şi asistenţă socială,respectiv 2,7 mii locuri vacante în învăţământ.
La polul opus, cele mai mici valori atât ale ratei, cât şi
ale numărului locurilor de muncă vacante s-au regăsit
în industria extractivă (0,14%, respectiv 0,07 mii
locuri vacante).

Jumătate din autovehiculele de
pe străzi, neconforme

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat,
din punct de vedere tehnic, 33.726 de vehicule, la
nivelul întregii ţări, în primul semestru al anului, se
arată într-un comunicat de presă al instituţiei.
Din totalul vehiculelor verificate, aproape jumătate
erau neconforme, iar 1.700 prezentau pericol iminent
de accidente.

De asemenea, în urma controalelor mixte desfăşurate
de RAR şi Poliţia Rutieră, în primul semestru al lui
2018, au fost aplicate peste 11.000 de amenzi
contravenţionale, au fost retrase 8.480 de certificate
de înmatriculare şi reţinute 258 de permise de conducere.
O mașină din zece nu se încadra în limita legală de
poluare
Potrivit sursei citate, cele mai multe probleme au fost
descoperite la: instalaţia electrică de iluminare şi
semnalizare, sistemul de reducere a emisiilor poluante,
punţi, jante, anvelope şi suspensie, vizibilitate, precum
şi la sistemele de frânare şi direcţie.
În plus, la nivel naţional, aproximativ una din 10
maşini trase pe dreapta de Poliţie şi verificate de
RAR poluau peste limita legală admisă.
RAR precizează că, în situaţia în care una dintre
măsurile luate a fost reţinerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecţii tehnice specifice la reprezentanţele
Registrului din ţară.
dcnews.ro

Firmă din România,
fabrică de $100 milioane în SUA

Producătorul de alcool din România, Alexandrion
Group, a obținut aprobarea planului de urbanism de
la Consiliul orașului Carmel pentru proiectul fabricii
de distilare de 100 de milioane de dolari, din districtul
Putnam.
Reprezentanții companiei declară că intenționează
să cheltuiască 40 de milioane de dolari pentru construirea unei distilerii de 118,400 de metri pătrați de
pe dealul 39 din Carmel, care va include și un centru
de vizitare și săli de degustare. Cu toate acestea,
compania spune că investiția este estimată la aproximativ 100 milioane USD pentru noua distilerie din
S.U.A., care va produce băuturi spirtoase premium
adaptate pieței din S.U.A., cum ar fi whisky, bourbon,
gin, brandy și vodcă. Băuturile produse în distileria
Carmel vor fi exportate și în cele 50 de țări în care
Alexandrion Group le livrează în prezent, afirmă compania.
"Suntem bucuroși să vă anunțăm că am atins un alt
punct de referință în planurile noastre pentru SUA,
ceea ce ne apropie de obiectivul nostru de a ne deschide noua noastră distilerie. Aprobarea planului
este primul pas și, cu sprijinul autorităților americane,
ne așteaptăm să finalizăm acest proiect până în
2020 ", spune Nawaf Salameh, președintele grupului
Alexandrion.
Grupul Alexandrion trebuie să obțină în continuare
permisele de construcție și, de asemenea, să treacă
peste dispozițiile din Legea privind controlul băuturilor
alcoolice din statul New York în ceea ce privește regulamentul casei asociate, care este incompatibilă cu
legislația federală, au declarat reprezentanții Alexandrion.
"Credem cu tărie că autoritățile din New York ne vor
ajuta la rezolvarea acestei probleme. Vrem să
continuăm activitățile în afara Statelor Unite. Avem
nevoie de o excepție de la regulament pentru ca
acest proiect să avanseze ", spune Salameh.
Noua distilerie va crea mai mult de 100 de locuri de
muncă. Statul New York a anunțat că Alexandrion
Group a ales Putnam County pentru distileria din
S.U.A. la sfârșitul lunii iunie, relataeză publicația
globest.com
www.stiridiaspora.ro
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Protestatar mort.
Rudă a bărbatului, dezmințire:
Cauza morții

Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Turnu Măgurele,
a murit, la spitalul din Alexandria. El a fost la protestele
din 10 august, iar în spațiul public se vehiculează
ideea potrivit căreia a murit după ce a fost ”gazat”,
fiind internat cu hemoragie internă.
O rudă apropiată a bătrânului vine să-l contrazică pe
jurnalistul Alexandru Căutiș, cel care a publicat
informația: ”Stimate domn, nu știu în ce măsură
verificați aceste informații și ce credibilitate are sursa,
însă domnul Iilie Gâzea a fost nașul surorii mele,
așadar sunt sigură de ceea ce spun și anume că
altele au fost cauzele decesului, respectiv probleme
cardiace!”.
Persoana care a scris mesajul de mai sus a continuat
să facă precizări, răspunzând altor comentarii: ”Eu
doar spuneam că, din cele spuse de familie, cauzele
sunt probleme vechi de sănătate. Nu vreau să intru
în polemici. Poate să creadă cine ce vrea, mi se pare
însă de bun simț să se verifice aceste informații de
către cei ce le fac publice.”. Femeia a atras atenția:
”Nu vreau să intru în nicio polemică, vreau doar să
atrag atenția asupra faptului că informațiile trebuie
verificate și confirmate, iar sursele trebuie să fie
credibile înainte ca o afirmație de acest gen să fie
lansată, iar din aceasta să se tragă niște concluzii ce
pot avea consecințe. Trageți concluzii, e mai simplu,
decât să gândiți dincolo de bula în care va aflați!”.
Aceste precizări vin să întărească informațiile DCNews
potrivit cărora bărbatul avea o serie de probleme
medicale cardiovasculare.
DSU confirmă
Și DSU a făcut o precizare în acest sens: "În urma
informaţiilor conţinute în documentele de la intervenţia
echipajelor medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat
din Piaţa Victoriei în noaptea de 10 august 2018, s-a
constatat că pacientul s-a prezentat la una dintre
ambulanţele SMURD aflate la faţa locului, acuzând
Epistaxis (sângerare la nivelul nasului). Pacientul a
declarat echipajelor de urgenţă că suferea de boli
cronice, precum hipertensiune arterială, iar la momentul
examenului clinic pacientul era conştient, cooperant,
cu tensiunea arterială mărită (161/126) şi oxigenare
în limite normale (97%)", au precizat reprezentanţii
DSU.

Medicii legiști au stabilit cauza morții lui Ilie Gazea,
protestatarul care a participat la evenimentul din 10
august din Piața Victoriei.
Protestatarul de 62 de ani, din Turnu Măgurele, a
murit la spitalul din Alexandria din cauza unei hemoragii
digestive. Antena 3 susține că aceasta este cauza
care a fost scrisă și pe certificatul emis de medicii
legiști după efectuarea autopsiei.
www.dcnews.ro

Şase cazuri identificate în care
10 jandarmi sunt posibili autori
ai unor fapte penale

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi
în cadrul audierii în Comisia de apărare a Camerei
Deputaţilor, că până în prezent au fost identificate
şase cazuri "în care 10 jandarmi au fost semnalaţi ca
autori ai unor fapte de natură penală".

Carmen Dan: Şase cazuri identificate în care 10 jandarmi sunt posibili autori ai unor fapte penale
"Ancheta internă a Jandarmeriei continuă. Structurile
de specialitate au identificat şase cazuri în care 10
jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost
semnalaţi ca posibili autori ai unor fapte de natură
penală. Aceste constatări vor face obiectul sesizărilor
din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar. În
măsura în care vom identifica noi situaţii, acesta este
demersul legal pe care intenţionăm să îl ducem mai
departe", a afirmat ministrul de Interne Carmen Dan,
la audierea în Comisia de apărarea a Camerei.
Aceasta, a reiterat, în cadrul audierii de marţi, că a
stat în biroul său din cadrul ministerului pe timpul
mitingului din 10 august, precizând că iniţial, şi-a luat
informaţiile din media.
Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că nu a venit
în Parlament în baza unei invitaţii oficiale.

"Noi nu am venit la comisie în baza unei invitaţii
oficiale. Noi am venit în ideea că poate astăzi vom
avea cvorum şi noi vă vom putea expune aspectele
pe care le consideraţi relevante. Eu nu am nicio
rezervă ca ulterior, dacă decideţi să solicitaţi şi
prezenţa prefectului Capitalei. (...) Bineînţeles că,
pentru a da cât mai multe amănunte, intrăm în raport,
dar eu precizez că nu răspund la întrebările tehnice
pentru că nu ministrul le-a coordonat. Aţi făcut referire
la intervenţia deosebit de agresivă a jandarmilor.
Mult mai multe lămuriri va aduce comandatul operaţiunii,
însă eu am precizat că la nivelul MAI e deja o
anchetă internă Poate că o să ajungem să vorbim şi
despre gradul de agresivitate ai celor care un forţa
intrarea în Guvern şi care au pus o presiune constantă
pe jandarmi. Eu sper să ajungem şi în acel punct.
Structurile de specialitatea au identificat 6 cazuri în
care jandarmi au fost posibil autori ai unor fapte de
natură penală", a explicat Carmen Dan.

Ministrul de Interne, Carmen Dan şi şeful DSU, Raed
Arafat, participă la şedinţa de marţi a Comisiei de
apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării
liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente
din 10 august.
www.mediafax.ro
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Statele Unite cer extrădarea
hackerului român Guccifer, care
a spart conturile de e-mail ale
familiei Bush

Statele Unite ale Americii cer extrădarea hakerului
român Lehel Marcel Lazăr, zis Guccifer, care a spart
conturile de e-mail ale familiei Bush şi ale fostului
secretar de stat Hillary Clinton, acesta fiind adus,
marţi, la Curtea de Apel Alba Iulia, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Reprezentanţii Curţii de Apel Alba Iulia au declarat,
marţi, corespondentului MEDIAFAX, că pe rolul
instanţei a fost înregistrat dosarul de extrădare a lui
Lehel Marcel Lazăr către SUA.
„Guccifer” a fost adus cu o Ambulanţă la Alba Iulia.
Judecătorii au decis, marţi, amânarea judecării solicitării
de extrădare pentru 28 august, potrivit sursei citate.
“Guccifer” a fost adus sub escortă, în octombrie
2016, din SUA în România.
Hackerul român a fost cel care a dezvăluit că Hillary
Clinton a folosit în interes de serviciu un cont personal
de e-mail pe durata mandatului de secretar de Stat şi
a fost condamnat la 52 de luni de închisoare de către
un tribunal din statul american Virginia, conform
Washington Post. Marcel Lehel Lazăr, cunoscut sub
presudonimul de „Guccifer”, a fost extrădat în Statele
Unite în anul 2014 şi a pledat vinovat în luna mai
2016 la acuzaţiile de furt de identitate şi acces neautorizat asupra unor computere.
Odată cu folosirea în interes de serviciu a unui cont
personal de email pe durata mandatului de secretar
de Stat de către, Hillary Clinton a încălcat reglementările
federale privind corespondenţa oficială. Acest lucru a
fost dezvăluit pentru prima dată de Macel Lehel
Lazăr, condamnat la 4 ani şi 4 luni de închisoare de
către judecătorul James C. Cacheris din statul Virginia.
Lazăr a recunoscut că a comis atacuri cibernetice
asupra aproximativ 100 de americani de-a lungul
unei perioade de 14 luni. Atacurile au vizat inclusiv
celebrităţi, directori de afaceri şi personaje politice
precum Sidney Blumenthal, un consilier cu care
Clinton a corespondat folosind contul personal email, confidenţi ai fostului preşedinte George W. Bush
şi fostul secretar de stat Colin L. Powell. După ce a
avut acces la conturile de email ale victimelor şi a
aplicat diferite tactici inclusiv fraudă, furt de identitate
şi hărţuire, Lazăr ar fi predat mass-media documentele
furate.
În România, hackerul Marcel Lazăr Lehel a fost condamnat, în iunie 2014, la şapte ani de închisoare cu
executare, pentru că a spart conturile de e-mail ale
lui George Maior, ale Corinei Creţu şi ale unor vedete.
În august 2017, hackerul român Guccifer a sunat,
din închisoarea din Arad, la televiziunea americană
Fox News pentru a transmite public că nu vrea să fie
trimis înapoi în SUA să ispăşească o altă pedeapsă
cu închisoarea şi că va cere să termine în România
şi sentinţa din America.
www.mediafax.ro
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Vâlcov: S-a dorit să fiu racolat
de KGB. Am refuzat acest lucru
direct de la Gușă

”Se știu relațiile pe care
le-am avut cu Cozmin
Gușă, se știe că eu știu
despre vizitele din Moscova din 2009 cu Mircea
Geoană, se știe că eu știu
care a fost agentul lui de
legătură, se știe că eu știu
că s-a dorit să fiu racolat
de KGB, dar am refuzat
acest lucru, în direct de la
Cozmin Gușă” a spus Darius Vâlcov, la interviul DCNews.
El a adăugat că ”Probabil sunt lucruri grave pe care le
spun, dar trebuie să le spun pentru că oamenii trebuie să
le audă (...) Afirmațiile pe care le fac acum pot fi dovedite”.

Întrebat dacă KGB acționează direct în România, nu prin
membre state UE foarte puternice, precum Germania sau
Austria, Darius Vâlcov a răspuns: ”Întrebați-l pe cel care la racolat pe Cozmin Gușă, pe dl Popa, care, împreună cu
Cozmin Gușă au încercat să mă racoleze și pe mine”.
”Sub această libertate a presei se ascunde instituții
puternice ale statului și ale statelor. Când am ieșit și am
spus ce se întâmplă la Digi și la Realitatea, imediat am
fost sancționat și am fost întrebat ce am cu libertatea
presei. Nimic, dar în momentul în care servicii secrete se
ascund sub libertatea presei, e datoria noastră să le
devoalăm” a mai spus Darius Vâlcov.

Construcţii blocate de ONG-uri
pe 23% din suprafaţa ţării

Darius Vâlcov, consilier al primului-ministru a dezvăluit, în
cadrul unui interviu acordat DC News, care este motivul
pentru care mari proiecte de infrastructură erau blocate.
Vâlcov vorbeşte despre o suprafaţă de 23% din teritoriul
total al ţării noastre pe care nu se putea construi nimic
fără a se primi acceptul unor ONG-uri.
"Acum două săptămâni, […] Guvernul României vine şi
spune: avem 23%, din suprafaţa României, arii protejate.
Aceste arii protejate aveau până acum două săptămâni
nişte custozi. Aceşti custozi erau nişte ONG-uri. Adică ce
făceau aceste ONG-uri? Luau taxe în numele statului,
luau fonduri europene pentru a scrie proiecte - doar pentru
a scrie proiecte – iar anul acesta aveau programate 311
milioane de euro, fonduri europene, pentru hârtii.
Vorbim de peste 146 de custozi. Deci puneau taxe, luau
fonduri europene pentru a scrie hârtii şi blocau toate
construcţiile: hidrocentrale, autostrăzi, căi ferate. […] De
două săptămâni problema este rezolvată: am luat de sub
aripa acestor indivizi şi le-am mutat la ANAP. Pe 23% din
suprafaţa ţării nu putea fi construit nimic, de 20 de ani. […
] Statul acesta paralel este greu de demantelat. Nu este
uşor", a dezvăluit Darius Vâlcov.
www.dcnews.ro
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Genova, pod prăbușit.
Familiile afectate, despăgubite
cu milioane de euro

Consiliul de administraţie al Autostrade per l'Italia, societatea
care administrează podul prăbuşit acum o săptămână la
Genova, a confirmat marţi că 500 milioane de euro sunt deja
disponibili ca ajutoare pentru acest oraş.
'În aşteptarea rezultatelor verificărilor în curs, consiliul şi-a
însuşit o primă listă de iniţative, de o valoare estimată
preliminar la 500 milioane de euro din fonduri proprii, deja
anunţată în conferinţa de presă susţinută sâmbătă la Genova',
se menţionează într-un comunicat publicat marţi. 'Făcând
totalul, ajungem rapid la o jumătate de miliard de euro (...).
Sunt fonduri ce vor fi disponibile începând de luni', a afirmat
sâmbătă, într-o conferinţă de presă, Giovanni Castellucci, directorul general al operatorului privat Autostrade per l'Italia,
ameninţat de guvern cu revocarea licenţei.
Bani pentru familiile afectate. Această sumă include un fond
de 'milioane de euro' pentru familiile celor 43 de persoane
decedate, un alt fond de 'zeci de milioane de euro' gestionat
de administraţia locală pentru relocarea rezidenţilor imobilelor
de sub viaduct, precum şi costurile construirii unui nou pod, a
precizat Castelluci. Comunicatul de marţi al consiliului de
administraţie nu intră în detalii în ce priveşte repartizarea
celor 500 milioane de euro, dar confirmă termenele pentru
construirea unui nou pod - opt luni după obţinerea unui acord
oficial - şi eliminarea taxelor de autostradă în zona Genovei.
www.dcnews.ro

Liviu Dragnea spune că
un om celebru în lume
a încercat să îl ASASINEZE:
„Au venit patru străini în România”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marţi, că a
existat o tentativă de asasinat la adresa sa, patru cetăţeni
străini venind în România cu acesta scop, la iniţiativa unui
om celebru în lume.
„Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. Nu vreau să
povestesc, pentru că nu este cazul. Au venit patru străini în
România, cazaţi la Athenee Palace, mă rog am scăpat. Dar
asta nu înseamnă că o să îmi iau pază. Da (au ajuns la
mine- n.r.)”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.
Preşedintele PSD spune că ştie cine e în spatele acţiunii,
dar nu a făcut public numele. „Suntem într-un stat mafiot.
Statul paralel este o mafie. Ştiu că s-a cercetat, mai departe
nu ştiu. Da, dar nu pot să spun asta (cine i-a plătit – n.r.). Da,
un om foarte celebru în lume. Nu, nu mă gândesc la el
(Soros – n.r). El se gândeşte la mine”, a mai spus Dragnea.
Liderul social-democrat a catalogat evenimentele din 10
august, din Piaţa Victoriei, ca fiind o tentativă de lovitură de
stat eşuată, catalogând drept iresponsabilă atitudinea
preşedintelui Iohannis legat de acele evenimente.
„Eu am văzut o tentative de lovitură de stat eşuată. Asta se
vorbea pe reţelele de socializare. Domnule, nu o să mai fie
legile justiţiei, dăm noi jos guvernul şi luăm puterea. Ceea ce
a făcut Iohannis cu acea postare pe Facebook iresponsabilă
din partea unui şef de stat, să descurajezi jandarmii, care au
acţionat conform legii, şi tu să inciţi în continuare la violenţă,
exact în minutele în care acea fată mai avea puţin şi era
linşată de acele brute. Aceia erau oameni, aceia erau paşnici.
Tot ce a început Orban, Gorghiu, şi alţi pe la TV, nu au zis
nimic că au dat foc, dădeau cu bucăţi din caldarâm. Erau
organizaţi, să nu mai stea în primul rând. Să stea în spate cu
4, 5 rânduri, să îi incite şi pe cei din faţă. Deci era organizare
paramilitară foarte bine pusă la punct. Eu asta am văzut. O
încercare de lovitură de stat”, a spus Liviu Dragnea.
www.mediafax.ro

Caz cutremurător la Miercurea
Ciuc. Un urs a fost ucis de
incompetenţa autorităţilor

Ursul care a intrat, marţi, în mai multe gospodării din
municipiul Miercurea Ciuc a fost omorât în curtea Colegiului
Naţional "Octavian Goga", acolo unde se refugiase după ce
a luat o capră din curtea unui localnic. Ursul a fost ucis după
ce autoritățile nu au fost în stare să îl tranchilizeze. Oficialii
au avut la dispoziție 12 ore să găsească o soluție, iar în tot
acest timp animalul speriat s-a refugiat prin curți și grădini.
În cele din urmă s-a recurs la soluția cea mai crudă,
subprefectul din Harghita spunând că „nu s-au găsit persoane
abilitate să tranchilizeze animalul în timp util”.
Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Harghita a explicat de
ce nu s-a găsit nicio soluție.
„Ce pot eu să vă spun e modul cum au acționat jandarmii
care se deplasau pe străzile unde s-a refugiat ursul. În ceea
ce privește modul de intervenție, decizia nu a fost la noi. Organele abilitate sunt Ministerul Mediului și asociațiile de
vânătoare.
Noi nu avem la ora actuală materiale pentru tranchilizarea
ursului. Sunt niște condiții impuse de lege. Nu pot să
comentez eu decizia”, a afirmat purtătorul de cuvânt al jandarmilor din Harghita.
Decizia ar fi fost luată de Ministerul Mediului. „Decizia
împușcării a fost luată de Ministerul Mediului pentru că
animalul reprezenta un pericol pentru cetățeni. Acest urs a
mai fost văzut zilele trecute în zona respectivă. S-a găsit și
locul acestuia în care s-a făcut cuib. În aceste situații, tranchilizarea nu își face efectele de la un minut la altul, el
riscând să devină și mai periculos și să atace oamenii”, a
declarat Robert Szep, comisar adjunct Garda Națională de
Mediu.
Fondatorul Federației pentru Protecția Animalelor condamnă
decizia împușcării ursului și spune că va face o plângere
penală împotriva celor care au hotărât acest lucru.
„Vorbim de ucidere cu intenție, premeditată, sancționată cu
închisoare de la șase luni la trei ani de zile. Federația pentru
Protecția Animalelor, pe care o prezint și eu, va face plângere
penală împotriva acestor indivizi. Puteau să găsească altă
soluție, să tranchilizeze acest animal și să-l ducă la rezervația
de la Zărnești, a spus și Marius Marinescu, fondatorul
Federației pentru Protecția Animalelor.
UPDATE Ursul care a creat panică în Miercurea Ciuc a fost
împușcat.
Un urs a pătruns, marţi dimineaţă, în curtea unei case şi a
unui liceu din municipiul Miercurea Ciuc, animalul fiind căutat
pentru a fi capturat, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului
de Jandarmi Judeţean (IJJ) Harghita.
Ursul a intrat mai întâi în curtea unei case situate pe Str. Arsenalului, a rupt gardul grădinii şi apoi a fugit, după care a
pătruns în curtea Colegiului Naţional "Octavian Goga" din
Miercurea Ciuc.
"La apel a răspuns rezerva de intervenţie de la Detaşamentul
1 mobil, care asigură zona şi îndepărtează persoanele
curioase, astfel încât populaţia să fie protejată. Animalul se
află în zona Colegiului 'Octavian Goga' şi se fac eforturi
pentru ca el să fie prins", au declarat reprezentanţi ai IJJ
Harghita.
Potrivit autorităţilor, ursul este agitat şi a rupt mai multe garduri.
www.antena3.ro
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Legende “paralele”,
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea III

continuarea din ediția precedentă

1--Rig-Veda

Samhita Rig-Veda
este cel mai vechi
dintre textele indiene care au supraviețuit. Este o
colecție de 1028
imnuri vedice în
sanscrita,
cu
10.600 versuri în
total, organizate în
zece cărți (sanscrită : „mandale”).
Imnurile sunt dedicate
zeităților

Rigvedice.
Cărțile au fost scrise de către înțelepți și poeți
aparținând unor grupuri sacerdotale diferite, de-a lungul unei perioade de 500 de ani, pe care Avari o
consideră de la 1400 î.e.n. până la 900 î.e.n., dacă
nu mai devreme. Conform lui Max Müller, bazânduse pe dovezi interne (filologice și lingvistice), Rigveda
a fost compusă aproximativ între 1700 și 1100 î.e.n.
(perioada vedică timpurie), în regiunea Punjab (Sapta
Sindhu) a subcontinentului indian. Michael Witzel
consideră că Rig Veda a fost compusă aproximativ
între 1450 – 1350 î.e.n..
Există similitudini lingvistice și culturale importante
între Rigveda și Avesta iraniană, derivând din timpurile proto-indo-iraniene, deseori asociată culturii Andronovo; cele mai timpurii care de luptă trase de cai
s-au găsit în situri Andronovo, într-o arie culturală din
apropierea munților Ural, datând din c. 2000 î.e.n..

2---Yajur-Veda

l

DIN ISTORIA ROMÂNILOR

Yajur-Veda („Veda
formulelor sacrificiale”) este formată din mantre în
proză arhaice și
din unele versuri
împrumutate din
Rig Veda . Scopul
ei era unul practic,
în sensul că
fiecare mantră are
legătură cu o
acțiune în cadrul
unui ritual de sacrificiu, dar, spre deosebire de Sama
Veda se referea la toate ritualurile de sacrifiiu, nu doar
la ofrandele Soma. Există două revizuiri ale acestei
Vede, cunoscute ca Yajur-Veda „albă” și cea „neagră”.
Originea și semnificația acestor denumiri nu sunt
clare. Yajur-Veda „albă” conține doar versurile și
incantațiile necesare sacrificiului, în timp ce
explicațiile se află în altă Brahmana. Este foarte
diferită de Yajur-Veda „neagră”, care conține și
explicații, de multe ori imediat după veruri. Au
supraviețuit patru revizuiri majore ale Yajur-Vedei
negre, toate cu același aranjament, dar diferențiânduse în aspecte precum discuția individuală a ritualurilor,
fonologie și accent.
3--Sama-Veda
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Sama-Veda (în
sanscrită
sāmaveda) este
„Veda scandărilor”
sau „Cunoașterea
prin melodii”.
Numele acestei
Vede provine din
cuvântul sanscrit
„sāman”,
care
înseamnă un imn
metric sau o odă.
Consistă din 1459
de stanțe, luate în
întregime (mai puțin 78) din Rig-Veda. Unele din versurile din Rig-Veda sunt repetate mai mult decât o
dată. Incluzând repetițiile, există în total 1875 de versuri în recenzia Sama-Vedei publicată de Griffith. În
timpurile noastre ne-au rămas două revizuiri, Kauthuma/Ranayaniya și Jaiminiya.
Scopul ei era liturgic și practic, de a servi drept o carte
de cântece pentru preoții care luau parte la liturgie.
Un preot care intonează imnuri din Sama-Veda în timpul unui ritual este numit „udgātṛ”, cuvânt derivat din
rădăcina sanscrită ud-gai („a cânta”, sau „a scanda”).
Un cuvânt similar în română ar putea fi „cantor” a
“grăi”.
Stilurile de scandare sunt relevante pentru scopul
liturgic al versurilor. Imnurile trebuiau să fie scandate
în concordanță cu melodii fixe; de unde și denumirea
colecției.

4--Atharva-Veda

11

A r t h a r v a - Ve d a
este cunoașterea
atharvanelor și Angirasei.
Artharva-Veda sau
Atharvangirasa
este textul aparținând
poeților
„Atharvan și Angirasa”. Apte definește un atharvan
ca pe un preot care venera focul și Soma. Etimologia
cuvântului „Atharvan” este neclară, dar conform lui
Mayrhofer are legătură cu Avesta athravan
(āθrauuan); el neagă orice legătură cu preoții focului.
„Atharvan” a fost un termen antic desemnând un anumit Rishi chiar și în Rigveda. (literatura veche îi considera preoți care venerau focul).
Saṃhitā Atharva-Veda conține 760 de imnuri, iar
aproximativ a șasea partea dintre ele sunt în comun
cu Rig-Veda. Majoritatea versurilor sunt metrice, dar
unele secțiuni sunt în proză.
Materialul a fost reunit în jurul anului 900 î.e.n., deși
o parte din el ar putea data din timpul scrierii Rig
Veda, iar unele părți din Atharva-Veda sunt mai vechi
decât Rig-Veda. S-au păstrat două recenzii ale Atharvana-Veda, Paippalāda și Śaunaka. Conform lui Apte,
exitau nouă școli („shakhas”). Versiunea Paippalada
este mai lungă; a fost publicată doar parțial și rămâne
netradusă.
Spre deosebire de celelalte trei Vede, AtharvanaVeda are mai puțină legătură cu sacrificiile. Prima ei
parte consistă în primul rând din vrăji și incantații,
privind protecția în fața demonilor și a dezastrelor,
vrăji pentru vindecarea bolilor, și pentru o viață lungă.
A doua parte conține imnuri speculative și filozofice.
R. C. Zaehner a afirmat :
„Ultima dintre cele patru Vede, Atharva-Veda, este,
precum am văzut, compusă în mare parte din texte și
incantații, dar pe alocuri se pot găsi imnuri cosmologice care anticipează Upanișadele, imnuri către
Skambha, „Susținătorul”, care este considerat primul
principiu, atât cauză eficientă, cât și materială a Universului, către Prāna, „Suflul Vieții”, către Vāc, „Cuvântul”, și așa mai departe.”
Celebra mantră „Om” apărut pentru prima oară în
Atharva-Veda, a fost identificată mai târziu cu realitatea absolută (brahman), în Taittitrīya Upanishad.
În a treia sa secțiune, Atharvaveda conține mantre utilizate în ritualuri nupțiale și mortuare, precum și
privind monarhia, rivalele feminine și Vratya (în stilul
de proză al Brahmanei).
Gavin Flood comentează relativa târzie recunoaștere
a Atharva-Vedei în felul următor :
„La început existau doar trei preoți corespunzători
primelor trei Samhite, deoarece Brahmanul ca
supraveghetor al ritualurilor nu apare în Rig Veda, ci
este incorporat doar mai târziu, arătându-se astfel
recunoașterea Atharva Vedei, care fusese într-un anumit fel distinctă de celelalte Samhite și identificată
cu stările sociale joase, ca având un statut egal cu cel
al celorlalte texte.
continuarea în ediția următoare
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Diabolizarea Diasporei
şi Jandarmeriei
– un atac frontal la statul român
şi valorile sale

Coaliția Națională pentru
Modernizarea României
(CNMR) face apel la milioanele de membri și cetățeni români să urmărească
cu mare atenție dezbaterile
și informațiile prezentate în
spațiul public în această
perioadă.
Simpatia ori antipatia politică față de persoane, grupuri sau partide politice nu
trebuie să conducă la generalizări și învinovățirea
unor instituții întregi sau categorii sociale în ansamblul
lor pentru posibile fapte comise de membrii acestora.
Reamintim tuturor că se afla în curs de desfășurare
o anchetă de către Parchet împreună cu alte instituții
și cu ajutorul societății civile. În acest context, CNMR
face apel la cetățenii României, membri sau nu ai
organizației, să nu se angajeze în manipulări ce pot
avea consecințe grave asupra intereselor României.
Condamnăm încă o dată violențele comise în Piața
Victoriei și așteptăm rezultatul anchetei, fără a generaliza vinovăția unora dintre participanții din Piață la
nivelul tuturor participanților sau a unei categorii întregi precum DIASPORA sau a unei instituții întregi
precum Jandarmeria Română.
„Aducem aminte că diaspora este formată din părinții,
frații, copiii sau prietenii celor care trăim aici în România. Astfel, avem obligația să îi respectăm ca membri
ai familiei noastre. Același respect îl merită zecile de
mii de jandarmi care în fiecare zi patrulează alături de
poliție, asigură paza multelor obiective de siguranță
națională, asigură restaurarea ordinii după ce derbedeii care își mai spun și fani ai sportului creează haos
și distrug bunuri publice în cadrul manifestărilor
sportive, participă cu trupe în teatrele de operațiuni
din Irak, Afganistan, etc., pentru a asigura românilor
de acasă securitatea oferită de aliați. Învrăjbirea
românilor în anul Marii Uniri nu este acceptabilă și
suntem convinși că adevărul va ieși la iveală cu privire
la evenimentele din Piața Victoriei iar cei vinovați vor
fi trași la răspundere. Să nu facem cadou, prin
această divizare, România forțelor externe și interne
care s-ar bucura de o Românie anarhică și divizată”,
a declarat Alexandru Cumpănaşu, președintele
CNMR.
(ROMANIATV)

Protest 10 august.
Mihai Fifor, comisie
parlamentară de anchetă:
A fost amenințat cu moartea

tamplat?

Ministrul Apărării, Mihai
Fifor, cere comisie parlamentară de anchetă după
ce Dan Nica a solicitat constituirea ei și a fost amenințat cu moartea.
''Qui prodest?
Aceasta este prima intrebare care se impune atunci
cand cauti sa afli adevarul
despre o intamplare sau
alta. Cui foloseste ce s-a in-

Romanian Journal • New York

Asa trebuie sa inceapa si orice discutie despre ziua
de 10 august. Dar sa derulam filmul evenimentelor:
1. Pe 10 august a fost anunțat un protest al românilor
din diaspora. Deși a fost anunțat ca un protest al
Diasporei, nimeni – atenție, nimeni – nu și-a asumat
organizarea lui. De ce? Pentru că el urma să se termine în violențe.
2. Despre această evoluție a lucrurilor au vorbit mai
mulți susținători ai Opoziției politice, dar și
reprezentanți ai #Rezist. Nu are rost să aducem
dovezi, este plin internetul de atenționări prin care
participanții la miting erau sfătuiți să nu vină cu
copiii în Piață, dar și de chemări la violențe, respectiv la răsturnarea puterii politice legitime.
3. În ziua mitingului au fost semnalate mai multe acte
de violență din partea unor grupuri răzlețe de huligani. Aceste grupuri s-au aflat mereu în spatele
protestatarilor pașnici și au încercat să determine
masa de oameni să forțeze dispozitivele jandarmilor.
4. Într-un final, jandarmii au intervenit în jurul orei 23
pentru a dispersa mulțimea și pentru a nu permite
escaladarea violențelor. Dacă jandarmii nu ar fi intervenit, putem admite faptul că lucrurile s-ar fi putut
termina mult mai grav.
5. A doua zi, un întreg aparat de propagandă, finanțat
pe căi ocolite, a fost pus în mișcare pentru a ataca
statul de drept.
6. Tot începând cu 11 august, a fost declanșată o
adevărată campanie de fake news, inclusiv în presa
internațională. S-au folosit diverse declarații ale unor
reprezentanți ai partidelor social-democrate europene pentru a construi argumentul că aceste partide condamnă autoritățile din România. În realitate,
aceste poziții nu au fost si nu sunt unele oficiale.
Am vrut sa derulez doar principalele secvente ale unui
scenariu incredibil de bine pus la punct, pentru ca
este important sa intelegem gravitatea a ceea ce s-a
intamplat vineri, pe 10 august.
Care este miza?
Si ne intrebam din nou, care este miza? Cui foloseste
daramarea prin violenta a guvernului legitim al Romaniei? Cui foloseste destabilizarea tarii intr-un moment atat de important cum este cel al pregatirii
preluarii Presedintiei Consiliului UE?
In context, va reamintesc faptul ca, in luna iulie, la
Bruxelles, a avut loc Summit-ul NATO, iar Romania a
fost nominalizata ca stat care, prin vointa Parlamentului si a Guvernului, isi indeplineste toate obligatiile
si conditionalitatile asumate in cadrul Aliantei NATO.
Important de subliniat faptul ca doar 6 state indeplinesc alocarea de 2% din PIB pentru aparare.
Mai mult, Romania a fost evidentiata din nou, in cadrul
Summit-ului, ca pol de stabilitate si, totodata, drept
cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si in Balcanii de Vest. Cui foloseste, in aceste conditii, proiectarea iresponsabila a unei imagini de tara
instabila, cuprinsa de haos, cu "flacari si sange" pe
strazile Bucurestiului?
Romania, prin masurile luate de Guvernarea PSDALDE are cea mai importanta crestere economica si
anul acesta. Pe cine deranjeaza in asa de mare masura succesul Programului de guvernare votat de milioane de romani, incat acest guvern trebuie daramat
cu orice pret?
Cine se face vinovat de modul iresponsabil in care a
fost deturnat protestul pasnic al celor din Piata Victoria?
De ce aceasta disperare ca PSD-ALDE sa nu guverneze si in 2019, anul alegerilor pentru Parlamentul
European si pentru Presedintia Romaniei?
Toate acestea sunt intrebari care solicita raspunsuri
imediate, pentru ca, atat romanii cat si comunitatea
internationala sa stie adevarul.
Dan Nica, amenințat cu moartea în urma solicitării
comisiei parlamentare de anchetă.

Ieri, si sustin cu tarie aceasta propunere, colegul nostru, europarlamentarul Dan Nica, a solicitat constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru
analizarea evenimentelor din 10 august. Pentru asta
a fost amenintat cu moartea. Nu este singurul membru PSD care primeste astfel de amenintari si nu
putem permite perpetuarea si accentuarea politicii iresponsabile de fracturare a societatii romanesti. De
aceea aceasta comisie trebuie constituita de indata.
Guvernele se schimba de catre majoritati parlamentare rezultate in urma votului democratic si nu
prin violente puse la cale in strada.
Ce inca pare a nu se fi inteles, este faptul ca 2018
este totusi anul Centenar. Anul in care trebuia sa celebram unitatea si solidaritatea romanilor de oriunde
s-ar afla acestia. Cred ca inca nu este prea tarziu sa
incepem sa facem lucrul acesta.'', a scris Mihai Fifor
pe pagina sa de Facebook.
dcnews.ro

Propunere - Amenda URIAŞĂ,
după model francez, pentru
protestatarii agresivi

Vicepreşedintele Parlamentului European, eurodeputatul Ioan Mircea Paşcu propune aleşilor români să
iniţieze, la începutul sesiunii parlamentare din această
toamnă, un proiect de lege care să prevadă amenzi
de până la 15.000 de euro, pe modelul care există în
Franţa.
„Cum arătam, în Franţa amenda este de 15.000 euro
iar termenul de închisoare, de 12 luni pentru ultragierea unui agent. Poate introduce cineva repede, la
începutul sesiunii parlamentare din toamna asta, un
asemenea text (sumele pot fi calculate, desigur, în
lei), ca sa existe mai multă claritate la “protestele viitoare”, ca aşa sugerează chiar unii dintre adepţii
protestelor!?”, a scris europarlamentarul PSD, Ioan
Mircea Paşcu, pe Facebook.
„Iata pedepsele din Franţa afişate pentru delicte ca
cele săvârşite de unii dintre “protestatarii” diasporeni,
vineri 10 August 2018. Faceţi comparaţie cu
pretenţiile lor cum ca au fost “deranjaţi” de gazele lacrimogene. Delictul comportamental, 7.500 euro 6 luni
de închisoare, delictul de a fugi de un agent, 7.500
euro şi 2 luni de închisoare, iar ultragierea unui agent,
15.000 de euro, 12 luni de închisoare! În niciun caz
“plângeri penale” împotriva agenţilor! Dar Franţa este
o democraţie învechita, pe când Romania este una
de “tip nou”, care e mai rea decât sub comunism …”,
precizează Ioan Mircea Paşcu pe reţeaua de socializare.
Jandarmii au intervenit în forţă, pe 10 august, cu gaze
lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru
a dispersa protestatarii anti-PSD aflaţi în faţa sediului
Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35
de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea
echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piaţa Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital
cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de
până la 15% din suprafaţa corpului.
Aproximativ 1.000 de jandarmi au acţionat la protestul
din 10 august din Piaţa Victoriei, a anunţat Laurenţiu
Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la miting, precizând că au fost solicitate întăriri
şi din alte regiuni ale ţării.
Până în prezent, în acest dosar au fost înregistrate
211 de plângeri penale şi au fost audiate 92 de persoane. Parchetul General a anunţat că Secţia Militară
a instituţiei a preluat ancheta privind violenţele din 10
august din Piaţa Victoriei, pentru a uni toate
denunţurile într-un singur dosar, fiind avute în vedere
şi plângerile depuse împotriva ministrului de Interne
şi a prefectului Capitalei.
www.mediafax.ro
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Franța legalizează pedofilia
iar Uniunea Europeană tace!

Schimb de teritorii
între Serbia şi Kosovo

tru o astfel de crimă: ghilotina!
Franța a oprit inițiativa de stabilire a unei vârste legale
privind consimțământul sexual, în urma unei dezbateri
aprinse în Adunarea Națională. În timp ce camera
inferioară a Parlamentului a votat un proiect de lege
care întărea legile privitoare la violul manifestat asupra
copiilor, parlamentarii au votat împotriva impunerii vârstei
minime de la care un minor poate să consimtă o relație
sexuală cu un adult. Drept urmare, în Franța nu există
încă o lege care să stabilească o vârstă legală privind
consimțământul sexual.
Conform proiectului de lege relatiile sexule dintre un
adult și un minor cu vârsta sub 15 ani sunt ilegale, dar
se acceptă şi posibilitatea ca un minor să fie capabil să
consimtă o relație sexuală.
În astfel de cazuri, atunci când pragul pentru viol nu
este atins, judecătorii ar clasifica incidentul drept
„agresiune sexuală”, iar infractorii ar putea fi condamnați
la până la 10 ani de închisoare.
Totuşi, dacă „victima nu are capacitatea de a consimți”,
fapta ar fi clasificată drept viol, iar infractorii pot primi
până la 20 de ani de închisoare. Textul mai trebuie
aprobat de Senat, înainte de a putea deveni lege.
Partidele din opoziție au criticat partidul La Republique
En Marche al președintelui Macron pentru că a pierdut
ocazia de a introduce o lege a consimțământului.
Guvernul a fost recent avertizat de cea mai înaltă
instanță administrativă din Franța, Consiliul de Stat, că
stabilirea unei vârste legale ferme de consimțământ ar
putea fi văzută ca încălcând prezumția de nevinovăție
a unui adult și, ca urmare, legea ar fi putut fi declarată
neconstituțională.
Grupurile susținătoare a drepturilor copiilor şi femeilor
au criticat totuși lipsa de legislație, dând ca exemplu
decizia recentă a instanțelor franceze de a refuza începerea urmăririi penale a doi bărbați pentru violul unor
fete de 11 ani, deoarece autoritățile nu puteau dovedi
constrângerea. Susținătorii campaniei care au cerut o
limită de vârstă fermă pentru consimțământul sexual
au declarat că noua lege ar putea încuraja judecătorii
să clasifice abuzurile sexuale ca agresiuni sexuale,
mai degrabă decât ca violuri.
Grupurile de opoziție au declarat că textul „va trimite un
semnal greșit societății” și „nu va satisface nici grupurile
de campanie, nici sferele judiciare”, scrie ziarul francez
Le Figaro.
Scriind în ziarul de stânga „Liberation”, sociologul Irene
Ther a declarat că guvernul ar fi trebuit să coboare
vârsta minimă de consimțământ propusă de la 15 ani
la 13 și că votul a fost „o oportunitate ratată”.
Reprezentând partidul domnului Macron, La Republique
En Marche, Dimitri Houbron a declarant pentru Le
Monde: „Poate că nu mergem suficient de departe, dar
acest lucru este un progres și dorim să ne asigurăm că
avem un text puternic din punct de vedere juridic”.
Proiectul de lege introduce, de asemenea, o nouă
infracțiune privind „abuzul sexist” în spațiul public care
include comportamentul sexist, comentariile despre
fizicul unei persoane și fluieratul, infractorii riscând
pentru săvârşirea acestor fapte o amendă de 90 euro.
Surse: (facebook.com/RomaniaConservatoare)
www.independent.co.uk

Un schimb de teritorii între Kosovo şi Serbia ar putea
provoca o reacţie în lanţ şi poate cauza instabilitate în
întrega Peninsulă Balcanică.
Totul a început de la ideea unui reprezentant în Congresul
Statelor Unite, Dana Rohrabacher, care anul trecut a
trimis o scrisoare preşedinţiei sârbe, propunând nici
mai mult nici mai puţin, rezolvarea deficitului de relaţii
între Serbia şi Kosovo printr-un schimb de teritorii.
În acel moment, scrisoarea reprezentantului american
a fost considerată o glumă, dar ideea a început să
prindă contur în interiorul cancelariilor celor două entităţi
aflate în conflict de peste douăzeci de ani. Deşi
propunerea a fost considerată ca venind din partea
unei persoane care nu cunoaşte complexitatea istorică
a balcanilor. Totuşi, această propunere vine să întregească
arsenalul de propuneri care mai de care mai năstruşnice
pe care atât Serbia cât şi Kosovo le-au primit de-a
lungul timpului în sensul rezolvării diferendului teritorial
şi statal care există între ele.
Pe fondul crizei migranţilor ilegali din 2015, când Europa
a fost incapabilă să aibă o politică comună, Germania
fiind cea care a absorbit milionul de migranţi ilegali
veniţi prin culoarul Balcani, pe fondul creşterii electorale
a partidelor naţionaliste atât în est când şi în vest, pe
fondul creşterii popularităţii mişcărilor de extremă
dreaptă, această idee a schimburilor de teritorii pare
din ce în ce mai interesantă pentru anumite interese.
Schimbul de teritorii rezonează într-un mod semnificativ
şi într-un mod foarte dur cu naţionalismul balcanic. Atât
preşedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vučić, cât şi
preşedintele Kosovo, Hashim Thaçi, au lucrat în ultima
perioadă pentru găsirea unei soluţii amiabile între cele
două entităţi statale, pentru încheierea unei păci dacă
putem spune astfel, între cei doi duşmani de moarte.
Şerbia consideră Kosovo ca provincie istorică, creuzetul
fiinţei sale naţionale, pe când kosovarii, albanezii plecaţi
acum sute de ani din Albania şi în special albanezii
care au fugit de dictatura comunistă sângeroasă instalată
după cel de-al Doilea Război Mondial, consideră Kosovo
ca fiind albanez. Aceste două poziţii ireductibile nu au
putut fi împăcate de nicio putere străină, că au fost
SUA sau Germania.
În ultimul an o propunere de partajare teritorială, de
schimb de teritorii, de schimb de state şi oraşe, propusă
la început de Kosovo şi apoi studiată cu mare atenţie
de Serbia poate produce un efect absolut dramatic în
cealaltă entitate şi mai mică, unde sârbi sunt într-o minoritate numeroasă, şi anume Bosnia-Herţegovina.
Practic, Europa se tememe ca Serbia să nu cedeze
câteva sătuleţe de la graniţa cu Kosovo, care sunt majoritare sau aproape în totalitate albaneze, dar să preia
sfertul de teritoriul al Republicii Bosnia şi Herţegovina
care este ocupat de către aşa numita Republica Sârbsca,
unde populaţia este eminamente şi în totalitate sârbească.
Acest schimb de teritorii ar duce la o propulsare a
Serbiei în interiorul fostului teritoriu al Iugoslaviei şi o
redesenare a acesteia în tot restul Balcanilor.
Nici ambasadorul Statelor Unite de la Belgrad, Kyle
Randolph Scott, care a fost întrebat asupra acestui
studio sârbo-kosovar şi nici ambasadorul rus la Belgrad
Alexander Chepurin, nu au dorit să comenteze, dar au
lăsat să se înţeleagă că prin declaraţii foarte vagi că
ceva se întâmplă.

Progresistul Macron deschide calea către legalizarea pedofiliei in Europa spre bucuria
minorităților sexuale, pedofililor și a violatorilor. Și
Franța tace! Pe vremea
Revoluției Franceze exista
o singura pedeapsa pen-
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Dacă este să se întâmple, în acel moment vom avea
de a face cu o incredibilă reuşită a Serbiei, care practic
străpunge lanţul format de Kosovo şi Bosnia-Herţegovina,
lanţul albanez cum i se mai spune şi care pătrunde în
inima balcanilor de vest, obţinând o poziţie geostrategică
destul de importantă.
Propunerea sârbă, dacă este confirmată, este sprijinită
de către Satele Unite ale Americii.
Reacţia de săptămâna trecută a Cancelariei Germane,
care pe un ton absolut tăios, a declarat că nu se pune
problema schimbărilor graniţelor în vestul balcanilor şi
în general în Balcani. Puţină lume a înţeles acest mesaj
german extrem de dur, dar pentru preşedintele Serbiei
a fost clar că Germania nu va dori să permită ţării sale
să-şi extindă influenţa geostrategică în interiorul Balcanilor
prin acest schimb de teritorii.
Dacă acest schimb de teritorii va fi susţinut şi de către
Albania, aşa cum surse diplomatice susţin că va fi,
atunci avem de a face cu o mişcare subterană a
Statelor Unite de a soluţiona odată pentru totdeauna
conflictul sârbo-kosovar şi de a închide definitiv dosarul
conflictelor din Balcani.
Aceasta deschide un front anti-european în cazul în
care acest schimb de teritorii poate fi aprobat. Este
foarte clar că Serbia şi Albania, care sunt în siajul politic
al Rusiei, încearcă o apropiere politică de Statele Unite,
iar negocierile subterane între SUA şi Rusia pot avea
în vedere şi aceste schimbări de zone de influenţă,
aflate la marginea Uniunii Europene. Greşeala tactică
pe care Germania a făcut-o în ultimii doisprezece ani, a
fost de a nu admite prezenţa statelor din Balcani în interiorul Uniunii Europene, iată că reversul medaliei nu
a încetat să apară, deoarece Serbia şi Albania încearcă
să schimbe raportul de forţe între Germania şi Rusia,
printr-o apropiere puternică de Statele Unite şi propunând
proiecte foarte îndrăzneţe Washingonului.
Dacă Statele Unite şi Rusia s-au înţeles pentru pacificarea
zonelor lor de influenţă în Balcani, atunci fiţi siguri că şi
Serbia va încerca să facă pace cu Kosovo în schimbul
obţinerii teritoriilor din Republica Bosnia-Herţegovina.
Acestă schimbare de linie strategică în interiorul geografiei
balcanice va duce la o reducere a influenţei în zonă a
Germaniei şi a Uniunii Europene.
Sigur că aceste speculaţii provin din foarte multe
informaţii pe care le putem detecta în presa balcanică,
dar ce este cel mai important de înţeles este că dacă
proiectul este real, el confirmă faptul pe care toată
lumea îl cunoştea, că preşedintele Aleksandar Vučić
doreşte o apropiere mult mai mare de Statele Unite,
decât de Germania şi Uniunea Europeană.
Serbia, învinsă în cele trei războaie balcanice de acum
douăzeci de ani, nu doreşte să se apropie nici de
Uniunea Europeană, nici de Germania, deoarece le
consideră ca fiind principalele vinovate pentru dezastrul
teritorial care a urma dispariţie Iugoslaviei. O propunere
de agest gen, îmbrăţişată de administraţia Trump,
reprezintă pentru Germania o înfrângere istorică,
deoarece, să nu uităm că Republica Bosnia-Herţegovina
este produsul politicii ei, iar Kosovo este rezultatul
poltiicii SUA.
O minimalizare a Republicii Bosnia-Herţegovina în
favoarea Kosovo va duce la un dezechilibru al influenţei
germano-europeană în Balcani şi va reconfigura relaţia
de influenţă cu Rusia. Iată de ce este foarte important
de urmărit acest subiect şi de analizat fiecare etapă a
planului sârbo-kosovar, căci dacă acesta se realizează,
Statele Unite şi Rusia vor reuşi să redefinească interesele
lor pe culoarul balcanic, închizând complet acest culoar
pentru emigraţia ilegală şi oferind Serbiei un rol zonal
care poate să devină congruent sau concomitent cu
cel al României.
România trebuie să îşi definească bine opţiunile şi interesele în zona pentru a înţelege efectele luptelor
dintre Germania, Rusia şi Statele Unite pe zona
Balcanică.
www.defenseromania.ro
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World Economic Forum
promovează o româncă printre
şase tineri care schimbă lumea
de Elena Deacu Devino (adev.ro)

De ziua Internaţională a Tinerilor, celebrată la nivel
internaţional pe 13 august, World Economic Forum a
publicat profilele a şase tineri care au un impact în
viitorul educaţiei, a tehnologiei şi a guvernării publice,
iar o tânără româncă este printre ei. Este vorba
despre Oana Ţoiu, fost secretar de stat în Ministerul
Muncii şi iniţiator al competiţiei Future Makers.

Profesoară universitară la Versailles, antreprenor în
România, Oana este fondator al Social Innovation
Solutions, o organizaţie care oferă consultanţă şi
training în inovare socială şi trenduri de viitor, aplicate
în afaceri sociale, politici publice şi educaţie
antreprenorială. În România, Oana a susţinut
desfăşurarea a două competiţii care încurajează şi
premiază ideile inovatoare ale tinerilor – Social Impact
Award şi Future Makers – ale căror rezultate vor fi
făcute publice la toamnă. Doar anul acesta, alături
de Global Shapers, au lucrat cu peste 1.500 de tineri
din 15 oraşe din ţară pentru a-i ajuta să îşi dezvolte
ideile de afaceri şi cele mai bune dintre ele vor
concura în toamnă pentru finanţări sau academii de
pregătire în Africa de Sud şi Summitul Social Impact
Award în Georgia. „Această distincţie vine ca o
recunoaştere neaşteptată, dar mă bucur că prin ea
atenţia internaţională se îndreaptă spre România.
Munca colegilor mei merită recunoaşterea primită
însă fără doar şi poate dincolo de mine şi de echipa
mea sunt mult mai mulţi tineri în lume şi în România
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care construiesc cu ideile lor un viitor mai cinstit şi
mai incluziv, mai ales acum când din ce în ce mai
mulţi ne-am dat seama că depinde de noi. Voi face
tot ce îmi stă în puteri ca lumea să afle de ei”, spune
Oana. În 2016, Oana Ţoiu a fost Secretar de Stat în
Ministerul Muncii în 2016, cu un mandat pentru politici
pentru familie şi antreprenoriat social, este alumnă
AIESEC şi a beneficiat de o bursă în SUA a German
Marshall Fund. A fost invitată ca speaker despre
viitorul Europei la conferinţe organizate de Harvard
Business School şi Comisia Europeană. Oana face
cinste României printre ceilalţi şase tineri excepţionali
din Statele Unite ale Americii, Africa şi Iordan. Basima
Abdulrahman este o ingineră irakiană care a fondat
firma de arhitectură sustenabilă Kesk cu care planifică
construirea unui oraş verde lângă Erbil. Kwiri Yang a
fondat LifeGyde, o platformă online unde tinerii din
California pot găsi sfaturi pentru sănătate mentală şi
depresie. Abi Ramanan este co-fondatoare ImpactVision, care cu imagini digitale şi specroscopie dă
informaţii despre aportul nutritiv şi cât de proaspătă
e mâncarea. Doreen Kessy, din Africa, coordonează
Ubongo, o platformă cu 64 milioane de utilizatori în
30 de ţări care asigură educaţie digitală pentru
engleză, desen şi matematică, prin desene animate.
Nafez Dakkak conduce din Londra Fundaţia Reginei
Rania a Iordanului.
adev.ro

„Care este personalitatea
publică din România cu care
v-ar plăcea să semănați?”

Gigi Becali este personalitatea cu care vor să semene
cei mai mulți dintre români, potrivit unui sondaj realizat
de IRES.

VÂNZARE

În Weatherly, PA, vând casă pentru
două familii cu copii; parter și etaj;
casă complet renovată și
modernizată, aproximativ 1.904 SF,
6 dormitoare, 4 băi, mașină de
spălat și uscat rufe, 2 sobe de
gătit, 2 frigidere moderne, curte,
loc de parcare pentru 4 mașini,
grădină, magazie-cameră cu
facilități pentru BBQ, râu de munte
în spatele curții; zonă de munte cu
aer curat, confort și liniște; preț
convenabil și negociabil.
Informații suplimentare la tel.:
(215) 910-1808

Pe lângă faptul că Becali este patronul uneia dintre
cele mai iubite echipe de fotbal din România, omul
de afaceri s-a remarcat, de-a lungul timpului, și prin
numeroasele acte caritabile pe care le-a făcut.
Nu există aşa ceva! Ce i-a răspuns Delia unui cârcotaş
care a făcut-o bătrână pe Instagram: "Să-mi pun
nişte ştrampi ca pentru vârsta mea?"
Pe locul 2 în acest top se situează Ion Țiriac,
considerat unul dintre cei mai bogați români. Un
procent de 2% din români au spus că vor să semene
cu Gică Hagi, în timp ce doar 1% vor să se simtă în
pielea Simonei Halep, informează revistasinteza.ro.
Care este personalitatea publică din România cu
care v-ar plăcea să semănați?
Gigi Becali – 6%
Ion Țiriac – 3%
Andra Măruță – 2%
Monica Tatoiu – 2%
Andreea Marin – 2%
Gheorghe Hagi – 2%
Smiley – 2%
Raed Arafat – 1%
Florin Piersic – 1%
Simona Halep – 1%
Cristian Tudor Popescu – 1%
Andrei Pleșu – 1%

Românii au mai primit o întrebare: „Care credeți că
este românul cu care am putea să ne mândrim cel
mai mult din toată istoria noastră?”. Simona Halep și
Nadia Comăneci apar în acest top.
Ștefan cel Mare – 10%
Mihai Viteazul – 8%
Vlad Țepeș – 6%
Mihai Eminescu – 5%
Simona Halep – 4%
Nicolae Ceaușescu – 4%
Alexandru Ioan Cuza – 4%
Nadia Comăneci – 3%
Constantin Brâncuși – 3%

Românii au fost rugați să spună și care este Sfântul
pe care îl venerează. Cei mai mulți au răspuns
Arsenie Boca.
a1.ro
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Doi români au ales deodată același drum...

DUMITRU FĂRCAȘ

12 mai 1939 - 7 august 2018

AUREL FLOREA

28 februarie 1945 - 7 august 2018

După căderea comunismului, mulți români însetați de libertate au plecat, fiecare cu norocul lui, în lumea largă, interzisă lor până atunci.
Soliști vocali și instrumentiști sau actori au venit cu sutele și în America, îndulcind compatrioților lor amarul străinătății, prin prestațiile lor artistice. Fiindcă nu exista
atunci internet răspândit, m-am străduit și am reușit ca, prin emisiunile de radio, de televiziune și prin publicația ”Romanian Journal”, să organizez cu cei mai renumiți
artiști din România, ample și de succes spectacole în comunitățile românești.
Cu marele taragotist și patriot Dumitru Fărcaș și cu Aurel Florea la volanul vanului, împreună cu alți 10 - 12 artiști, am colindat de două ori America în lung și-n lat.
Dumitru Fărcaș, cel care a dus, în peste 50 de țări, faima melodică a cântecului românesc și versuri de mare vibrație patriotică, a fost ascultat cu taragotul său și de
doi președinți americani. Melodiile și versurile alese de marele nostru artist i-au emoționat până la lacrimi pe spectatorii români care au avut șansa să-l vadă și să-l
asculte. Este suficient să amintesc versurile ”Țara mea și mândra mea” din poezia lui Ioan Alexandru.
În aceste zile mi-am amintit o întâmplare ciudată petrecută acum vreo 20 de ani, cu o semnificație aparte: veneam spre New York cu vanul în care erau artiștii, după
o lună de turnee prin comunități româno-americane. Înainte de Philladelphia, drumul interstate
I - 90 se bifurca în I - 495, prin oraș, și I - 90 care continua, după care acestea se reuneau. `Mitru, din spatele lui nea` Florică, i-a spus șoferului nostru că e bine să
țină stânga pe I - 495. Nea` Florică vroia să meargă înainte pe I - 90. După o scurtă contrazicere despre care drum e cel mai scurt, am luat-o pe I - 495 care, de fapt,
era mai lung cu vreo 20 de mile.
Acum, pe 7 august a.c., au încetat din viață, subit, la aceeași dată și oră, Dumitru Fărcaș, în România, și Florea Aurel, în New York. Se vede că, de data asta, au ales
amândoi același drum, în același timp, drumul la Cel de Sus.
Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace!
Vasile Bădăluță
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Escrocheria, prostia
și hoția sunt
internaționale!

De câte ori auzim la
știri că undeva, în Uniunea Europeană, un
român a furat, a violat
sau a facut vreo
măgărie, noi, noi cei
de-acasă, ne indignăm
și ne și asteptăm ca
făptașul să fie român,
pentru că în accepțiunea noastră, doar românii fură,
violează, tâlhăresc sau fac diverse găinării, ăilalți din
alte state sunt sfinți pe pereți, sunt civilizați, sunt
cinstiți educați și corecți. Haideți să vă povestesc ce
am trăit eu în Germania, iar care nu mă crede, vă jur
pe sănătatea mea că e purul adevăr, fără exagerare
și fără părtinire.
Intru în clinica de radioterapie stereotactică din Hamburg, unde cum mulți dintre voi știți deja, am venit să
mă tratez de metastaze pulmonare. Aici, întâlnesc alți
români veniți la radioterapie, care urmează un tratament paralel, ce le-a fost recomandat, la un oncolog
de origine germană, la care sunt sfătuită să merg și
eu, pentru că dumnealui are niște terapii revoluționare. Le mulțumesc și plec. Între timp, iau legătura
cu încă alți trei români, care se tratează la aceeași
clinică de radioterepie ca și mine, dar și la medicul
oncolog ce mi-a fost și mie recomandat. Ei îmi
povestesc cum la acest oncolog, pe care îl vom numi
Beckman, fac o terapie care se numește hipertermie
și chimioterapie asociată cu insulină care costă 260
euro ședința!!!
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Despre chimioterapia asociată cu insulină, tocmai ce
am citit, că o face și un oncolog din Istanbul și că ar
fi o mare descoperire. Terapia presupune că celula
malignă, e nehalită și dornică de dulce, fapt pentru
care se diminuează doza de citostatic, pentru că
celula malignă, proastă și hrăpăreață fiind, absoarbe
mai repede și mai bine citostaticul. Stau și mă întreb
dacă nu aș putea face citostatice și în același timp și
mai ieftin, să mănânc bomboane de ciocolată? Despre hipertermie ce să vă spun? E un pătuț cu o
saltea cu apă, care se încălzește atât cât suporți. Terapia asta are pretenția că celula malignă moare la
temperaturi înalte. La câtă febră 39 am avut eu, timp
de o săptămână, cred că au decedat toate celulele
mele maligne. Îmi văd de treabă și nu mă duc la
Beckman ăsta, pentru că nu-mi inspiră încredere,nici
“dulciurelele” lui și nici pătuțul “plutitor”. Dar acu’ ce
să fac? Prea sunt eu mereu cârcotașă, le știu pe
toate și sunt Toma Necredinciosul. Poate că ar trebui
totuși să merg. Îmi fac o programare și mă duc.
Cabinetul este în centrul Hamburgului, într-un apartament de bloc. Intru și mă așez în sala de așteptare,
lângă o doamnă de vârsta mea, care când mă aude
vorbind românește se luminează la chip. E româncă
și, fiul ei de doar 26 de ani, e bolnav de cancer.
Povestim. Fiul face radioterapie tot la clinica unde și
eu mă tratez și, de acolo i-a trimis aici unde fac hipertermie și citostatice cu insulină. Prețul tratamentului
este de doar…5000 euro. Tac și în mintea mea se
perindă o groază de gânduri. Alți doi români, aflati la
același tratament, au urmat aceleași căi, adică toți
fac terapia cu hipertermie și Carboplatin cu Insulină!!!
Toți au de plată câte 5000 euro și niciunul nu știe că
în Romania, Carboplatinul… e GRATUIT!!!
Sunt invitată în cabinet. Doctorul oncolog Beckman
este un bărbat solid, la aproximativ 65 de ani, rotofei
și jovial. Îmi explică avantajele terapiilor sale și, ce
mă uimește este că nu contează câte ședințe am de
făcut, nu mă întreabă ce fel de celulă malignă am, nu
îmi cere niciun document medical, dar îmi face un
plan amănunțit de tratament cu Carboplatin, Insulină
și pătuțul Frumoasei din Pădurea Adormită! Singurul
lucru care se pare că-l interesează este ultima mea
zi de ședere în Hamburg, ca să poată înmulți zilele
cu suma de 260 euro. Ce să vezi? Îi dă 5000 euro!!!

Pun privirea în pământ, ca să evit să încep să mă
scălămbăi la el și, cu glas trist, îi spun că nu dispun
de această sumă și dau să mă ridic, să plec. Ți-ai
găsit! Dr. Beckman îmi explică ce mare iubitor de
români este el. Îl cred! Apoi îmi face o reducere la
doar 3500 euro toată terapia! Na, belea! Îi spun că
sunt un om sărac,pentru care statul plătește tratamentul meu radioterapeutic. Se pare că înțelege și
atunci se înfăptuiește “minunea”, adică e de acord
să-i dau câți bani am, numai să nu plec netratată!!!
Băi, nebunule, care ești tu nebun!? Îi spun că am sămi fac socotelile acasă și am să-l recontactez. Mai,
mai, să nu-mi mai dea drumul să plec. Îmi explică iar
cât de importante sunt terapiile lui, cât de aglomerat
este, dar nu se îndură să mă lase “netratarisită”, tocmai pe mine. Îi mulțumesc și plec înjurând și
bodogănind pe scări.
Ajunsă acasă intru pe internet. În anul 2009 în
București a venit un escroc și a făcut o clinică cu
hipertermie. A dat faliment după ce a escrocat câțiva
oameni disperați. Terapia cu Insulină a mai fost
încercată în urmă cu aproximativ 60 de ani și este
dovedit științific că nu aduce niciun beneficiu, ba
dimpotrivă poate distruge pancreasul și echilibrul și
așa precar al unui bolnav de cancer. Avem tendința
de a încerca orice fel de tratament, cu semințe, ceai,
bioenergie și avem tâmpitul obicei de a ne întreba:
dacă nu-ți face bine, ce rău îți poate face? Suntem
atât de ignoranți, încât suntem incapabili să gândim
logic și să căutăm răspunsuri. De aceea suntem,
mulți dintre noi, victime sigure ale oricărui escroc tupeist, care ne promite vindecarea. Ce m-a surprins,
până și pe mine, este că toate acestea se întâmplă
unde n-am fi crezut, în Germania! Mă uimește faptul
că Dr. Beckman încasează sume mari în euro, de la
niște români săraci, bolnavi și disperați, bani pentru
care nu există facturi, iar acești oameni nu sunt
înregistrați nicăieri, pentru că i-ar fi trecut pragul și
pentru că ar fi primit tratament oncologic, fapt trăit
într-o țară în care noi credem că așa ceva nu se
poate întâmpla. Ba, se poate!
Trist, dezarmant, dar cât se poate de adevărat, escrocheria, prostia și hoția sunt fără frontiere,
naționalitate, etnie, sex sau culoare, sunt
UNIVERSALE!
Miriam Eugenia Soare

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462
e-mail: lxmarmara@gmail.com

Romanian Journal • New York

SURPRIZELE UNEI VICTORII SPORTIVE
ÎN CROAȚIA

Bucuria de a trăi pe viu atmosfera de la o finală a unui campionat internațional de
fotbal nu o mai încercasem din 1982, când la Barcelona pe Noul Camp câștigaseră
italienii, drept care și a treia zi de la victorie unii conaționali umblau beți de atâta
fericire. Ca să nu se creadă că participasem la evenimentul în sine, fie atunci în
Spania sau acum pe stadionul Lujniki din Moscova, țin să pun pe seama hazardului
faptul că mă aflam în vacanță (una binemeritată, vor spune cei care știu ce
înseamnă terminarea unui an universitar), exact acasă la croați, care urmau să-și
dispute în 15 iulie primul loc în lume în sportul-rege.
După ce m-am convins că vecinii noștri unguri muncesc zi-lumină ca să termine
autostrada Budapesta-Oradea, iată-mă intrând prima dată în Croația. Spuneam
prietenilor de călătorie că visul de a vizita Coasta Dalmației mi-a rămas neîmplinit
de o viață, de când copil fiind l-am auzit pe distinsul medic Gh. Preda, vecinul
nostru de apartament prin anii ’50- ’60 ai celui mai crunt comunism românesc, (iar
acum dând nume unui spital al orașului Sibiu), că dintre toate cele 36 voiaje făcute
în perioada interbelică pe patru continente (doar Australia rămăsese nevăzută,
deși fusese invitat și acolo), dacă ar fi să aleagă pe cel mai frumos, acela ar fi …
Coasta Dalmației. Identificarea aceea mă uimise și mă contrariase totodată:
Așadar, atât de aproape de România există frumusețea lumii ? Dar prin anii aceia
granițele ne erau ferecate, ba, din cauza sărăciei, nici până la Marea Neagră nu
aveam posibilitatea să facem vreo excursie. În fine, misterul avea să se dezlege
și pentru mine abia acum, în mijloc de iulie 2018, după mai bine de jumătate de
secol.
Traversând Croația, am trăit șocul de a vedea ce infrastructură fantastică au
asigurat ei, croații, circulației și, totodată, turismului, căci la hotel am auzit toate
limbile Europei, de la germană la poloneză, rusă și franceză, italiană mai ales și
engleză de-a rândul. Autostrăzile Croației, unele pornite de pe vremea lui Tito, desigur, dar atât de numeroase în prezent, totalizează astăzi cam 1500 de kilometri,
așadar dublu decât la noi și desigur cu plată, pentru ca investiția făcută să se recupereze. La o populație de numai 4 milioane de locuitori și o suprafață mult mai
mică decât a țării noastre, în bună parte muntoasă, consider că performanța celor
1500 km de autostradă face vizibile și beneficiile de care se bucură țara vecină.
Ca să fluidizeze traficul, croații au fost nevoiți să edifice o mulțime de tunele prin
munți și tot atâtea viaducte, unele ridicate exact în anii din urmă. Deci, se poate!
mi-am zis cu gândul la autostrăzile din România, rămase pe hârtie, cu o
inconștientă delăsare, ce ne periclitează economia și turismul pe care frumusețile
naturale ale țării noastre îl merită cu prisosință. Am urmărit în mass-media
românească niște comentarii privind ciudățenia de a mai avea doar câțiva kilometri
până la finalizarea unor lucrări ce însumate pe întreaga noastră țară nu fac mai
mult de 70 km, dar șantierele au fost blocate și nimeni nu face vreo sesizare.

celebrând victoria cu o cupă de șampanie
(în dreapta, Anca Sirghie)
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Vizităm capitala Zagreb cu tramvaiele sale albastre, oprindu-ne în Orașul de Jos

și în Orașul de Sus. Începeau pregătirile pentru transmiterea marii finale de a doua

zi, când valuri de cetățeni vor umple piețele principale ale capitalei croate. Pe

litoral, aceeași sărbătorească atmosferă și mare entuziasm. Tricourile cu chipurile

fotbaliștilor echipei, în frunte cu căpitanul Modrici, s-au cumpărat, încât s-a epuizat
și rezerva din depozite a chipielor, tricourilor și pantalonilor de vară. Localnici de

toate vârstele purtau veșminte cu patratele alb-roșu ale steagului lor național. Copiii

de altar din biserici erau îmbrăcați în culorile steagului. Statui ale orașelor (ce
idee!), la fel. Nici chelnerii care ne serveau la restaurant nu făceau excepție. Am
primit chestionare cu întrebări privind primul gol al marelui meci și scorul final, ca
și când opiniile noastre ar fi contat, ar fi influențat situația de pe teren.

Un ceas înaintea partidei finale, la Moscova croații au desfășurat un imens steag

național și noi îl vedeam la TV. Recepționerul croat cu care am ales să vorbesc la

întâmplare în limba franceză mi-a mărturisit cu nedumerire că bănuiește că voi

susține echipa adversarilor. Am protestat convingător, pentru că dincolo de oricare

logică ori argument întemeiat și pronosticuri făcute de specialiști mă simțeam
solidară cu echipa croaților, intrând în jocul unei chibițări de la distanță. Ecranele

din barurile hotelului erau luminate cu un ceas înainte de ora începerii partidei
finale și nu am ezitat să ne ocupăm din timp scaunele cele mai comode, cu vizibil-

itate perfectă. Încăperea barului s-a umplut și niște tineri au lipit pe pereți un brâu
de inimioare, bineînțeles în bicolorul cunoscut.

Meciul a fost urmărit cu sufletul la gură nu numai la stadionul moscovit, unde ga-

leria croată depășea cu mult pe cea franceză, ci și acasă, în țara frumoasei Coaste
a Dalmației. Finalul credeam că va dezamăgi asistența. Surpriză! Nu a fost deloc

așa. Croații la ei acasă ne-au dat o lecție de neuitat, un model de civilizație

adevărată. În piețele publice a ieșit întreaga națiune, bucuroasă că ocupă locul
doi în lume. În hoteluri s-a oferit cu o decență radioasă șampanie tuturor. Era o

imensă bucurie să fi ajuns la asemenea performanță, care nu ar fi scuzat pe nimeni
să spargă, să distrugă, să-și piardă uzul rațiunii, cum, din păcate, se întâmpla în
țara echipei victorioase.

Sosirea acasă a echipei croate a produs o altă explozie de bucurie, nu numai la

Zagreb, ci apoi, câteva zile la rând, când fotbaliștii au fost purtați în stațiuni de pe
litoral, întâmpinați cu un entuziasm nebun. M-am gândit la sensul major al unei

victorii sportive, care în conștiința unei nații trebuie să semene încredere pentru
viitor, ceea ce la croați nu ne îndoim că este o realitate.
ANCA SÎRGHIE
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Într-o zi, în librărie, mama a cumpărat o carte cu coperți roșii. Așa de
frumoasă!!! Mi-a zis: ”când o să fii mai mare”.
M-a obsedat cartea aia. În clasa a 5-a m-am apucat s-o citesc: Anatole France
- ”Thais”. Cum să citești așa o carte fără să știi nimic de istoria creștinismului,
de Sf.Ioan Stalpnicul sau de ispitele carnale ale sfântului? Eh, am citit-o fără
să înțeleg multe, dar mi-am dat seama că, de fapt, eu nu știu mai nimic și că în
fața mea este un munte de informații care mă vor ajuta să înțeleg lumea. Cred
că ăsta a fost pasul care m-a mânat spre Filisofie.

R.: Trebuie să remarc talentul dumneavoastră de a povesti și descrierile făcute
cu acuratețe. Deci, ați studiat Filosofia.

ANDA ONESA

”Ochi pentru ochi și în curând întreaga lume va fi oarbă!”
Mahatma Gandhi

Reporter: Doamna Anda Onesa, ne face o deosebită plăcere să stăm de vorbă
despre realizările dumneavoastră deosebite ca actriță în România, profesoară
și apoi agent de vânzări imobiliare (Real Estate) în Statele Unite, mai precis,
în New York. Mulți români vă cunosc sau v-au văzut în filme, însă credem că
este bine să fiți cunoscută mai îndeaproape, dincolo de ecranul filmului sau al
televizorului. Vă mulțumim pentru că ați acceptat această întrevedere.

ANDA ONESA: În primul rând eu vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat
în paginile ziarului dumneavoastră!

R: Plăcerea este de partea noastră. Să începem cu... începutul întrebându-vă
unde și când v-ați născut. V-am ruga să descrieți locul copilăriei.

A.O.: Întrebarea asta o puneți unei actrițe? Unde poate, dar când? Ha, ha, nu
sunt vanitoasă. M-am născut în pucioasa de Dâmbovița. Orășel cu ape
sulfuroase, bune pentru reumatism. M-am născut de zi mare, 21 mai. primul
meu nume este, de fapt, Elena, dar nimeni nu mi-a zis vreodată Elena.
pucioasa este strânsă între dealuri și Ialomița. Încă îmi aduc aminte ce
pitoresc era și cum veneau evreii, prietenii noștri de generații, la băi. Într-un an
am intrat în camera care era rezervată turiștilor noștri și am folosit tot machiajul
lui Tanti Shlacher pe care l-am găsit. După bătaia de rigoare, bunica a trebuit
să mă frece cu peria. Nu știa de demachiant. Tanti și Nenea Schlacher s-au
amuzat teribil și s-au rugat de bunica să nu mă pedepsească, dar n-au avut
trecere, din păcate.

R: Nostim, într-adevăr, un preludiu pentru viitoarea actriță! Localitatea Pucioasa,
fiind o stațiune balneară, bănuiesc că era vizitată de multă lume.

A.O.: Așa este. pucioasa a avut o lungă tradiție de a găzdui evrei din București,
la băi. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în pucioasa a fost incartiruită
o divizie germană. Nemții au rechiziționat camerele cele bune, au dat cu DDT și
au plătit chiria. De multe ori, în spatele casei erau ascunși prietenii evrei care
fugiseră din București din cauza gărzii de Fier. problema era cum să hrănești
pe toată lumea din rația de război. pucioșenii s-au descurcat și nimeni n-a fost
prins. Și după război, în timpul foametei, când nu aveai voie să tai animale,
bunicul și-a riscat libertatea ca să trimită valize cu mâncare prietenilor evrei din
București. Unul câte unul a plecat în Israel. Ultimul, unchiul Bubbi Shlacher, în
1968. Ce-am mai plâns cu toții! Și acum mi-l aduc aminte în biroul său zâmbind
fericit că pleacă. Nu am auzit nimic de ei, niciodată. Bunicul a murit nemângâiat
că nu i-au trimis nicio felicitare. Eh, ce să-i faci, Viața!
R.: Vă amințiți ceva anume din copilărie, ceva care și-a pus amprenta pe
evoluția dumneavoastră?

A.O.: Ce am învățat eu în familie a fost prețuirea cărților. Toată lumea, în afară
de bunicul, citea. Săraca bunică făcea mâncare și spăla și avea grijă de mine,
dar când prindea un moment, citea. Și mama era o cititoare avidă. Întotdeauna
în ziua de salariu mă ducea la librărie și îmi lua o carte pentru vârsta mea, dar
și o carte pentru mai târziu. Mi-o arăta și îmi spunea: ”Asta pentru când ești
mai mare”. Cărțile pentru când eram ”mai mare” stăteau pe rafturile de sus ale
bibliotecii. Tare îmi doream să cresc mai repede!

A.O.: Da, Filosofie am urmat la Universitatea din București, promoția 1983. Am
făcut o facultate foarte grea, cu un program extrem de riguros și total în afara
programului ideologic creat de Ceaușescu și de acoliții lui. Asta este foarte
greu de acceptat de către mulți. Noi eram o insulă de gândire riguroasă.
Ceaușescu se temea de noi și vroia tot timpul să ne desființeze. Am făcut și
noi, studenții, vreo două răzmerițe, dar profesorii noștri ne-au convins să ne
potoloim, că altfel vom fi desființați.
R.: Mă hazardez cu o întrebare: care este profesia dumneavoastră?

A.O.: profesia mea? Hm. Dumneavoastră puneți întrebări dificile. prima profesie:
actriță de film. premiată național și internațional. A doua: profesoară de științe
sociale. Mari succese de inimă cu elevii mei pe care i-am simțit ca fiindu-mi
copii. A treia: jurnalist la TVR, după Revoluție. Înainte de Revoluție (mie așa
îmi place să-i zic, ca așa am simțit-o în stradă), am fost pe lista neagră și nu
am putut nici măcar să intru în Televiziune, în ultimii ani. Asta pentru că l-am
refuzat pe Tudor Vornicu și nu m-am dus să recit poezii patriotice!
Acum sunt agent de vânzări imobiliare (Real Estate agent) în Croton on
Hudson. Sigur că fac și altele. Ca întotdeauna.
R: Am convingerea că un spirit activ, implicat în diverse domenii ale vieții, cum
sunteți dumneavoastră, nu putea rămâne nepăsător la toată zbaterea și la
toate eșecurile de după 1989 din țară.

A.O.: Ați pus punctul pe i. Am plecat din România în 1991 pentru că mi-am dat
seama că totul - pentru ce am luptat și pentru ce m-am sacrificat ani de zile a fost degeaba. primul interogatoriu la Securitatea din pucioasa l-am avut la
19 ani. Am fost hărțuită tot timpul. Am sperat că, după Revoluție, lucrurile se
vor schimba. Că doar de aceea am ieșit în stradă sub gloanțe. Ei bine, nu: ma chemat directorul TVR de atunci, Emanuel Valeriu, ca să-mi spună că nu
mai am voie să fac interviuri politice în “televiziunea lui”. Scurt și la obiect!
Atunci l-am sunat pe un prieten de-al meu emigrat în SUA și care lucra la
Vocea Americii și el m-a înțeles, mi-a trimis chemare să mă duc în vizită. În
cele câteva luni care s-au scurs, l-am întâlnit pe Daniel Ionescu și, când am
ajuns în SUA, m-am oprit în New York, la el.

R.: Cum v-a fost viața de început în New York și ce vă bucură astăzi mai mult în
viață?
A.O.: Viața nu a fost tocmai roz. Nu a fost deloc ușor, dar am răzbit. Acum mă
bucur că am o fată care are aceeași dragoste pentru cărți ca și mine, aceeași
neliniște intelectuală și seriozitate, moștenite de la mine și de la tatăl ei. Cred
că cea mai mare realizare sunt copiii noștri. Cariera, frumusețea se duc, dar
ce transmitem copiilor noștri rămâne.

R.: Aveți perfectă dreptate. Numiți, vă rugăm, o personalitate pe care o admirați
și motivați alegerea.

A.O.: Cred că una dintre cele mai importante personalități ale istoriei, nu numai
ale istoriei americane, este Eleanor Roosevelt. Nu este apreciată la adevărata
ei valoare. Fără ea nu ar fi existat FDR, nu ar fi existat The New Deal care a
salvat America după marea depresie economică și multă lume nu ar avea
astăzi social security și asigurare medicală. Recomand tuturor să învețe
temeinic istoria, cu Open Mind. Cine descoperă cheia succesului în viață va fi
cea mai importantă persoană din istorie. Eu cred că este un amestec de
karma cu seriozitate și compasiune.
R.: Mențineți legătura cu România, cu cei de acolo?

A.O.: Toată familia mea este în România: fratele, cumnata, nepoții. Aici am venit
fără ei. Am încercat să merg acasă în fiecare an. După ce a murit mama, am
fost acasă și de mai multe ori, ca să stau cu tata. Sigur că vreau să mă duc.
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Mi-e dor de ei și de prietenii mei buni. prieteniile mele au învins depărtarea și
distanța și pentru asta mulțumesc celor dragi care nu m-au uitat!

R.: Trecând la alt subiect, vorbiți-ne puțin despre comunitatea românească de
aici, din New York, și despre câteva personalități pe care le apreciați.

A.O.: Comunitatea românească? Da, am câțiva prieteni foarte buni aici. Am
devenit un fel de familie lărgită. Nici unii nu am venit cu familii aici, așa că neam găsit. Comunitatea mai largă m-a dezamăgit de multe ori. Când am venit
aici, am încercat să fac mai multe evenimente culturale, fie la Centrul Cultural
(cum se numea atunci), fie cu medicul Cristian Răchitan (un mare patriot). În
loc de aprecieri, am luat multe critici și vorbe proaste. Am renunțat. Ar fi, cred,
nepotrivit să numesc numai câțiva prieteni. Toți prietenii mei sunt importanți.
Nu contează că cineva este scriitor sau doctor sau om de serviciu. Nu mă pot,
totuși, abține, să nu o numesc pe Herta Muller. Este electrizantă. Rar mi-a fost
dat să întâlnesc așa o persoană!
R.: Există ceva ce ați făcut sau nu ați făcut și regretați că s-a întâmplat așa?

A.O.: Da, regret enorm că nu le-am mulțumit oamenilor care m-au salvat în
aprilie 1989 de la un “accident” de mașină regizat prost de Securitate. Am fost
așa de șocată, că nu am putut să vorbesc. Nu știu cum am ajuns la liceul unde
predam.
R.: Ce părere aveți despre actuala situație din țară? Ce credeți că trebuie făcut?

A.O.: Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. pSD-ul este partidul care a făcut
jaful economic. Au avut puterea absolută ani de zile după Revoluție, ei au
făcut “privatizările”, au vândut și distrus totul cu furie. Mi-aduc aminte cum
petre Roman zicea că industria românească este ”un maldăr de fier vechi”. Nu
era. Cine l-a infiltrat acolo a știut ce face. Sigur că și celelalte partide care au
avut puterea temporar între guvernările pSD au aceeași vină. Nimeni nu a
încercat să stopeze măcelul. Toți și-au umplut buzunarele. Securitatea a
devenit o agenție personală. Nu-și face treaba. Ar trebui să fie ce este FBI aici,
dar sunt o rușine națională. Din păcate, ca și aici, lumea este foarte polarizată
în România și nu există dialog. Chiar cu evenimentele de vineri, de la mitingul
Diasporei. Se vede clar că jandarmeria a avut ordin să creeze haos, violență și
să sperie. Chiar și după ce s-a dovedit cu imagini că știrile cu aruncarea
pungilor cu fecale și cu jandarmerița paralizată sunt false, pesediștii tot nu
cred. Antena 3 este un post de tv care incită, dezinformează și dezbină. Nu
sunt profesioniști, nu dau știri. Ei răspândesc opinii. Ca Fox News aici.

Anda Onesa în filmul Septembrie – 1977
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Mă întrebați ce cred că trebuie făcut. Cred că românii ar trebui să iasă la vot în
massă. Ar trebui să se conducă după principiul “omul sfințește locul”. La nivel
local să se organizeze și să-și facă viața mai bună. Să se ajute, să aibă
compasiune și să muncească cinstit. Să forțeze organele de ordine să-și facă
datoria. poliția este o altă coadă de topor. Îmi pare rău să zic asta, dar sunt
corupți, mitocani și leneși.

R.: Credeți în rolul modelator al credinței?

A.O.: Credința? Vă referiți la credința creștină sau la religie, în general? Religia
oferă un cod moral după care să ne ghidăm. La fel și codul penal. Dacă este
să ne referim la creștinism, și presupun că la asta vă referiți, am de spus
numai atât: de 2.000 de ani oamenii pretind că îl urmează pe Isus. De 2.000
de ani se fac abuzuri în numele Lui. Nimeni nu a urmat învățăturile lui! Nimeni!
Unde sunt pacea, compasiunea, toleranța, generozitatea Lui? Sigur nu în
Biserică. Mă uit la români că pun pe Dumnezeu în toate. Merg la biserică și se
închină și apoi merg acasă și mulți bârfesc, înjură, aruncă pisicuțe și căței în
stradă, își bat copiii și nevestele, se bat și se ceartă cu vecinii, se îmbată, sunt
xenofobi, urăsc tot ce este diferit (homosexualii). Unde sunt învățăturile lui
Isus? Nu este el mielul lui Dumnezeu? De ce a fost numit așa? Nu numai
pentru că a fost jertfit, ci și pentru blândețea lui. El l-a iertat pe cel care l-a
trădat! Ziceți ”Tatăl Nostru”. Ați analizat cu atenție cuvintele? Nu cred. Ar fi
multe de discutat, dar nu ne permite spațiul. poate altă dată.
R.: Ați spus ceea ce mulți alți creștini nu îndrăznesc să spună. Poate că sunteți
prea exigentă, poate că aveți dreptate. Vedeți vreo soluție? Puteți da un sfat?

A.O.: Eu nu dau sfaturi nimănui. Nu am cum. Cine sunt eu să dau sfaturi? Ce miaș dori ar fi să fim mai uniți, mai prezenți în viața comunității. De multe ori sunt
cauze bune de urmat sau de ajutat. Din păcate, când vine vorba ca cineva să
dea 20 de dolari, e o mare poveste. politic vorbind, este o altă poveste. Și aici,
în Statele Unite, ca și în țară, suntem dezbinați. Comunitatea românească
este mică, dar poartă toate hibele națiunii din care facem parte. Eu am mare
încredere în tinerii și din țară și din comunitate. Am întâlnit mulți în țară și aici
foarte capabili, cosmopolitani, deschiși la nou și cu multă inimă. Sper să nu-i
strice generațiile mai în vârstă. Sper să ne fie și să le fie tuturor românilor mai
bine, indiferent unde au ales să trăiască.
R.: Vă mulțumim pentru interviul de substanță pe care ni l-ați acordat cu atâta
amabilitate și vă dorim succes în toate, sănătate și multe bucurii!

prof. Mariana Terra
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Salinele din România

Frecventate atat ca simple destinatii turistice, cat si
pentru beneficiile lor curative, salinele din tara noastra
sunt de-a dreptul spectaculoase. Istoria, religia si
terapia se impletesc - fostele mine de sare au devenit
cu timpul centre de tratament atat pentru trup, cat si
pentru suflet.

Astfel, cei care au probleme reumatice si respiratorii
se pot intoarce mai sanatosi si mai odihniti dupa
doar cateva zile petrecute aici, iar cei sanatosi pot
gasi racoare in zilele toride de vara si o gramada de
distractii. Fiecare salina din tara impresioneaza prin
ceva - de la forme inedite sau lacasuri de cult la
galerii de arta si dotari moderne. Noi iti spunem ce
te-asteapta-n fiecare:

Salina Slanic Prahova - situata la circa 44 km de
Ploiesti si o altitudine de 400 de metri, este o
importanta statiune balneoclimaterica din Romania
si una dintre cele mai mari saline din Europa. Este
vizitata zilnic de sute de turisti, apogeul fiind atins in
week-end, cand numarul vizitatorilor depaseste 1000.

Salina este alcatuita din 14 camere formand un
trapez, cu o suprafata totala de 90.000 de metri
patrati. Inaltimea pana la tavan este de 60 de metri,
iar accesul in subteran se face cu ajutorul liftului,
salina avand o adancime de circa 210 metri.
Aerisirea in mina este una naturala, aerul fiind bogat
in ioni de natriu, foarte bun in tratarea afectiunilor
respiratorii severe. In interiorul salinei este amenajat
un sanatoriu ce cuprinde un numar de 50 de paturi,
oferind tratamentul pe o durata de circa doua
saptamani. Pacientii pot beneficia de servicii ginecologice, electroterapie, bai cu namol cald, bai reci in
lac si bai calde cu ape minerale.

Tot in interior au fost amenajate o sala de sport, o
sale de mese, un bufet, o sala de biliard si cateva
locuri de joaca. Puteti admira si statuile lui Decebal
si Traian, sculptate in sare de artistul Iustin Nastase,
si alte basoreliefuri de personalitati romanesti precum
Mihai Eminescu si Mihai Viteazul. Langa salina se
afla si doua stranduri, Baia Baciului si Baia Rosie,
precum si un muzeu de sare.
Adresa web: www.slanic.ro
Temperatura: 12 grade Celsius pe tot parcursul anului,
indiferent de anotimp
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Salina Targu Ocna - situata in inima Moldovei, in
pitoreasca vale a Trotusului (in perimetrul orasului
Targu Ocna, judetul Bacau), impresioneaza prin imensitatea golurilor si adevaratele catedrale sapate in
sare.
Accesul pana la mina se face cu ajutorul unui autobuz
sau microbuz pe o distanta de 3 km. Baza de
agrement este amplasata la 240 de metri adancime
si se lauda cu terenuri de minifotbal, baschet, tenis
de masa, loc de joaca special amenajat pentru cei
mici, o biserica si un Muzeu al Sarii.

In sanatoriul amenajat la 130 m adancime se trateaza
cu maxima eficienta boli asmatiforme, maladii provocate
de poluare, sindromul de suprasolicitare, nevroze. In
cadrul sanatoriului subteran se face si tratament antireumatic. La suprafata au amenajat un strand cu
apa sarata, dusuri, cabinet medical, terasa, magazin
si internet wireless free, deschis numai in sezonul
cald, zilnic intre orele 10-20.

Adresa web: www.salina.ro
Temperatura: 12-13 grade Celsius

Salina Ocnele Mari - aflata la 7 km de Ramnicu
Valcea si deschisa publicului din anul 2009, are o
suprafata de 20.000 de metri patrati, cu lungimea
galeriei de acces de 13.000 m. Accesul se face cu
autobuzul. In salina se poate juca fotbal, volei,
handbal, tenis, biliard, badminton, sah, table; exista
un loc de joaca pentru cei mici, precum si un spatiu
special amenajat pentru organizarea de evenimente
festive, un muzeu, un restaurant si o biserica.

Dupa alte 200 de trepte, la 27 de metri adancime,
este intrarea in bisericuta Sfanta Barbara, unde
muncitorii poposeau sa se inchine Sfintei Varvara,
protectoarea minerilor.
Vechea salina avea o sala de festivitati si un lac.
Sala de festivitati a fost transformata in teren de
tenis si volei, iar lacul nu mai este functional, desi are
38 m adancime. In curtea salinei este organizat un
muzeu al minoritatilor din Bucovina; puteti servi si un
ceai cald sau o cafea in Grota Piticilor.
La 250 de metri distanta de salina se afla o piscina
acoperita de 11 m lungime si 1.4 m adancime, cu
apa sarata din salina, incalzita pana la 35 de grade
Celsius. Apa este benefica in tratarea anumitor boli,
iar pretul de intrare la piscina este de 20 de lei pe zi
pentru adulti si 10 lei pentru copiii cu varsta sub 14
ani. Piscina este deschisa publicului zilnic.
Temperatura: 10-12 grade Celsius

Salina Praid - situata la 10 km de statiunea Sovata,
in judetul Harghita, este una dintre cele mai mari
mine de sare din Europa si din tara. Accesul in salina
se face cu autobuzul printr-un tunel lung de 1.500 de
metri, apoi coborand 300 de trepte abrupte. Este un
adevarat orasel subteran, la 120 de metri adancime.

Aerul este puternic ionizat, deosebit de eficient in
tratarea afectiunilor respiratorii; se fac de asemenea
tratamente sub supraveghere medicala si gimnastica
recuperatorie. Salile din subteran sunt dotate cu un
sistem de iluminat, terenuri de joaca pentru copii, o
capela ecumenica, bufet, biblioteca, mese de biliard,
chiar si o vinoteca!
Adresa web: www.salinapraid.ro
Temperatura: 16 grade Celsius

Salina Turda - situata la aprox. 5 km de centrul
orasului Turda din judetul Cluj, a devenit unul dintre
cele mai importante obiective turtistice din Romania
in urma investitiilor de milioane de euro. In mina se
coboara cu un lift ultramodern, care ofera o panorama
de neuitat asupra intregului spatiu.

Adresa web: salinaocnelemari.ro
Temperatura: 13-15 grade Celsius

Salina Cacica - situata la aproximativ 20 km de
Gura Humorului si 40 de km de orasul Suceava, se
remarca prin faptul ca a fost sapata manual, fara
ajutorul vreunui utilaj. Cuprinde 8200 de galerii armate
cu lemn, aflate intr-o stare buna dupa mai bine de
220 de ani.
Intrarea in salina este
discreta, cobori cateva
trepte de lemn si intalnesti o sculptura in
sare - "Iisus rastignit"care te indeamna sa ai
curajul sa cobori in salina.

A fost amenajat un amfiteatru, o sala de concerte, o
biserica, terenuri de fotbal, bowling, tenis si minigolf,
un lac pe care te poti plimba cu barca, o roata
panoramica (vezi foto) si loc de joaca pentru cei mici.
Temperatura este de maxim 12 grade Celsius,
indiferent de anotimp, deci este recomandat sa va
imbracati mai gros.
Adresa web: www.salinaturda.eu
Voi ce saline ati vizitat si unde v-a placut mai mult?

metropotam.ro
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Cine este Statul Paralel!
Luci Lucescu Londra

Președinții DONALD J.TRUMP și VLADIMIR PUTIN
au făcut referire în mod direct la existența STATULUI
PARALEL, semn că și popoarele american și cel rus
se confruntă cu acest tip de problemă.
Vom începe cu un pic de istorie.
Tutankhamon a fost unul dintre faraonii „celebri” de
care toată lumea a auzit dar de care foarte puțini
știu.
Acest faraon a primit puterea foarte devreme, undeva
în anul 9-10 de viață. Până la vârsta de 18 ani a fost
consiliat de câțiva generali de armată și de preoțimea
ce aveau grijă ca masele să stea drogate și atrofiate
în a-l servi pe faraon.
Deși între preoțime și generali erau conflicte frecvente
totuși în perioada adolsecenței lui Tutankhamon,
ambele structuri se coalizează și dau PRIMA LOVITURĂ
DE STAT DIN ISTORIA CONSEMNATĂ. Tutankhamon
este îmbolnăvit de malarie și ulterior asasinat împreună
cu copiii săi. Unul dintre generalii săi se însoară cu
văduva acestuia și este înscăunat FARAON.
Astfel dinastia lui Tutankhamon a fost ultima dinastie
conducătoare a Imperiului Egiptean (cel mai mare
din acele timpuri). După aceea preoțimea și generalii
au pus rând pe rând câte un faraon ce doar era o
APARENȚĂ a PUTERII.
În realitate PUTEREA era la preoțime și generali.
Să recapitulăm: PUTEREA REALĂ se menține
INVIZIBILĂ pentru masele îndobitocite. PUTEREA
APARENTĂ servește drept sac de box în cazul în
care masele de sclavi s-ar putea răscula și să-și
verse furia.
Începând din anul 1333 înainte de Christos și până
în prezent, PREOȚIMEA egipteană a pus bazele
unei strategii de ACAPARARE a PUTERII REALE la
NIVEL INTERNAȚIONAL.
Anglosaxonii sioniști se consideră CONTINUATORII
acestei dinastii preoțești de aceea atât în Londra cât
și la Washington există o obsesie pentru artefactele
Egiptului Antic. La BRITISH MUSEUM mai aveau
englezii să aducă piramidele căci în rest au furat
absolut tot ce se putea fura.
Pentru cine nu știe BRITISH MUSEUM este finanțat
direct de către unul dintre Lorzii Rothschild.
STATUL PARALEL este acel tip de organizație care
CONTROLEAZĂ DIRECT STATUL NAȚIONAL
influențîndu-i deciziile.
În general, STATUL PARALEL nu intervine direct
decât atunci când unele instituții ale STATULUI pun
în pericol capacitatea de CONTROL a STATULUI
PARALEL.
În colonia România, STATUL PARALEL deține BNR
care la rându-i controlează întregul sistem bancar,
DNA, serviciile de informații și culoarele „tactice” din
JUSTIȚIE (adică procurori și judecători ofiteri sub
acoperire), mediul de afaceri INTEGRAL, președintele
și așa-zisa Opoziție.
STATUL, actual, în forma clasică mai are GUVERNUL,
PARLAMENTUL și partidele la guvernare.
De aceea acum, prin faptul că STATUL PARALEL a
decis lichidarea PSD (liderii la pușcărie, partidul spart
în 3-4 mai mici și ulterior absorbite iar electoratul
păcălit) există acest tip de conflict între STATUL
PARALEL și PSD/ALDE.
STATUL PARALEL este o organizație începută din
1990 de către SOROȘ și BRUCAN, al cărui rol în
colonia ROMÂNIA a fost ca MAFIA INTERNAȚIONALĂ
să aibă CONTROLUL ABSOLUT.
Fosta securitate nu s-a așteptat la EXTERMINAREA
începută de BĂSESCU (poate cel mai strălucit
exponent la STATULUI SUBTERAN din istorie) în
2005 a tot ceea ce înseamnă „STÂNGA”.

PSD nu este un partid socialist-stânga însă poporul
a votant „de stânga” neavând un partid autentic
socialist votează PSD.
Așa se explică că în ciuda loviturilor aplicate începând
din 2005 (13 ani), PSD este cel mai puternic partid
politic din colonia ROMÂNIA cu peste 3 milioane de
membri de partid cotizanți.
MUIEPSD este războiul de exterminare al MAFIEI
INTERNAȚIONALE împotriva electoratului român.
Gândiți-vă că ADRIAN NĂSTASE a băgat colonia
România și în NATO și în UE fiindcă în 2003 s-a
fraudat votul pentru schimbarea Constituției lui Iorgovan.Tot NĂSTASE a făcut cadou resursele enorme
de gaze și petrol MAFIEI INTERNAȚIONALE!
A făcut așa pentru că până în acel moment cele
două MAFII, INTERNAȚIONALĂ și LOCALĂ au
acționat coordonat.
Arestarea lui Adrian Năstase a fost semnalul că
MAFIA INTERNAȚIONALĂ a decis curățarea coloniei
de MAFIA LOCALĂ.
O întrebare interesantă este următoarea:
„- Domn’e, bine, bine, dar nu ar fi mai bine cu MAFIA
INTERNAȚIONALĂ? Că de ăștia ne-am săturat?”
O să dau un răspuns cinic, sincer, și pe care îl detest!
MAFIA LOCALĂ, datorită faptului că are rădăcinile și
copiii aici, este un fel de protecție în fața EXTERMINĂRII
POPULAȚIEI INDIGENE!
De unde credeți că vin informațiile legate de dârele
lăsate de avioane? Dar de efectul cancerigen al vaccinurilor? Dar de cancerul de la supermarket?
Vin de la partea fracțiunii serviciilor de informații
aservite MAFIEI LOCALE ce în situația noastră
acționează patriotic!
Lucescu este unul dintre oamenii care a suferit cel
mai mult de pe urma PSD și a MAFIEI LOCALE! Și
încă mai suferă!
Dar, cu toate acestea, LUCESCU nu se lasă prostit
cu Operațiunea MUIEPSD!
Eroarea de judecată pe care mulți adepți ai
EXTERMINĂRII PSD este că fără PSD va fi mai
bine!
Sorry, it doesnt!
PSD, așa corupt și oportunist a pus o frână în calea
HOLOCAUSTULUI ROMÂNILOR început din 1990
și accelerat din 2005!
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În 2012 s-a produs o TREZIRE în Conștiința NEAMULUI
ROMÂNESC! Pentru prima dată, a fost identificată
sursa relelor: regimul BĂSESCU-BOC!
În ianuarie pe plancardele protestatarilor (am fost
prezent) scria: „AFARĂ CU FMI din țară!”.
Niciunul din martalogii bucureșteni de acum, care se
vaietă de la prea multe „gaze” de parcă participarea
la o lovitură de stat nu implică riscuri, nu a fost
prezent atunci!
REPRIMAREA manifestanților în față la Hotel Intercontinental a fost sărbătorită la balcoanele blocurilor
dimprejur cu șampanie!
Apoi, românii au arătat că sunt români: au mers pe o
căldură infernală la REFERENDUMUL DE DEMITERE
al BEȚIVULUI BĂSESCU!
STATUL PARALEL a trebuit să mobilizeze întreaga
MAFIE INTERNAȚIONALĂ pentru victoria împotriva
românilor!
Merkel, Orban, Hollande și chiar OBAMA au susținut
în cor pe dictatorul BĂSESCU!
În urma unei fraude la ora 4 noaptea, CURTEA
CONSTITUȚIONALĂ (prin influență INTERNAȚIONALĂ) a INVALIDAT UN REFERENDUM LEGAL și la repus pe BĂSESCU pe funcție.
Românii nu s-au lăsat păcăliți: în decembrie 2012
USL a primit cadou un scor foarte mare în speranța
eliminării influenței STATULUI PARALEL.
Acesta a contraatacat: l-a păcălit pe PONTA să scape
de ANTONESCU. Vine momentul 2014 când românii
din nou dau votul lui PONTA în speranța vidanjării
STATULUI PARALEL.
Acesta din nou contra-atacă păcălindu-l pe PONTA
să coabiteze cu JOHANNIS până în 2019 când ar fi
urmat să fie președinte.
În 2015 STATUL PARALEL execută o LOVITURĂ
DE STAT forțând demisia lui PONTA printr-un atentat
terorist, cu sprijin extern, în clubul COLECTIV.
În 2016, românii din nou se mobilizează și PSD
primește un vot masiv pentru ca acesta să elimine
STATUL PARALEL.
În 2017, profitându-se de incompetența lui SORIN
GRINDEANU și de uneltirile lui PONTA, se dă o
TENTATIVĂ NEREUȘITĂ de LOVITURĂ DE STAT
pe falsul motiv OUG13.
Grindeanu este demis din cauză că a servit STATUL
PARALEL și este pus TUDOSE.
Acesta e prins din nou pe mână cu STATUL PARALEL
și i se cere demisia.
Așa am ajuns la VIORICA DĂNCILĂ!
Criteriul care a stat la baza desemnării ei PRIM MINISTRU nu e competența ci faptul că a stat departe de
STATUL PARALEL în ultimii 10 ani.
STATUL PARALEL știe în acest moment că este imposibil să obțină un al doilea mandat pentru omul lor
JOHANNIS!
De aceea se impune neapărat eliminarea de la putere
a PSD și creerea condițiilor propice fraudării alegerilor
prezidențiale pentru reconfirmarea robotului la Cotroceni!
Am scris toate acestea pentru ca cei care acum se
lasă prostiți de propaganda MUIEPSD să știe clar
cine are de câștigat!
Repetăm cu rușine mare: ÎN CALEA EXTERMINĂRII
POPULAȚIEI INDIGENE ROMÂNEȘTI stă MAFIA
LOCALĂ (mare parte la PSD dar nu numai)!
Așa că dacă o vedeți pe DĂNCILĂ la TV nu o mai
înjurați! S-ar putea să vă treziți din nou cu BOC care
să zică că aveți salarii prea mari și să taie 50% din
ele!
În ADEVĂR este PUTEREA!
Sursa: stiri-extreme.ro
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5 MOMENTE ÎN CARE ALCOOLUL
A SChIMBAT ISTORIA

Alcoolul are propria sa istorie, la fel de veche precum civilizația.
De la primele culturi de orz și vițe de vie până la distilarea celor
mai moderne băuturi, alcoolul ne-a ajutat să ne înecăm amarul
și să ne sărbătorim triumfurile.
În cursul istoriei, băuturile alcoolice au avut efecte importante.
Fie că este vorba de rom, votcă, vin sau bere, alcoolul a însoțit
omenirea în momentele de exaltare, dar și în clipele de disperare.
Însă mulți dintre noi nu știu că au existat numeroase ocazii în
care alcoolul chiar a schimbat istoria. Iată cinci dintre ele.

1. George Washington a mituit votanții cu alcool
Ca politician, este important să știi ce le place
votanților tăi. Pentru
George Washington și
ceilalți politicieni din Virginia, răspunsul era simplu: alcoolul.
La începutul carierei
sale, Washington și-a
cheltuit toate fondurile
de campanie pentru a cumpăra suficientă băutură încât să-i
convingă pe votanți să-l aleagă în adunarea legislativă a statului
Virginia, în 1758.
Poate că, dacă americanilor nu le-ar fi plăcut atât de mult
băutura, George Washington ar fi pierdut această primă luptă
electorală. Astfel, politicianul ar fi dispărut în obscuritate, iar
America ar fi ratat șansa de a-și alege unul dintre cei mai
apreciați președinți.
Practica oferirii de băutură pentru voturi a continuat până în
1920, când alcoolul a fost interzis prin cel de-al 18-lea Amendament.
2. Abraham Lincoln, abandonat pentru un pahar de tărie
În noaptea asasinării lui Abraham Lincoln, lui John Parker i s-a
dat sarcina de a-l proteja pe președinte în timpul spectacolului
de la Teatrul Ford.
După ce președintele și soția sa și-au ocupat locurile în sală,
Parker a dispărut de lângă cuplul prezidențial.
Parker a acceptat invitația venită din partea valetului și a
vizitiului lui Lincoln de a bea un pahar în barul Star, de peste
drum.
Nu vom ști niciodată cu siguranță ce s-ar fi întâmplat dacă
Parker ar fi refuzat acea invitație. Poate că și în acest caz
asasinul John Wilkes Booth ar fi reușit să treacă de cei care
asigurau securitatea președintelui.
Însă, cel puțin o persoană a dat vina pe Parker pentru moartea
președintelui: doamna Lincoln.

3. Rușii au pierdut un război fiindcă erau prea beți
Nicio națiune nu este
asociată cu un anumit
tip de alcool mai mult
decât este legată Rusia
de votcă.
În timpul Războiului
Ruso-Japonez, rușii au
demonstrat că nu pot
renunța la băutura lor
preferată nici măcar pentru a câștiga un război.
După
încetarea
ostilităților, ziarele ruse
au relatat că soldații
erau prea beți pentru a
putea lupta. Din cauza alcoolului, ei au devenit ținte ușoare
pentru japonezi. Pentru a pune capăt ostilităților, în 1905, Rusia
a acceptat termenii unui tratat nu tocmai ideal, printr-o negociere
mediată de Theodore Roosevelt.
Până și Țarul Nicolae a dat vina pe alcool pentru performanțele
militare jalnice ale țării sale.
Țarul a interzis alcoolul în anii premergători Primului Război
Mondial, în speranța că va evita un nou dezastru.
Până la urmă, lucrurile au ieșit prost pentru țar, iar alcoolul a
ieșit de sub interdicție în 1925.

4. Familia Borgia și-a menținut puterea cu ajutorul vinului
otrăvit
Familia Borgia a fost o familie italiană extrem de influentă în timpul
Renașterii. Acest clan aristocratic și-a întins tentaculele în politica
și viața religioasă a acelor vremuri, pentru a dobândi putere și
bani. De altfel, doi membri ai familiei au urcat pe scaunul papal:
Alfons de Borgia (Papa Calixt al III-lea) și Rodrigo Lanzol Borgia
(Papa Alexandru al VI-lea).

Deși au fost mari iubitori de artă și au sponsorizat foarte mulți
artiști de valoare, metodele prin care familia Borgia și-a menținut
puterea n-au fost dintre cele mai cinstite.
Care era arma lor pentru a-și îndepărta inamicii? Vinul otrăvit,
pe care îl ofereau atât dușmanilor, cât și subordonaților, atunci
când situația o cerea. Ca un fel de întorsătură poetică a sorții,
istoricii cred că o sticlă de vin otrăvită de cei din clanul Borgia,
adusă la masă din greșeală, i-a curmat viața patriarhului familiei,
Papa Alexandru al VI-lea.

5. Louis Pasteur a studiat vinul și berea și a inventat… pasteurizarea
Termenul de „pasteurizare” a devenit sinonim cu produsele
lactate. Cu toate acestea, alcoolul a fost cel care l-a ajutat pe
Louis Pasteur această mare descoperire.
Munca de chimist a lui Pasteur implica studierea fermentației și
a acririi vinului. Pasteur a fost cel care a dovedit că bacteriile
din lichide precum berea sau vinul erau motivul pentru care
acestea se stricau. Pentru a contracara acest efect, Pasteur a
testat procesul de fierbere a lichidelor și apoi răcirea lor, un
proces cunoscut ca „pasteurizare”.
Primul test încununat de succes a avut loc în 1862 și, de atunci,
lumea este un loc mai sigur.

POLIȚIȘTII DINTR-UN ORAȘ
MEXICAN DOTAȚI CU PRAȘTII
ȘI PIETRE ÎN LOC DE PISTOALE

Polițiștii din orașul mexican Alvarado au rămas, recent, fără arme
de foc. În schimb, ei au fost înarmați cu praștii și pietre. Măsura a
fost luată pentru că cei mai mulți dintre ei nu au trecut testele de
control. În consecință, au fost catalogați incapabili să poarte o
armă.
Guvernul le-a retras armele
Doar 30 de ofițeri din cei 130 de membri ai forțelor de poliție din
Alvarado au reușit să treacă de testele de control pentru folosirea
armelor de foc. Prin urmare, Miguel Angel Yunes Linares, guvernatorul statului Veracruz, a decis să lase întreg departamentul
fără arme de foc.
Purtătorul de cuvânt al guvernatorului a confirmat faptul că acțiuni
similare au avut loc și în alte localități, cum ar fi Ixtaczoquitlan,
Ciudad Mendoza și Pueblo Viejo.
Totuși, anumiți oficiali locali l-au acuzat pe Yunes Linares că le-a
luat oamenilor legii puțina protecție pe care o aveau împotriva
crimei organizate din Veracruz.
Acum, ei sunt nevoiți să se lupte cu infractorii folosind praștiile și
pietrele.
Bogar Ruiz Rosas, primarul din Alvarado, a protestat împotriva
dezarmării poliției locale. El a organizat un eveniment simbolic de
predare a armelor, în cadrul căruia le-a înmânat polițiștilor noile
lor „instrumente de lucru”.
Rosas a afirmat că majoritatea polițiștilor nu a trecut testele din
cauză că departamentul este alcătuit, în mare parte, din proaspeți
recruți.
„Guvernatorul a luat decizia de a le lua armele, ceea ce îl
descalifică complet, fiindcă această decizie ne încalcă autonomia.
Pentru noi, este clar că este vorba de o chestiune politică.
Trebuie să continuăm să ne facem datoria în mod profesionist,
așa cum am făcut-o și până acum”, le-a spus primarul.
Fotografii cu polițiști din Alvarado purtând noile arme și filmări cu
primarul Ruyz Rosas înmânându-le polițiștilor au devenit virale
pe platformele sociale.
Și praștiile sunt arme
Acest lucru a stârnit reacția guvernului din Veracruz.
Într-o declarație oficială, guvernatorul Angel Yunes Linares i-a
avertizat pe polițiștii din Alavarado că nu pot continua să își facă
datoria neînarmați fiindcă acest lucru este împotriva legii. Mai
mult, dacă o fac, ar putea fi trași la răspundere.
Însă, dacă sunt folosite cum trebuie, praștiile nu sunt tot niște
arme? În plus, n-ar fi prima dată când polițiștii mexicani se luptă
cu infractorii folosind praștii.
În 2007, peste 60 de praștii le-au fost înmânate ofițerilor din
orașul de graniță Tijuana, un loc cu criminalitate ridicată.
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Armele de foc ale polițiștilor fuseseră confiscate de soldații
armatei, în urma acuzațiilor că polițiștii ar fi în cârdășie cu
traficanții de droguri.

ȘI-A CONSTRUIT PROPRIUL MUNTE
PE ACOPERIȘUL UNUI BLOC

Fiecare dintre noi are măcar o idee vagă despre cum ar arăta
casa ideală. Cei mai norocoși au în minte un proiect simplu, pe
care și reușesc să-l ducă la îndeplinire.
Alții visează la lucruri excentrice și nu au nici șansa, nici
resursele să le pună în practică.
Dar acest mogul din China a reușit să-și realizeze unul dintre
cele mai nebunești visuri: și-a construit un veritabil munte pe
vârful unui zgârie-nori.
O avere din medicina tradițională chineză
Autointitulat „doctor”, Zhang Lin,
din Beijing, China, a adunat o
avere colosală datorită clinicilor
de medicină tradițională chineză
pe care le deține.
În câțiva ani, bărbatul a pus deoparte echivalentul a 4 milioane
de dolari pentru a construi casa
visurilor sale.
Pentru a-și duce la îndeplinire
ambiția, Zhang Lin a cumpărat
etajul ultimul etaj al unui zgârienori. La început, proiectul doctorului
nu părea deloc spectaculos.
Când l-a cumpărat, în 2007, spațiul
era doar o mică mansardă. Însă Zhang Lin avea planuri mari cu
ea…
Șase ani de lucrări
De-a lungul a șase ani, o echipă de constructori a muncit, în
mare parte noaptea, pentru a „renova” apartamentul de la
mansardă.
Bucată cu bucată, muncitorii au adus materiale (inclusiv stânci,
pietriș, copaci și tufe) la etajul superior. Părea că se construiește
ceva neobișnuit…

Pe măsură ce timpul înainta, proiectul lui Zhang Lin începea să
prindă contur, sub privirile revoltate ale vecinilor.
În cei șase ani de muncă asiduă, bărbatul a reușit să construiască
pe acoperișul clădirii un adevărat munte.
Proprietatea era formată dintr-o vilă luxoasă săpată în piatră, o
piscină, dar și grădini luxuriante și stânci abrupte.
Cu mari eforturi, doctorul a reușit să recreeze un peisaj de
munte în inima Beijingului, una dintre cele mai poluate metropole
ale lumii.
Vecinii, revoltați
Dar construcția excentrică a cauzat multă nemulțumire în rândul
vecinilor. În primul rând, după șase ani de lucrări, nervii
colocatarilor erau întinși la maximum din cauza zgomotului.
De îndată ce „opera” a fost finalizată, vecinii și-au dat seama
că, mai mult, aceasta risca să slăbească stabilitatea întregii
clădiri.
„Ca vecin, Zhang Lin este o amenințare. Nici măcar nu a
obținut aprobare pentru a construi această monstruozitate”, a
declarat un vecin.
Un alt colocatar s-a plâns că locuința îi este inundată frecvent.
„A spart numeroase conducte, astfel că, atunci când plouă,
suntem mereu inundați. Tavanul și pereții apartamentului nostru
sunt plini de crăpături”, a declarat un alt vecin.
Ordinul de demolare și sfârșitul unui vis
Văzând că nu-l pot convinge pe doctor să desființeze construcția,
vecinii au depus plângere la autoritățile chineze.
Neputând ignora evidența, autoritățile i-au dat lui Zhang Lin un
termen de 15 zile pentru a demola construcția ilegală.
Inițial, doctorul a refuzat să dea curs ordinului. Dar, la presiunea
autorităților, a vecinilor și a mass-media, care a relatat cazul, pe
13 august 2013, Zhang Lin a ordonat demolarea propriului său
vis.
incredibilia.ro
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Capacităţile incredibile
ale nasului uman.
Este şi sursă de antibiotice

Rolul nasului in procesul de respiratie este extrem de important, fiindca actioneaza ca un filtru – retine impuritatile,
regleaza temperatura aerului. Iar totul cu ajutorul microorganismelor care traiesc in interiorul lui.
Exact aceste microorganisme atrag din ce in ce mai mult
atentia specialistilor, care le studiaza pentru a afla mecanismele prin care reusesc sa „curete” aerul pe care il
inspiram. De altfel, astfel de bacterii traiesc in tot corpul
uman si au un rol esential, cum sunt si bacteriile din flora
intestinala sau cele din flora vaginala. Bacteriile au capacitatea de a crea anumiti compusi, numiti bacteriocine,
care ataca sau inhiba alte bacterii, potrivit doc.ro.
Practic, este un fel de „razboi” al bacteriilor, iar organismul
uman s-a adaptat pentru gazduirea celor care il ajuta sa
le elimine pe cele daunatoare.
Lugdunin, bacteria cu capacitati unice
Oamenii de stiinta germani au descoperit in interiorul
nasului uman o bacterie ce produce un antibiotic capabil
sa ucida unul dintre cei mai greu de tratat agenti patogeni.
Stafilococul auriu este o bacterie periculoasa, care poate
produce septicemii si duce chiar la deces. Provoaca in
special infectii ale pielii, ale plagilor deschise, pneumonie
si infectii sanguine. Substanta descoperita a primit numele
„lugdunin” si a fost declarata eficienta in tratarea infectiilor
cutanate la soareci. Urmeaza extinderea testelor, pentru
a stabili in ce masura poate fi extrasa si utilizata pentru
efectele saue antimicrobiene.
Ce lucruri surprinzatoare poate face nasul

Nasul tau este principala ruta pentru respiratia corecta
Nasul si gura pot servi drept niste cai prin care aerul
patrunde si iese din plamani. In cazul respiratiei normale,
nasul este principala cale prin care circula aerul. Chiar si in
cazul exercitiilor fizice solicitante, cand respiratia pe gura
predomina, o parte a aerului continua sa treaca prin nas.
Nasul joaca un alt rol important in respiratia noastra.
Exista un mecanism de reflex care coreleaza nasul de
plamani. Pe masura ce nasul se „inchide”, plamanii devin
si ei din ce in ce mai inchisi, iar cand nasul se „deschide”,
si plamanii se deschid.

Nasul umidifica aerul pe care il respiri
Nasul proceseaza aerul pe care il respiram, pentru a-l
pregati pentru plamanii si gatul nostru, care nu tolereaza
prea bine aerul uscat. Pe masura ce aerul inhalat trece
prin nas, acest organ umidifica aerul, gratie unui unei
structuri complexe, cu mai multe straturi. Acum stii de ce
iti simti gatul uscat cand ai respirat o perioada lunga de
timp pe gura: aerul inhalat nu a fost umidificat in nas, asa
cum era normal.

Nasul tau curata aerul pe care il respiri
Aerul pe care il respiram contine tot felul de elemente si
de particule – incepand de la oxigen si nitrogen, pana la
praf, poluare, alergeni, fum, bacterii, virusuri, mici insecte
si nenumarate alte lucruri. Din fericire, nasul ajuta la
curatarea aerului pe care il respiram. Pe suprafata tesuturilor
nazale, exista celule mici speciale, numite cili, care prind
„in capcana” mare parte din aceste lucruri. O data capturate
particulele, acestea stau prinse in mucoasa si, treptat,
sunt impinse in gat, acolo unde sunt inghitite.
www.exquis.ro
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Lucruri Neștiute despre Făina Albă

Piersicile – sănătate curată

V-aţi pus vreodată întrebarea de ce insectele pe care le
regăsiţi în punga cu făină veche sunt moarte?
Cred că veţi găsi răspunsul în rândurile care urmează.....
În zilele noastre, făina este fabricată din grâu tratat cu
fungicide, pesticide şi insecticide, începând de la procesul
de semănare a grâului şi până la ambalarea produsului
finit.
Din 1910 şi până acum, peste 60 de produse chimice au
fost aprobate pentru a albi făina.
Cinci lucruri neştiute despre făina albă, care vă vor lua
prin surprindere:
1. Nu conţine nutrienţi
Producătorii de făină albă îndepărtează mai întâi tărâța
din seminţele de grâu, adică cel de al şaselea strat
exterior, precum şi germenii care conţin 76% din vitamine
şi minerale. 97% din fibre sunt risipite.
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu vitamina E, cu 50% din
cantitatea de calciu, cu 70% din fosfor, cu fierul, cu
magneziul şi cu vitaminele B.

Piersicile sunt nu doar un fruct estival, ci şi o sursă de
sănătate, proprietăţile lor fiind cunoscute încă din timpul
vechilor asiatici, scrie coolinaria.ro. Piersicile – sănătate
naturală
Piersicile sunt o sursă de: vitamine (A, B6, C, E, K), acid
pantotenic, riboflavina, tiamina, magneziu, fosfor, zinc,
cupru, fier, mangan, calciu, betacaroten, potasiu, fier,
fluorid, luteina, zexantina, carbohidraţi, proteine, fibre dietetice, potasiu.

2. Conţine bromat de potasiu
După cele mai sus menţionate, făina este supusă unui
proces de albire şi conservare folosind dioxidul de clor.
Apoi se adaugă calcar, alaun şi carbonat de amoniu,
pentru a-i da un aspect cât mai atrăgător pentru consumatori. În stadiul final de prelucrare, făina este tratată
cu un agent antisărare, numit sorbitan ponosaturat.
Alături de acest agent nociv, se adaugă încăunul, numit
bromat de potasiu - un oxidant puternic, care provoacă
cancer.
Agenţia Internaţională de Cercetare a Cancerului a
clasat bromatul drept un cancerigen de grupă 2B.

3. Este un insecticid
Ştiaţi că dacă o insectă intră în punga cu făină şi începe
să mănânce din ea, va muri?
Faina albă este un insecticid, care are efect letal asupra
insectelor care o consumă.
4. Conţine L-cisteină
L-cisteina este un amino acid esenţial care se găseşte,
de obicei, în compoziţia celor mai multe produse de patiserie, având rolul de a accelera procesarea industrială.
De asemenea, blatul de pizza, biscuiţii, pastele şi chiflele
fast food conţin acest ingredient.
Deşi poate fi produsă în laborator,
L-cisteina folosită în produsele de panificaţie este
obţinută prin metode ieftine, care includ extragerea ei
din pene, animale, coarne de vacă, păr uman şi
produse petroliere. Dezgustător, nu-i așa?
Majoritatea L-cisteinei este de provenienţă chineză.

5. Favorizează declanşarea diabetului
Faina albă conţine aloxan.
Această substanţă oferă pâinii un aspect pufos şi aerat.
Conform studiilor, aloxanul distruge celulele beta ale
pancreasului.
Aceste efecte sunt atât de nocive, încât medicina
naturistă a numit substanţa „posibilă toxină a celulei
beta”.
În ciuda toxicităţii declarate a aloxanului, substanţa nu
a fost încă interzisă.
Vestea bună este că acţiunea aloxanului poate fi
contracarată de vitamina E.
Conform unui studiu al medicilor, efectuat pe cobai de
laborator, vitamina E a protejat organismul de efectele
nocive ale administrării de aloxan.
secretele.com

Vitamine din piersici
- vitamina A este necesară pentru ochi şi pentru piele. În
plus, ne protejează de cancer pulmonar şi nu numai;
- vitamina C întăreşte sistemul imunitar şi luptă împotriva
acţiunii radicalilor liberi;
- vitamina E previne răspândirea radicalilor liberi în ţesuturi,
dar şi formarea cheagurilor de sânge. Totodată, este
recomandată pentru sinteza ţesuturilor din organism.
Beneficiile piersicilor pentru sănătate
– sursa de energie;
– antioxidanţii reduc efectele îmbătrânirii şi inflamaţiile;
– fierul este necesar pentru formarea celulelor roşii din
sânge;
– fluorura este o componentă a oaselor şi dinţilor.Previne
formarea cariilor dentare.
– potasiul reglează bătăile inimii şi tensiunea arterială.

Ba mai mult, previne formarea pietrelor la rinichi;
– luteina şi zeaxantina contracarează acţiunea radicalilor
liberi;
– fibrele sunt esenţiale pentru sistemul digestiv, pentru
reglarea nivelului colesterolului. O femeie ar trebui să
consume 25 gr de fibre zilnic, iar un barbat, 38; remediază
problemele digestive; acidul clorogenic ne protejează
de cancer şi boli cronice;
– ceaiul de piersici curăţă organismul, mai ales rinichii, de
aceea e folosit uneori pentru detoxifiere.
Cură de slăbire cu piersici
Piersicile ajută în curele de slăbire deoarece sunt ideale
pentru o gustare, neavând nici un fel de grăsimi.
În plus, conţin zahăruri naturale, nu artificiale ori rafinate.
Aşadar, pot înlocui unele zahăruri admise la dietă.

Spre exemplu, poţi mânca cereale integrale cu piersici,
iaurt sau brânză semi-degresată. Astfel, nu mai consumi
îndulcitor cu multă fructoză.

O piersică mare = 17 gr de carbohidraţi, 3 gr de fibre, 333
mg potasiu
100 gr de piersici = 39 calorii, 0 grăsimi saturate.
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Ceapa - 100% sănătate naturală

Ceapa, alimentul atat de folosit de fiecare dintre noi la
gatit, are si nenumarate proprietati terapeutice. Nu vom
insista in acest articol pe calitatile culinare ale cepei, ci
vom incerca sa detaliem la ce este ea utila ca tratament
naturist. Ceapa este un remediu la indemana tuturor si se
foloseste atat intern (sub forma de suc sau sirop), cat si
extern (sub forma de comprese, impachetari etc.)

Cum actioneaza si cum se poate utiliza ceapa?
Sub cele 7 foi, ceapa contine uleiuri eterice puternic mirositoare, cu acizi, vitamine si multe alte substante active.
Ceapa curata si calmeaza durerile, iar datorita continutului
ridicat de sulf, stimuleaza metabolismul. Una dintre metodele
cele mai folosite in tratamentul cu ceapa sunt compresele.
Acestea pot fi utilizate calde sau reci, in functie de caz.
Pentru vindecarea otitei medii se folosesc comprese cu
ceapa pe urechi. Se taie o ceapa in doua si se cresteaza
usor fiecare jumatate de sus in jos, astfel incat foaia
exterioara sa se desfaca in doua parti care se ridica. Se
aseaza cele doua parti cu partea interioara in jos pe un
tifon, se impaturesc marginile si se incalzeste compresa.
Se preseaza compresa cu ceapa intre palme, ca sa iasa
zeama, si se aplica pe urechea bolnava, fixandu-se
tragand o caciula peste urechi.
Compresele cu ceapa pe piept sunt si ele folositoare pentru
calmarea tusei. Puneti o ceapa tocata sau taiata felii pe un
tifon, pliati peste ea marginile si lipiti-le cu un plasture.
Incalziti compresa, aplicati-o pe pieptul pacientului si puneti
deasupra lana sau o panza intermediara si fixati-o.
Pentru imbunatatirea auzului, inainte de culcare se
incalzeste o bucatica de ceapa, se introduce adanc in
ureche, invelita in tifon, si se scoate abia dimineata. Ziua,
picurati in nas, de 3 ori, cate 3 picaturi de suc de ceapa,
timp de 21 zile, fara pauze.
Febra poate scadea daca puneti in urechi pe timpul noptii
cate o bucata de ceapa, invelita in tifon.
Pentru dereglari intestinale, ceapa se curata, se cresteaza
in cruce pe circa 2/3 din adancime. Apoi ceapa se introduce
intr-un pahar cu ceai chinezesc fierbinte. Ceaiul trebuie sa
fie nici prea dulce nici prea tare. Dupa 10-15 minute puteti
sa il beti. Peste ceapa se mai poate turna inca o data ceai.
Alte afectiuni tratate cu ceapa
- Febra poate scadea daca puneti in urechi pe timpul
noptii cate o bucata de ceapa, invelita in tifon.
- Pentru dereglari intestinale, ceapa se curata, se cresteaza
in cruce pe circa 2/3 din adancime. Apoi ceapa se
introduce intr-un pahar cu ceai chinezesc fierbinte.
Ceaiul trebuie sa fie nici prea dulce nici prea tare. Dupa
10-15 minute puteti sa il beti. Peste ceapa se mai poate
turna inca o data ceai.
- Pentru rani si ulceratii la picioare (varice, diabet) se
foloseste uleiul, in care a fost prajita ceapa pana a
devenit aurie. Se foloseste si pentru pielea iritata a
copiilor, amestecat cu morcov ras foarte fin.
- Daca simtiti ca ati luat gripa, imediat radeti putina ceapa,
aranjati-o pe 2 bucatele mici de tifon si introduceti-le in
nas. Pielea de langa nas o ungeti cu crema. Aplecati
capul putin inainte, astfel ca sucul sa nu curga in gat si
respirati prin tampoane 10 minute.
- Pentru suferinzii de tuberculoza, 1 kg de ceapa se taie
marunt, se amesteca cu 1 kg de zahar si se coace la
cuptor acoperita cu capac. Cand se raceste se taie
cubulete. Cu 9 zile inainte, se iau 4 ridichi de toamna
(negre) foarte mari, se spala bine, se taie si se amesteca
cu 2 litri de alcool. Se lasa 9 zile la intuneric. Dimineata
pe nemancate se ia 1 lingura de tinctura de ridiche,
dupa care se mananca 1 cubulet de ceapa coapta, si 2
ore nu se mananca nimic. Se repeta de 3 ori pe zi,
pana se amelioreaza boala.

- Pentru bolnavii de prostatita timp de 1 luna mancati
inainte de culcare, la 2-3 ore dupa masa de seara,
prima zi o ceapa mare, taiata marunt, a doua zi 1/2
pahar de seminte de floarea soarelui, a treia zi 1/2
pahar de miez de nuca.
- Daca sunteti meteosensibili, adica la schimbarea brusca
a vremii simtiti dureri de cap, slabiciune incercati sa
mancati in acele perioade ceapa cruda cu paine, aceasta
intarindu-va tonusul vaselor sanguine. Contra mirosului
neplacut al cepii mancati lamaie, patrunjel sau propolis.
- Pentru imbunatatirea auzului intr-o ceapa mare se face
o gaura de 1 din marimea ei si se toarna acolo ulei de
in. Apoi se coace ceapa in cuptor, se stoarce si se
scurge sucul. Se picura in urechi de 2-3 ori pe zi.
- Pentru a se apara de infectii si pentru intarirea imunitatii
preparati vin de ceapa. intr-un borcan de 1 litru puneti
100-150 g ceapa taiata marunt, adaugati 100 g de
miere de albine, turnati pana umpleti borcanul vin de
calitate. Peste 2 saptamani strecurati vinul si beti cate
1-4 linguri pe zi.
- Contra ulcerului la stomac: 2 cepe albe se taie pestisori,
se aburesc cu 1 lingura de unt sub capac (nu se
prajesc). Se mananca dimineata inainte de masa.
- Daca vi se cliveaza unghiile trebuie sa le ungeti cu miere
de albine in amestec cu ceapa.
www.sfatulmedicului.ro

Principii de bază
pentru o sănătate naturală

In prezent suntem fericiti sa constatam ca tot mai multi
oameni se intereseaza de sanatatea naturala si doresc
sa treaca la un stil de viata sanatos si armonios cu
propriul organism. Auzim adesea intrebarea “De unde sa
incep?”
Iată cateva principii fundamentale care vă vor ajuta enorm
să reuşiţi şi să restabiliţi sănătatea şi vitalitatea pe care
doriţi să le obţineţi prin intermediul proceselor de detoxificare
şi de regenerare.
Principii de baza
1. Regimul alimentar este cheia numărul unu a succesului.
Ceea ce mancaţi, beţi, respiraţi şi ceea ce aplicaţi pe
piele sunt tot atatea modalităţi de a integra in organism
lumea din exterior. Va vom prezenta in articolele
urmatoare conceptele referitoare la alimentaţia compusă
din hrană naturală, proaspătă şi crudă. Cu cat este mai
mare procentul de fructe şi legume (salate) crude pe
care le consumaţi, cu atat reuşita va fi mai mare. Dacă
suferiţi de cancer, leziuni ale coloanei vertebrale, scleroză
multiplă, boala Parkinson sau de orice altă afecţiune
cronică sau degenerativă, va trebui să consumaţi in exclusivitate hrană „vie”, compusă numai din fructe şi
legume (salate) proaspete şi crude.
2. Apelaţi la asistenţa unui Specialist in probleme de
ingrijire de sănătate şi experimentat in terapiile de
consum de alimente crude şi detoxificare prin metode
naturale, cum ar fi postul sau proceduri de detoxifiere .
Mai ales in cazul bolilor de tipul cancerului sau altor
afecţiuni cronice sau degenerative, este extrem de util
să beneficiaţi de indrumarea şi sprijinul unui profesionist
pe toată durata procesului de vindecare. In definitiv,
sunteţi responsabili pentru propria persoană, insă sunt
şi alte numeroase resurse, care vă pot ajuta să parcurgeţi
acest traseu pană la dobandirea sănătăţii cu vibraţii
benefice.
3. Puneţi permanent „in mişcare” sistemul limfatic. Intr-o
măsură mai mare sau mai mică, sistemul limfatic al
fiecărui om vegetează. Toate celulele au nevoie să se
hrănească, apoi să excreteze ceea ce au consumat, iar
sistemul limfatic este sistemul de drenare al organismului.
Ganglionii limfatici sunt rezervoarele sale septice. Aveţi
grijă, ei trebuie goliţi! Folosiţi proceduri de detoxifiere
limfatica precum, dar ajutati-va si cu o formula pe bază
de plante medicinale pentru curăţarea rinichilor şi
consumaţi cat mai multe fructe.
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Curăţaţi tractul gastrointestinal şi măriţi-i capacitatea
de purjare, consumand alimente crude şi proaspete şi
ceaiuri din plante, pentru refacerea ţesutului intestinal.
Evitaţi laxativele şi purgativele, acidophilus, bifidophilus
sau orice alte produse recomandate pentru refacerea
florei intestinale. Flora intestinală se reface singură.
Exerciţiile fizice (cum ar fi plimbarea sau inotul) sunt
extrem de importante pentru a pune in mişcare sistemul
limfatic, mai ales in regiunea extremităţilor inferioare.
Nu vă fie teamă să transpiraţi folosind proceduri precum
Termocuverta. Pielea este cel mai mare organ prin care
se elimină reziduurile acumulate in organism. Menţineţi
pielea curată şi stimulaţi-o, periind-o in timp ce vă
spălaţi sau făcand alternativ duşuri reci şi calde, dar,
mai ales, transpirand.
4. Va trebui să vă curatati complet intestinal gros (colonul)
prin procedura de Colon hidroterapie . Tratamentul vă
va ajuta să scăpaţi de viermi intestinali, paraziţi şi altele
de acest fel. Şi să reduceţi, in acelaşi timp, cultura de
microorganisme (candida, bacterii şi altele) care afectează
pofta de mancare.
5. Curăţaţi ficatul şi amplificaţi funcţia pancreasului timp
de aproximativ o lună inainte de a trece la programul
propriu-zis de detoxificare.
6. Nu este nici o problemă dacă urmaţi un tratament
medicamentos. Probabilitatea ca medicamentele chimice
să interacţioneze cu acest program şi cu aceste procedure
este minimă. Dacă urmaţi un tratament pentru scăderea
tensiunii arteriale, tot ceea ce trebuie să faceţi este să
vă controlaţi periodic tensiunea. Prin acest program,
tensiunea poate fi redusă rapid. Folosiţi-vă bunul simţ
şi intuiţia. Dacă suferiţi de hipotensiune arterială, probabil
că nu este o idee inspirată să o aduceţi la un nivel şi
mai scăzut folosind medicamente de sinteză chimică.
Dacă tensiunea arterială este scăzută, ea poate fi adusă
la valori normale, numai prin stimularea şi regenerarea
glandelor suprarenale. In majoritatea cazurilor, diabetul
(de tip II) este foarte uşor de depăşit. Dacă medicul a
prescris insulina, atunci trebuie controlată concentraţia
de zahăr din sange.
Acelaşi principiu, valabil in cazul hipertensiunii arteriale,
operează şi in acest caz.

Date demonstrate ştiinţific
Majoritatea produselor de sinteză chimică slăbesc şi
distrug celulele. Chimioterapia produce creşterea acidozei
şi distruge celulele, provocand instalarea unei forme de
cancer in viitor sau răspandirea cancerului (metastază).

7. Pe măsură ce avansează procesele de detoxificare şi
regenerare, organismul va trece prin simptomele aşanumitei „crizei de vindecare”. Este un lucru normal,
natural şi pozitiv. Cand veţi inţelege ce este criza de vindecare, veţi inţelege şi ce sunt, cu adevărat, „bolile”. Nu
uitaţi, simptomele de boală sunt manifestarea a două
cauze – congestionarea şi disfuncţia la nivel celular.
8. In fine: atitudine, atitudine, atitudine! Faceţi totul cu
plăcere şi bucuraţi-vă de tot ceea ce intreprindeţi in
viaţă. Amintiţi-vă permanent care sunt motivele pentru
care doriţi să menţineţi organismul (sau vehiculul fizic)
sănătos. Corpul vă oferă mobilitate şi libertate de
mişcare in această lume fizică, materială. Multe dintre
slăbiciunile organismului dumneavoastră sunt deficienţe
cu transmitere ereditară. Este posibil ca nocivitatea să
se fi instalat şi dezvoltat incă din faza uterină, astfel
incat trebuie să aveţi răbdare şi să nu uitaţi că toxinele
se elimină in timp. In lumea in care trăim, sănătatea
vibrantă nu se instalează peste noapte. Uneori ea presupune muncă şi sacrificii, insă rezultatul va fi pe
măsura efortului. Fiindcă prin sănătate veţi restabili
legătura cu Viaţa si Iubirea.
Va dorim un start armonios!

www.harmony-clinic.ro
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MEDI(T)ATOARE

CONFUCIUS:

„FOARTE MULȚI DINTRE NOI CONSIDERĂ
CĂ PENTRU A AVEA MAI MULTĂ VALOARE
ȘI PENTRU A FI MAI BINE VĂZUȚI
ÎN SOCIETATE TREBUIE SĂ ACUMULEZE
BOGĂTII ȘI BUNURI MATERIALE”

S-a nascut in China in anul 551 I.Hr si, de-a lungul
vietii sale, s-a dedicat in totalitate scrierilor – pastrate
in „Analectele lui Confucius” – despre etica in familie,
sistemul public si sistemul educational. Invataturile
lui au influentat intreaga lume asiatica si nu numai
timp de 2500 de ani.
Dupa moartea sa in anul 479 I.Hr, invataturile i-au
devenit oficial filozofia imperiala a Chinei. Scrierile lui
Confucius au trecut dincolo de orice limita geografica
si culturala, conferind o mare intelepciune oricui, oriunde.
Iata cateva invataturi de-ale lui Confucius.
Daca vi se intampla sa simtiti ca nu mai puteti face
fata, cuvintele lui Confucius va vor ajuta sa depasiti
situatia si sa va conoaste mai bine pe voi insiva.

de: Nicolae Oana
ORIZONTAL:

1) Subțieri ușoare de intrari în casă, lăsate-n
portofel cu jenă.
2) Agent de infiltrare, avangardist în semiprinderi(!) – Produs (de) trasnet ce face azi
gaură-n cer.
3) I-e ie pusa invers, de ies băieții dintr-a treia!
– Rămas din lemn nerespectând porunca a
doua – Stau în cap, pe fundul prost, în centrul asta!
4) Pereche de puști, ce mai duduie (pl.) – Tatăl
privitorului din proverbul cu poarta nouă.
5) Sistemul aprig folosit prin care, din învârteli,
se scoate pârleala.
6) Atașament de conjunctură într-o relație de
dependență – Debutant recomandat pentru
servicii puternice.
7) Prelinsul languros din strângerea de poame.
8) Ieșind din apa până s-atingă uscatul – Șah
turcesc în poziție reprezentativă.
9) Sunt în plan cu închiderile de lună! – Ulani
încurcați în pomii preferați de veverițe –
Daruri despachetate!
10) Unitate de acoperire, fixă la noi, ce a circulat, pâna mai când, la olandezi – Opereaz
afară rezultat sub linie.
11) Stabilirea la Constant, a reiterata printr-o
hotărâre definitivă.

Nu conteaza cat de incet inaintezi, atata timp cat nu
te opresti. Uneori poate fi foarte dificil sa gasim
pacea in viata noastra si in noi insine mai ales din
cauza faptului ca astazi totul in jurul nostru se
intampla atat de repede, progresul stiintific si tehnologic, schimbari politice si sociale etc.
Este bine insa sa ne oprim putin si sa gasim acea
pace in noi ce ne va ajuta sa ne bucuram mai mult
de viata. Este important nu numai sa facem, dar si
sa ne acordam timpul necesar sa ne bucuram de
ceea ce facem.

Nu te imprieteni niciodata cu o persoana care nu
este mai buna decat tine. Avem tendinta de a ne
imprieteni cu oameni care ne sunt inferiori sau
usor inferiori caci asta ne face sa ne simtim mai
bine si sa gandim mai sus despre propria persoana.

Nu faceti acesta, imprieteniti-va cu oameni care va
sunt net superiori, oameni de la care sa aveti ce
invata si care sa va provoace sa deveniti o versiune
mai buna a voastra.

Cand simtiti ca furia ia amploare, ganditi-va la consecinte. Cand sunteti nervosi, aruncati-va intotdeauna
un ochi in viitor inainte de a actiona.
Cand observati ca devine imposibil sa va atingeti
telurile, nu va ajustati telurile, ci numai pasii catre
atingerea acestora. Daca v-ati pus ceva in cap, dar
nu este atat de usor pe cat credeati, continuati, nu
va dati batuti. Poate va va lua mai mult timp, insa
pana la urma veti ajunge acolo.

Daca urasti o persona, atunci acea persona te-a
infrant. Este in regula sa ignori sau sa fii indiferent
fata de o persoana care te percepe negativ. Insa,
daca va consumati timpul si energia urand persoana
respectiva, atunci ati pierdut lupta impotriva acesteia,
lupta in care nu trebuia sa va aruncati inca de la inceput.

VERTICAL:
1)

Mod(el)ul reprezentativ al majorității

montărilor.

2) Rezultatul unicei adoptări în cuplu –

Compo(s)t cerealier a cărui fierbere
aburește consumatorul.

3) Dublu suportat în friguri! – Mașini

strângătoare de orice, scriptic preferând
zațul – Perechea literală suverană celor cu
figuri.

4) (Re)acționar la combinatul în aer liber.
5) Masa creștina la care servesc părinții.

6) Verde-n fața puștilor – Sepultura preferată
ciolanului necunoscut.

7) Manual de curățare ce se duce la spălat.
8) Venitul din învârteli în cadere liberă (pl.).

9) Prima slovă slavă, la noi prima și... ultima –

Un loc de ținut minte, după ce ți-a reținut
trupul – În afară de... la greci, se află în veci!

10) Aspectul implicarii sângelui în oprirea
circulației – Starea unora care își însușesc
exagerat aspectul de mai sus.

11) Rezultate (concu)binare din mentenanță.

Omul superior care cauta ceva, cauta in el insusi;
omul inferior cauta intotdeuna in altii. Foarte multi
dintre noi considera ca pentru a avea mai multa
valoare si pentru a fi mai bine vazuti in societatetrebuie
sa acumuleze bogatii si bunuri materiale.

Oamenii intelepti, insa, stiu ca singurul mod real de a
ne creste valoarea este prin a incerca sa o cultivam
in noi insine.

Oriunde mergeti, mergeti cu toata inima. Muhammad
Ali credea ca este cel mai bun indiferent de ceea
ce facea, chiar daca era un colector de gunoaie.
Acesta este modul in care trebuie sa gandim cu
totii. Indiferent ce facem, trebuie sa facem cu
pasiune si determinare.

Oferiti sfaturi si instructiuni celor care cauta cunostere
dupa ce si-au descoperit ignoranta. Cu totii ignoram
diverse lucruri sau convingeri, ganditi-va la asta
inaite de a incerca sa corectati pe cineva.

Asteptati pana cand oamenii au ajuns in acel punct
in care au nevoie de ajutorul si opinia voastra
inainte de a incepe sa vi le exprimati.

Daca va concentrati pe orice avantaj sau realizare,
oricat de mici ar fi, va va fi mult mai usor sa
mergeti mai departe.

In loc de a va petrece timpul consumandu-va ca superiorul vostru ii aprecieaza mai mult pe ceilalti
colegi decat pe voi, incercati sa va concentrati
numai pe ceea ce stiti sigur ca este adevarat si
care va poate motiva sa va faceti lucrul mai bine si
mai eficient.

uti24.ro
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LIMBAJUL TRUPULUI

“MODUL CUM STRÂNGI PUMNUL
ÎȚI DEZVĂLUIE CINE EȘTI”

Corpul uman poate dezvalui multe despre personalitatea si
despre caracterul unui om. Chiar si felul in care strangi
pumnul arata ce fel de persoana esti. Iată propunem un test
simplu. Strange pumnul in formele propuse de noi mai jos.
Apoi, hotaraste in care dintre pozitii te simti cel mai bine.

Degetul mare in partea de sus (lipit de aratator)
Esti o persoana foarte energica.
Iti place sa cunpaste oameni si sa
schimbi impresii, incercand sa intelegi parerile celorlalti. Nu esti
genul care sstea prea mult in fata
televizorului. Esti, de asemenea,
altruist pana in maduva oaselor. Iti
place sa-i ajuti pe toti din jur si poti
deveni, cu usurinta, un lider respectat.

Degetul mare in interiorul palmei (prins de celelalte
degete)
Esti inteligent, dar nu prea te pricepi
la a-ti face prieteni noi. Cei din jur,
pot avea impresia ca esti taciturn,
incruntat, trist, opac. Cand ajung
sa te cunoasca, insa, isi dau seama
ca esti de fapt un om bland si
destul de vulnerabil. Esti un talent
in ceea ce priveste identificarea si
rezolvarea problemelor. Curajul si
precizia de care dai dovada te
ajuta sa iei, mai mereu, cele mai
bune decizii. Chibzuinta si rabdarea
sunt, de asemenea, calitati incontestabile, desi, uneori,
poti strica multe din cauza exigentei la adresa propriei
persoane. Perfectionismul care te caracterizeaza iti aducea
adesea stari de anxietate. Tu ai nevoie de cineva care sa
te inteleaga din priviri!

Degetul mare in lateral (peste aratator, mijlociu si
chiar inelar)
Motto-ul tau in viata este orice om
are propriul drum in viata. Din
pacate, drumul tau e cam dificil.
Practic si serios, stii intotdeauna
ce merita si ce nu. Ai coloana vertebrala, cum se spune. Cu toate
acestea, teama de esec te impiedica, de multe ori, sa iei decizii indraznete. De aceea, ai nevoie, uneori, d aprobare si de laude.
Prietenii te respecta pentru sinceritate, autenticitate si isttime. Cei
din jurul tau se simt protejati in prezenta ta. Aminteste-ti,
cu sprijinul celor dragi, esti capabil de orice.

Degetul mare in partea de sus, dar cu varful in sus
Esti modest, dar informat si schimbator in decizii. Ai o gandire rapida
care genereaza nenumarate idei
ce pot parea imposibile la prima
vedere.
Vrei sa descoperi lumea si chiar iti
iese! Totusi, ti-e dificil sa te concentrezi pe ceva in mod special,
pentru ca vrei sa stii totul. Toata
lumea crede ca esti o enciclopedie
si iti cere sfaturi. In sinea ta, insa,
esti o persoana destul de inchisa,
care-si alege cu atentie anturajul si da sfaturi doar persoanelor care chiar conteaza.

“GRADUL DE MATURITATE
CITIT PE ChIP”

Un chip care pare mai
mult sau mai puţin
matur, absolut şi relativ
(adică în raport cu
vârsta reală). Această
maturitate relativă este
cea care ne interesează.
Criteriile sunt: ridurile,
diferenţierea chipului,
nivelul tonusului şi expresia.
Trebuie mereu să ne
aminti că faţa unui
nou-născut este (relativ) netedă, rotundă
şi simplă, pe când faţa
unui bătrân este mai
zbârcită, complexă, nuanţata, chiar “boţită”.
Interpretare

Tipul juvenil este deschis şi simplu:
• Şi-a conservat potenţialul, vitalitatea, bucuria de a trăi.
• Are nevoie mai ales să fie călăuzit şi mobilizat.
• Caută mai ales experienţa şi înţelepciunea.
• Calităţile sale sunt în general prospeţimea şi optimismul.
• Printre defectele sale se numără naivitatea şi imaturitatea.
• Valorile sale sunt plăcerea şi dorinţa : “Hakuna Matata”.
Exemplu : nou-născutul.

Tipul matur este obosit şi complex:
• Şi-a uzat şi a abuzat de potenţialul său sau a trebuit să
se lupte în viaţa de mic.
• Are nevoie mai întâi de toate de odihnă şi de linişte.
• Caută mai ales să-şi împărtăşească experienţă.
• Calităţile sale sunt în general profunzimea şi luciditatea.
• Printre defectele sale se numără suspiciunea, cinismul
sau deziluzia.
• Valorile sale sunt realismul : “Struggle for life”, “La ce
bun?”.
Exemplu : bătrânul.

Faţa juvenilă
În fond, este un copil!
Cum a reuşit să traverseze viaţa, timpul fără să îl marcheze
în vreun fel sau, cel puţin, fără ca urmele lor să-i rămână
întipărite pe chip? Nu numai că pare mai tânăr, decât este
în realitate, dar şi în spirit este mai tânăr. Este deopotrivă
un avantaj şi un inconvenient. Avantajul stă în faptul că şia conservat mai mult sau mai puţin calităţile minunate ale
copilului : spontaneitatea, bucuria de a trăi, simplitatea
sau naturaleţea, vitalitatea, adaptabilitatea sau chiar capacitatea de a se uimi şi a se entuziasma. În convenientul
sta în faptul că are şi defectele sau limitele corespunzătoare
: naivitatea, vulnerabilitatea, lipsa de concentrare, de
reacţie, de control sau de maturitate (la alegere). Are
farmec şi ştie să se folosească de el pentru a-i emoţiona
sau a-i îmbuna pe ceilalţi. Dar îi poate şi irita prin dificultatea
de a se decide, de a-şi asuma alegerea şi de a-şi susţine
până la capăt un angajament: trăieşte în prezent şi acesta
este un lucru formidabil, dar refuză să se proiecteze în
viitor sau să-şi ţină cuvântul (integritatea), ceea ce este
regretabil. Prin urmare, ce e mai bun şi/sau ce e mai rău !
Punctele-cheie ale personalităţii sale:
Este interesat în general de tot, fără limite sau prejudecăţi.
Are nevoie mai ales să fie în siguranţă şi “încadrat” sau
“canalizat”.
Caută mai ales să profite de clipă şi de situaţii, fără “a-şi
pierde capul”, fără a se angaja prea mult..
Calităţile sale sunt într-o foarte mare măsură bucuria,
energia, naturaleţea, amabilitatea, deschiderea, vitalitatea,
căldură …
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Printre defectele sale se numără naivitatea sau vulnerabilitatea, dependenţa sau conformismul, lipsa de maturitate.
Filosofia sa este mai degrabă de genul : “Să iei lucrurile
aşa cum sunt”.

Faţa mixtă: juvenilă/matură
Are maturitatea înscrisă pe chip!
Aceasta se datorează experienţei şi parcursului sau :
desigur, viaţă îl zdruncină din când în când, dar se
protejează destul de bine …
De fapt, şi-a scindat personalitatea: pe de o parte, a
crescut, s-a maturizat şi a progresat, dar pe de altă, şi-a
menţinut un aspect “de copil”, pe care nu-l dezvăluie
decât atunci când se simte în siguranţă. Această ambivalentă
îl pine uneori în situaţii complicate. Nu-i plac nici dificultatea,
nici complexitatea, dar nu se poate abţine să nu intervină
în vreun fel. Şi-ar dori să fie mai lucid şi mai autonom, mai
puţin vulnerabil şi conformist, păstrându-şi în acelaşi timp
calităţile copilăriei : inocenţa, spontaneitatea, naturaleţea,
simplitatea, bucuria, senzualitatea sau căldură … Este
posibil acest lucru şi cu ce preţ ?
Un alt paradox: îi place să dea de capăt lucrurilor, să descopere faţa ascunsă a acestora şi a oamenilor, dar nu
vrea să se limiteze la un singur domeniu, şi să-şi păstreze
o anumită deschidere. Şi-ar dori în acelaşi timp calitatea
şi cantitatea. Din fericire, gestionează destul de bine
situaţia !
Punctele-cheie ale personalităţii sale:
Este interesat deopotrivă de ceea ce este stabilit, dar şi
de ceea ce este problematic, atât de probleme, cât şi de
soluţii.
Are nevoie deopotrivă de retragere în sine şi de timp
pentru a evalua, a judeca sau a verifica înainte de a se
lansa.
Caută mai ales investiţii sigure, riscuri limitate.
Calităţile sale sunt un amestec de realism, echilibru, simplitate, calm şi obiectivitate.
Defectele sale sunt, după caz, o anumită răceală, non-interventia, raţionalizarea sau o latură calculată.
Filosofia sa este mai degrabă de genul : “Nici pentru, nici
împotriva” sau “Wait and see”.

Fată matură
Este foarte matur!
Aceasta se datorează experienţei şi parcursului său (bogat)
: sigur viaţa nu îl menajează, dar nici nu se lăsă mai
prejos … Are tendinţa să se pună în situaţii complicate,
chiar şi imposibil de descurcat, deoarece îi plac dificultatea
şi complexitatea (el însuşi este complex). Îi place prea
mult să dea de capăt lucrurilor, să descopere faţa ascunsă
a acestora şi a oamenilor. Această experienţă precoce de
viaţă şi poate chiar de moarte sau, cel puţin, de suferinţă
i-a diminuat anumite calităţi ale copilăriei : inocenta,
naturaleţea, spontaneitatea, simplitatea, bucuria, senzualitatea sau căldură. Dar, pe de altă parte, este mult mai
puţin vulnerabil şi conformist, mult mai lucid şi autonom.
Se cunoaşte bine şi se concentrează asupra adevăratelor
nevoi şi dorinţe ale sale, mizând mai mult pe calitate
decât cantitate. Are puţină energie, dar o gestionează mai
bine. Şi, mai ales, relativizează tot. Dacă reuşeşte să
depăşească o deziluzie, aceasta ar putea fi pentru el începutul înţelepciunii !
Punctele-cheie ale personalităţii sale :
Este interesat în general de tot ceea ce este adevărat,
drept, de probleme şi de realităţi.
Are nevoie mai ales de retragere în sine şi de timp pentru
a evalua,a judeca sau a verifica.
Caută deopotrivă prospeţimea celorlalţi (juvenili) şi profunzimea semenilor săi pentru a aprofunda lucrurile.
Calităţile sale sunt într-o foarte mare măsură realismul,
echilibrul, simplitatea, calmul şi obiectivitatea.
Printre defectele sale se numără o anumită răceală, non-interventia şi raţionalizarea.
Filosofia sa este mai degrabă de genul : “Nici pentru, nici
împotriva” sau “Wait and see”.
suada.ro
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• Indicați varianta corectă
- Ne-am vândut străinilor ... sau
- Neam vândut străinilor

• Urare strămoşească:
"Sa ai parte de noroc exagerat, succese nemeritate
şi bani nemunciţi!"

• Dacă un bărbat gol întâmplător nimereşte în baia
femeilor - toate femeile de acolo vor începe să
strige, să se întoarcă cu spatele sau chiar să
arunce cu apă fierbinte spre el. Însă dacă o femeie
goală nimereşte în baia bărbaţilor, din contra, toţi
vor fi bucuroși, amabili, mâinile le vor da în părţi, în
semn de salut.
Asta încă o dată demonstrează bunăvoinţa sufletului bărbătesc.

• CAZ REAL LA URGENTA !!!
Din ciclul realitatea depaseste ORICE IMAGINATIE
(Bucuresti)!
Caz medical la Floreasca, petrecut recent : niste tipi
au facut un chef intr-o casa din strada Primaverii (o
casa din aia veche, cu scara interioara, rotunda).
La ora 11 noaptea au ramas fara bere si au hotărât
să plece ca să mai cumpere.
Beți și teribili s-au hotărât să coboare cele 4 etaje
cu SCHIURILE; s-au echipat și au coborât.
La etajul 2, era o bătrână de 84 ani care ducea
gunoiul.
Au dat peste ea si au accidentat-o. au sunat la 112,
a venit salvarea care a dus-o la spitalul Floreasca
cu fractură de bazin.
După ce s-au trezit din beție au mers la spital ca să
vadă despre ce este vorba.
La spital bătrâna nu mai era (patul gol, proaspat
aranjat).
Au inghețat crezând că a murit.
S-au dus la medicul de gardă să ceară informații.
Acesta le-a spus că ”baba era transferată la spitalul
9 (la psihiatrie) pentru consult, deoarece toată
noaptea insistase că o lovise un SCHIOR pe casa
scării ....”

• Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?
- Îţi par grasă?
- Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!
- Acum sunt şi leneşă?
- Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!
- Acum sunt şi isterică, nu?
- Nu am spus asta!
- Aha, deci sunt şi mincinoasă...
- Ok. Nu mergi!
- Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

• Top 15 expresii din Ardeal pe care nu le înțeleg
ceilalți români:
1... No (Ai dreptate)
2... No (Nu ai dreptate)
3... No!!! (Ce atâta grabă?!)
4... No!!! (E urgent!)
5... No? (Ai decis?)
6... No! (Mai umple-mi urjent un pahar)
7... No-no-no! (Nici vorbă!)
8... Nooo... (Un moment!)
9... No! (Salut!)
10. Mnoh (Îmi cer scuze)
11. No?... (Care-s noutățile?)
12. No... (Ce te-ai băgat așa, n-ai văzut că eu
aveam prioritate?!)
13. Noooooooooooo!!!!!!!... (Iară-i gol frigiderul. :( )
14. No. (Te invit la nunta mea pe data de 13.13.2017,
petrecerea va fi la restaurantul Cireșica Pofticioasă
de pe Str. Attila Cuceritorul, te rog să confirmi.)
15. No (Să ai o zi faină!)
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• Cum schimbă banii femeia şi bărbatul.
O femeie, când are bani, devine independentă faţă
de bărbaţi…
Un bărbat, când are bani, devine dependent de
femei!

• Doctorul Smith îşi lua cina la un restaurant elegant,
împreună cu soţia, când trece o blondă foarte
arătoasă şi-i spune:
Bună, Sammy!
Soţia, vizibil iritată:
Cine-i asta?
- E amanta mea!
Cum adică, ai o amantă? De când se întâmplă
asta?
Cam de cinci ani.
Cinci ani! Mâine sun avocatul şi dăm divorţ. Vei fi
ruinat!
- Ia gândeşte-te. Dacă dai divorţ, fiecare va avea
jumătate din ce avem acum. Nu vei mai avea casa
aia mare, nu vei mai avea câte un Cadillac nou în
fiecare an şi nu vei mai juca golf şi bridge în fiecare
zi cu aşa-zisii tăi prieteni...
Tocmai atunci trece o roşcată draguţă zicând:
Bună, Sammy!
Asta cine mai e?
amanta doctorului Grant.
- Doctorul Grant are şi el o amantă?
Da, de vreo zece ani.
- A noastră e mai frumoasă!
• Dragul meu, spune-mi, nu arat prea grasa in blugii
astia?
- Te superi daca-ti spun adevărul?
- Nu.
- M-am culcat cu sora-ta.

• De ziua lui, soţul primeşte din partea soţiei un
şampon împotriva căderii părului.
– Dar mie nu-mi cade părul, iubito…
– Nu-i nimic, dă-i-l colegei tale de serviciu, ei îi
cade…
• Dacă ar trebui să alegi dintre nevastă-ta și premiul
cel mare la loto, ce mașină ți-ai cumpăra?

• Dupa ce au baut, barbatii vorbesc inutil, devin emotionali, conduc prost, inceteaza sa mai gandeasca,
se cearta pentru nimic.
Femeile pot face toate acestea fără sa bea.
• - Ah, as spune ca....32 de ani!
Femeia se bucura si spune:
- In realitate, am 44 de ani!
Ceva mai tarziu intra la un Mc`Donalds, comanda
un hamburger si pune aceasi intrebare vanzatorului
si primeste acelasi raspuns...32 de ani.
Femeia, si mai fericita spune:
- In realitate, am 44 de ani, multumesc.
Pentru a ajunge acasa, femeia, merge cu autobuzul
si se aseaza langa un om in varsta si ii pune acceasi intreabre:
- Scuza-ma, domnule, cati ani imi dati?
- Stimata doamna am 85 de ani si nu mai vad asa
bine, dar cand eram tanar aveam o metoda extrem
de precisa de a descoperii varsta femeilor. Bagam
mana in chiloteii femeilor si astfel puteam spune cu
precizie varsta fiecareia.
Femeia ezita putin, dar vazand ca nu e nimeni in
autobuz accepta.
Dupa 10 minute omul da verdictul:
- Aveti 44 de ani.
- Este incredibil, cum ati reusiti sa ghiciti?
- Eram in spatele dumneavoastra la Mc`Donalds!!!
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Efectul real al interzicerii
fumatului în spațiile publice
– a crescut consumul de țigări!!!

Interzicerea fumatului in spatiile publice a fost o
decizie impusa de Comisia Europeana iar Romania
s-a conformat. In perioada dinaintea luarii deciziei
populatia Romaniei s-a impartit in doua – unii care
sustineau masura si spuneau ca e super-ok pentru
ca reduceau situatiile in care nefumatorii deveneau
fumatori pasivi, altii care luptau contra masurii si
spuneau ca oricine are dreptul sa isi masturbeze plamanii in public.
Mai abitir ca toti acestia au tipat ca din gura de
sarpe…companiile producatoare de tigari. Acestea
sustineau ca interzicerea fumatului in spatiul public
va aduce o gaura bugetului Romaniei si ca statul va
avea de suferit. E drept, sefii din aceste companii se
gandeau mai mult la salariile si primele lor decat la
statul roman sau la plamanii nefumatorilor, cu atat
mai putin la cei ai fumatorilor…

Adevaratul efect al interzicerii fumatului in spatiul
public
La un an de la promovarea acestei masuri, am primit
si primele statistici, si nu de oriunde ci de la Ministerul
Sanatatii. Statistici pe care unii le eticheteaza ca incurajatoare.

Aflam astfel, din viata-medicala.ro, ca…
În perioada martie-august 2016, comparativ cu aceeași
perioadă din 2015, s-au înregistrat mai puține cazuri
externate: cu 5,4% (1.267 de cazuri) mai puține
cazuri de adulți spitalizaţi pentru boli ischemice coronariene; cu 11,5% (88 de cazuri) mai puține cazuri
de adulţi spitalizaţi pentru accident vascular cerebral;
cu 1,7% (638 de cazuri) mai puține cazuri de adulţi
spitalizaţi pentru exacerbare a bronhopneumoniei
obstructive cronice sau astm; cu 5,4% (708 cazuri)
mai puține cazuri de copii spitalizaţi pentru exacerbare
a astmului sau pentru o infecție acută de căi respiratorii
superioare.
Dacă urmărim datele statistice, vedem că 1.993 de
adulți și 708 copii nu au mai necesitat spitalizare
pentru o acutizare a unei boli provocate sau agravate
de fumat în 2016, comparativ cu aceeași perioadă a
anului 2015.
Perfect, am spune! S-a redus cu vreo 5% numarul
celor care s-au imbolnavit din cauza fumatului.
Pai, ia stai asa…doar 5%? Deci, pentru 5% s-a facut
tot tambalaul asta cu interzicerea fumatului in locurile
publice, cu camere separate pentru fumatori, cu spatii
semi-deschise, cu trei pereti si fara tavan, cu dracu’
si cu lacu’?

La urma urmei…
…e bun si procentul asta infim de 5%. In lipsa de alte
rezultate, macar nu s-au mai imbolnavit vreo 2000
de romani, pentru ca restul au continuat sa se imbolnaveasca. Nu face fumul de tigara rau cat face
poluarea zilnica din spatiile publice si nu vom vedea
nicio lege care sa interzica deplasarea pe drumurile
publice a autoturismelor cu motoare diesel, de
exemplu, sau care au o anumita vechime.

In fine.
Totusi, v-ati intrebat cu ce procent au saracit companiile
de tutun?
Daca ne-am fi luat dupa urletele lor de durere din
momentul publicarii legii anti-fumat, am fi prognozat
ca multe dintre companiile producatoare de tigari se
vor inchide. Mai mult, cand am vazut si imaginile de
pe pachetele de tigari, din ce in ce mai ciudate si mai
horror sau porno, am fi crezut ca romanii vor abandona
fumatul si vor incepe sa-si bage heroina in vene…
Ei, as! Da’ de unde?
Aflam de pe Antena3.ro ca British American Tobacco
a facut un profit record in 2016, adica anul in care sa interzis fumatul in spatiile publice. Adica, nu numai
ca nu a scazut niciun consum,
dar a si crescut!

Astfel, o parte din profit se datoreaza reducerii TVA
de la 24 la 20% iar o alta parte din, atentie, cresterea
consumului cu 20% in 2016!!!
Profitul British American Tobacco a crescut cu 54%
in 2016 comparativ cu 2015. Este enorm, tinand cont
de faptul ca in 2016 a fost adoptata legea anti-fumat.
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De ce ar creste consumul de tigari fix in anul in care
s-a interzis fumatul in spatiile publice?
Pai, ar fi cam trei motive ce tin de manipularea sau
auto-manipularea psihologica.

Efectul mediatizarii efectelor fumatului – sa nu va
mire. Am descris pe larg ce inseamna mediatizarea
unor atitutini negative – mediatizarea in exces a unei
sinucideri, de exemplu, va duce la o serie intreaga
de sinucideri, tinerii cautand sa copieze comportamentul
semenilor lor. La fel si in cazul fumatului, mimetismul
social isi spune cuvantul – indiferent ca li se spune
ca fumatul este daunator, oamenii retin doar ca alti
oameni fumeaza si atunci tind sa copieze acest comportament nociv. Apropos – ati observat cati tineri sau apucat sa joace Balena Albastra dupa ce acest
joc si efectele lui mortale a fost mediatizat?
Efectul separarii sociale – atunci cand separi corporatistii
in „fumatori vs. nefumatori” in pauzele de pranz, din
cauza faptului ca unii ies la aer si trag din tigara iar
altii isi gasesc cine stie ce alte locuri in care se presupune ca nu ar fi fum de tigara, duce la adoptarea
de catre individ a comportamentului unuia din grupuri.
Cum nu poti sa fortezi fumatorii sa se lase de fumat,
mai simplu a fost nefumatorilor sa adere la grupurile
fumatorilor. De aici pana la „da’ trage si tu un fum” nu
a fost decat un pas. La fel e si cu drogurile…
Efectul transformarii dependentei de tutun in pretext
pentru a face pauze de la munca – nu exista norma
de „pauze de tigara” pe care angajatorul sa o dea
angajatului. De aceea, fiecare angajat tinde sa pretinda
ca dependenta lui e mai mare decat cea reala, doar
pentru a nu mai sta cu nasul in calculator sau pentru
a „iesi la aer” la fiecare 20 de minute. Si, daca tot
iese, ar fi pacat sa nu bage in el o tigara, nu? Si,
daca tot baga din ce in ce mai des tigari in el pentru
a avea pretext sa chiuleasca de la munca, e limpede
ca organismul lui ii va cere din ce in ce mai des sa
bage tigari in el, nu? E un cerc vicios al auto-cresterii
dependentei de tutun. Simplu!
Acum ati realizat cum poate o masura anti-fumat sa
creasca intr-un an consumul de tigari?
Trei efecte perverse ale interzicerii fumatului in spatiul
public a facut ca, conform datelor furnizate de o
companie producatoare de tutun, consumul de tigari
sa creasca cu 20%, intr-un singur an iar profitul companiei sa creasca cu 54%.
Vedeti ce simplu e sa sporesti averea unor companii
si cuantumul accizelor la bugetul statului interzicand
un anumit produs? Pare paradoxal, nu? Ei bine, nu
este…
E simpla manipulare sociala.

politicscam.ro
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ASTROKARMA ZODIILOR

Numerologul Mihai Voropchievici a vorbit la emisiunea
Adevăruri Ascunse despre astrokarma fiecărei zodii.
El a spus că, în general, omul în viaţa actuală vine
cu o datorie karmică. Dacă nu am îndeplinit toate datoriile în viaţa anterioară, revenim sub altă înfăţişare,
dar cu obligaţia să achităm aceste datorii.
Iată astrokarma fiecărei zodii
Semne de pământ: sunt semnele care şi-au neglijat
căutările spirituale sau au dat dovadă de prea
multă superficialitate într-o viaţă anterioară.
Taurii trebuie să îşi concentreze atenţia pe zona
spirituală, în loc de cea materială.
Fecioarele au pus egoismul la loc de cinste şi
acum au de lucrat la capitolul disciplină şi să nu
mai bârfească.

Capricornii au fost preocupaţi doar de ei înşişi. Au
reflexe de materialism, aduse în existenţa actuală.
Trebuie să înveţe ce înseamnă caritatea.
*
Semnele de foc: şi-au dezvoltat personalitatea în
trecut, iar acum trebuie să scoată personalitatea în
evidenţă. Au de învăţat disciplina diplomaţiei.

Berbecii au un curaj deosebit dobândit. Trebuie
să îşi folosească energia şi trebuie să îşi anihileze
egoismul, ca să avanseze în viaţă.

Leul are un ego extraordinar, îşi contiună strălucirea,
cu condiţia de a se autodepăşi şi de a da dovadă
de altruism.

Săgetătorii sunt veniţi cu idealism şi corectitudine.
Trebuie să se îmbunătăţească spiritual şi trebuie
să lucreze la comunicare şi să nu mai fie răutăcioşi.
*
Semnele de aer: trebuie să îşi dezvolte abilităţile
mentale şi să înveţe cum să controleze orgoliul şi
să scape de lene.

Gemenii şi-au dezolvat calităţile mentale, iar acum
trebuie să se perfecţioneze în diferite direcţii. Ştiu
din toate câte ceva, dar trebuie să fie mai organizaţi.

Balanţa este dornică de echilibru dar forţează
schimbarea celor din jur pentru a obţine armonia
absolută. Trebuie să devină mai tolerante şi să accepte diversitatea.

Vărsătorii au trăit vremuri în care libertatea era la
loc de cinste. Au concepţii moderniste, dar trebuie
să înveţe că dragostea nu e un lucru pasager.
*
Semnele de apă: urmăresc perfecţionarea emoţională
şi stau bine la capitolul empatie.

Racii sunt meditativi şi riscă să sufoce apropiaţii
exagerând cu influenţa lor. Vor lua pe cei năpăstuiţi
sub aripa protectoare.
Scorpionii trebuie să renunţe la materialism în
favoarea celor spirituale.

Peştii încearcă să îşi răscumpere greşelile din
trecut şi să facă sacrificii pentru cei din jur.
huff.ro
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DACĂ TE ENERVEZI TOT TIMPUL,
ÎNVAȚĂ SĂ FII MAI BUN!

Într-o zi, Buddha mergea prin oraș, iar un om foarte
furios i-a tăiat calea și a început să-l jignească.
”N-ai niciun drept să-i înveți pe alții”,a strigat acesta.
”Ești prost ca toți ceilalți și ești și fals!”
Buddha nu s-a supărat și l-a întrebat
”Spune-mi, dacă ai oferi un cadou cuiva și acea
persoană nu l-ar accepta, cui i-ar aparține acel
cadou?”
Omul a fost surprins de întrebarei i-a răspuns
”Ar fi al meu, pentru că eu am cumpărat cadoul.”
Buddha a zâmbit și a spus
”Așa este și asta e valabil și pentru furia ta. Dacă
ești nervos pe mine și eu nu primesc insultele tale,
atunci furia se revarsă asupra ta. Atunci, tu ești
singurul care e nefericit, nu eu. Tot ce faci se
răsfrânge asupra ta.
Dacă vrei să încetezi prin a te răni singur, scapă
de furie și de gândurile urâte și umple-ți sufletul cu
iubire. Când îi urăști pe alții, tu ești singurul care
devine nefericit, dar când îi iubești pe alții, toată
lumea îți va răspunde cu iubire”.
Morala: Trebuie să îndepărtăm gândurile negre, furia
și ura, chiar dacă e greu. Oricine ne rănește sau ne
trădează nu trebuie să primească ura ta și nici insultele,
ei sunt oricum nefericiți și își fac rău singuri.
Trebuie să fim mai buni și să ne controlăm mintea și
sufletul pentru a trăi liniștiți.

CELE PATRU LEGI ALE DESTINULUI

„DESTINUL ESTE PODUL PE CARE ÎL
CONSTRUIEȘTI CĂTRE CEL PE CARE-L IUBEȘTI.”

Prima lege zice: „Persoanele pe care le intalnesti
sunt persoanele potrivite”. Cu alte cuvinte, nimeni nu
intra in viata noastra din intamplare; toate persoanele
cu care interactionam se afla alaturi de noi cu un
motiv, acela de a ne ajuta sa invatam lectiile de viata
care apar si sa continuam drumul personal;
A doua lege zice: „Ceea ce ni se intampla este
singurul lucru care ni se putea intampla”. Nimic,
absolut nimic din ceea ce se produce in viata
noastra nu ar fi putut sa se intample in alt mod (nici
macar detaliul cel mai nesemnificativ). Nu exista:
„daca as fi facut cutare lucru..s-ar fi produs alt
cutare lucru..” NU. Toate si fiecare in parte dintre
situatiile care se produc sunt perfecte, cu toate ca
mintea si egoul nostru nu le accepta .
A treia lege zice: „Orice moment in care se incepe
este momentul corect”. Totul incepe in momentul
potrivit, nici inainte, nici dupa; cand suntem pregatiti
pentru ca ceva nou sa apara in viata noastra,
exact atunci apare (incepe);
A patra lege zice: „Cand ceva se termina, se termina”.
Daca ceva a luat sfarsit in viata noastra, este
pentru propria noastra evolutie, deci cel mai bine
este sa inchizi capitolul si sa mergi inainte imbogatit
cu acea experienta.
Nu este intamplator ca citesti aceste randuri acum;
acest text ajunge la tine pentru ca esti pregatit(a) sa
intelegi ca „nici un fulg de zapada nu cade niciodata
in locul gresit”.
uti24.ro

CREZI CĂ EȘTI BĂTRÂN
LA 50+ DE ANI?

O veste bună pentru cei care au 40, 50, 55 de ani:
acum bătrânețea începe la vârsta de 75-80 de ani.
Adică, cu 25 de ani mai târziu decât pentru generația
părinților noștri.
Până nu demult, în viața omului existau doar 3
perioade principale: tinerețe, maturitate şi bătrânețe.
Acum, “maturitatea” se întâmplă la 50 de ani și
marchează un nou început, care pur și simplu nu a
existat înainte.
Ce știm despre maturitate?
1. Această etapă durează aproape 30 de ani – de la
50 până la aproximativ 75.
2. Spre deosebire de ideile anterioare, capacitățile
fizice și intelectuale ale omului în această perioadă,
cu o abordare corectă, nu scad, ci rămân nu mai
rele, iar în unele cazuri chiar mai bune decât în
tinerețe.
3. Potențial, aceasta este cea mai calitativă perioadă
din viața omului, deoarece combină în sine: sănătatea,
puterea și experiența de viață. Conform tuturor
statisticilor din ultimii ani, cel mai fericit moment al
vieții este la – 65 de ani.
4. Cei care au acum 55-65 de ani trăiesc această
perioadă pentru prima dată în istoria omenirii.
Înainte, pur și simplu nu exista, pentru că oamenii
îmbătrâneau mult mai devreme.
5. În următoarele decenii, persoanele cu vârsta
cuprinsă între 50-75 de ani vor deveni cel mai
mare grup de vârstă de pe planetă.
Rareori ne dăm seama, că programul de viață pe
care îl urmăm cu strictețe atunci când călătorim prin
viață, este de fapt, incorporat în noi de generațiile
anterioare. Tot de generațiile anterioare sunt create
acele cărți, filme, sistem educațional care în copilărie
și în tinerețe ne formează conștiința.

Însă generațiile anterioare nu aveau idee despre
viața de după 50 de ani, din simplu motiv că după 50
de ani, în principiu, viața nu exista. De aceea, acești
ani nu sunt incluși în programul vieții pe care l-am
moștenit de la ei.
Conform statisticilor, pentru cei care astăzi au în jur
de 50-55 de ani, bătrânețea va începe nu mai devreme
de 80 de ani. Este foarte, foarte plăcut, bineînțeles.
Tocmai ne-au oferit încă 25 de ani (!) de viață activă
și ocupată. Problema este că nu am fost învățați cum
să folosim acest dar. Și ca rezultat, trecând granița la
50 de ani și acceptând din neștiință bătrânețea
prematură, riscăm să pierdem 25-30 de ani, care –
fără exagerare – ar putea fi cei mai buni din viața
noastră.
După 50 de ani, în viață vine un moment minunat
când există timp, sănătate, putere, libertate față de
obligațiile sociale, experiență și până la începutul
bătrâneții, după standardele moderne, încă un sfert
de secol!
Nu pierdeți acest timp în zadar. Apoi veți regreta!

Dacă aveți peste 50 de ani, pentru Dvs. astăzi totul
este posibil: hobby-uri noi, bucurii și impresii noi, o
nouă carieră, o nouă dragoste, noi călătorii. Și calitatea
acestor impresii de viață depășește cu mult tot ceea
ce era disponibil în tinerețea lipsită de experiență
sau maturitatea împovărată cu obligații.
Să trăiești şi să tot trăiești!

uti24.ro
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Ocazii
In aceasta saptamana, cheia este sa folosesti cu intelepciune fiecare ocazie ce ti se iveste in cale si sa nu
te temi sa incerci macar, chiar daca ai dubii la inceput.
Poate ca nu totul suna promitator, insa tine cont de
faptul ca unele detalii pur si simplu nu ies la iveala de la
bun inceput, mai ales acum ca Soarele trece in zodia
misterioasei Fecioare. Subtilitatile sunt cele care stau
in calea reusitei tale, intrucat esti mai mereu pe fuga si
te multumesti cu aparentele. Daca te afli in fruntea unei
intregi echipe pe care trebuie sa o coordonezi, asigurate ca deciziile pe care le iei sunt in folosul majoritatii si
nu reflecta doar preferintele tale personale.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Relaxare
Primul lucru la care trebuie sa lucrezi in aceasta saptamana este starea ta de spirit. Nu poti obtine nimic daca
esti mai mereu imbufnata si nemultumita de tot ceea
ce te inconjoara. De cele mai multe ori, totul este
numai in imaginatia ta, asa ca straduieste-te sa vezi lucrurile asa cum sunt, fara a mai dramatiza situatia. Te
poti relaxa simplu si usor petrecand mai mult timp in
aer liber, la iarba verde, intr-un parc sau intr-o padure
intrucat nu este ceva ce obisnuiesti sa faci foarte des.
Daca simti nevoia de a te detensiona, poate ca ar fi mai
bine sa petreci putin timp si pe cont propriu, insa
rezultatele le vei observa abia spre sfarsitul saptamanii,
cand Luna plina se va afla in zodia Pestilor.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

Nesiguranta
In aceasta saptamana te simti foarte nesigura si
crispata. Ai senzatia ca toata lumea este impotriva ta,
iar in anumite situatii te blochezi in fata dificultatilor. Incearca sa privesti totul cu mai multa incredere si nu
uita ca ai destula experienta in spate pentru a te ajuta
sa treci peste orice obstacol. Concentreaza-te mai
mult asupra problemelor financiare, intrucat, oricat de
greu ar parea de crezut, solutia este cat se poate de
aproape, iar triada Soare-Saturn-Uranus este de bun
augur. Poti primi un sfat foarte util din partea parintilor,
insa nu il vei lua in seama din prima. Pune-ti putina
ordine in ganduri si noteaza-ti cateva idei daca iti este
de folos sa vezi clar toate optiunile pe care le ai.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Dinamism
Ai parte de mult dinamism in aceasta saptamana si
poate chiar acesta este motivul pentru care te simti dea dreptul coplesita. Simti ca nu poti tine pasul cu ceea
ce se intampla in jurul tau si, cu atat mai putin, sa te lasi
purtata de val. Vrei sa te afli mereu in control, insa este
posibil ca unele complicatii sa nu le poti anticipa, de
vreme ce Soarele in zodia Fecioarei va ascunde totul
in mister. Nu te grabi sa tragi cocluzii atunci cand
situatia este dificila si atmosfera incarcata. Poti intalni o
persoana de sex opus care te va ajuta sa te mai
detasezi putin de tot stresul din viata ta si, de ce nu,
totul ar putea evolua catre sentimentele mai puternice.
Bani
Bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Foarte bine

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

Temeri
In aceasta saptamana nu trebuie sa te lasi purtata
mereu pe cele mai simple carari. S-ar putea ca exact
acele drumuri care par a fi cele mai pasnice, sa ascunda
de fapt cele mai greu de depasit obstacole. Nu ai nicio
problema sa te exprimi liber intr-un cerc restrans, insa
cand vine vorba sa iti expui ideile in fata unui auditoriu
mai mare, totul se complica. Trebuie sa faci ceva in
aceasta privinta si sa iti depasesti temerile, intrucat s-ar
putea ca la locul de munca sa ti se propuna sa tii un
discurs, ori sa comunici o informatie importanta.
Timiditatea nu iti sta in fire, asa ca ramane doar sa descoperi unde mai ai de lucrat, iar Soarele in zodia
Fecioarei te va sustine in acest sens.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Concentrare
In aceasta saptamana trebuie sa incetezi sa te mai
gandesti intr-una la parerile celor din jur. In primul rand iti
consumi energia si increderea in tine insati, iar in al
doilea rand este prea putin probabil ca tot ceea ce iti
inchipui ca se intampla in mintea celorlalti este si adevarat;
in definitiv nu citesti gandurile nimanui, nu? Concentreaza-te asupra lucrurilor care te fac fericita si dedica-ti
mai mult timpul ideilor personale, in loc sa muncesti din
greu la infaptuirea planurilor altcuiva. Gandeste-te serios
sa iti intemeiezi o afacere a ta, insa nu porni la drum in
intregime nepregatita, intrucat Soarele in zodia ta nu iti
poate asigura tot norocul din lume. Sunt o multime de
surse de informatie la care poti avea acces.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Independenta
In aceasta saptamana vrei sa faci totul pe cont propriu,
chiar daca dorinta ta de independenta te poate impiedica
sa indeplinesti fiecare sarcina pe care o ai pe lista. Chiar
daca poti parea ezitanta in ochii unor persoane din jurul
tau, gandeste-te mai presus de orice la tine si ia-ti cat
timp ai nevoie pentru hotararile importante. Daca tot esti
pe cont propriu, incearca macar sa faci pace intre ratiune
si emotii, pentru ca uneori nici tu nu stii de care parte
atarna mai greu balanta, iar Luna plina in zodia Pestilor
asteapta un raspuns. Excentricitatea nu este de apreciat
in aceasta saptamana,mai ales ca oamenii cu care ai
de-a face sunt destul de conservatori.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa
SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)

Investitie
In aceasta saptamana ar trebui sa privesti unele intamplari drept simple coincidente si sa nu iti faci mari
sperante atunci cand nu este cazul. Vei avea sansa
de a investi intr-o afacere noua, insa trebuie sa
identifici din timp momentul prielnic. Daca nu esti
sigura pe tine, cel mai bine ar fi sa te abtii de la
schimbarile drastice si de la pasii prea indrazneti.
Tine minte ca totul se va rezolva cu timpul, insa este
esentiala o ordine pe care s-ar putea sa nu o intuiesti
din prima. Soarele in zodia Fecioarei are planuri mari
cu tine, insa trebuie mai intai sa le intelegi rostul.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
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SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Aglomeratie
In aceasta saptamana vei avea parte multa aglomeratie,
iar atmosfera din jurul tau te va nauci. Poti incerca sa
gasesti o solutie pentru orele pierdute in trafic, insa
mereu se va gasi o alta situatie in care sa te saturi de
agitatie si imbulzeala. Joi are loc trecerea Soarelui in
zodia Fecioarei, asa ca te poti simti nemultumita de
unele lucruri care se intampla in viata ta si dornica sa
schimbi cat mai multe, chiar daca fiecare pas se face
cu un pret. Sfarsitul de saptamana se afla sub
influenta lui Uranus, care iti da de gandit cu privire la
locul de munca si castigurile pe care le obtii in
momentul de fata.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Schimbare
In zadar incerci sa schimbi oamenii din jur pentru a fi
pe placul tau, intrucat nimeni nu va fi dispus sa faca
sacrificii pentru tine. Trebuie sa incerci sa fii tu cea
care se pliaza pe situatia data si, cu atat mai mult, sa
le deschizi bratele celor care te accepta asa cum esti
si nu iti reproseaza nimic. Concentreaza-te mai mult
pe ceea ce ti se pare tie important si asigura-te ca
niciun obstacol nu sta in carea realizarilor tale.
Prioritatile tale s-ar putea schimba in aceasta saptamana, insa determinarea ta va ramane aceeasi, multumita Soarelui si aspectului benefic pe care in
creeaza cu Uranus.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Ordine
In aceasta saptamana ar fi bine sa nu iti bati capul cu
doua lucruri in acelasi timp, intrucat nu faci altceva
decat sa te enervezi si mai rau in caz de nereusita.
Daca ai dubii cu privire la directia pe care sa o apuci,
mai bine dai cu banul decat sa iti consumi energia
cautand motivele si argumentele potrivite pentru a
face asa cum ai mai vazut la altii. Solutiile care se
aplica in cazul altor persoane nu sunt in mod obligatioriu
potrivite si pentru tine, asa ca cel mai bine ar fi sa iti
creezi un plan al tau. Ziua de duminica aduce vesti
bune in privinta planului financiar, intrucat Luna plina
in zodia Pestilor atrage norocul si prosperitatea.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Apropiere
In aceasta saptamana poti fi tentata sa renunti la
principiile si obiceiurile tale, din dorinta de a fi mai
aproape de o persoana care pare a fi cat se poate de
diferita de tine. Daca naturaletea ta nu se dovedeste
suficienta pentru a-i impresiona pe unii, nu iti face
mustrari de constiinta, ci mergi mai departe fara a
mai privi inapoi pentru ca sigur vei intalni si oamenii
potriviti pentru tine. Soarele trece in zodia Fecioarei
si schimba regulile cand vine vorba de planul profesional
si cel financiar. Se poate spune ca pasii pe care ii
urmai inainte nu vor mai duce catre succesul cu care
erai obisnuita.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
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Simona halep, epuizată
după două turnee

Simona Halep a avut
parte de un sezon nordamerican intens, in care
a jucat foarte mult, dupa
cum o arata statisticile.
Cei de la WTA Insider
au realizat un clasament
al minutelor petrecute
de jucatoarele de tenis
in teren la doua dintre
cele mai importante
turnee de pe continentul
nord-american, Rogers
Cup si Cincinnati.
Simona, care a castigat in Canada si a jucat finala in
Ohio, are cele mai multe minute jucate, 1.077.
Este, de altfel, singura tenismena cu peste o mie de
minute in teren la cele doua turnee, pe locurile urmatoare fiind Aryna Sabalenka (964 minute), Elise
Mertens (935), Kiki Bertens (799) si Ashleigh Barty
(750).
Epuizata, Simona a decis sa se retraga de la New
Haven, al treilea turneu la care urma sa joace pentru
a se pregati pentru US Open.
Halep acuza o afectiune la tendonul lui Ahile si a
decis sa nu riste nimic inaintea ultimului Grand Slam
al sezonului.
Simona Halep a vorbit, intr-o conferinta de presa,
despre accidentarea suferita la tendonul lui Ahile ce
a determinat-o sa se retraga de la New Haven.
Romanca a declarat ca a simtit dureri dupa ce a
ajuns in Connecticut si ca decizia de a nu juca la
New Haven este una necesara, chiar daca ea isi
dorea sa evolueze.
"Este foarte dezamagitor ca trebuie sa ma retrag de
la un turneu, numai ca am resimtit dureri la tendon.
Am castigat aici si ma bucur sa revin, dar nu pot
evolua in acest sezon. A fost foarte important pentru
mine in 2013, atunci cand am castigat aici. A fost
unul dintre cele mai mari turnee castigate de mine la
acea vreme si vreau sa mai joc aici pe viitor, atunci
cand voi fi apta. Luni dimineata am realizat ca imi e
foarte greu sa ma intorc pe teren. am avut doua saptamani uimitoare, nu ma asteptam sa fie atat de
bune. Mi-am dorit mult sa joc aici, de aceea am cerut
wild-card si le multumesc organizatorilor pentru asta.
E placut sa primesti cand ceri un wild-card. Mi-a fost
greu sa iau aceasta decizie, dar am fost nevoita s-o
fac. Trebuie sa ma odihnesc", a spus Halep.
Intrebata daca aceasta pauza fortata este una de
bun augur pentru ea, dat fiind faptul ca urmeaza US
Open, Halep a precizat ca nu stie daca va fi apta
100% la ultimul Grand Slam al sezonului si, de
asemenea, a explicat ca ea nu a prioritizat niciodata
turneele majore.
"Eu nu m-am concentrat niciodata exclusiv pe turneele
de Grand Slam, intotdeauna am luat fiecare turneu
in parte in serios. Puteti vedea ca am facut asta in
trecut. Turneul acesta era important pentru mine,
voiam sa mai joc cateva meciuri pentru ca terenul mi
se potriveste.
Acum ca a luat decizia de a ma retrage ma voi odihni
si voi vedea daca voi fi 100% pregatita pentru US
Open. Sper sa ma intorc miercuri sau joi la antrenamente. Problema cu tendonul o am de mai mult timp,
si la Roland Garros am avut-o. Ma deranjeaza, dar
trebuie sa ma descurc. Cand am posibilitatea sa ma
odihnesc, asta fac pentru ca este important."
Simona Halep a anuntat, luni seara, ca nu va juca la
New Haven in aceasta saptamana din cauza unei
accidentari la tendon.
Ea a decis sa ia o pauza pentru a nu avea probleme
medicale la US Open.
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Mihăiță Neșu a trecut peste
accidentarea care l-a lăsat
paralizat: Trăiesc cel mai bun
moment al vieții mele

Ajuns la 35 de ani, Mihaita Nesu pare ca a
depasit socul accidentarii
care l-a lasat paralizat.
Fostul international roman marturiseste ca
traieste cel mai bun moment din viata lui dupa
ce a reusit sa isi vindece,
spune el, inclusiv sufletul.
"Traiesc cel mai bun moment al vietii mele, acum, la 35 de ani. Si m-ajuta
Dumnezeu, de multe ori nici sa nu simt ca sunt
paralizat! Au fost clipe teribile, in care nu-mi trecea
cu toate pastilele din lume. Nici nu aveam cum,
fiindca durerea mare era in suflet.
Am avut clipe cand simteam ca nu mai pot. Dar am
cautat raspunsuri. Am incetat sa caut raspunsurile la
doctori, fiindca stiinta e limitata. Am avut sansa unor
preoti buni, s-au rugat si ei pentru mine, am vorbit cu
ei, m-au ajutat cu sfaturi. Trebuie sa ma lupt sa le
pun in practica", a spus Nesu pentru Gazeta Sporturilor.
In ceea ce priveste programul sau obisnuit, fostul
fundas sustine ca acesta este unul cat se poate de
simplu, neavand altceva de facut decat sa aplice sfaturile primite de la medici si de la preoti.
"Programul meu e simplu: trebuie sa ma tin de ceea
ce mi-au dat doctorii, terapie pentru corp, si ceea ce
mi-au dat preotii, terapie pentru suflet. In rest, la
fundatie, cu una, cu alta, dupa puterile si mintea
mea. Acum am reusit sa percep ce trebuie sa fac,
incerc sa ma tin de program, iar Dumnezeu ma
intareste zi de zi."
Mihaita Nesu s-a accidentat grav in data de 10 mai
2011, la un antrenament al lui FC Utrecht.
Atunci, un coechipier a cazut peste el intr-un duel
uzual pentru balon, iar romanul s-a ales cu o fractura
a coloanei vertebrale.
De mai bine de sapte ani Mihaita este paralizat de
gat in jos, avand ceva mobilitate in bratul drept, pe
care il poate misca destul de greu.
El a revenit in tara si a deschis o fundatie prin
intermediul careia ii ajuta pe copii cu probleme grave
de sanatate.

Clasamentul pentru Turneul
Campioanelor: Simona halep
are un avans urias, iar Mihaela
Buzarnescu inca mai spera

Simona Halep si-a asigurat deja biletul pentru Turneul
Campioanelor, insa e pe cale sa inregistreze un adevarat record de puncte in acest an.
Sportiva noastra are in acest moment 6.901 puncte,
cu aproape 2.000 de puncte mai mult ca urmatoarea
clasata, Angelique Kerber.
Locul 3 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor
e ocupat de Petra Kvitova, aflata la aproape 3.000
de puncte distanta de Simona.
Top 8 WTA Race in momentul de fata:
1. Simona Halep 6.901 puncte
2. Angelique Kerber 5.022p
3. Petra Kvitova 4.022p
4. Caroline Wozniacki 3.912p
5. Elina Svitolina 3.600p
6. Sloane Stephens 3.393p
7. Kiki Bertens 3.124p
8. Elise Mertens 2.841p

Absenta la Cincinnati si New Haven, dupa accidentarea
suferita la Rogers Cup, Mihaela Buzarnescu pastreaza,
insa, inca sanse de a fi prezenta in Singapore.
Tenismena romana in varsta de 30 de ani se afla pe
pozitia a 16-a, cu 1.995 de puncte.
Miki are insa nevoie ca de aer de o participare remarcabila la ultimul Grand Slam al anului, US Open,
programat sa inceapa saptamana viitoare.
La Turneul Campioanelor obtin calificarea primele 8
tenismene ca punctaj din anul curent.
Va fi pentru a 5-a oara consecutiv cand Simona
Halep va participa la competitia din Singapore, care
anul acesta se va desfasura in perioada 21-28 octombrie.
***

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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A primit cetățenia și poate juca pentru România!

Federația a făcut toate demersurile necesare, iar
Virgiliu Postolachi a primit cetățenia română. Jucătorul
lui PSG va putea fi chemat la naționalele tricolore.
În vârstă de 18 ani, atacantul moldovean a refuzat
să evolueze pentru Moldova și Franța, manifestându-și intenția pentru a juca în prima reprezentativă a
țării noastre. Oficialii FRF s-au activat, conștienți că
e vorba de un tânăr de mare viitor, iar toate demersurile
necesare au avut sorți de izbândă.
“Cererea de redobândire a cetățeniei române a fost
aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale
pentru Cetățenie nr. 1086/P/20.08.2018. Urmează
ca titularul să primească din partea Autorității Naționale
pentru Cetățenie comunicarea privind depunerea
jurământului de credință față de România care se va face prin scrisoare
recomandată, la adresa de domiciliu/reședință”, au spus reprezentații Autorității
Naționale pentru Cetățenie prin intermediul unui document remis către CANCAN.
La vârsta de 18 ani, Postolachi se poate lăuda cu două titluri de campion al
Franței, cu U17 în sezoanele 2015-2016 și 2016-2017. Fotbalistul, care a fost
cooptat de către scouterii celor de la PSG încă de acum cinci ani, din vara lui
2013, a reușit o ”dublă” în finala campionatului francez, dintre PSG U17 și AS
Monaco U17, scor 3-0, disputată la data de 3 iunie 2017.
În timpul sezonului trecut, Postolachi a fost promovat la U19, unde a fost iar
extrem de apreciat. Tocmai de aceea, Virgiliu a fost utilizat și în șase partide ale
francezilor din Youth Champions League reușind să marcheze și două goluri, pe
terenul celor de la Glasgow Rangers și al lui Bayern Munchen. În partea a doua a
jucat și pentru echipa a doua a lui PSG, angrenată în ”Național 2”, echivalentul
Ligii 4 în România. În vară, a prins cantonamentul primei echipe, în absența
starurilor prezente la Mondial și a impresionat. Probabil că acest sezon vine prea
devreme pentru un debut oficial la echipa mare, însă calitățile lui Postolachi sunt
incontestabile.
"Pe Virgil Postolachi îl monitorizăm din luna septembrie a anului trecut. Geolgău
l-a tot urmărit la echipa a doua a PSG, ştim de el de mult timp. Problema este cu
obţinerea cetăţeniei, noi încercăm să facem tot ce ţine de noi să-i obţinem
cetăţenia română acestui băiat. Sunt implicaţi de multă vreme toţi factorii care se
pricep la treaba asta şi sperăm ca toamna asta să reuşim să punem la punct
toate lucrurile.
El şi-a manifestat dorinţa de a juca pentru România şi acesta este cel mai bun
lucru. Bunicii lui au fost certăţeni români şi îndeplineşte din punct de vedere
juridic, legal, toate cerinţele pentru a obţine cetăţenia română", spunea Mihai
Stoichiţă, directorul Comisiei Tehnice a FRF, după super-golul reușit de Posolachi
în amicalul PSG - Atletico Madrid, 3-2, din această vară.

Transferul lui Nistor a picat, dar Becali nu se lasă:
"Le dau atât, poftim! Ofertă în direct!"

Transferul lui Nistor la FCSB a picat, însă Becali a
făcut o ultimă ofertă pentru mijlocașul lui Dinamo.
Patronul vicecampioanei e dispus să dea 750.000
de euro pentru mijlocașul central al "câinilor".
Dinamo l-a transferat azi pe Mahlangu la Ludogorets,
astfel că oficialii din Ștefan cel Mare și-au permis să
ignore oferta FCSB-ului pentru Nistor.
Sub nicio formă mijlocașul nu va ajunge la rivală, au
anunțat oficialii din Ștefan cel Mare, însă Gigi a venit
cu o ultimă ofertă, în direct la tv. Dacă inițial era
dispus să îl dea la schimb pe Qaka + 500.000 de
euro, Becali a dezvăluit că e dispus și să acorde
doar o sumă de bani, fără a-l integra pe mijlocașul albanez în tranzacție.
"Cineva m-a sunat azi și mi-a zis că are informații că Dinamo îl dă cu 750.000 de
euro. Păi le dau atât, poftim, dar nu îl mai dau pe Qaka. Ofertă în direct, că așa
vor ei, să negocieze pe la televizor. Îmi e clar că nu vor să mi-l dea. Au zis că nu
îl dau la FCSB niciodată", a spus Becali, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal
Club.
Fotbalistul era extrem de tentat din punct de vedere financiar de oferta FCSBului, iar nemulțumirile legate de Dinamo s-au acutizat în momentul în care a aflat
de plecarea lui Mahlangu. Totuși, oficialii din Ștefan cel Mare vor reuși să îl
păstreze pe mijlcoaș, căruia i se va oferi un contract nou, mult mai bun decât cel
actual.
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Luni seara s-au disputat ultimele doua

partide din cadrul etapei cu numarul 5
a Ligii 1:

Hermannstadt - FC Voluntari

4-0

U Craiova - Concordia Chiajna 0-1

In etapa cu numarul 5 s-au mai jucat
meciurile:

Poli Iasi - FC Botosani

2-1

Astra - Dunarea Calarasi

1-1

FCSB - Sepsi

2-0

Viitorul - Gaz Metan
CFR Cluj - Dinamo

Etapa a-3-a
Mioveni
Petrolul 52
Dacia Unirea Brăila
SSC Farul
Daco-Getica
Aerostar Bacău
Ripensia Timişoara
Argeș
Universitatea Cluj
ASU Poli Timişoara
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2-0

3-1

Iata cum arata clasamentul:
1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Viitorul
4. Chiajna
5. Hermannstadt
6. Astra
-----------------------7. Sepsi
8. Dinamo
9. Gaz Metan
10. Botosani
11. Calarasi
------------------------12. Craiova
------------------------13. Iasi
14. Voluntari

Rezultatele şi clasamentul la zi
Baloteşti
Pandurii Târgu Jiu
UTA Arad
Academica Clinceni
Sportul Snagov
Chindia Târgovişte
ACS Poli Timişoara
Metaloglobus
Energeticianul
Luceafărul Oradea

CHINDIA TÂRGOVIŞTE
Sportul Snagov
Argeș
Petrolul 52
Academica Clinceni
Universitatea Cluj
Energeticianul
Mioveni
Ripensia Timişoara
UTA Arad
Pandurii Târgu Jiu
ACS Poli Timişoara
SSC Farul
Daco-Getica
Dacia Unirea Brăila
Luceafărul Oradea
ASU Poli Timişoara
Aerostar Bacău
Metaloglobus
Baloteşti

7p
7p
7p
6p
6p
5p

5p
1p

Golgeterii la zi sunt
Harlem Eddy Gnohere - FCSB
Florinel Coman - FCSB
George Tucudean - CFR Cluj
Alexandru Mitrita - U Craiova

Liga B de Fotbal:
3-0
2-1
0-0
1-4
1-3
0-2
2-3
2-0
3-0
0-0

11 puncte
10p
7p
7p
7p
7p

9
7
7
7
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0

5
4
4
4
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Care sunt limbile cel mai greu
de învățat de pe mapamond?

Așa cum ne informează cei de la ScienceAlert, în
urma utilizării informațiilor obținute din mai multe
surse, printre care și Foreign Service Institute (agenție
din cadrul Departamentului de Stat al SUA), s-a stabilit care sunt limbile care se învață cel mai greu (de
către un vorbitor nativ de engleză). Criteriul de care
s-a ținut seama a fost timpul necesar deprinderii unei
limbi, la nivel de utilizator experimentat.
Cele mai multe limbi din vestul Europei (și unele din
centrul și estul continentului) sunt ușor de învățat, fiind
necesare în medie 600 de ore de învățare (24 de
săptămâni), pentru deprinderea acestor graiuri.
Printre limbile ceva mai greu de învățat se află limbile
rusă, hindi (o limbă indo-europeană, ca și româna),
poloneză, greacă și thailandeză, pentru învățarea
cărora este nevoie, în medie, de 44 de săptămâni de
studiu. Dar cele mai dificile sunt, fără dubiu, limbile
japoneză, coreeană, chineză și arabă, pentru a căror
însușire vorbitorul de engleză trebuie să studieze intensiv, în medie, mai mult de un an și jumătate, spre
a ajunge la nivelul de vorbitor avansat
Limba română, în ciuda faptului că e considerată o
limbă complexă gramatical, a fost clasificată printre
limbile ușor de învățat, de către vorbitorii de limbă
engleză. Pentru a învăța româna este nevoie să fie
alocate studiului circa 23-24 de săptămâni (575-600
de ore).

De remarcat este că româna este enumerată, la capitolul „limbi ușor de învățat” alături „rudele” sale cele
mai apropiate din familia limbilor indo-europene și
anume spaniola, portugheza, italiana și franceza.
Fără a face abstracție de existența neologismelor,
acest lucru nu este străin de istoria străveche a Europei, având legătură mai ales cu deplasările de
populație petrecute cu mii de ani înaintea erei noastre.
Limbile română, limbile din Peninsula Italică sau cele
din Peninsula Iberică își au originile într-o epocă mai
veche, mai îndepărtată, decât perioada cuceririlor romane. Totodată, așa-numitele „limbi romanice”, limbile
germanice și cele slave sunt ramuri ale unui trunchi
lingvistic comun, ancestral!
www.cunoastelumea.ro
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• 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.
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Cupon de Abonament

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

Abonament pentru:

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

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

P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

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

• 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

Informaţii Abonat

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

Abonament NOU
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Tigaia din ceramică poate fi
extrem de periculoasă!

În ultima perioadă, din ce în ce mai multe gospodine
aleg să folosească în bucătărie tigăile de ceramică,
care, par să fie cele mai sănătoase vase pentru gătit.
Atenție, însă! Există probleme grave pe care le-ați
putea avea dacă acestea încep să se ciobească.

Ne ajută să mâncăm mai sănătos
Se spune că o tigaie de ceramică, chiar dacă este
mai scumpă, ne ajută să preparăm alimentele cât
mai sănătos posibil. Și asta pentru că ceramica este
recomandată ca fiind un material care nu ne pune
sănătatea în pericol. La prima vedere nimic nu pare
să scape de sub control, dar v-ați întrebat vreodată
ce se întâmplă atunci când aceste tigăi se ciobesc?
Mai ales că unele din tigăile pe care le achiziționăm,
nu sunt 100% din ceramică?

Aluminiul ajunge în organism
În cele mai multe cazuri, vestitele tigăi din ceramică
au doar învelișul din acest material, restul fiind
aluminiu, plumb sau cadmiu, spun oamenii de știință,
metale folosite pentru a oferi vasului cât mai multă
rezistență. Când aceste metale încep să se ciobească,
din nefericire, vor ajunge la început în mâncare și
ulterior în organism. Iar plumbul, știm cu toții, are
efecte dramatice de la dureri de stomac și cap până
la infertilitate și alte complicații.
Nu puneți niciodată tigaie pe foc fără grăsime
Pentru a preîntâmpina aceste lucruri care vă pot da
viața peste cap, aveți grijă ca niciodată să nu lăsați
tigaia pe foc fără grăsime ca să nu se ardă. Mai mult,
nu lăsați ustensile din metal într-o tigaie din ceramic
și nu tăiați alimentele cu cuțitul direct în tigaie. Când
o curățați, puneți tigaia la înmuiat și folosiți un burete
de vase care nu zgârie. Dacă tigaia e pătată, încălziți
puțin oțet în această, lăsați să acționeze, apoi spălați
ușor cu detergent de vase.

Felicia Iederă

Nu pune niciodată aceste obiecte
în mașina de spălat vase!

Obiecte pe care nu le pui în mașina de spălat vase –
Știu, mașina de spălat, sub orice formă, este un
adevărat miracol în viața noastră! Domnilor, dacă nu
știați cumva, puteți chiar și voi să o folosiți, astfel veți
putea ușura munca soțiilor sau partenerelor voastre.
Acum, să facem referire la mașina de spălat vase,
unele obiecte chiar nu au ce să caute acolo! Iată
care sunt acestea:

1.Răzătoarele și sitele
Există două tipuri de oameni: aceia care își pun
răzătoarele în mașina de spălat vase și aceia care
nu pun răzătoarele în mașina de spălat vase.
Credeți-mă cei din a doua categorie merită felicitați!
De ce? Pentru că procesul automat de spălare a
veselei implică în mod obișnuit prea multă apă
pentru a curăța în mod corespunzător aceste unelte
ascuțite, fără a le rugini. Și, reține, același lucru
este valabil și pentru site!

Deci, ce este cel mai simplu și mai eficient? Să
folosești o periuță de dinți pentru a le curăța!

2. Tigăile din teflon
Ok, aruncarea unei tigăi în mașina de spălat vase
n-ar fi așa o mare problemă, dar de multe ori o poți
distruge complet. Acest lucru se datorează faptului
că materialele care se găsesc în teflon, nu sunt
proiectate să reziste la temperaturi super-fierbinți
sau umede, ale ciclului de spălare a vaselor.

3. Tigăile din cupru și cănile
De curând, am observat că vasele din cupru se
bucură într-adevăr de atenția cuvenită. Reprezintă
o alternativă excelentă, de lungă durată, dar, ar fi
bine să le țineți departe de mașina de spălat vase.
Acest lucru se întâmplă din două motive:
1) detergenții pentru mașina de spălat vase pot să
decoloreze cuprul;
2) procesul de spălare a veselei poate lăsa urme pe
vase.

Sfat: pentru a oferi o lustruire profundă a vaselor de
cupru, încercați să folosiți ketchup pentru curățare.
Da, KETCHUP!
Acum, puteți împărtăși acest articol și cu cei din jur,
pentru a nu mai introduce diverse în mașina de
spălat vase!

Nu oferiți opale unei mirese,
ca să nu rămână văduvă!

Orice femeie adoră să poarte bijuterii cu pietre, însă
puține sunt acelea care cunosc cu adevărat ce putere
mistică au acestea. Iată care sunt cele mai cunoscute
superstiții despre cristale, care s-au păstrat până în
zilele noastre.

Diamantele reprezintă legătura dintre mire și mireasă
Smaraldele nu doar că aduc fericiare în cuplu și
protejează familia, dar sunt extrem de benefice dacă
sunt oferite femeii care urmează să dea naștere unui
prunc, întrucât dau vigoare acestuia. La rândul său,
diamantele simbolizează legătura puternică dintre
mire și mireasă.
Tot cu ajutorul diamantelor, se spune că un bărbat
poate înțelege dacă soția i-a fost credincioasă sau
nu. Tradiția spune că acesta trebuie să pună sub
perna soției un diamant iar dacă acesta își pierderea
strălucirea, înseamnă că doamna a călcat strâmb.
Perlele nu trebuie purtate niciodată la nuntă
Chiar dacă atrag prin splendoare, se recomandă ca
perlele să nu fie purtate niciodată de o mireasă,
pentru că aduc lacrimi și tristețe. Totodată, un bărbat
nu trebuie să dăruiască niciodată perle iubitei sale.
Cât privește opalele, deși se spune că aduc bucurie,
se crede că nu trebuie dăruite unei mirese pentru că
va ajunge văduvă mult prea devreme. Nu în ultimul
rând, rubinele vă spun că aveți probleme cu sănătatea
dacă devin mai întunecate.
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3 sfaturi prin care scapi de datorii

Scapi de datorii – Dacă te-ai săturat de toate problemele
financiare și de datoriile pe care le ai, poate că a venit
momentul să schimbi ceva în viața ta! Nu există probabilitate
mai mare de a reveni la o siguranță financiară, fără să
începi cu pași mici. Tocmai despre acești pași vorbim
astăzi, 3 pași care îți vor readuce siguranța financiară!

1. Pune bani deoparte, în fiecare lună, aproximativ 15 %
din venitul tău
Chiar dacă ai datorii, încearcă să fii chibzuit, sunt sigur
că o să reușești. Poți pune deoparte 15% din banii care
ți-au rămas după ce ai reușit să achiți toate datoriile
lunare.
2. Scapă de credite și datorii
Este important să îți plătești datoriile, așa că poți începe
prin achitarea creditelor sau datoriilor cele mai mici,
apoi să urci treptat către cele mai semnificative. Îți
amintești de banii puși deoparte? Ei te vor ajuta să
plătești o parte din creditul mare.
3. Creează-ți propria siguranță financiară
Acum, după ce ai scăpat de datorii, nu îți mai este frică
să pierzi serviciul. A venit timpul să faci pași hotărâți
pentru a-ți schimba statutul financiar. Fiecare bănuț
obținut prin trudă trebuie depus pentru a începe o nouă
afacere. Ce îți place să faci? Care sunt planurile tale de
viitor? Încearcă să nu ai visuri mărețe încă de la început.
Întocmește un plan de afaceri, prin pași mici, așa cum
ai început și să scapi de datorii!
Nu uita, trei pași mici și vei reuși!

Metodă străveche,
pentru a-ți stimula gândirea!

Metodă străveche pentru a-ți stimula gândirea – Trăim în
era vitezei și trebuie să devenim pe zi ce trece mai
productivi, însă avem momente când simțim că nu le
putem face pe toate în același timp. Stimularea gândirii
este cea mai bună formă, prin care putem accesa și alte
laturi ale creierului nostru, stimulându-ți capacitățile intelectuale!
Acum, răspunde sincer la următoara întrebare:
La ce te gândeai înainte să începi să citești acest articol?
Dacă nu mă înșel, la ceva ce a rămas în trecut și iată că
aceasta este problema noastră principală! Dacă ne ocupăm
creierul cu acțiuni trecute sau viitoare, nu ne putem
concentra pe prezent!
Ce ai de făcut? Urmează pașii unei metode japoneze
străvechi, pentru a trăi prezentul și pentru a deveni mai
productiv!
1. Scrie, pe o foaie, numerele de la 1 la 10.
2. Descrie-ți senzațiile.
- iei o gură de apă, ce simți?
- porți un tricou? ce senzație îți conferă materialul?
3. Concentrează-te pe această senzație câteva secunde
și toate celulele creierului tău vor percepe doar prezentul,
nimic altceva.
4. Când începi să te simți distras, taie prima cifră, de pe
foaie.
5. Repetă exercițiul, până ajungi la numărul 10, încercând
să percepi orice acțiune din viața ta.
Dacă vei practica acest exercițiu suficient de mult timp,
creierul tău nu va mai obosi, te vei concentra mai bine și,
treptat, o să trăiești doar în prezent.
Ce spui, accepți provocarea?
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