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Senatul a ADOPTAT
iniţiativa cetăţenească
de revizuire a Constituţiei
pentru redefinirea familiei

România U21 - Bosnia U21 2-0.
Hai la Euro! Victorie superbă,
calificarea e tot mai aproape

Senatul a ADOPTAT iniţiativa cetăţenească de revizuire
a Constituţiei pentru redefinirea familiei.
Din totalul de 136 de senatori au fost prezenţi în
plenul de miercuri 127. Propunerea de revizuire a
Constituţiei a fost adoptată de Senat cu 107 "pentru",
13 voturi "împotrivă" şi şapte abţineri.
Conducerea PSD a decis, pe 1 septembrie, în timpul
şedinţei grupurilor parlamentare, care s-a desfăşurat
la Neptun, că referendumul pentru redefinirea noţiunii
de căsătorie în Constituţie va avea loc pe 7 octombrie.
Camera Deputaţilor a adoptat, în mai 2017, iniţiativa
cetăţenească de revizuire a Constituţiei care prevede
că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită
între un bărbat şi o femeie, semnată de 3 milioane
de cetăţeni.
Referendumul a fost cerut de Coaliţia pentru Familie.
„Prezentul act normativ îşi propune să înlăture orice
echivoc pe care utilizarea termenului de „soţi” în
cuprinsul art. 48 al 1 din Constituţia României ar
putea să-l aducă în conturarea noţiunii de „familie”, a
raportului dintre „familie” şi dreotul fundamental al
bărbatului şi al femeii de a se căsători şi a întemeia o
familie. Dreptul de a se căsători şi de a întemeia o
familie este privit ca un drept comun al bărbatului şi
al femeii care, formând un cuplu, recunoscut prin
căsătorie, pot întemeia în mod natural o familie. El
nu poate fi conceput ca un drept al cărui conţinut să
depindă în mod arbitrar de voinţa unilaterală doar a
bărbatului sau doar a femeii”, se arată în expunerea
de motive a propunerii legislative.
„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită
între un bărbat şi o femeie pe egalitatea acestora şi
pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea,
educaţia şi instituirea copiilor”, prevede modificarea
adusă artidolului 48 din Constituţia României.
Preşedintele Iohannis a promulgat, pe 5 iulie, Legea
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,
după ce judecătorii CCR au respins pe 19 iunie ca
fiind inadminisibilă sesizarea formulată de şeful statului.
Modificările aduse legii referendumului l-au scos din
procedura organizării referendumului pe preşedintele
României, având în vedere că Parlamentul elabora
câte un proiect separat de lege de fiecare dată când
se organiza un referendum, pe care şeful statului îl
promulga sau îl putea retrimite la reexaminare.
www.mediafax.ro

Ianis Hagi a strălucit în meciul câştigat de naţionala de
tineret în faţa Bosniei, scor 2-0, la Ovidiu. Fiul lui Gică
Hagi a dat gol direct din corner şi a pasat decisiv pentru
reuşita lui Adrian Petre.
Se vede Euro 2019 pentru "tricolorii" mici. Naţionala lui
Mirel Rădoi a învins fostul lider Bosnia şi a urcat pe primul
loc în Grupa 8 a preliminariilor.
Ianis Hagi a fost vedeta indiscutabilă a serii. Mijlocaşul
celor de la Viitorul a marcat direct din lovitură de colţ, sub
privirile tatălui său, care şi-a pus mâinile în cap când a
văzut execuţia.
Hagi junior a dat şi pasa decisivă la primul gol al României,
marcat de Adrian Petre în minutul 16.
Cicâldău şi Denis Man puteau să îşi treacă şi ei numele
pe lista marcatorilor, în repriza a doua, dar portarul bosniac
a avut două intervenţii bune.
Singura ocazie a Bosniei a venit după o neînţelegere
între Radu şi Rus, dar oaspeţii nu au putut profita şi s-a
terminat 2-0.
România U21 mai are două meciuri de jucat din campania
de calificare la Euro 2019, cu Ţara Galilor şi Liechtenstein,
pe 12, respectiv 16 octombrie, ambele acasă.
Clasamentul grupei

www.digisport.ro

Africa înzăpezită!

Datorita unui front de aer rece adus in Africa de Sud,
vizitatorii si nu numai au putut sa zareasca imagini
incredibile cu animalele inzapezite.

Stratul de zapada in Africa de Sud a atins 25 de centimetri,
astfel incat autoritatile au fost nevoite sa inchida drumurile.
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Kitty Viljoen a surprins fotografii inedite cu animalele plimbandu-se prin zapada. Elefantii au fost fotografiati in
Sneeuberg, girafe in zona semi-desertica Karoo iar
antilopele din rezervatia Glen Harry Game in regiunea
Graaff-Reinet.
„Toata lumea a fost uimita sa vada zapada in desert. Este
un fenomen extrem de rar. Zapada a ramas timp de
aproximativ o zi, topindu-se incet”, a declarat un martor.
Nu e prima data cand ninge in alte tari, in vara aceasta.
Fenomenul incredibil care i-a uimit pe meteorologi si
nimeni nu intelege ce l-a cauzat a avut loc si in Europa, in
urma cu cateva saptamani.
In Italia si Austria a nins! Stratul de zapada a atins 30 cm
in luna august, iar fenomenul meteo a uimit pe toata
lumea. Nimeni nu se astepta ca in decurs de doar o zi si o
noapte pe crestele muntilor din Italia si Austria sa se
depuna un strat gros de zapada.
Chiar si la altitudini de 1.000 de metri zapada s-a depus
intr-un strat consistent. La peste 2.000 de metri stratul de
zapada a ajuns la peste 30 de centimetri in timp ce viteza
vantului a depasit chiar si 100 de kilometri pe ora.
ciao.ro

Nicio pace fără Rusia:
Cancelarul austriac își dezvăluie
strategia cu Moscova

Cel mai tânăr șef de stat din Uniunea Europeană, Sebastian
Kurz, a împărtășit modul în care politica țării sale s-a
schimbat față de Rusia din momentul apariției lui Vladimir
Putin la nunta ministrului austriac de externe și ce înțelegere
a câștigat după discuțiile cu președintele rus.
Într-un interviu acordat revistei Spiegel, citat de newsfront, cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat că
este imposibilă atingerea păcii în Europa fără participarea
Rusiei la acest proces.
Cancelarul a declarat că, după întâlnirea cu președintele
rus Vladimir Putin, în timpul vizitei sale recente, el a
realizat că problemele existente între Uniunea Europeană
și Rusia nu trebuie să împiedice sau să oprească un
dialog deschis între state.
Kurz a comentat, de asemenea, îngrijorările exprimate de
politicienii austrieci și unele instituții media că invitația şi
prezenţa lui Vladimir Putin la nunta ministrului austriac de
externe ar putea afecta politica țării față de Rusia.
Cancelarul austriac a remarcat că nimic nu s-a schimbat
în această privință și a reamintit că Austria a sprijinit extinderea sancțiunilor anti-ruse în iunie.
"Decizia de a invita pe Putin la nuntă a fost una făcută de
cuplu. Poziția noastră politică asupra Rusiei nu sa schimbat
", a spus Kurz.
Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat la nunta
dintre ministrul austriac de externe Karin Kneissl și omul
de afaceri Wolfgang Meilinger în luna august.
În ciuda faptului că a fost o vizită privată, politicienii
austrieci din opoziție, precum și mass-media occidentală,
au considerat, pe bună dreptate, drept o provocare de
proporții la adresa europenilor și chiar "un pumnal în
inima valorilor liberale europene".
www.defenseromania.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

4 l 12 septembrie, 2018

ACTUALITATE

Focul care ar trebui să-i cuprindă
și pe Dragnea, și pe Firea,
și pe Taica Lazăr

Vipia care mistuie PSD acum din interior, de când
Gabriela Firea, primar general al Capitalei și lider
suprem al partidului în organizațiile București și Ilfov,
se războiește cu Binomul Liviu Dragnea- Carmen
Dan, lideri și mai supremi ai PSD decât răzvrătita,
pare că a acaparat interesul întregii societăți. Articolele
despre acest subiect înregistrează cele mai multe
citiri, televiziunile fac rating atunci când abordează
această temă. Politicienii și capii din instituțiile statului
sunt și ei preocupați, încercând să se orienteze ce
tabără să susțină.
Celelalte probleme sociale sunt derizorii, nu prea
interesează multă lume, spre bucuria celor care ar
trebui să dea socoteală. Ei, bine, pentru că tot a
început școala și am aflat că mii de locații nu au
autorizație sanitară sau de securitate pentru incendiu,
mi-am zis că vipia politică nu se compară cu riscul ca
focul să ne mistuie copiii în școli sau în grădinițe, și
mi-am amintit că incendiul de acum câteva zile, din
sectorul 5 al Capitalei, are în spate o caracatiță
administrativă de proporții, care include funcționari
publici și așa-zis dezvoltatori imobiliari, tolerată din
varii motive de primarii și viceprimarii care s-au succedat.
Despre grozăviile astea nu i-am auzit enervați nici pe
Dragnea, nici pe Firea, nici pe Carmen Dan, ai cărei
polițiști ar fi trebuit să-i spulbere pe cei care construiesc
imobile fără autorizații și să-i depisteze pe funcționarii
primăriilor care fac parte din rețea.
Despre blocul care a fost mistuit de incendiu în
sectorul patronat de primarul Daniel Florea ați citit
sau ați văzut imagini la televizor. Locatarii a 54 de
apartamente se jeluiau că au rămas pe drumuri
fiindcă locuințele lor nu au fost asigurate, că blocul
nu are autorizație de construire și nici aviz de la Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), că ei
n-au acte de vânzare-cumpărare cu proprietarul
blocului, deși i-au dat avans și plătesc rate.
”În evidenţele instituţiei noastre nu a fost identificată
vreo solicitare din partea proprietarului/beneficiarului
pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu”,
ne-a transmis ISU. Adică, spun pompierii, dacă
escrocul de proprietar nu a cerut aviz, o puteau face
beneficiarii locuințelor, ca să intre în ilegalitate și să
nu se trezească în situația de acum, când au rămas
și păcăliți, și fără case, și cu banii luați.
Beneficiarii, ce s-au crezut proprietari de apartament
luat pe chilipir (circa 25.000 de euro, declara o
locatară, la tv), nu s-au înghesuit să reclame pe la
primărie, poliție, parchet, pompieri că vânzătorul Ilie
Ioniță le-a luat banii, dar nu le-a făcut acte pe casă.
Nu aveau contracte pentru electricitate, fiindcă
furnizorul a cerut un dosar în regulă al blocului ridicat
în 2013, pe vremea primarului Vanghelie, fără autorizație
de construcție. Ioniță a tras sfori, a deschis uși și a
branșat blocul la curent pe organizare de șantier.
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O chestie ilegală, dar cine să o observe din primăria
condusă de Marian Vanghelie și apoi de Daniel
Florea? Locatarii, mucles. S-a descurcat fiecare pe
barba lui cu apa și gazul, fiindcă s-au făcut individual
contractele cu furnizorii. S-au bucurat, probabil, că
nu plătesc taxe și impozite pentru locuință, ignorând
complet riscul
Domnul primar al sectorului 5, Daniel Florea, ar fi
trebuit ca până la ora asta să aibă concluziile unei
anchete administrative, căci actele blocului sunt în
primăria sa, la Serviciul Urbanism și la Departamentul
Inspecția în construcții de la Poliția locală. Ar fi trebuit
să anunțe și niște demiteri.
Simona Ionescu (Evenimentul Zilei)

Se pregătește DEBARCAREA
GABRIELEI FIREA?
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Director şi Fondator
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Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a declarat
că miercuri şi joi, alături de preşedintele partidului,
Liviu Dragnea, se va întâlni cu toţi preşedinţii de
organizaţii pentru a discuta despre campania referitoare
la referendumul cu privire la redefinirea familiei în
Constituţie.
„Toate discuţiile pe care le-am avut cu liderii din
teritoriu au fost circumscrise faptului că mâine şi
poimâine (miercuri şi joi - n.r.) ne vom întâlni cu
fiecare dintre ei pentru a discuta, în măsura în care
votul de astăzi la Senat iese aşa cum ne aşteptăm
să iasă, organizarea campaniei în vederea susţinerii
referendumului. Vor exista întâlniri cu liderii, pe regiuni,
la sediul nostru din Kiseleff, începând din dupăamiaza zilei de mâine”, a spus Neacşu la Parlament.
Acesta a mai adăugat că, în măsura în care liderii de
organizaţii vor avea şi alte subiecte, probabil că vor fi
discutate şi acestea
Întrebat dacă este nevoie de schimbarea modalităţii
de conducere a PSD, secretarul general al partidului
a spus că „nu sunt aşa de multe lucruri de reproşat”
actualei conduceri. De asemenea, Neacşu a menţionat
că până la data de 10 octombrie urmează să se organizeze alegeri locale în cele 11 organizaţii ale PSD
care au conduceri interimare, iar până la sfârşitul
lunii octombrie vor fi organizate conferinţele pentru
alegerea liderilor judeţeni.
Iulia Moise (Evenim. Zilei)
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate
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* Germania vrea să scoată dolarul din tranzacțiile bancare ale Uniunii Europene, urmând Chinei și Rusiei.
Nu cred că ar fi bine.
* La numai 23 de ani, Ioan Beșa a murit în închisoarea
Botoșani, unde aștepta să fie judecat sub acuzația
că a omorât un polițist. Autoritățile susțin că Beșa
s-a sinucis, dar mama lui crede că fiul ei a fost
omorât în închisoare. Se redeschide dosarul?
* Guvernul a majorat bursele sociale ”bani de liceu”.
Elevii vor primi lunar 250 de lei ajutor financiar. Dar
pentru asta trebuie să înveți.

de Vasile Bădăluţă

* 20% din populatia activa a Romaniei este plecata la
munca in strainatate. Dintre acestia, 17% sunt persoane cu studii superioare. Dureros si ingrijorator!

* Ministerul Educației Naționale a anunțat că lotul de
informatică al României a obținut 4 medalii de aur
și 2 de argint la cea de-a XXV-a ediție a Olimpiadei
de Informatică a Europei Centrale, desfășurată între
12 și 18 august a.c., în Polonia, la Varșovia.
Felicitări olimpicilor!

* Floarea Drăgan, o femeie în vârstă de 81 de ani din
țara noastră a găsit în gunoi o geantă cu 20.000 de
lei. Fără a număra banii, i-a predat la poliție. Femeia
are o pensie de doar 500 de lei, dar cinstea e cinste!

* La sfârșitul lunii august, la Alba Iulia a avut loc cel
de-al 25-lea Congres al Asociației Foștilor Deținuți
Politici și Victime ale Dictaturii din România. Au participat lideri PSD? Când va avea loc procesul comunismului?

* Comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, a lansat acuzații extrem de grave la adresa
țării noastre, afirmând că ”România, Ungaria, Polonia și o parte din guvernul Italiei vor să slăbească
și să distrugă proiectul european”, adică Uniunea
Europeană. Nu e chiar așa!

* Și în noul an școlar, ca și în ani precedenți, sute de
mii de copii vor învăța în școli cu risc de incendiu.
Îi pasă cuiva de acest risc? Ce face Ministerul
Educației?

* În această toamnă, PNL depune o moțiune de
cenzură împotriva guvernului. Ionel Dancă, purtător
de cuvânt al PNL, a spus că în guvern e vorba de
”o confruntare între clanurile din Ilfov și găștile de
interpoli din Teleorman”.

* Celebrul hacker român Guccifer a fost extrădat în
SUA pentru a fi judecat. In America el are o condamnare de 4 ani si 4 luni, iar in Romania, de 7 ani.
Dacă și-ar pune mintea la ceva legal, ar fi minunat
pentru el.

* Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, este
considerată de PNL și de Diaspora drept ”părtașă
în aceeași măsură cu jandarmii și guvernul la reprimarea violentă a protestatarilor”. Asta este exagerare.
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* Institutul Hispano-Român a organizat în Castellon
(Spania) evenimentul ”Odă Limbii Române în Centenar”. Orașul Castellon a fost gazda acesui festival
pentru a treia oară consecutiv. Ar trebui să fie mai
mult popularizat.

* Pentru funcția de procuror-șef DNA, ministrul Tudorel Toader a propus-o pe Adina Florea care vine
de la Parchetul Curții de Apel Constanța. O să
vedem ce și cum...

* Cu ocazia Salonului de Carte Bookfest, s-a demarat
acțiunea potrivit căreia persoanele care citesc o
carte în autobuz, troleibuz și tramvai, în ClujNapoca, beneficiază de transportul în comun gratuit. Iată o modalitate deosebită de a-i face pe
oameni să nu uite să citească!
* Liviu Dragnea continuă să spună că un om celebru
în lume a încercat să-l asasineze și că ”au venit 4
străini în România” ca să-l omoare. Cine-l crede?
Nici el însuși...

* Curtea Supremă din India a decis că actul sexual
între persoane de același sex nu mai reprezintă o
faptă penală. Și uite-așa învinge imoralitatea...!

* Mercedes-Benz EQC 400 este prima variantă a
noului model electric de la Daimler. Ăsta e doar începutul.
* Capodoperele sculpturale ale lui Constantin
Brâncuși din parcul orașului Târgu Jiu au fost la un
pas de a fi distruse în totalitate din cauza copacilor
căzuți și a inundațiilor.
* Magdalena Șerban (37 ani), ”criminala de la metro”,
cea care a împins o tânără sub roțile trenului, ceea
ce i-a adus acesteia moartea, susține că și-a ales
victima pentru că semăna cu o persoană care, în
trecut, îi făcuse ei mult rău. Ăsta nu este un motiv
în niciun fel.

* Extinderea pestei porcine africane a determinat
autoritățile să ia măsuri pentru reducerea populației
de mistreți. La nivel național se estimează că trebuie uciși peste 100.000 de mistreți.

* Burt Reynolds, celebrul actor american și simbol al
frumuseții masculine, a suferit un alt atac de cord
și a decedat într-un spital din Jupiter, Florida. Actorul avea 82 de ani.
* Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, i-a îndemnat pe copii, pe părinți, pe profesori și pe preoți să
pornească o ”cruciadă a bunului simț și a unei culturi a moralei contra răutăților care ating sufletele
tinerilor ”. Domnia sa a avertizat că a neglija educarea copiilor e totuna cu a-i face handicapați. Așa
este!
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* Kim Jong-un a declarat nu de mult timp că vrea să
finalizeze denuclearizarea în termenul stabilit cu
Trump. Foarte bine!
* Fostul premier Mihai Tudose a anunțat că va candida la funcția de președinte al PSD Brăila.

* Comisia juridică a Camerei Deputaților a stabilit că
uciderea fără drept sau maltratarea unui animal va
fi pedepsită cu închisoarea între 1 și 3 ani; în formă
agravantă, pedeapsa poate să ajungă până la 7 ani.
Foarte bine!
* Ovidiu Gârbacea, un român de succes, este proprietarul pensiunilor, hotelurilor și bazei sportive de
la Cheile Grădiștei. A pornit de la casa părintească
și, din 7 camere, a ajuns la un adevărat oraș.
Felicitări!
* Cancelarul german Angela Merkel a acuzat
formațiunea politică de dreapta ”Alternativa pentru
Germania” (AfD) de folosirea protestelor violente în
scopul intensificării tensiunilor etnice.

* Sinead McNamara (20 ani) a fost un model din Australia. Ea a fost găsită moartă la bordul unui vas de
lux, aparținând miliardarului mexican Alberto
Bailleres. Tânăra era stewardesă pe acest vas de
doar 4 luni. Moartea ei a fost declarată suspectă.

VORBE ÎNȚELEPTE

”Nu uita niciodată și dă șansă fiecărei zile să fie cea
mai frumoasă din viața ta.” (Mark Twain)
***
”Laughter is the greatest gift of the Gods.” - Râsul
este darul cel mai minunat de la zei.
***
”O vorbă bună nu costă nimic și totuși este cel mai
frumos cadou.”
***
”Marile spirite întotdeauna au întâmpinat opoziție din
partea mediocrității”. (Albert Einstein)

UMOR

M-am convins de mult că femeile se împart în două
categorii: Doamne și...Doamne ferește!
***
Un tip, la bibliotecă:
- Nu vă supărați, vreau o carte despre sinucideri.
- Pleacă de-aici, omule, că tu nu o mai aduci înapoi!
***
Două prietene:
- Dragă, spune și tu dacă viața asta nu e groaznică.
- Groaznică? De ce?
- Păi ori de câte ori dau și eu de un bărbat cumsecade, descopăr fie că el e însurat, fie că eu sunt
măritată.
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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 românesc, 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 necesare pentru eliberarea unui titlu
de călătorie pentru un minor născut în România sau
în străinătate sunt următoarele:
- certificatul de naştere românesc sau străin al minorului.
Nu sunt valabile certificatele de naştere străine în
care nu sunt menţionate numele părinţilor.
- paşaportul anterior al minorului (dacă acesta există);
- un document de identitate al minorului, cu fotografie,
eliberat de autorităţile române (carte de identitate,
cartea de identitate provizorie) (dacă sunteţi în
posesia lui);
- documente de identitate ale părinţilor sau al unuia
dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după
caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de
valabilitate;

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

- hotărâre judecătorească de încredinţare a
minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă
sunteţi în posesia ei);
- hotărâre judecătorească prin care instanţa a
suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă
şi irevocabilă (dacă sunteţi în posesia ei);
- hotărâre judecătorească in temeiul căreia părintele
exercita singur autoritatea părinteasca rămasă
definitivă şi irevocabilă (dacă sunteţi în posesia ei);
- certificat de deces al părintelui decedat (dacă
sunteţi în posesia lui) pentru cererile formulate de
părintele supravieţuitor;
- procură specială sau declaraţie privind acordul
celuilalt părinte (dacă sunteţi în posesia ei), pentru
cererile formulate de unul dintre părinţi;
- procură specială (dacă sunteţi în posesia ei) pentru
cererile formulate de o persoană împuternicită;
Documentele justificative pot fi prezentate în original
sau fotocopie.
Copiii născuţi în străinătate, care la naştere au cel
puţin un părinte cetăţean român, sunt cetăţeni români.
În vederea reîntoarcerii în străinătate a cetăţenilor
români minori, născuţi în străinătate, care au obţinut
titlurile de călătorie în baza unui certificat de naştere
străin, trebuie efectuate demersurile pentru
înscrierea/transcrierea în registrele de stare civilă
române a certificatului de naştere şi obţinerea unui
certificat de naştere românesc, pe baza căruia va fi
eliberat paşaportul cu care minorul va putea ieşi din
ţară. Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare
în România numai dacă sunt înscrise în registrele de
stare civilă române.
N.B.: Colaborarea noastră cu Consulatul General al
României la New York va continua și cu alte informații
utile.
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DOVEDIREA ȘI RECUPERAREA ÎMPRUMUTULUI

ajoritatea dintre noi ne-am confruntat cu împrumuturi de-a lungul vieții. Fie
că am împrumutat pe cineva, fie că am primit un împrumut de la alții, toți
cunoaștem obligațiile ce izvorăsc din astfel de tranzacții.
Scopul acestui articol este de a arăta metoda cea mai clară, directă și
simplă pentru a dovedi împrumutul făcut. Fără un document scris, constatator al
acestui împrumut, se pot naște nenumărate semne de întrebare, neînțelegeri și
litigii complexe si îndelungate.
Este indicat ca persoanei împrumutate să i se ceară să semneze un așanumit “Promissory Note” care să conțină toate detaliile împrumutului, inclusiv:
Numele și adresa persoanei împrumutate;
Numele și adresa persoanei care avansează împrumutul;
Data împrumutului;
Suma împrumutată;
Data sau datele la care împrumutul va fi returnat în întregime, fie printr-o ăplată,
fie eșalonat;
Felul în care împrumutul se va returna;
Dobânda ce urmează a fi percepută (sau precizarea că nu va fi percepută nicio
dobândă);
Consecințele neplății la timp.
Este foarte important ca documentul întocmit cu datele de mai sus să fie semnat
de persoana care primește banii sub forma de împrumut (ideal și notarizat).

Cu cât suma împrumutată este mai mare, cu atât mai multă atenție trebuie
acordată documentelor doveditoare. În acest sens, părțile pot discuta posibilitatea
unei ipoteci asupra proprietăților imobiliare ale persoanei împrumutate pentru a
garanta returnarea împrumutului. Dacă cel împrumutat nu este în măsură să prezinte o garanție serioasă, este indicat ca "Promissory Note"-ul să fie semnat și de
cel puțin o altă persoană care să poate fi ținută răspunzătoare pentru returnarea
banilor. Astfel de co-semnatar devine garantor.

Este esențial să se prevadă în contractul de împrumut toate consecințele
neplății la timp. Acestea pot include perceperea unei dobânzi mai ridicate precum
și plata tuturor cheltuielilor de judecată în eventualitatea recurgerii la justiție pentru
recuperarea sumei împrumutate.

De asemenea, se poate stabili în contractul de împrumut și instanta care
va avea competența să soluționeze eventualele neînțelegeri care vor izvorî din
această tranzacție. O astfel de clauză este deosebit de importantă, mai ales când
părțile locuiesc în state diferite sau în țări diferite.

Odată semnat, originalul contractului de împrumut trebuie păstrat în

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

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

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

jurisdicții acțiunea judecătorească pentru restituire se prescrie în termen de șase
ani de la data când plata trebuia să fie făcută.

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

este posibil ca cel împrumutat să fie tras la răspundere în instanță bazat și pe alte

dovezi inferioare. Acestea pot cuprinde martori oculari și check-uri încasate de
cel împrumutat.

Avocat Robert Popescu
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SOCIAL-ECONOMIC
Populaţia scade,
importurile cresc

Institutul Naţional de Statistică a dat publicităţii o
statistică referitoare atât la comerţ, cât şi la evoluţia
demografică. Potrivit documentului, în perioada 1.I 31.VII 2018, exporturile FOB au însumat 39878,0
milioane euro, iar importurile CIF au însumat 47455,0
milioane euro. În perioada 1.I - 31.VII 2018, exporturile
au crescut cu 10,4%, iar importurile cu 10,5%, comparativ cu perioada 1.I - 31.VII 2017. În luna iulie
2018, exporturile FOB au însumat 5900,5 milioane
euro, iar importurile CIF au însumat 7173,2 milioane
euro, rezultând un deficit de 1272,7 milioane euro.
Deficitul balanţei comerciale, în creştere
Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada
1.I-31.VII 2018 a fost de 7577,0 milioane euro, mai
mare cu 766,5 milioane euro decât cel înregistrat în
perioada 1.I-31.VII 2017.Faţă de luna iulie 2017, exporturile din luna iulie 2018 au crescut cu 12,9%, iar
importurile au crescut cu 15,4%.
Populaţia României îşi continuă scăderea
Potrivit aceleiaşi statistici, în luna iulie 2018 s-a înregistrat naşterea a 18143 copii, cu 3076 mai mulţi
copii decât în luna iunie 2018. Numărul persoanelor
ale căror decese au fost înregistrate în luna iulie
2018 a fost 20152, cu 963 mai multe decât în luna
iunie 2018. Sporul naturala fost negativ în luna iulie
2018, decedaţii având un excedent faţă de născuţiivii de 2009 persoane.
www.dcnews.info

Creşterea porcilor
în gospodării VA FI INTERZISĂ.
Pesta porcină africană ne lasă
FĂRĂ PORC DE CRĂCIUN

Creşterea porcilor în gospodăriile oamenilor va fi
interzisă pe o rază de minim 10 kilometri în jurul
focarelor de pestă porcină africană, se arată într-un
document al Grupului Naţional de Experţi, ca principală
măsură pentru stoparea epidemiei. Având în vedere
aria tot mai mare de răspândire a virusului, interdicţia
ar putea fi impusă la nivel naţional.
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Deşi nu este secret şi a fost elaborat încă de pe 29
august, documentul nu a fost făcut public decât pe
10 septembrie, de site-ul agrointel.ro şi prevede,
între altele, ”determinarea depopulării într-un termen
limită prin sacrificarea pentru consum propriu sub
control sanitar-veterinar, fără posibilitatea repopulării
şi abatorizarea porcilor din gospodăriile populaţiei,
fără posibilitatea repopulării”.
Pentru prevenirea pestei porcine africane, autorităţile
propun ca, pe o rază de minim 10 km în jurul fermelor
afectate, să nu mai existe picior de porc, iar gospodăriile
să respecte condiţiile de biosecuritate. Dacă prevederile
se aplică, oamenii din gospodăriile în care porcii au
fost eutanasiaţi nu vor putea să-şi cumpere alte
animale din despăgubirile primite de la stat.
”În urma discuţiilor purtate în cadrul Grupului Naţional
de Experţi privind combaterea şi prevenirea răspândirii
pestei porcine africane, preşedintele ANSVSA a
prezentat măsurile recomandate:
1 - depopularea în jurul fermelor;
2 - respectarea condiţiilor de biosecuritate din
exploataţii nonprofesionale cu suine”, arată documentul citat.
Măsurile propuse au fost adoptate în unanimitate.
”În încheierea şedinţei, s-a luat act de recomandările
Grupului Naţional de Experţi şi s-au supus aprobării
măsurile propuse, acestea fiind acceptate în unanimitate. Totodată s-a aprobat ca prezenta minută să
fie transmisă instituţiilor reprezentate în CNCB şi
instituţiilor prefectului prin grija IGSU/ISUJ/ISU BIF”,
arată actul citat.
www.gandul.info

Toți comercianții să aibă
produse din Republica Moldova

Toţi comercianţii ar putea fi obligaţi să aibă în magazine
rafturi rezervate alimentelor din Republica Moldova.
Un proiect în acest sens a fost depus la Senat. Parlamentarii care l-au semnat spun că s-au inspirat din
legea care promovează produsele româneşti, conform
Digi 24.
Eugen Tomac, deputat PMP: Ne gândim că acest
demers s-ar bucura de succes pentru că în Republica
Moldova se produc lucruri de bună calitate, care nu
sunt cunoscute de consumatorii din România.
Anul trecut, România a alocat 100 de milioane de
euro ţării vecine, ca ajutor nerambursabil. Cel care a
decis cum sunt folosiţi banii a fost guvernul de la
Chişinău, mai anunță sursa citată.

Un nou manual cu probleme Copiii din clasa I învață că
12 este mai mare decât 16

Un nou manual cu probleme, dintre cele publicate de editura Ministerului Educației. Din
manualul
de
„Matematică și explorarea mediului” pentru
clasa I, elevii învață că
numărul 12 este mai
mare decât 16.
Inițial, informația este
prezentată corect, cu
simbolul de mai mic aferent. Însă, eroarea apare
atunci când este reluată
informația: „Citim: 12 este mai mare decât 16”.
www.stiripesurse.ro

SONDAJ: Un sfert din români
suferă de frig în casă
şi nu au spaţiu locativ suficient

Una din patru gospodării se plânge de spaţiu insuficient
şi frig în casă şi 3 din 4 au cel puţin o urgenţă
locativă, arată un sondaj realizat de IRSOP şi prezentat
marţi de Asociaţia Băncilor pentru Domeniul Locativ
din România - ABDLR.
„Casele românilor sunt tot mai afectate de trecerea
anilor şi de creşterea costurilor de întreţinere. Astfel
că, în cadrul populaţiei urbane cu vârsta cuprinsă în
intervalul 20-65 ani, cu venit stabil, 72% au cel puţin
o urgenţă locativă”, a declarat Petre Datculescu, directorul general al IRSOP, la o conferinţă de prezentare
a studiului.
Potrivit studiului, 59% din gospodării au mai mult de
două urgenţe locative, iar una din patru gospodării
se confruntă cu problema unui spaţiu insuficient şi a
frigului din interior.
„Una din cinci gospodării are probleme de etanşeitate
sau necesită consolidare antiseismică. Între 12% şi
16% din totalul gospodăriilor urbane au nevoie de înlocuiri sau reparaţii majore la diferitele categorii de
instalaţii”, mai arată studiul citat.
În acest context, „finanţarea creşterii confortului locativ
este o urgenţă pentru dezvoltarea şi incluziunea
socială, însă veniturile gospodăriilor sunt prea mici
pentru a o acoperi”, menţionează autorii studiului.

Românul acuzat că a intrat
cu buldozerul în mai multe
locuinţe noi din Marea Britanie
a pledat nevinovat

Un român acuzat că ar fi demolat cinci case noi din
localitatea britanică Buntingford, cauzând pagube de
4 milioane de lire sterline, aparent pentru că nu ar fi
fost plătit de firma de construcţii la care lucra, a
pledat nevinovat la acuzaţia de distrugere cu intenţie
a proprietăţii.
Suspectul, în vârstă de 30 de ani, care locuia în
Harrow, nord-vestul Londrei, a compărut luni la Curtea
Coroanei din St. Albans, informează postul ITV.
Instanţa a decis că bărbatul va rămâne în arest
preventiv şi urmează ca procesul acestuia să înceapă
în luna februarie.
Casele distruse fuseseră construite de compania McCarthy & Stone. Suspectul a lucrat o perioadă pentru
un subcontractor al acestei firme de construcţii, a declarat un reprezentant al McCarthy & Stone.
Suspectul a fost arestat pe data de 11 august după
distrugerea celor cinci case.
Mai mulţi martori oculari au declarat că bărbatul
râdea şi fotografia distrugerile cauzate şi le-ar fi spus
poliţiştilor că nu a fost plătit şi din acest motiv a
distrus casele.
„Părea fericit. Când a fost încătuşat de poliţie nu a
cauzat probleme", a declarat un locuitor din zonă,
William Griffiths, 67 de ani.
www.mediafax.ro
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România se situează pe locul doi
în clasamentul ţărilor UE
cu cea mai slabă productivitate
a resurselor naturale

România a avut o productivitate a resurselor naturale
mai bună decât Bulgaria în 2017 (0,74 euro/kg faţă de
0,71 euro/kg), însă este de 2,5 ori mai puţin decât
media europeană, care a fost de 2,04 euro/kg, arată
datele transmise marţi de Eurostat. Valoarea de 0,71
euro/kg reprezintă o creştere de 7,3% faţă de anul
2000, când productivitatea resurselor naturale a fost
de 0,66 euro/kg. În statele membre, cele mai ridicate
valori ale productivităţii resurselor au fost înregistrate
în Olanda (3,96 euro/kg), Regatul Unit (3,56 euro/kg),
Italia (3,38 euro/kg) şi Spania (3,16 euro/kg), iar la
polul opus, patru state membre ale Uniunii Europene
au înregistrat o productivitate a resurselor sub 1 euro/kg
- Bulgaria (0,71euro/kg), România (0,75 euro/kg),
Estonia (0,78euro/kg) şi Letonia (0,88 euro/kg).
Variaţia nivelului productivităţii resurselor din statele
membre UE este urmarea volumului de resurse naturale
ale fiecărei ţări, diversităţii activităţilor industriale, rolului
pe care îl au sectorul serviciilor în fiecare ţară, activităţilor
de construcţie, dar depind şi de amploarea şi modelele
consumului, dar şi de diferitele surse de energie.
În anul 2017, productivitatea medie resurselor în Uniunea Europeană a crescut la 2,04 euro/kg, ceea ce
reprezintă o creştere cu 39% peste valoarea 1,47 de
euro /kg înregistrată în anul 2000 şi cu 0,6% peste
nivelul înregistrat în 2016.
Potrivit Eurostat, criza financiară şi economică din
anii 2008 şi 2009 a avut o influenţă asupra traiectoriei
productivităţii resurselor Uniunii Europene. Criza a
afectat industriile prelucrătoare şi construcţiile mai
mult decât restul economiei ca de exemplu, industria
serviciilor.
www.mediafax.ro

Banii pentru despăgubirea
celor afectaţi de pesta porcină
vor fi asiguraţi

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, anunţă că
autorităţile vor suplimenta sumele alocate pentru
despăgubirea persoanelor fizice şi juridice care rămân
fără porci din cauza pestei porcine africane, în cazul
în care suma de 200 de milioane de lei care este
alocată în prezent nu va fi suficientă.
"Banii care se vor cheltui de ANSVSA şi Ministerul
Agriculturii pentru diferite activităţi, fie că despăgubim
fermieri români care a rămas fără... Noi am alocat
acum, la nivelul rectificării bugetare, undeva la 200
de milioane de lei. Suma se poate suplimenta pe
măsură ce calculele de la ANSVSA şi Ministerul Agriculturii arată clar că e nevoie de suplimentare şi banii
vor fi asiguraţi", a afirmat Teodorovici, marţi seară,
într-o emisiune la TVR.
Întrebat cum se va proceda în cazul celor care rămân
fără porci din cauza pestei, ministrul Finanţelor a
spus că despăgubirile se acordă în funcţie de kilogramele pe care le au animalele sacrificate.
"Dacă ar fi mai mic de o sută de kilograme, noi plătim
minim la o sută de kilograme pe fiecare porc în parte.
Dacă este mai mult de o sută de kilograme, plăteşte la
cât are el ca şi kilograme. E o solicitare de despăgubire
şi toţi cei care sunt afectaţi de pesta porcină vor primi
banii de la ANSVSA", a explicat Teodorovici. Acesta a
precizat că acelaşi sistem de despăgubire, în funcţie
de kilograme, va fi utilizat şi în cazul persoanelor fizice
şi în cazul agenţilor economici.
"Vor fi toţi despăgubiţi şi, după aceea, şi pentru
repopulare. E foarte important. (...) Banii au început să
fie plătiţi către fermieri", a mai spus ministrul de Finanţe.
www.news.ro

Școlile de meserii au dispărut!
Mai pot fi ele revitalizate?

Analiza unui fost ministru al Educației

Într-o țară în care aproape fiecare cetățean absolvă
o facultate, dar în care nu mai găsești urmă de
meseriaș - România -, se impune o întrebare pe cât
de simplă, pe atât de importantă: ce s-a întâmplat cu
școlile profesionale? Ecaterina Andronescu, de trei
ori ministru al Educației, a încercat să limpezească
această chestiune

Ai nevoie urgent de un instalator sau îți arde buza
după un electrician? Înarmează-te cu nervi de oțel,
pentru că depistarea unui meseriaș bun în România
de astăzi este o probă de foc. Că au îmbătrânit și sau retras sau că au luat drumul străinătății pentru un
loc de muncă mai bine plătit cert e că cei care au
rămas în țară sunt suprasolicitați. Și asta nu pentru
că în fiecare zi sar în aer instalațiile de apă sau cele
electrice. Nu! Ci pentru că meseriașii au devenit atât
de puțini încât nu mai fac față cererii. Și aici ajungem
de unde am plecat: școlile profesionale.

N-au mai fost restructurate
În încercarea de a lămuri această problemă, am contactat- o pe Ecaterina Andronescu, un fin observator
al acestei realități: „Să știți că din cele patru milioane
de români plecați să muncească peste hotare, 3,5
milioane sunt meseriași. Că doar nu sunt toți doctori
și ingineri... Oricum, au emigrat cei care știau meserie.
Cu cine să-i înlocuiești peste noapte? De unde să iei
alții?”, șarjează Ecaterina Andronescu. Chiar, de
unde? „Acesta este un aspect. Al doilea aspect - ne
lovim de voința părinților. Părinții nu-și mai doresc
școli de meserii pentru copiii lor. De ce? Pentru că au
o logică în dorința lor. Motivul este clar: școlile de
meserii n-au mai fost restructurate. Se mergea și se
merge pe meseriile dinainte de ’89, dar pe cine mai
interesează meseria de prelucrător prin așchiere?
Pe nimeni!”, apreciază fostul ministru al Educației.
26 % dintre angajatori se declară nemulțumiți și
foarte nemulțumiți față de nivelul de calificare și
competențe al absolvenților „meseriași”. Daca luăm
strict absolvenții de școală profesională, fără cei din
liceele tehnice, procentul crește la 43%!
Dar ce-a făcut doamna Andronescu în acest sens
câtă vreme a fost la cârma Învățământului? „Eu am
încercat. În 2002-2003, cât am fost ministrul Educației,
am bătut toată țara-n lung și-n lat. În toate județele
am fost singură. Chemam autoritățile locale și pe
toată lumea implicată și discutam. Reușisem, la un
moment dat, să regândim împreună rețeaua de școli
profesionale”. Ce s-a întâmplat mai departe? Ecaterina
Andronescu: „În iunie 2003, eu am plecat de la cârma
ministerului. Când am revenit, în 2009, nimic nu se
întâmplase. Nimic! Și-atunci, în 2009, m-am apucat
din nou de regândirea rețelei de școli profesionale.
Unde era să se ducă să muncească acest prelucrător
prin așchiere, că nu avea unde merge la lucru?”.
evz.ro
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Cel care a propus-o pe Adina Florea pentru funcţia de procurorşef al DNA este convins că avizul
CSM pentru ea va fi negativ.

Tudorel Toader a declarat că
este convins că Secţia pentru
procurori a CSM va aviza
negativ propunerea ca Adina
Florea să fie noul şef al DNA,
însă ministrul a subliniat că
indiferent de opinia procurorilor din Consiliu, tot va trimite
la Klaus Iohannis candidatura.
„Nu am propus la şefia DNA
pe cel care a avut cel mai
riguros şi frumos program managerial. (...) Doamna
procuror propusă pentru şefia DNA, prin conţinutul
dosarului, experienţa profesinală şi prin modalitatea în
care săa prezentat la interviu, în care a expus bunele
şi mai bunele ale DNA, măsurile propuse au convins
comisia că dânsa este cea care trebuie să fie desemnată
candidată pentru şefia DNA. (...) Sigur procurorii CSM
nu vor primi favorabil afirmaţia mea, dar indiferent de
avizul dansilor, voi continua proc si voi trimite la
preşedinte spre nominalizare candidatura doamnei
procuror. E un aviz consultativ. Eu îi cunosc pe procurorii
din CSM, îi respect în limitele cuvenite, dar uneori am
şi eu rezerve”, a spus ministrul Tudorel Toader.
Ministrul Justiţiei a spus că este convins că avizul
procurorilor CSM va fi unul negativ: „Aştept momentul
când va fi audiată, voi fi prezent, aştept ca dânşii să
delibereze şi să dea avizul cel mai adecvat situaţiei în
care doamna se va prezenta. Cred cu toată convingerea
că avizul va fi negativ, dar imediat ce îl primesc trimit la
preşedinte candidatura”.
Secţia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat calendarul privind examinarea
Adinei Florea la conducerea DNA, interviul în faţa
Secţiei urmând a fi susţinut pe 27 septembrie, iar
avizul să fie transmis ministerului Justiţiei pe 2 octombrie.
Potrivit ordinii de zi soluţionate a şedinţei, "Secţia
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii
a stabilit calendarul pentru examinarea propunerii ministrului justiţiei de avizare a numirii doamnei FLOREA
ADINA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul
Constanţa, în funcţia de procuror şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, după cum urmează:
07.09.2018 - punerea în dezbatere publică a proiectului
de management şi efectuarea verificărilor asupra
candidaturii;
27.09.2018 - analizarea rezultatului demersului anterior
şi intervievarea candidatei;
02.10.2018 - transmiterea avizului către Ministerul
Justiţiei".
Procurorul Adina Florea este propunerea minstrului
Tudorel Toader pentru funcţia de şef al DNA, a anunţat,
joi, Ministerul Justiţiei. Adina Florea vine de la Parchetul
Curţii de Apel Constanţa. Înainte de această funcţie,
ea a ocupat şi scaunul de prim-procuror al Parchetului
de pe lângă Tribunalul Constanţa, dar şi pe cel de
procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Constanţa. Ea a cerut redeschiderea
dosarului în care fostul primar al Constanţei, Radu
Mazăre, a fost cercetat după ce a defilat îmbrăcat întro uniformă cu însemne naziste la o prezentare de
modă din Mamaia, în iulie 2009. Dosarul a fost închis
pentru că ţinuta nu avea legături cu nazismul, însă
Florea a infirmat soluţia.
www.mediafax.ro
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Scrisoarea lui Giuliani
către Iohannis,
un semnal important

Cei mai importanți oameni din statul român – Klaus
Iohannis, Călin Popescu Tăriceanu, Liviu Dragnea și
Viorica Dăncilă – au primit de la Rudolph Giuliani,avocatul
lui Donald Trump, o scrisoare în care se arată că
protocoalele SRI cu instituțiile din sistemul de justiție, promovate de Laura Codruța Kovesi și George Maior,
subminează statul de drept.
Rudolph Giuliani solicită prin
această scrisoare verificarea
acestor protocoale secrete și
propune crearea unei comisii
independente cu judecători de
notorietate internațională și
experți legali care să examineze
originea acestor protocoale secrete și efectele lor asupra sistemului de justiție, asupra
judecătorilor.
Giuliani recomandă chiar ca Guvernul să se asigure „că
judecătorii nu sunt intimidaţi de DNA sau de SRI”.
Vă prezentăm integral scrisoarea trimisă de Rudolph
Giuliani președintelui României, Klaus Iohannis:

„Dragă domnule preşedinte Iohannis,
Vă scriu ca să îmi exprim îngrijorarea în legătură cu
prejudiciul continuu adus statului de drept în România,
comis sub pretextul aplicării cu eficienţă a legii. Acest
prejudiciu afectează negativ, în mod direct, cursul investiţiilor
străine directe în România, deoarece niciun investitor
raţional nu ar investi într-un loc în care domnia legii şi
sistemul legal fac subiect al manipulării făcute de cei de la
putere.
Înainte de alegerea mea în funcţia de primar al New Yorkului, am servit ca oficial de rang înalt în Departamentul de
Justiţie al Statelor Unite, deţinând şefia reputatului birou
de procurori din New York. De-a lungul mai multor ani, ca
procuror, am investigat şi urmărit personal, sau am condus
acuzarea unui număr mare de cazuri de corupţie publică,
ceea ce a dus la condamnarea a numeroşi demnitari.
După căderea lui Nicolae Ceauşescu din 1989, România
a făcut paşi hotărâţi spre aplicarea legilor, în concordanţă
cu respectarea dreptului la un proces corect în regulile
statului de drept. Cu toate acestea, progresele au fost
subminate grav de excesele Direcţiei Naţionale Anticorupţie
(DNA) a României, sub conducerea fostului procuror şef,
Laura Codruţa Kovesi. Aceste excese au inclus: intimidarea
judecătorilor, a avocaţilor apărării şi a martorilor; ascultarea
neconstituţională a telefoanelor; mărturii silite şi procese
judiciare incorecte.
În plus, faţă de excesele făcute de DNA în numele „aplicării
legii”, am luat la cunoştinţă cu tristeţe în cursul ultimelor
luni despre existenţa „protocoalelor secrete” pe care mai
multe instituţii publice le-au semnat cu Serviciul Român
de Informaţii („SRI”). Acestea includ protocoale secrete
cu: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României; Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul
Superior al Magistraturii.
Semnatarii protocoalelor secrete includ: Laura Codruţa
Kovesi, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi George-Cristian Maior, care acum
îndeplineşte funcţia de ambasador al României în Statele
Unite, din partea SRI.
Recunosc şi înţeleg importanţa luptei împotriva corupţiei.
În acest sens, încurajez România să îşi reafirme angajamentul de a investiga şi a judeca corupţia în mod cinstit,
transparent, şi în concordanţă cu legea. O amnistie ar
trebui dată celor care au fost acuzaţi şi condamnaţi ca
urmare a exceselor DNA făcute de la implementarea protocoalelor secrete, inclusiv mai multor oameni inocenţi
care au fost trimişi la închisoare.
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De asemenea, îndemn Guvernul României să înfiinţeze o
comisie independentă formată din judecători internaţionali
şi experţi legali, care să examineze originile protocoalelor
secrete, ca şi impactul lor asupra Parchetului General şi a
judecătorilor din întreaga ţară.
Pe baza rezultatelor ei, comisia independentă ar putea
face recomandări specifice pentru ca aplicarea legii să fie
întărită în România, iar Codul Penal românesc să fie
reformat, pentru a preveni reapariţia unor astfel de excese.
Guvernul României trebuie, de asemenea, să se asigure
că judecătorii nu sunt intimidaţi de DNA sau de SRI. În
consecinţă, există nevoia de a identifica sutele de dosare
ale DNA despre judecători, aşa cum a descris recent un
adjunct al DNA, pentru a determina numele judecătorilor,
acuzaţiile şi originea acestor acuzaţii împotriva judecătorilor,
precum şi cronologia şi durata acestor dosare.
În sfârşit, secţii de responsabilitate profesională ar trebui
stabilite pentru Parchetul General, DNA, SRI şi orice alte
instituţii recomandate de comisia independentă, pentru a
stabili standarde potrivite de comportament şi răspundere,
ca şi investigarea plângerilor împotriva acestor instituţii.
România trebuie să clarifice faptul că rămâne angajată în
asigurarea proceselor corecte, transparente, şi a respectării
legii. Acest lucru va impune corectarea multelor abuzuri
ale DNA şi SRI şi ar trebui să includă amnistie pentru
acuzaţiile şi condamnările suspecte. Un astfel de angajament
în respectarea legii va îmbunătăţi, de asemenea, apetitul
investitorilor pentru a contribui la viitorul României.
Cu respect,
Rudolph W. Giuliani, Esq.”

REACȚII LA SCRISOAREA
AVOCATULUI LUI DONALD TRUMP

Daniel Dragomir, fost ofițer SRI: Statul paralel a fost condamnat
„Scrisoarea lui Rudy Giuliani arată că statul paralel în
România a fost condamnat. SUA nu-i vor ajuta sau sprijini pe cei ce și-au bătut joc de români prin abuzuri și
ilegalități. Avocatul președintelui Trump propune și un
set de măsuri, le spune clar și răspicat. Ceea ce marii
noștri oameni politici nu prea fac. Să-i întrebăm așadar.
SUnt de acord cu acest plan? Da sau nu. Eu cred că
acest soluții, oferite de Giuliani, sunt corecte și trebuie
implementate de urgență”.
George Maior, ambasador al României în SUA: Giuliani
este un personaj spumos
„Domnul Giuliani este un personaj spumos şi extrem de
combativ în discuţiile din SUA. Nu ştiu dacă mai este avocatul domnului Trump. Verificaţi acest lucru. În orice
caz, ea (n.r. – scrisoarea) este expresia unui lobby iniţiat
de anumite forţe, care sunt interesate de apărarea unor
personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia.
(…) Eu încerc în cadrul acestui dialog să promovez interesele noastre strategice, de securitate, economice,
politice. Nu am avut discuţii despre acest lucru. Nu am
sesizat vreo percepţie mai deosebită din partea
Administraţiei americane”, a spus Maior, citat de Agerpres.

Titus Corlățean, fost ministru de Externe: Radiografia este
impecabilă
„Este un semnal extrem de important care trebuie tratat
foarte serios de decidenţii României, pentru că vine din
partea cuiva care a fost procuror general al SUA, ce ştie
ce înseamnă un sistem judiciar democratic pe deplin şi
un om cu foarte mare experienţă în administraţie şi din
punct de vedere politic. Radiografia este impecabilă şi
acum – foarte corecţi să fim – noi am spus în România
faptul că existenţa acestor protocoale înseamnă practic
un Cod penal şi un Cod de procedură penală paralele
cu codurile adoptate de Parlament, deci este o justiţie
care este injustiţie.

Lucrurile acestea nu funcţionează aşa într-o democraţie
veritabilă şi cred că, dincolo de absenţa oricărei reacţii
din partea judiciarului românesc cu privire la calificarea
acestor protocoale din punct de vedere juridic, care sunt
consecinţele abuzurilor care au fost săvârşite într-o
formulă de non-justiţie, de mixtură între oameni din servicii de informaţii şi cei care fac anchete penale,
procurorii, transferând competenţele către oamenii din
servicii în materie de anchetă penală şi subordonând de
fapt parchetele, DNA-ul, unor comandamente legate de
forţe de putere şi de informaţii, lucrurile acestea nu
există într-o democraţie veritabilă”, a spus Corlăţean.

Dan Barna, președintele USR: Scrisoarea pare dictată de
Dragnea
„Farmecul discret al lobby-ului bine plătit
Am văzut că Președintele Iohannis a primit o scrisoare
de la Rudolph Giuliani, în prezent avocat al lui Donald
Trump.
Scrisoarea pare dictată de Liviu Dragnea cu câteva
inserții fine de la deontologii Antenei 3. Este evident produsul unui serviciu de lobby. Un avocat, chiar și al
Președintelui Trump nu are nici o competență și nici o
atribuție în politica externă și în datul cu părerea despre
asta.
Poziția SUA a fost în repetate rânduri exprimată de
mesajele Departamentului de stat și ale Ambasadei SUA
la București și au fost în sens perfect contrar direcției pe
care o imprimă dictarea din România semnată de domnul Giuliani.
Sunt convins că Președintele Iohannis așteaptă cu îngrijorare mesajele devastatoare care urmează probabil
să vină de la frizerul și apoi de la bucătarul lui Donald
Trump criticând activitatea domnului Augustin Lazăr.
P. S. Înțeleg că scrisoarea a fost transmisă și domnului
Dragnea. Este remarcabilul profesionalism american în
care pui și clientul în copie că să îi arăți că ai livrat…”, a
scris Barna pe Facebook.

Tudorel Toader, ministru al Justiției: Nu e nimic nou
„Este ceea ce spuneam și eu de atâtea ori, că sunt
nefirești aceste protocoale. Avem o Constituție, avem
legile, avem Codul de procedură penală, avem știință
de carte. Este suficient să le interpretăm și să le aplicăm
corect. (…) N-am citit scrisoarea și ca urmare nu pot da
un răspuns înainte de a vedea conținutul. Nu e nimic
nou, în sensul că respectivele protocoale sunt absolut
nefirești”, a spus Toader.

Chris Terheș, președinte al Coaliției Românilor pentru
Combaterea Corupției: Sclavii din România s-au activat
„Sclavii astia din Romania sunt de groaza: s-au activat
toti, luni dimineata, sa explice ei cum scrisoarea lui Rudy
Giuliani nu e mare lucru, ca e scrisa in urma unui lobby,
ca nu reprezinta pozitia oficiala a SUA, etc.
Pai mai sclavilor, dar scrisoarea lui McCain, din urma cu
cateva saptamani, cum credeti voi ca a fost scrisa?
Omul era pe patul de moarte si credeti ca voi ca asa,
contempland el la eternitate si la judecata de apoi, n-a
avut ce face decat sa o laude pe Kovesi?
Si acea scrisoare tot in urma unui lobby a fost scrisa.
A unui lobby care a desconsiderat faptul ca McCain era
pe patul de moarte. Au stiut cei care i-au bagat acea
scrisoare sub nas (daca a si vazat-o el, ca eu nu i-am
vazut semnatura nicaieri) ca va muri si au dorit sa se
foloseasca de moartea lui ca sa spuna ca a lasat cu
limba de moarte cat de buna e Kovesi.
Securistii nu se trag inapoi nici de la a exploata muritorii
si mortii pentru propriile obiective ticaloase”, a scris Chris
Terheș pe pagina sa de Facebook.
www.qmagazine.ro

Romanian Journal • New York

Legende “paralele”,
dar cu mult adevăr în ele

A

Zeul Şiva
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DIN ISTORIA ROMÂNILOR

Pe cap poarta o semilună și are patru braţe. Intr-o
mână ţine o secure, în alta o căprioară, o a treia
schitează un gest de linişte, iar a patra oferă o
ofrandă.
Şiva are un al treilea ochi in mijlocul frunţii cu care
fulgeră tot ceea ce vede. Zeul dansează pe locurile
de incinerare, în mijlocul diavolilor, acompaniindu-se
cu o mica tobă.
Dansul său reprezintă ciclul de formare şi de distrugere a lumii.
Toată această descriere a zeului se află în celebra
Mahabharata.
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In ciuda tuturor acestora, Pavati, numita şi Sati sau
Umase se indrăgosteşte în mod iremediabil de el.

Ea , Sati este fiica lui Dakşa, cel care împreuna cu
alţi 6 zei ai genezii au crea lumea.

El este cel care i-a aşezat pe cei 10.000 de fii ai lui,
Aleşii lumii, în Dakşa/Dacia Ţara Zeilor.

Cei doi, Şiva şi Sati îşi unesc pentru totdeauna destinele.

Zeul î-i daruieste un copil ,prin mijloace naturale, pe
Kumara.

Ganeş şi Skanda vin pe lume prin metode artificiale.

Ganeş la inceput apare ca un ...extraterestru, ca o

persoana având capul acoperit cu o cască de ex-

traterestru , de unde porneşte un tub spiralat. Mai

Dr. Napoleon Săvescu

târziu , din cauza capului lui “ciudat” din care pornea

“o trompă”, sa considerat că avea un....cap de ele-

Partea IV

fant!

continuarea din ediția precedentă

Conform mitologiei vedice, Şiva este focul creator,
stăpânul tenebrelor.
Dar Şiva și Rudra sunt, fără indoiala, două faţete ale
aceleiași divinitati. Rudra este distrugătorul, iar Şiva
este binefăcătorul. Este o divinitate suverană, organizatorul lumii.
Acest Ruda este adânc inrădăcinat şi lăsat undeva in
gropa uitării pe vechiul teritoriul al genezei lui.
Avem şi azi “rude”, persoane cu numele de Rudeanu
fără o aparentă legătură între ele, doar dacă cineva
se gândește ceva mai departe în timp.
Despre Şiva - Zeul Şiave- Şiaue şi răspândirea lui pe
teritoriul vechii Dacii am vorbit nu de mult.
Dar să revenim la Şiva, cu tenebrele lui; Şiva are ochii
plini de serpi, o cingătoare din cranii și e înconjurat
de strigoi şi de vampiri.
Oare în ce loc din lume mai auzim asemenea
poveşti?

Şiva este Yogesvara, prinţul asceţilor. Este reprezentat în postură meditativă, acoperit de cenuşă, cu părul
împletit, răsucit in jurul capului, aşa cum îl purtau şi
dacii tarabostes ca de altfel şi preoţii daci , acoperit
la aceştea din urmă cu o bucată de pânză, dându-le
aspectul că ar avea pe cap o căciulă cu un ţugui. Şi
azi putem întâlni prin oraşele mari ale lumii indieni
având un turban pe cap care, de fapt, le acoperă părul
strâns într-un coc pe creştetul capului.
Ascetismul este legat de consolidarea energică şi deci
de stăpânirea forţelor vitale.
Este cel care a adus oamenilor Yoga, ritual în urma
căruia omul trebuie să devină insensibil la tot ce este
material.
Yoga permite individului să atingă realizarea de sine.
Pentru mulţi, Şiva este yoghinul prin excelenţă,
servind ca model pentru credincioşii săi.
Pe lângă aceste doua descrieri, marele zeu este
prezentat şi sub alte forme. Una dintre acestea este
cea când zeul călăreşte un mare taur alb pe nume
Nandin. De aceea, de multe ori, Şiva este venerat sub
forma unui taur, acest animal simboliazând fecunditatea, procreerea.
Alteori, zeul este simbolizat printr-un lingam. Aceasta
este o piatră sub forma unui cilindru care este
poziţionat pe verticală. Ea se sprijină pe un soclu, fiind
prevazută cu un brăzdar şi iesind din apă. Toată
această construcţie are menirea de a simboliza fecunditatea.
Şiva, alături de Brahma şi de Vişnu, alcăuiesc marea
triadă a zeilor hindusi.
Alteori, Şiva este descris ca un un ins hirsute, murdar
şi rătăcitor.

Ganeş este considerat patron al artelor şi ştiintelor.

Ca soţ al lui Sati, Şiva este caracterizat ca un aven-

turier, înşelând-o în repretate rânduri pe nevasta sa

Sati, dar şi ca un zeu lipsit de maniere şi plin de

capricii pe care soţia sa iubitoare este obligată să i le
suporte.

Paradoxal, deși nu este interesat de uniunea sexuală,
are multe amante.

Sati se va sinucide , dar nu datorită soţului ei Şiva ci

din cauza tatalui ei, regele Dakşa, care la una din pe-

trecerile organizate de el nu-l invită şi pe ginerele lui

, pe Şiva, considerându-l extravagant, abuziv şi chiar
uneori nepoliticos.

A doua soţie a lui Şiva este Parvati, considerată drept
o reîncarnare a lui Sati.

continuarea în ediția următoare
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ACTUALITATE

ADEVĂRUL DESPRE VIOLENȚELE
DIN 10 AUGUST

Un membru #rezist rupe tacerea si dezvaluie tacticile prin
care s-au deturnat protestele democratice, in scopul daramarii Guvernului si majoritatii parlamentare, prin lovitura
de stat. Bandele #rezist sunt finantate din strainatate cu
sute de mii de euro. Manipularea, incitarile la ura, viol si
omor, s-au facut prin 140.000 conturi de Facebook, sub
sloganul obscen “Muie PSD”. Jandarmii au fost atacati organizat de grupuri infiltrate.
Operatiunea “Muie PSD”, declansata prin placuta de imatriculare cu limbaj obscen a unui roman stabilit in Suedia,
a fost semnalul de inceput, validat ulterior, culmea, chiar
de presedintele Iohannis, care a validat gestul declarandul “libertate de exprimare”, gest care a fost urmat de o isterie
a obscenitatii promovata pe retelele de socializare controlate de #rezist. Operatiunea de instigare impotriva ordinii
constitutionale, camuflata sub pretinsul miting al “Diasporei”, a fost sustinuta din strainatate si a vizat daramarea
puteri legitime, printr-o lovitura de stat.
Semnalam faptul ca Serviciul Roman de Informatii - desi ar
fi trebuit sa detina date despre gruparile violente #rezist, despre cine le organizeaza si finanteaza, si ca activitatea acestora a frizat siguranta nationala - nu a facut nimic pentru
prevenirea unor asemenea manifestari ostile, asa cum il
obliga legea de functionare. Din punctul nostru de vedere,
SRI este partas si factor favorizator al acestor manifestari
extreme, care au exacerbat ura in societate. Desi este detinatorul (ilegal) al unitati Cyberint prin care controleaza toate
comunicatiile pe retelele de internet din Romania, SRI nu a
facut absolut nimic pentru a stopa mesajele de ura si incitare
la violenta, mergand pana la instigari la violuri si ucideri ale
parlamentarilor si guvernantilor, respectiv a-i identifica pe
autori si a deferi Justitiei. Asta in conditiile in care #rezist a
folosit in campania de a invenina natiunea peste 140.000
de conturi de Facebook prin care s-a propagat o adevarata
campanie de linsaj mediatic a coalitiei de guvernamant,
avand ca “simbol” mesajul obscen “Muie PSD”.
De asemenea, semnalam si atitudinea complice a unor sefi
de partide din Opozitie (USR si PNL), precum si a presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, care au incitat continuu
alaturi de gruparile #rezist, la iesirea in strada si daramarea
Guvernului, atentand astfel la ordinea constitutionala, fara
sa se delimiteze de asemenea manifestari reprobabile si
abdicand de la obligatia constituionala de a fi un mediator.
La capatul dezvaluirilor pe care le incepem azi este posibil
sa formulam o ampla sesizare penala impotriva organizatorilor si politicienilor care au facut posibil ca din 2017 incoace, cu incalcarea legii si prin interminabile manifestari
de strada ilegale, neautorizate, sa transforme Piata Victoriei
intr-un “maidan ucrainean”.
Iata primele trei fragmente video cu expunerile fostului
membru #rezist, care a rupt tacerea:
“Ca fost membru al grupului #REZIST am participat la mai
multe intalniri in care se organizau proteste impotriva actualei guvernari. Pentru organizarea mitingului din 10 august s-a discutat in primul rand de emotia care trebuie sa
o straneasca.
Cristian Dide a vrut pentru protestul din 10 august sa creeze
emotie prin miscari violente. El a dorit ca instigatorii, diferit
de februarie 2017 sa nu mai stea in primul rand, ci sa stea
in spate, in randul 7 – 10. Si de acolo sa provoace Jandarmeria, stiind altfel ca acestia nu au cum sa extraga grupul
violent si ca vor folosi gaze si alte materiale... In 10 august
s-au folosit grupuri de 5 – 8 persoane, organizati foarte bine,
dispersati in toata piata, care la un anumit semnal care se
dadea de pe platforma auto montata in Piata Victoriei, incepeau sa arunce in jandarmi, nu simultan, dorindu-se in acest
mod crearea de brese in cordonul de jandarmi”...
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“Angi Serban este o protestara pe care o vedem de
aproximativ doi ani in spatiul
public, care reuseste sa tina
logistica grupului #rezist in
frau si participa la toate
evenimentele care sunt impotriva PDS, le organizeaza...”
(inregistrare de la intalnirile
de taina ale #rezist)
Angi Serban: Cateodata suntem presati sa reactionam
pentru ca suntem presati din
EXTERIOR sa punem osul
la treaba, dar daca ar fi fost dupa noi, protestele ar fi fost
mult mai rare...
Voce membru #rezist: Avem sperante ca de 10 august o
sa facem ceva ce... macar sa semene cu 20 ianuarie?...
pentru ca nimeni nu a pornit nimic.. cum ati facut data
trecuta cu excel-ul ala, ba care vreti sa primiti oameni...
Angi Serban: In primul rand logistica acestui miting daca
nu apare intr-o saptamana, e un mare fas, pentru ca in
spatele unui eveniment de o asemenea anvergura sta
o logistica de nu iti imaginezi... Desi s-ar putea ca PACTul, care tot danseaza pe langa voi, ii vedeti... PACT-ul
s-ar putea sa se ocupe de o linie de logistica...
Voce membru #rezist: Cine-i asta PACT-ul?
Angi Serban: PACT-ul este partidul lui Sebastian Burduja,
baiatul bancherului Gheorghe Burduja, ala care a construit BANCOREX-ul.
Voce membru #rezist: A... OK, super!
Angi Stefan: Da, ideea e ca acolo sunt numai copii de bani
gata, de securisti. Ei sunt foarte destepti, foarte misto,
da.... sunt destui prin tara... uite si aici o lista...
“Am cunostinte ca in anul 2017 si cred ca si in anul 2018
au fost facute plati din Anglia, Belgia, Franta si Olanda
catre persoane fizice din grupul #rezist, unul dintre ei fiind
Florin Badita, fost consilier al Monicai Macovei. Sumele
care veneau din Anglia si Belgia erau cuprinse intre 1000
si 2500 euro, in timp ce din
Franta si Olanda sumele erau mai mari si erau cuprinse
intre 3000 si 5000 euro. Stiu ca din Franta platile erau facute de catre o asociatie, care este formata din fosti judecatori si procurori, prieteni ai Monicai Macovei, scopul
acestui ajutor fiind destabilizarea politica, distrugerea partidelor puternice si cresterea unui partid mic, care ar putea
fi controlat foarte usor, in asa fel incat cei din Franta sa
aiba acces politic si economic mult mai usor in Romania.
Din Olanda, interesul economic este principalul motiv pentru care se sustin activitatile de destabilizare, platile facandu-se catre mai multi membri din #rezist, dar in special
catre Florin Badita”...
www.luju.ro

„Scântei” în PSD, pe marginea
subiectului Firea

Deputatul Cătălin Rădulescu a cerut marţi, în şedinţa
deputaţilor PSD, ca primarul Capitalei, Gabriela Firea,
să fie suspendată 6 luni de zile din formaţiune, iar
aleşii PSD Marcel Ciolacu şi Mihai Tudose i-au replicat că el nu reprezintă partidul, au relatat pentru MEDIAFAX surse social-democrate.
Surse PSD au declarat, pentru MEDIAFAX, că la
şedinţa de marţi a grupului PSD din Camera
Deputaţilor, Cătălin Rădulescu a cerut sancţionarea
primarului Capitalei, Gabriela Firea, pentru criticile
acesteia la adresa conducerii partidului.

„Cătălin a spus că ce i s-a întâmplat lui trebuie să i se
întâmple şi ei, suspendare 6 luni din partid", au declarat pentru MEDIAFAX surse participante la şedinţa
PSD din Camera Deputaţilor.
Potrivit surselor citate, fostul vicepremier Marcel Ciolacu şi fostul premier Mihai Tudose, ambii deputaţi
PSD, s-au poziţionat împotriva lui Cătălin Rădulescu
în dezbaterea de la grupul social-democrat.
„Tu nu reprezinţi partidul. Tu, dacă vrei, vorbeşti în
numele tău”, i-a spus Ciolacu lui Rădulescu, potrivit
surselor citate.
O altă afirmaţie dinspre tabăra Ciolacu - Tudose la
adresa lui Rădulescu a mai fost, au relatat surse PSD
pentru MEDIAFAX: „Tu ai spus acum un an despre
mine că am făcut academia SRI".
Una din propunerile avansate în şedinţa de marţi a
grupului PSD din Camera Deputaţilor a fost ca Firea
să fie invitată pentru explicaţii, dar iniţiatorul a primit
replica: „Firea nu are nicio treaabă cu grupul, e un
lucru care se discută în Comitetul Executiv".
Sursele din PSD au mai spus, pentru MEDIAFAX, că
secretarul general al partidului, Marian Neacşu, participant la şedinţa deputaţilor social-democraţi, nu a
intrat în dezbaterile dintre parlamentari dar i-a încurajat pe toţi aleşii partidului să-şi exprime un punct de
vedere.
În dezbatere au mai luat cuvântul peste şapte deputaţi
PSD care au avut puncte de vedere echilibrate,
potrivit surselor citate.Una din propunerile avansate
în şedinţa de marţi a grupului PSD din Camera
Deputaţilor a fost ca Firea să fie invitată pentru
explicaţii, dar iniţiatorul a primit replica: „Firea nu are
nicio treaabă cu grupul, e un lucru care se discută în
Comitetul Executiv".
Secretatul general al PSD, Marian Neacşu, a declarat, marţi, la Parlament, că ar fi o greşeală ca partidul să-i retragă sprijinul politic primarului general al
Capitalei, Gabriela Firea, în urma criticilor formulate
de aceasta la adresa lui Liviu Dragnea. Acesta a mai
spus că nu este de acord cu retragerea sprijinului
politic Gabrielei Firea şi nu crede că se va ajunge la
excluderea lui Firea din PSD.
„E normal ca toţi să avem înţelepciunea să găsim
calea spre împăcare, nu spre discordie", a declarat
Neacşu, la Parlament, despre criticile lui Firea la
adresa preşedintelui PSD Liviu Dragnea.
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că
este dispus oricând să găsească soluţii pentru a
calma situaţia generată de conflictul cu Gabriela
Firea, spunând că, în condiţiile în care partidul luptă
pe toate fronturile, este greu de înţeles de ce apar atacuri din formaţiune. "N-am lăsat nicodată jos (n.r.:
mâna pentru o înţelegere). (...) Dorinţa mea deschisă
e pentru dialog şi pentru a găsi care sunt acele lucruri
care trebuie să se întâmple pentru ca supărările să
dispară", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, referitor la o posibilă împăcare cu Gabriela Firea.

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin
Ştefănescu, a declarat, vinerea trecută, că în douătrei săptămâni va avea loc un Comitet Executiv al partidului, în care vor fi reglate "lucrurile cum nu se
aşteaptă nimeni".
www.mediafax.ro
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Viktor Orban: Ungaria
nu va accepta „ameninţări”
din partea UE şi nu va deveni
„patria imigraţiei”

Ungaria nu va accepta
"ameninţări" şi nu va deveni "patria imigraţiei", a
afirmat marţi dupăamiază, în Parlamentul
European, premierul ungar, Viktor Orban, în contextul procedurilor în sensul sancţionării Guvernului
de la Budapesta.
"Ungaria va fi condamnată pentru că a decis
că nu va fi patria imigraţiei.
Dar noi nu vom accepta
ameninţări şi acte de
şantaj din partea forţelor proimigraţie: ne vom apăra
frontierele, vom opri imigraţia clandestină", a afirmat
Viktor Orban, citat de site-ul cotidianului La Repubblica.
"Noi ne vom apăra frontierele şi doar noi putem decide
alături de cine trăim. Am oprit sute de mii de imigranţi
clandestini şi am apărat Ungaria şi Europa. Cetăţenii
ungari au decis că patria noastră nu va fi patria
imigraţiei", a subliniat Viktor Orban.
Ungaria riscă să fie sancţionată de Uniunea Europeană
pentru abordarea faţă de imigraţie, pe fondul criticilor
privind încălcarea normelor statului de drept. Guvernul
de dreapta de la Budapesta este acuzat că încalcă
normele fundamentale ale Uniunii Europene.

Rusia a dat STARTUL la cele mai
ample exerciţii militare de după
Războiul Rece

Rusia a demarat exerciţiile militare Vostok-2018, la
care participă peste 300.000 de militari, inclusiv forţe
din China şi Mongolia, urmând ca acestea să fie cele
mai ample manevre militare de după 1981, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova, informează agenţiile
de ştiri Tass şi Dpa.
Exerciţiile au loc în perioada 11-17 septembrie şi se
desfăşoară în estul Siberiei şi Orientul Îndepărtat rus.
Participare Chinei la aceste exerciţii exemplifică o
extindere generală a colaborării cu Rusia ca aliat, a
transmis Kremlinul.

Rusia şi China sunt fondatoare ale alianţei economice
şi de securitate Organizaţia pentru Cooperare de la
Shanghai, creată în anul 2001.
Menţinerea capabilităţilor defensive ale Rusiei este
"justificată, necesară şi nu există o alternativă" în
condiţiile în care puterile rivale sunt "în mod frecvent
destul de agresive şi neprietenoase", a declarat luna
trecută Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.
Anul trecut, Rusia a efectuat o serie de exerciţii militare
în vestul ţării, stârnind temeri în NATO că Moscova ar
putea pregăti strategii de invazie, în mod specific a
fostelor republici sovietice din zona baltică, Estonia,
Letonia şi Lituania.

Kim Jong-un i-a trimis o scrisoare
lui Donald Trump în care cere
o nouă întâlnire la Washington

Preşedintele american Donald Trump a primit o scrisoare
de la omologul său nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul căruia liderul de la Phenian cere o nouă
întâlnire la Casa Albă, a declarat luni purtătorul de
cuvânt de la Casa Albă, Sarah Sanders, relatează
Reuters.
Sanders a transmis că oficialii preşedintelui au început
planurile pentru stabilirea unei date de întâlnire.
Cei doi lideri s-au întâlnit prima dată în cadrul unui
summit în 12 iunie, care a fost criticat pentru lipsa de
concluzii şi detalii clare privind procesul de denuclearizare.
Donald Trump a anunţat vineri că aşteaptă o scrisoare
de la Kim Jong-un.
„A fost o scrisoare foarte caldă, foarte pozitivă”, a
declarat Sanders.
„Scopul principal al scrisorii a fost cererea organizării
unei noi întâlniri cu preşedintele, lucru la care suntem
deschişi”, a adăugat purtătorul de cuvânt.
Conform purtătorului de cuvânt, scrisoarea liderului
nord-coreean a exprimat „un angajament continuu
pentru denuclearizarea peninsulei”.

Coloana oficială a lui Igor Dodon
a fost implicată
într-un accident rutier

Două maşini din coloana oficială a preşedintelui Republicii
Moldova Igor Dodon au fost implicate într-un accident
rutier produs în această după-amiază pe traseul ChişinăuUngheni, în apropiere de oraşul Străşeni, anunţă postul
Publika TV.

Potrivit martorilor, în urma impactului una dintre maşini
s-a răsturnat, iar mai multe persoane au avut nevoie de
îngrijiri medicale. Totodată, şoferul uneia dintre maşini
este în stare gravă şi a fost transportat de urgenţă la
spital. La locul accidentului au venit mai multe ambulanţe
şi pompieri. Accidentul a fost confirmat de poliţie, dar
oamenii legii nu au oferit mai multe detalii.
Potrivit primelor informaţii, preşedintele a fost transportat
la spital.
Starea lui Dodon este „satisfăcătoare”, iar acesta s-a
ales doar cu câteva zgârieturi şi vânătăi, a transmis
pentru Unimedia şeful Serviciului Protecţie şi Pază de
Stat (SPPS), Anatolie Golea.
Potrivit acestuia, accidentul s-a petrecut între trei maşini,
printre care două vehicule ale SPPS. În urma impactului,
persoanele care au avut de suferit au primit îngrijiri
medicale pe loc.
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„Două maşini din coloana oficială a preşedintelui ţării
au fost implicate într-un accident rutier. Persoanelor
aflate în automobilele implicate în accident le-a fost
acordat ajutor medical. Poliţia cercetează circumstanţele
producerii accidentului”, scrie IGP pe pagina oficială de
pe Facebook.
Anatol Golea, şeful SPPS, a declarat la Digi24 Moldova
că maşina preşedintelui circula regulamentar, iar impactul
a fost cu un vehicul care a intrat pe contrasens.
Oficialul a confirmat că în maşină se afla şi unul dintre
fiii preşedintelui.
„Preşedintele şi membrii familiei au fost transportaţi la
Spitalul de Urgenţă din Chişinău. Starea preşedintelui
este bună. Dumnealui a fost ivestigat de către medici,
starea lui este bună. Cu domnul preşedinte se mai
aflau doi ofiţeri SPPS, la toţi le-a fost acordat primul
ajutor medical. În accident au fost implicate două maşini
din partea SPPS. Coloana preşedintelui se deplasa
regulamentar, iar pe contrasens a ieşit un camion şi a
avut loc ciocnirea cu două maşini ale SPPS”, a spus în
direct Anatol Gorea.
Purtătorul de cuvânt: Preşedintele se simte bine
Purtătorul de cuvânt al preşedintelui Igor Dodon a scris
pe pagina sa de facebook că Igor Dodon se simte bine
şi nu a avut nevoie de intervenţia medicilor. „Preşedintele
Igor Dodon se simte bine, de intervenţia medicilor nu a
avut nevoie”, scrie Maxim Lebedinshi.
Şeful Institutului de Medicină de Urgenţă a făcut primele
declaraţii despre starea preşedintelui Igor Dodon. Acesta
a comentat că preşedintele avea dureri în urma accidentului.
„Starea lui Igor Dodon e satisfăcătoare, nu pune viaţa
în pericol, a plecat acasă după ce a fost examinat", a
spus directorul Institutului de Medicină de Urgenţă,
Mihai Ciocanu.

Donald Trump i-a cerut companiei
Apple să-şi mute producţia în SUA,
ca să evite noile taxe
pentru produsele chinezeşti

Preşedintele american, Donald Trump, a scris, pe
Twitter, că Apple Inc. ar trebui să-şi mute producţia din
China în Statelor Unite, dacă doreşte să evite noile
taxe impuse importurilor de produse chinezeşti, transmite
Reuters.
Trump a declarat, vineri, de la bordul Air Force One, că
administraţia americană a prevăzut taxe suplimentare
în valoare de 267 de miliarde de dolari pentru produsele
chinezeşti.
Apple le-a transmis, vineri, oficialilor americani care se
ocupă de comerţ, printr-o scrisoare, că noile taxe
propuse pot determina majorarea preţurilor pentru o
„gamă largă” de produse Apple, inclusiv ceasul Apple,
dar nu a menţionat iPhone-ul. „Povara tarifelor propuse
va apăsa mult mai greu în Statele Unite decât în
China”, se menţionează în scrisoarea Apple.
În schimb, Trump a scris, sâmbătă, pe Twitter, că
„preţurile Apple pot creşte, din cauza taxelor masive pe
care le impunem Chinei - dar există o soluţie mai
simplă în care ar exista taxe ZERO şi, într-adevăr, un
stimulent fiscal. Faceţi-vă produsele în Statele Unite în
loc de China. Începeţi să construiţi noile fabrici acum”.
Apple a refuzat să comenteze aceste declaraţii.
Companiile din tehnologie se numără printre cele care
vor fi cele mai afectate de noile taxe, deoarece acestea
pot scumpi componentele importate. De asemenea,
căştile Apple AirPods, unele dintre căştile Beats şi noul
difuzor inteligent HomePod se vor confrunta cu taxele
impuse.
www.mediafax.ro
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Numai un român ...

Numai un român visează în copilărie să devină român.
Românul deschide ușa cu piciorul.
Românul poate tăia cuțitul cu pâinea.
Un român a murit acum 30 de ani, dar moartea se teme să-i spună acest lucru.
Când românul cade în apă, el nu devine ud ci apa devine românească.
Românul nu este sănătos ca un taur. Taurul este sănătos ca un român.
Un român poate să rupă pagina de Facebook.
Românul este atât de șmecher încât a reușit să stingă focul cu benzină.
Întunericul se teme de român.
Numai un român poate îneca un pește.
Un român poate să-l lovească pe altul în ceafă și să-i rupă nasul.
Românul poate rezolva cubul Rubik în 0,0007 secunde cu unghia degetului
mijlociu din pantof.
Românul este cel care a mușcat din mărul de pe iPhone.
Un român a numărat până la infinit de două ori.
Comisariatul militar se ascundea de români până când aceştia împlineau 28 de
ani.
Cum construiesc românii șosele suspendate? Bagă proiectele in parlament și le
suspendă
Românul a omorât o mare întreagă și aceasta a devenit
Marea Moartă. Numai un român poate să învie Marea
Moartă.
Numai un român poate trânti ușa de la lift.
Vârcolacii își povestesc istorioare înspăimântătoare despre
români stând noaptea lângă foc.
Un român a căzut de la etajul 10 la 13.
Când americanii au ajuns pe lună, au găsit o inscripție:
„Aici a fost un român.”
Românul poate ucide doi vânători cu un singur iepure.
Românul, chiar și de unul singur în câmpul luptei,
este luptător și chiar învinge.
Românul, chiar și doar cu un cuțit în mână, este mai
periculos decât un tanc, iar fără cuțit, acesta este, pur
și simplu, tanc.
Numai românul poate câştiga 2000 de ron salariu și cheltui
3500.
Românii sunt o nație de magicieni. Numai ei pot, în 10 ani,
să transforme o femeie frumoasă și subțirică la mijloc
într-o femeie mare, pufoasă, cuminte și bună.
Numai românul știe să facă o revoluție fără revoluționari. La români,
revoluționarii apar după revoluție.
La români, armele de foc se descarcă accidental.
Munca se teme de român.
Lumea nu avea să existe dacă nu era românul. Toată lumea se
trage din români, dar lumea încă nu a aflat despre asta.
Toţi românii au fainoșaguri de care nimeni nu știe.
Oamenii de știință români au demonstrat că, dacă îți sărbătorești
ziua de naștere mai fastuos și mai mult, trăiești mai bogat și
mai îndelungat.
Numai un român știe ce înseamnă să te tragă curentul.
Doi copii români au fost uitați jucându-se în nisip. Seara, când au
fost găsiți de către educatoare, cei doi construiseră o vilă
mare și o căsuță mică alăturată.
Meșterii români sunt atât de iscusiți, încât pot gletui un
perete direct peste tapetul vechi.

Din punctul de vedere al fizicii moleculare, România - mișcarea haotică a Ioneilor
și Ionilor.
Românii preferă ciocolata pentru că de la folie le crește aciditatea.
UE și România au semnat un contract prin care fiecare familie românească se
obligă să crească pentru UE un constructor, un culegător și un îngrijitor de
bătrâni.
Dumnezeu l-a creat pe Adam. Dracu’ a creat o româncă.
Bogat, sărac. La români, acești doi termeni se numesc „vaca - capra”.
Numai un român cunoaște sensul profund al unei tăblițe de înmatriculare.
La săpăturile arheologice de la piramide a fost descoperit pașaportul unui cetățean
român.
Românul știe exact că, dacă ai sărbătorit mai multe zile de naștere, înseamnă că
ai trăit mai mult. Ca să trăiască cu adevărat mult, românul sărbătorește ziua lui
de două ori pe an.
S-a dovedit că românul știe nu doar să construiască, ci și să demoleze. Nu știu
cum stă treaba în cazul demolărilor, dar să construiască sigur nu știe.
La români, capra omului trăiește datorită vecinului. La români, capra se teme de
vecin.
Românul știe că cele mai multe vitamine se găsesc în farmacie.
A fost prinsă o grupare de români care fabricau dolari falși din dolari adevărați.
Românii consumă lapte fiert pentru că nu pot băga coarnele vacii în priză.
Oamenii de știință români au demonstrat că nu este deloc greu să dormi doar 4
ore. Mai greu este să nu dormi în celelalte 24.
Un român și-a făcut casa cu balconul înăuntru.
Toate teatrele din lume sunt construite de români, pentru că doar
românul știe să facă case cu balcoanele în interior.
Românii au descoperit că cei mai mici oameni din lume trăiesc în
fotografii.
La români, orice buton electric se numește întrerupător. Pentru
ei, este mai important cum să opreşti munca, nu cum să o
pornești. Românul nu știe cum să-i spună altfel la întrerupător.
Pornitor? Începător? Declanșator?
Oamenii de știință români au șocat lumea științifică.
Aceștia au reușit să descifreze semnalele semaforului.
Oamenii de știință români verifică ipotezele existenței
civilizațiilor extraromânești.
Românii se luptă cel mai eficient cu încălzirea
globală. Ei pornesc aparatele de aer condiționat
și deschid geamurile.
Trenul Bucureşti - Viena porneşte de pe calea
doi. Repetăm pentru români. Trenul porneşte
de pe șinele 3 și 4.
Când plouă, românul nu își ia umbrela, ci
mașina. Astfel, circulația în București se blochează.
Românii reușesc să-şi bage piciorul în orice.
La români, un lucru bine făcut se numește „Merge
și așa.”
Noul motto al românilor: „România e un rai, fură
dacă vrei să ai!”

În România se întâmplă mereu lucruri foarte interesante, pentru că nu se întâmplă niciodată ce
trebuie.

Anatol Basarab - facebook.com
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NU}I IONESCU-FERRARY * 86
În comunitatea românoamericană din New York, doamna
Nuți Ionescu - Ferrary este
binecunoscută și apreciată.
De peste 30 de ani, dânsa
a participat - și continuă
să participe - la activități
de anvergură organizate
și desfășurate cu succes atât
în marea metropolă americană,
cât și în alte localități cu mare
concentrare de români
din Statele Unite ale Americii.
De-a lungul anilor, dânsa
a devenit o personalitate plăcută
și căutată de mulți dintre
compatrioții noștri
pe care i-a ajutat cu drag,
inclusiv oferindu-le găzduire.

A fost prezentă la toate
revelioanele organizate
de domnul Vasile Bădăluță
și la amplele spectacole
cu artiști renumiți
din România. Având credință
nestrămutată în Cel de Sus,
doamna Nuți Ionescu - Ferrary
participă cu regularitate la
slujbele religioase de rit ortodox
de la Biserica ”Sf. Apostoli Petru
și Pavel” din Astoria, Queens,
slujbe oficiate cu har creștin
de către preotul paroh Theodor
Damian.
Doamna Nuți Ionescu - Ferrary
tocmai a sărbătorit 86 de ani de
viață, prilej minunat de a-i ura
LA MULȚI ANI cu sănătate!
Redacția Romanian Journal
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Turiști
în propriile lor țări!

„Identitățile profunde ale popoarelor au reapărut la
suprafață odată cu inconștientul lor colectiv”, spunea Emmanuel Macron – cel care a mai susținut că nu există
cultură franceză, asta după ce a chemat la luptă împotriva
„extremismelor” și a „naționalismelor”.
„Sunt Cancelarul refugiaților”, a declarat Angela Merkel, imediat după ce i-a condamnat public pe nemții care au ieșit în
stradă la Chemnitz, pentru a cere expulzarea imigranților
criminali, a acelora care ucid zilnic în Germania.
„Este vina noastră că africanii vor să vină la noi, pentru că
este nedrept că am acumulat mai multă prosperitate decât
statele africane” – își învinovățea țara și poporul aceeași
Angela Merkel, la Forumul Mondial Economic de la Davos.
„Nu există germani de baștină. Suntem o țară de imigranți
și așa vom rămâne” – a declarat în fața unei audiențe
formată din imigranți turci, Frank – Walter Steinmeier,
președintele Germaniei.
„Imigranții sunt o binecuvântare. Sunt ca nou-născuții. Nu
trebuie să ne uităm la bani” – spunea fostul premier
suedez Frederik Reinfeldt.
„Islamul este istoria noastră, Islamul este parte din trecutul
nostru și Islamul va fi parte și din viitorul nostru” – declara
Frank Timmermans, vicepreședintele UE.
„Dacă Europa se închide în fața imigrației, acest lucru va
însemna sfârșitul. Izolarea ne va face să degenerăm în
consangvinitate. În Germania, imigranții islamici aduc un
aport deosebit îmbogățirii diversității noastre și constituie
un potențial innovator pentru societatea germană” – Wolfgang Schauble, expreședinte al Bundestagului.
Așa vobesc membri elitelor europene! Și lista exemplelor
ar putea continua la nesfârșit. Nu au nimic bun de spus
despre despre popoarele pe care le conduc. Nu-și ridică
glasul niciodată în apărarea lor! Chiar ele au decretat că
asta înseamnă populism și seamănă rasism! Gândul și
mesajele lor sunt îndreptate doar spre Ceilalți, spre cei de
dinafară! De ce atitudinea asta? Răspunsul e simplu: pentru că nu-i mai leagă nimic de țara, națiunea și poporul lor!
Și nu fac un secret din asta! Dezrădăcinați, arhitecții
deconstrucției au devenit cancelarii afganilor și sirienilor,
premierii somalezilor și pakistanezilor și președinții magrebienilor și africanilor subsaharieni. Nu mai aparțin locurilor
natale. Se simt mai legați de actualii „vizitatori” și viitorii
votanți! Iar cine nu le seamănă e supus oprobiului public!
Despre elitele europene, despre „turiștii în propriile lor țări”,
Laurent Ottavi are o abordare interesantă în Le Figaro.
„Turiști în propriile lor țări…” Istoricul Christopher Lasch a
subliniat deja asta în testamentul său politic ‹Revolta
elitelor sau trădarea democrației›: „’Elitele’ Statelor Unite
se bucură că ‘lumea se află în mișcare’. Idealul lor este
mobilitatea, fie ea geografică sau virtuală. Elitele aleg
rețelele mai degrabă decât locația, uniformizarea
accelerată în dauna frontierelor și a diversității reale. Ele
se văd numai în postura de cetățeni ai lumii, debarasânduse astfel de obligațiile civice, inerente cetățeniei.
Denigrează națiunea, cadrul democrațiilor noastre,
deoarece ea le apare ca o piedică în calea idealului propriu
de emancipare, obligându-le la solidaritate economică și
politică cu proprii concetățeni”.
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Christopher Lasch se
întreabă: se mai gândesc
elitele la ele însele ca fiind
americane? Pentru că au
mai multe în comun cu
omologii lor din alte țări
decât au cu proprii lor
concetățeni. Din cauza
asta, ele încercă „să
creeze instituții paralele și alternative”, pentru a se sustrage destinului comun. America de pe cele două coaste
disprețuiește America din centru, considerând-o retrogradă. Și asta pentru că America oamenilor obișnuiți, ca și
Franța periferică, nu dorește să trăiască ca un turist în propria ei țară. Nu caută să se deznaționalizeze pentru a trăi
într-un
univers
climatizat
și
standardizat.
Turistul contemporan nu mai este un simplu călător, este
un consumator în toată puterea cuvântului, care
traversează o lume ce s-a debarasat de părțile ei negative,
o lume transparentă și, prin asta , exploatabilă. Se
tăvălește în confortul, în securitatea și în narcisismul său
selfie. Este într-o căutare grăbită și permanentă de fericire
și nu vrea să mai interfereze cu vechile deprinderi.
Turistul este omul de nicăieri. Nu are timp de istorie și geografie. Istoria națională nu mai este „valorizată” decât în
cadrul muzeelor, adică între patru pereți, și trebuie
înțeleasă doar într-o lectură binară: călăi și victime.
Muzeificarea nu reprezintă triumful istoriei. Ea este semnul
că ne-am hotărât să punem capăt tragismului ei, aruncândo într-o vitrină. Trecutul este definitiv îngropat. Vizitatorii
muzeelor observă cu un ochi superficial acei bărbați și
acele civilizații străine, războinice și patriarhale, care sunt
cele care ne-au făcut posibili și fără de care nu am exista
azi. Geografic, frontierele sunt un obstacol în calea liberei
circulații a bunurilor, a capitalurilor și a persoanelor… și a
rețelelor, în care elitele se simt atât de bine.
„Construcția europeană”, sintagma artificială menită să
mascheze amploarea deconstrucției, este o bună ilustrare
pentru aceste refuzuri ale constrângerilor de timp și de
spațiu. Ea ignoră diversitatea națiunilor, plutește deasupra
pământului, ca și elitele care au inventat-o, și nu ezită să
ignore votul popoarelor (referendumul din 2005), pentru ași păstra podoaba inconsistenței.
„Nu poate exista democrație împotriva tratatelor”, am auzit
în timpul crizei grecești. „Viziunea turistică” asupra lumii, a
celor care „ne conduc”, mai mult decât ne guvernează, nu
recunoaște poporul și nici politica. Democrația, totuși, implică
în primul rând existența unui corp politic, a unui demos suveran. Este puterea poporului, prin popor, pentru popor! Este
semnificativ faptul că “elitele” franceze au fost reduse la
starea de a opune un argument turistic criticilor aduse monezii euro, această „monedă fără față”, cum îi spunea Juvin.
Mulțumită euro, turiștii nu mai schimbă monezile țărilor lor în
țările membre ale zonei! Ce progres! Ce mai contează, în
fața acestei imense reușite, divergențele economice și
politice crescânde dintre țări, dezindustrializarea, șomajul?
Acest tip de argument este un simbol al disprețului de clasă…
Distrugerea diversității lumii, la care își aduc aportul elitele,
este deconstrucția realității. Ca și turiștii, al căror imaginar
este modelat de industria agrementului, elitele trăiesc întro „hiper-realitate”. În condițiile astea, nu trebuie neglijat
ceea ce sublinia cu atâta dreptate Christopher Lasch:
„construcția socială a realității” este dogma lor.

Elitele suferă de boala deconstrucției, pentru a putea reconstrui de la zero. Ideologia de gen și transumaniștii contribuie la asta din plin.
Multiculturalismul ca bazar universal
Conform elitelor, societatea de reconstruit este multiculturală. Și aici viziunea lor asupra lumii este una turistică. Ele
și-au făurit în minte imaginea unui bazar multicolor, tolerant,
festiv și plin de bogății, care oferă amatorilor bucătăriile și
veșmintele lumii întregi. Ele văd în imigrație mijlocul de a
aduce această lume la ele, pentru a face turism în ea.
Se bucură de diversitatea restaurantelor la care au acum
acces foarte ușor, ca și de bonele de origine străină care
le cresc copiii. Totul, fără să sufere – protejate în spatele
unor frontiere invizibile (coduri digitale de protecție, școli
private, omogenitatea socială și culturală a cartierelor în
care trăiesc) – consecințele dezastruoase ale imigrației de
masă, ce acționează asupra integrității și perenității
comunității naționale. Populația europeană scade? Nicio
problemă, vom acoperi „gaura” cu imigranți!
La această abordare se adaugă lectura binară a istoriei,
aceea cu călăii și victime – cele care merită compensații
morale și financiare (discriminarea pozitivă). Grupuri particulare, cărora li se exagerează suferința, trebuie să obțină
de la Stat, o „stimă de sine” (Christopher Lasch). Big
Mother se ocupă, cu blândețe și bunăvoință, de toți cei
considerați victime, în timp ce „psihiatrizează” factorii de
„discriminare” – folosirea cuvântului reprezentând ura față
de diferența reală.
Etimologic, discriminarea a devenit discernământ. Care nu
distinge, nu vedea diferența și se dedica unei singure
opțiuni. De reținut și altceva: aceste discursuri asupra victimelor Istoriei și a reparațiilor obligatorii au abordări comunitare sau individuale, nu colective. Unde mai este
atunci, cu o astfel de concepție, democrația – legea
majorității?
Perseverența în greșeală
Elitele au obsesia „modelului”, nu a aceluia legat de istorie
sau de geografie, ci a „modelului venit din exterior”: Germania pentru economie, Finlanda pentru învățământ, Suedia pentru feminism. Singularitățile, atunci când nu merg
în sensul emancipării elitelor, sunt domesticite, sunt prinse
în norme. Lumea este chemată să eradicheze singularul!
Philippe Murray vobea despre „modificări”, adică despre
„omogenizarea lumii”, despre „punerea de acord cu
normele turistice planetare prin ștergerea diferențelor dintre toate modurile de viață și de gândire”.
Un astfel de program implică optimismul, disproporționat,
de a gândi că războiul nu va veni niciodată să tulbure
„sărbătoarea”. Luându-ne drept țintă, inamicul islamist nea adus aminte de neputința noastră, de pierderea
suveranității noastre, de pierderea tradițiilor noastre și de
slăbirea credinței noastre. Elitele nu au înțeles încă ceea
ce ne predă în mâna inamicului. Ca și turistul, ele continuă
să meargă pe drumurile ușoare, marcate, aflate într-o bulă
în care Istoria tragică nu-și are locul. Răul reapare în Imperiul Binelui ascuns sub masca islamismului, îngrășat de
cedările și lașitatea noastră? La întrebarea asta, răspunsul
elitelor care fixează direcția în care merge societatea este:
„Ridicați paharele”!
Le Figaro / anonimus.ro

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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“Ochii Basarabiei”
la New York

Încă de la înființarea, în New York, a Cenaclului Literar ”Mihai Eminescu” de către pr.prof.univ.dr.
Theodor Damian, cultura română clasică și
contemporană din patria noastră (cu precădere cărți,
ziare și reviste) a fost făcută cunoscută și apreciată
de compatrioții noștri de pe meleaguri americane, în
cadrul cenaclului. În același timp, multe lucrări literare
ale creatorilor româno-americani au fost lansate în
România. Revista ”Lumină Lină”, fondată și condusă
de domnul Theodor Damian și avându-l ca redactorșef pe criticul și istoricul literar M.N.Rusu, apare
trimestrial și în paginile ei sunt publicate creații ale
unor oameni de aleasă cultură laică și religioasă din
România și din diaspora. În felul acesta, de-a lungul
a peste 20 de ani, s-a creat și se menține o puternică
legătură, o reciprocitate benefică între creatorii
români, indiferent unde trăiesc aceștia.
În seara zilei de vineri, 20 iulie a.c., în salonul literar
de la reședința din Astoria a preotului-profesor
Theodor Damian, iubitorii de literatură s-au bucurat
de prezența scriitorului și ziaristului din Baia Mare,
domnul Gheorghe Pârja, a cărui carte, ”Ochii Basarabiei”, a fost lansată cu deplin succes în cenaclu.
Despre autor și despre carte au vorbit în termeni de
binemeritată apreciere: directorul cenaclului, domnul
Theodor Damian, criticul și istoricul literar M.N.Rusu,
ziarista Mariana Terra și profesoara Nicole Smith.
Lucrarea ”Ochii Basarabiei” a apărut în acest an sub
egida Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” din Baia
Mare în cadrul programului cultural Parteneriatul
româno-român, coordonatorul programului fiind dr.
Teodor Ardelean.
Ne aflăm în an-centenar, căci la 1 Decembrie se
împlinesc 100 de ani de la Reunirea Transilvaniei
cu Țara-Mamă, România, eveniment de o
importanță uriașă și pentru viitorul Basarabiei și al
României. Acestui eveniment așteptat cu profundă
dragoste și speranță de românii basarabeni i-a
dedicat autorul Gheorghe Pârja cartea ”Ochii
Basarabiei”. O carte a dragostei de neam, o carte
a bucuriei de a cunoaște și de a spera.
În prefața ”Pod peste țară”, Nicolae Dabija
creionează portretul sufletesc al autorului cărții:
”Gheorghe Pârja este un urmaș al descălecătorilor dintâi, care a ajuns din Maramureș în țara basarabă a lui
Dragoș și Bogdan imediat după dezghețul Prutului din
primăvara anului 1990. (...) a venit dincoace de Prut,
ca la o întâlnire cu sine însuși sau cu o parte desprinsă
de sine. (...) vine pe pământul tuturor românilor,
Basarabia, ca să-i spună că e dorită și așteptată Acasă,
acolo unde a fost ruptă fără voia ei, dar unde se poate
întoarce mergând pe Podul de Dor, construit de poetul
și fratele ei de suflet românesc Gheorghe Pârja.”
Autorul însuși mărturisește: ”Scrise în perioada 1991
– 2018, publicate în `Graiul Maramureșului`, articolele
și interviurile din această carte sunt reacția unui jurnalist care, timp de mai bine de un sfert de veac, a
urmărit evenimentele din Basarabia (Republica
Moldova)...
Sunt mărturisirile unui perseverent, ale unui căutător
de lume românească... Nu din vanitate am închegat
această carte, ci dintr-o datorie profesională acum, în
Anul Centenar al Unirii Basarabiei cu România. Fie un
omagiu adus celor care cred că avem o singură Țară
și ea se cheamă Limba Română.

Și mai cred că Dumnezeu se bucură când frații sunt
împreună.” Această emoționantă mărturisire de
credință a autorului își găsește justificare în fiecare
pagină a cărții. Este suficient să notăm câteva titluri
de articole: ”Duminică cernită în Basarabia”, ”Rana
sângerândă a unui tratat”, ”Prutul de lacrimi și flori”,
”Basarabia, dragostea noastră”, ”Rănile istoriei”,
”Ochiul Basarabiei”, ”Omul Nistrului”, ”Limba Română
în Basarabia”, ”Ziua Limbii Române”, ”Căutătorul de
români”, ”Cărți din Basarabia”, ”Marșul Unirii”, ”Basarabia la răscruce”.
Din fiecare articol, din fiecare interviu se distinge, ca
”o lacrimă curată pe fața lui Dumnezeu”, dragostea
autorului pentru Basarabia românească și speranța
că nu peste mult timp granița artificială, nedreaptă
care separă români de români va deveni istorie, o istorie ciudată, dar doar istorie.

Cartea ”Ochii Basarabiei”
surprinde atât momente dificile, tragice chiar din
existența neamului nostru de dincolo de Prut, cât și momente optimiste, de încredere în ReUnire, ca o horă a
oamenilor însuflețiți de bucuria dansului. Academicianul
Ioan-Aurel Pop reiterează ideea că ”suntem
condamnați la Unire și la Reunire prin însăși menirea
noastră de români”. Iar Nicolae Dabija vorbește despre
Basarabia ca fiind ”copilul furat și abandonat”, dar că
depinde de națiunea noastră românească ”pe unde vor
trece mâine granițele Uniunii Europene: pe Prut, pe
Nistru sau dincolo de el.”
Gheorghe Pârja are convingerea că salvarea românilor
din Basarabia se poate face în primul rând prin cultură,
prin cărți, prin educație. Iar vocea noastră trebuie să fie
fermă și demnă, să spunem direct, fără ocolișuri, ce ne
doare și să nu ocolim ce a fost și ce ne-a făcut rău. Iată
câteva linii caracterizante, de o mare acuratețe, despre
marele om de cultură și luptător pentru Reunire, Grigore Vieru: ”Înainte de căderea imperiului roșu, poetul
Grigore Vieru a fost vocea care trecea prin sârma
ghimpată, prin betoanele cazematelor,
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reușind să se facă auzită și de sub teascul greu al ideologiei sovietice... Nu-l voi uita pe Grigore Vieru, aflat
în primele rânduri ale intelectualilor basarabeni care
impun alfabetul latin, tricolorul și imnul național.”
O trăsătură definitorie a scriitorului Gheorghe Pârja
este îmbinarea măiestrită a ideii cu rafinamentul
exprimării, cu stilul cultivat.
Ancorat în realitatea complexă a timpului său, autorul
se întreabă: ”...de ce analiști politici, jurnaliști, de politicieni nici nu mai vorbesc, se feresc în ultima vreme să
numească teritoriul de dincolo de Prut Basarabia?
Cum s-a numit din 1492, cum spune un recent document scos la lumină. Basarabia este în conștiința
noastră expresia care denumește durerea unei țări.
Tragedia unor români despre care parcă s-ar vrea să
nu se mai vorbească. O să-mi spuneți că acum se
numește Republica Moldova. Tot mai mulți comentatori socotesc că Republica Moldova nu ar fi trebuit să
existe... Presimt că vor veni și ocazii favorabile. De
aceea să fim pregătiți. Basarabia este pământ românesc!” Iată o superbă definiție a patriotismului de
aleasă ținută! Iată lupta continuă pentru adevăr și
dreptate prin Cuvânt! Căci România a fost ”mușcată”,
iar acea bucată mușcată din trupul ei, numită Basarabia, trebuie să revină la locul ei de dinainte, la locul ei
istoric, la trupul sfânt al Patriei-Mame.
În postfața cărții, intitulată sugestiv ”Un orizont
românesc extins în spațiu și timp”, Teodor Ardelean
consideră cartea lui Gheorghe Pârja ca fiind ”o
Binecuvântare!...o carte cu ochii mereu ațintiți
asupra Basarabiei. Acest pământ, de veacuri românesc, își aștepta în vremurile de după 1990 căi de
apropiere spre a înfăptui la momentul prielnic, Reunirea.”
Ceea ce a scris Gheorghe Pârja, indiferent dacă
sunt articole politice sau literare, interviuri sau recenzii de cărți, toate ”au valoare de model și de
simbol.” Mai mult decât atât, Teodor Ardelean își
exprimă în cuvinte fără echivoc admirația pentru
Gheorghe Pârja: ”Nu știu să fie și nu cred să fie
un jurnalist român cu o astfel de deschidere
basarabă și cu un dinamism atât de înflăcărat”.
La sfârșitul cărții, autorul a pus, inspirat, fotografii
de la mai multe evenimente literare și politice din
Chișinău și din diferite localități din țară, cu mari
personalități de cultură.
Din întreaga carte-document se desprinde
ideea că rănile provocate de cei cărora nu le-a
păsat ce vrem noi, românii, nu se vor vindeca
niciodată complet, dar datoria noastră este să
prezentăm faptele, așa cum s-au desfășurat, să-i
încurajăm pe unioniști, să manifestăm pentru Reunirea Basarabiei cu România și să redevenim ceea
ce suntem de mult în sufletele noastre: România
Mare!
Lansarea cărții ”Ochii Basarabiei” a domnului Gheorghe Pârja la sesiunea Cenaclului Literar ”Mihai Eminescu” din 20 iulie 2018, la New York, ne-a bucurat
inimile și ne-a convins, o dată în plus, că politicul
poate realmente interesa cititorii atunci când este exprimat în limbaj ales și că lupta pentru dreptate poate
fi eficientă prin unirea tuturor. Să facem tot ce depinde
de noi pentru ca Basarabia să revină, de drept, la
trupul Țării!
Felicitări preotului-profesor Theodor Damian pentru
organizarea acestei frumoase sesiuni de cenaclu și
felicitări scriitorului militant pentru adevăr și dreptate,
domnul Gheorghe Pârja, un minunat ”suflet în sufletul
neamului” său!
prof. Mariana Terra
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E

ste bine știut că noi, românii
din America, în marea noastră
majoritate, apreciem și susținem cu
entuziasm și speranță activitatea și
dorința președintelui Donald Trump
de a face America ”great again”.
I-am adus la cunoștință domnului
președinte - inclusiv prin Romanian
Journal - atașamentul, respectul și
dragostea noastră față de domnia
sa și față de minunata națiune
americană din care facem parte și
noi, românii.
Deși adresată mie, consider
această scrisoare o onoare,
o satisfacție și o bucurie aduse
de președinte tuturor românilor
din America.
Noi românii-americani am fost,
suntem și rămânem alături de
năzuințele și idealurile națiunii
americane și a președintelui
Donald Trump.

Vasile B~d~lu]~

Vasile Bădăluță
Sunnyside, New York

CASA ALBĂ
Washington
August 8, 2018

Dragă Vasile Bădăluță,
Îți mulțumesc pentru amabila ta scrisoare și pentru generoasele cuvinte de încurajare. Încrederea
nestrămutată și suportul mă susțin și mă inspiră în eforturile mele de a întări și de a proteja Națiunea
noastră.
Încă din prima mea zi în oficiu, am acționat pentru a-i menține în siguranță pe americani și pentru
a reface legea. Americanii trăiesc acum în comunități care sunt mai sigure, mai puternice și mai
bine apărate.
Administrația mea face adevărate schimbări în Washington și creează un pământ al libertății și al
oportunităților. Economia Națiunii noastre este în creștere uimitoare. Țara noastră se întoarce la
adevăratele valori mai repede decât ar fi prevăzut cineva. De la țărm la țărm, există un reînnoit
spirit de optimism și Visul American nu a fost niciodată mai aproape de a fi atins.
Îți mulțumesc din nou pentru susținutul tău suport. Ca președinte, voi continua să lupt și să mențin
sus valorile americane pe care amândoi, tu și eu, le prețuim.
Cu sinceritate,
(semnătura președintelui Donald Trump)
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Top 10 cele mai frumoase
castele din România

Europa e plina de castele, care mai de care mai impunatoare,
mai frumoase, mai incarcate de istorie. Despre Romania nu se
poate spune ca e o tara care sa aiba printre atuurile turistice
multitudinea de castele dar cu toate acestea, daca “scotocesti”
unde trebuie poti descoperi cateva constructii surprinzatoare,
alaturi de celebrele Peles, Bran si castelul Huniazilor.
Iata cele mai frumoase 10 castele din Romania.
10. Castelul Tepes, Bucuresti

Istoria Castelului Tepes din
Parcul Carol e relativ recenta.
Acesta a fost ridicat in anul
1906, cu ocazia Expozitiei
Generale Romane, eveniment
care a marcat 40 de ani de
domnie ai regelui Carol I.
Construit de arhitectii Stefan
Burcus si V. Stephanescu,
castelul reproducea la scara
mai mica, Cetatea Poenari, ridicata de Vlad Tepes in Cheia
Argesului, jud. Arges. Initial, destinatia acestei constructii a fost
cea de turn de apa. In turnul inalt de 23 m a fost plasat un
rezervor urias, din fonta, cu o capacitate de 200 m cubi, devenit
nefunctional insa, la scurt timp de la inaugurare. Dupa 1990,
castelul a servit drept corp de garda pentru o subunitate de jandarmi.

9. Castelul Sükösd-Bethlen, Racoș (jud. Brasov)
Groful Istvan Sükösd e mentionat drept constructorul
acestui castel, in anul 1624,
pe un domeniu primit cadou
de la principele Gabriel
Bethlen. Desi construit ca
resedinta de familie, castelul
are aspect de cetate fortificata, pe doua niveluri. De-a
lungul vremii a avut mai multi proprietari (trecand inclusiv printrun incendiu de proportii, in 1848) iar in anul 1903, comuna
Racos a cumparat mosia si castelul, de la familia Teleki. Din nefericire, in perioada comunista castelul a intrat intr-o stare
avansata de degradare, dupa ce a fost folosit ca sediu CAP,
grajd si depozit de cereale. Dupa 1990 s-a incercat o restaurare
dar lipsa de fonduri a dus la intreruperea lucrarilor. Castelul se
poate vizita, fiind in administrarea unei familii.

8. Castelul Banffy, loc. Bonțida (jud Cluj)
Supranumit “Versailles-ul
Transilvaniei”, acest castel
cu patru bastioane a fost
construit intre anii 1437 –
1543 de catre Dionisie Banffy,
comite de Dabaca si Cluj,
consilier al principelui Transilvaniei Mihai Apafi I. Unitatea
centrala a castelului a fost realizata in stil renascentist iar
extinderile ulterioare s-au facut in stil baroc (secolul 18) si
romantic (sec. 19). Multe generatii apartinand familiei Banffy au
locuit in castel, pana in 1944 cand rezidentii au fost evacuati de
catre trupele germane, care au transformat locul in spital militar
pentru ca, la plecare, sa-l incendieze, distrugand astfel galeria
de portrete, mobilierul, pinacoteca si biblioteca. Restaurarea
castelului a inceput in 1999, lucrarile facandu-se sub patronajul
Printului Charles. Fundatia Transilvania Trust desfasoara si in
prezent lucrari de restaurare, ritmul acestora depinzand de finantarile obtinute. De retinut ca la Castelul Banffy se desfasoara
festivalul Electric Castle, care in 2015 va avea loc intre 23-28
iunie.

7. Castelul Pekri Radak, sat Ozd (jud. Mures)
Castelul Pekri OzdUn castel
ale carui origini raman in intuneric dar despre care se
presupune ca a fost construit
in traditie renascentista, inainte de anul 1705 (dupa unele surse, in 1682) si refacut
in 1732, de catre Lorincz
Pekri, general ce a participat
la rascoala antihabsburgica
condusa de Francisc Rakoczi al II-lea, intre 1703 si 1711.
Incendiat de catre lobontii austrieci, castelul a fost reconstruit
de Radak Adam, ginerele lui Pekri. Dupa nationalizare, 1945,
castelul a intrat atunci in proprietatea statului si a servit ca
sediu C.A.P si drept casa de cultura. Dupa 1989 a fost retrocedat
fiicei Ilonei Teleki, care l-a donat fundatiei crestine Bonus Pastor,
cea care a concesionat proprietatea pentru 99 de ani si sub
egida careia au inceput lucrarile de restaurare.
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6. Castelul Sturdza, sat Miclauseni (jud. Iasi)
Aflat la 65 km de municipiul
Iasi, satul Miclauseni inglobeaza un foarte frumos
castel in stil neogotic, construit
intre 1880 si 1904 de catre
George si Maria Sturza, pe
amplasamentul unui vechi
conac. In timpul primului
Razboi Mondial castelul a
fost transformat in spital militar, Maria Ghica si Ecaterina Cantacuzino (fiica lui George
Sturdza) ajutand ranitii din postura de infirmiere. Elena a ramas
apoi sa administreze castelul pana in 1944, cand l-a parasit din
cauza razboiului. In castel se aflau valoroase colectii de
documente, costume medievale, bijuterii, tablouri, arme si carti
– circa 60.000 de exemplare, unele dintre ele extrem de rare.
Din pacate, in iarna anului 1944, odata cu stationarea unor
prizonieri nemti in castel, multe dintre carti au fost folosite pe
post de combustibil pentru sobe, altele au fost vandute si
folosite pentru impachetarea marfurilor iar o parte dintre cele
ramase au fost salvate si depuse in siguranta in Iasi sau
vandute Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti. Dupa
1947, Ecaterina Cantacuzino a donat castelul Episcopiei Romanului, in vederea infiintarii unui locas de cult. Aflat in
proprietatea Mitropoliei Moldovei si Buvocinei, castelul Sturdza
a fost redeschis circuitului turistic in 2014, dupa 10 ani de
restaurari, inca nefinalizate complet.

5. Castelul Karoly, Carei (jud. Satu Mare)
Castelul-KarolyIn 1482, groful
Karoly Laszlo a construit o
casa care avea sa starneasca
invidia nobilimii din comitetul
Satmar, conflictul fiind aplanat
de catre Matei Corvin. In
1592, Karoly Mihaly e nevoit
sa intareasca constructia facuta cu 100 de ani in urma,
pentru a face fata incursiunilor
turcilor: a inconjurat-o cu
ziduri groase cu bastioane
si a sapat un sant exterior
care avea un pod suspendat, transformand-o intr-o adevarata
cetate care avea sa se remarce drept o importanta fortareata
de aparare a Transilvaniei de-a lungul secolelor 17 si 18. La
sfarsitul sec. 18, dupa ce si-a incheiat misiunea militara, Karoly
Jozsef a demolat zidurile si a astupat santul, reconstruind
castelul. Lucrarile s-au terminat in 1794, noua constructie fiind
ridicata in stil baroc, avand 41 de camere si o capela, plus un
manej si un parc botanic. Cutremurul din 1834 a daramat in
buna masura castelul, care a fost restaurat in 1896, in stil
neogotic, revenindu-se la elementele militare de odinioara.
In prezent, castelul e administrat de primaria Carei, care a implementat un proiect european de 4 milioane euro, redandu-l
circuitului turistic.

4. Castelul Corvinilor (Huniazilor), Hunedoara
Castelul-Corvinilor-foto-PetruStanCetatea medievala a
Hunedoarei, denumita Castelul Corvinilor sau Castelul
Huniazilor, a fost construita
in secolul 15 de catre Ioan
de Hunedoara (conducatorul
care a stat in calea turcilor in
expansiunea lor europeana),
pe o stanca de langa paraul
Zlasti. Bine conservat, castelul in stil gotic se intinde pe o
suprafata de 7000 mp, avand 42 de incaperi, doua poduri si
doua terase. In timpul lui Iancu, castelul a fost nu doar un punct
de o mare importanta strategica ci si o resedinta feudala animata
de numeroase evenimente. Accesul in castel se face pe un pod
de lemn, sustinut de patru piloni de piatra ce se sprijina in albia
paraului Zlasti. Devastat de-a lungul timpului de mai multe
incendii, castelul a trecut prin mai multe procese de restaurare,
dupa 1997 intrand intr-un proiect grandios de punere in valoare.
Muzeul din interior adaposteste o multime de colectii de arheologie,
etnografie, numismatica, etnografie si tehnica militara.
3. Castelul Bran, loc. Bran (jud Brasov)
In anul 1211, cavalerii teutoni
dintr-un ordin catolic infiintat
de cruciatii germani in Palestina la finele secolului 12,
primesc in dar de la regele
Andrei al II-lea al Ungariei
districtul Tara Barsei, pentru
apararea granitei sud-estice
a Transilvaniei de atacurile
invadatorilor pecenegi.

Teutonii ridica o fortareata la Bran dar in anul 1226 sunt izgoniti
de aici. Aceasta este prima mentionare a castelului de la Bran,
ce se va ridica in urma documentului emis de regele Ludovic I
al Ungariei (in 1377) care da sasilor din Scaunul Brasovului
dreptul de a construi o noua cetate de piatra, pe banii si
cheltuiala lor. De-a lungul urmatorilor ani, castelul a fost folosit
ca baza strategica de catre Sigismund de Luxemburg, care i l-a
daruit vasalului sau, Mircea cel Batran, in 1407. 20 de ani mai
tarziu, castelul a intrat in proprietatea coroanei Ungariei, care
avea sa-l fortifice, sa-l extinda si, in 1498, sa-l inchirieze catre
scaunul Brasovului. Tot in secolul 15 (1459), Iancu de Hunedoara
l-a insarcinat pe Vlad Tepes sa apere trecatoarea catre
Transilvania prin strajuirea acestei cetati – acesta fiind si motivul
aparitiei miturilor legate de Contele Dracula, cele pe baza
carora castelul a devenit faimos in intreaga lume. Se pare insa
ca Vlad Tepes nu a locuit niciodata in castelul Bran.
La 1 decembrie 1920, castelul a fost donat Reginei Maria, ca
simbol al recunostintei pentru aportul adus la infaptuirea Marii
Uniri din 1918. Regina a declarat castelul drept unul dintre
locurile ei favorite, sub ingrijirea personala Branul traindu-si
perioada de glorie. In 1938, Principesa Ileana primeste prin testament castelul insa la scurt timp familia regala e izgonita din
tara iar castelul intra in proprietatea statului comunist. Degradat
continuu, Branul a fost inchis publicului in perioada 1987 –
1993. A fost apoi retrocedat si, in prezent, apartine lui Dominic
de Habsburg, urmasul Principesei Ileana. Dupa retrocedare, interiorul castelului a fost deposedat de piesele cele mai importante,
devenind destul de auster. Mobilierul a fost mutat de catre
Ministerul Culturii iar camerele au fost decorate cu piese
apartinand proprietarilor.

2. Castelul Cantacuzino, Busteni
Acest superb castel din
Busteni a fost proiectat si
ridicat, in stil neoromanesc,
de arhitectul Grigore Cerchez
in anul 1911, din ordinul printului Gheorghe Grigore Cantacuzino (Nababul), fost ministru al Romaniei, in doua
randuri, la sfarsitul secolului
19 si inceputul secolului 20.
Pana la nationalizarea din 1948, castelul a apartinut familiei
Cantacuzino, dupa care a devenit sanatoriu. Din anul 2010 a
reintrat in circuitul turistic.
Intins pe o suprafata de 3148 m si construit din piatra si
caramida, castelul Cantacuzino este format din patru corpuri si
este inconjurat de un parc in care se afla o grota, cateva
cascade si fantani arteziene. In sala de primire se afla o colectie
de heraldica, unica in Romania, reprezentand blazoanele
familiilor de boieri incuscriti cu familia Cantacuzino.
1. Castelul Peles, Sinaia

Comuna Podul Neagului, localitate cu o suprafata de 24
km, primeste numele de Sinaia, la initiativa regelui Carol
I, primul rege al Romaniei.
Intre anii 1873 si 1875, din
initiativa aceluiasi Carol, se
pune fundatia viitorului castel
Peles, vazut de rege drept
resedinta de vara, investita cu functii politice, culturale si
simbolice. Lucrarile s-au desfasurat sub conducerea a trei
arhitecti, Johannes Schultz, Carol Benesch si Karel Liman, si
au luat sfarsit in 1883, ele fiind completate insa, de-a lungul
anilor, pana in 1914 (la moartea regelui Carol I), cu alte planuri
de dezvoltare. Totodata, intre 1889 si 1903, a fost construit in
apropiere si Pelisorul, replica la scara redusa a casteluluimama.
Din 1914 in 1947, castelul a servit ca spatiu pentru vizite
oficiale, gazduind inclusiv ceremonii cu caracter militar. In 1953
a devenit muzeu, fiind deschis circuitului turistic, lucru care se
petrecea insa inca de pe vremea regelui Carol I. Din 20 februarie
2007 a fost retrocedat fostului rege Mihai I, ramanand in
continuare deschis publicului.
Din punct de vedere arhitectonic, castelul Peles e construit in
stil neorenascentist german. Este considerat unul dintre cele
mai frumoase castele din Europa, fiind dotat inca de la inceput
cu cateva elemente moderne: lift interior, incalzire centrala si, in
special, uzina electrica proprie, amplasata pe malul paraului din
apropiere. Pelesul are 170 de incaperi, dintre aceste doar 10
fiind accesibile turistilor (printre ele, Sala Maura, Salonul
Florentin, Sala Coloanelor, Sala Armelor). In castel se afla mai
multe colectii valoroase de sculpturi, armuri, picturi, tapiserii,
mobilier, obiecte de ceramica, argint si portelan.
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Doctorul OU

Un ou este o capodopera neintrecuta a naturii. El
contine aproape toate vitaminele si microelementele
necesare pentru intarirea sanatatii. Motiv temeinic ca
sa-l folosim si ca medicament
Au trecut timpurile cand domina o teorie gresita,
precum ca ouale contin colesterol daunator.
Ultimele cercetari medicale arata ca in componenta
lor se gasesc lecitina, holina si colesterol "bun".
Ficatul nostru foloseste colesterolul din ou pentru
producerea de secretii biliare si formarea de celule
noi; lecitina hraneste creierul si dizolva depunerile
aterosclerotice din vasele sanguine, iar holina este
foarte importanta pentru imbunatatirea memoriei si
eliminarea toxinelor din ficat.
Ouale sunt un depozit adevarat de vitamine A, K, E,
grupa B, niacina, biotina si acid folic.
Dupa cantitatea de vitamina D, de care ducem lipsa
aproape toti, ouale sunt pe locul doi dupa uleiul de
peste. In ou se afla combinatia optima de microelemente: fosfor, fier, cupru, mangan si cobalt, iar in
coaja - Ca si Mg.
Ouale contin si niste fermenti cu efect antimicrobian,
antiedemic si antiinflamator.
Dar asta nu inseamna ca de acum inainte trebuie sa
incepem ziua cu omleta, ou fiert sau ochiuri,
ca sa nu epuizam pancreasul si tractul digestiv, care
inca nu "s-au trezit".

Nutritionistii recomanda:
* Sa mancam ouale dupa ora 14, cand organismul
asimileaza mai bine nutrientii din ou, mai ales in
perioada septembrie-iunie, cand organismul are
nevoie crescuta de vitamine.
* Pentru intarirea imunitatii si imbogatirea organismului
cu vitamine si microelemente se prepara mancaruri
in care ouale se combina cu zarzavat, legume si
frunze verzi de papadie, trifoi, podbal, tei, artar
dulce si urzica.
* Pentru copii si tineri este util consumul zilnic de ou,
iar la varsta a treia sunt de ajuns 2-3 oua pe saptamana.
* Ca sa pastram nutrientii din ou si sa asiguram
asimilarea lor, ouale de gaina se tin pe foc un timp
scurt, pana se intaresc putin (omleta sau oua
fierte).
* Ouale crude nu sunt sterile.
Coaja lor are multi pori prin care respira viitorul pui,
dar si prin care microbii patrund inauntru.
De aceea se recomanda sa spalati bine ouale,
chiar si inainte de fierbere, ca sa preveniti
salmoneloza.

Vindecatorii recomanda:
Din mosi-stramosi ouale au fost folosite de romani atat
pentru vindecare, cat si pentru indeletniciri magice.
1. Pentru tratarea arsurilor, vracii de la tara amestecau
doua albusuri cu o lingura de ulei si o lingura de
frisca. Cu acest amestec se ungea locul afectat de
cateva ori pe zi.
2. Pentru tusea provocata de o raceala puternica se
amesteca bine 2 oua crude, 2 capatani de usturoi
pisate si 100 g de osanza topita.
Se frectioneaza cu alifia obtinuta talpile, apoi
gleznele si in continuare pana la genunchi, timp de
3 zile.

3. Furunculoza si abcesul se trateaza cu efect bun
folosind un "aluat" obtinut din 2 galbenusuri crude,
1 lingura miere de albine, 1/2 lingurita de sare si
putina faina.
Se obtine un amestec asemanator cu argila umeda.
Se modeleaza o turtita care se aplica pe furuncul
si se tine pana la spargerea lui, datorata antibioticului
natural din ou.
4. Pentru vindecarea ranilor si arsurilor se foloseste
si o alifie preparata din oua fierte tari.
Se scot galbenusurile din 5 oua si se prajesc in
100 g de unt topit sau untura, pana se obtine o
masa omogena, de culoare maro, cu care se ung
de doua ori pe zi locurile bolnave, ranile, ulceratiile,
arsurile etc.
Alifia se pastreaza la frigider, in sticluta de culoare
inchisa.
5. In tratarea psoriazisului se foloseste alifie care
contine albus de ou. Intr-un vas de sticla se
amesteca 5 linguri de vaselina curata, 1 lingura
crema de corp pentru copii, 1 lingura miere de
albine si un albus de ou.
Toate componentele se bat 20 minute cu furculita
sau se amesteca cu mixerul, pana se obtine un
unguent solid, care se va pastra in borcane inchise
etans, in frigider.
Locurile afectate se freaca cu alifia obtinuta, de 2
ori pe zi, un timp indelungat. In primele doua luni,
efectul nu se observa, iar apoi pielea se curata repede.
Pe locul afectat ramane o pata pigmentata diferit
de culoarea naturala, dar cu timpul pata dispare.
6. Pentru diminuarea durerii in articulatiile inflamate
se prepara un amestec din 2 linguri de sare si 1
ou. Ingredientele se bat bine, se intind pe o bucata
de tifon impaturit sau pe un prosopel de bumbac si
se infasoara articulatiile bolnave.
Pe masura ce pansamentul se usuca, se mai aplica
din amestec de 3-4 ori.
7. Persoanele cu ulcer stomacal sau duodenal pot
sa-si rezolve problema cu un amestec din 2 albusuri
de ou crude, 1,5 linguri miere de albine si 15 g de
unt.
Amestecul incalzit pe baie de aburi se bea cu 2 ore
inainte de ora obisnuita de trezire, dupa care se
mai sta in pat 2 ore, intai pe partea dreapta, apoi
pe spate si pe partea stanga.
Regimul dureaza 6 luni.
8. Pentru vindecarea ranilor, taieturilor, mai ales pe
degete, batranii folosesc si acum o metoda straveche.
Se sparge un ou crud, se desprinde de coaja
pielita alba si se infasoara taietura cu ea (pe partea
umeda).
Se panseaza cu o fasa de tifon.
Pielita se lipeste strans de deget dupa ce se usuca,
protejeaza rana de infectie si favorizeaza procesul
de granulare.
In functie de gravitatea problemei, se lasa pe deget
7-10 zile.

Leacuri cu coaja de ou
Au trecut timpurile cand se considera ca lipsa de
calciu provoaca numai rahitism la copii si osteoporoza
la batrani.
Cercetarile medicale au dovedit ca insuficienta de
calciu afecteaza sistemul cardio-vascular, provoaca
aparitia celulelor canceroase, nervozitate, scadere
de memorie, insomnie, iar la femeile aflate la
menopauza apar crampe la muschii pulpei.
Dar calciul din ou regleaza si procesul de crestere a
celulelor, tesuturilor, participa in procesul de metabolism,
este indispensabil in activitatea corecta a sistemului
nervos si in contractia musculara.
Calciul asigura coagularea sangelui si o imunitate
buna.

12 septembrie, 2018

l

SĂNĂTATE

21

El este elementul principal care asigura PH-ul corect
in organism.
Toate calitatile enumerate ne ajuta sa mentinem o
stare de sanatate buna.
Concomitent cu descoperirile medicale, farmaciile sau umplut cu tot felul de preparate de calciu, mai
ieftine si mai scumpe, dar numarul de bolnavi tot nu
scade, deoarece noi nu avem nevoie de orice fel de
calciu, avem nevoie doar de calciu organic, usor
asimilabil.
In natura exista doua feluri de asemenea calciu - in
corali si in coaja de ou.
Atata timp cat in Romania nu exista corali, ramane
sa ne indreptam atentia asupra cojilor de ou, care
contin aproape 90% din elementul-minune calciu.

Preparate din coaja de ou
* Cea mai simpla metoda de imbogatire a organismului
cu microelementul calciu este prepararea citratului
de calciu, obtinut din 2 g coaja pisata amestecata
cu 1 lingura suc de lamaie proaspat stors.
In varianta asta, calciul se asimileaza aproape in
totalitate si nu provoaca aparitia de pietre la rinichi
si in vezica biliara sau depuneri in articulatii si in
vasele sanguine.
Cea mai potrivita perioada pentru luarea citratului
este intre orele 19-20, deoarece calciul se asimileaza
mai bine pe timpul noptii.
Este bine ca toti oamenii peste 40 de ani, mai ales
femeile in perioada de premenopauza, sa consume
regulat, in mod deosebit iarna, citratul de calciu, nu
neaparat pentru profilaxia osteoporozei, dar mai
ales pentru intarirea tuturor sistemelor organismului.
* Pulberea de ou (obtinuta prin pisarea si cernerea
cojilor bine spalate) se da copiilor incepand de la
varsta de 6 luni, adolescentilor si neaparat femeilor
insarcinate.
O cura dureaza o luna, cu pauza de o luna.
Curele se repeta.
* Balsam din ou.
Li se recomanda persoanelor cu boli ale aparatului
locomotor, cardio-vascular, astm bronsic, parodontoza, exfolierea unghiilor, alopecie (caderea parului),
crampe musculare nocturne si insomnie.
Un borcan de 3 litri se umple cu oua de casa, dar
mai bine cu oua de prepelita bine spalate si uscate.
Peste oua se toarna suc de lamaie, ca sa fie cu 2
degete deasupra lor.
Borcanul se inchide cu capac de plastic si se lasa
2 saptamani la racoare.
Dupa dizolvarea cojilor, amestecul se agita energic
cu o lingura de lemn, in asa fel ca peliculele sa se
rupa.
Amestecul se strecoara prin sita, peliculele si bucatelele de coaja ramasa nedizolvata se arunca,
iar in lichid se adauga 250 ml coniac de calitate (in
loc de conservant) si, dupa dorinta, 200 g miere de
albine.
Se consuma cate o lingura, de 3 ori pe zi, cu 30
minute inainte de masa sau la 40-60 minute dupa
masa. Balsamul se foloseste cu succes si in caz
de fractura, deoarece ajuta la formarea rapida a
calusului osos.
Culoarea cojii nu are importanta, conditia principala
este ca ouale sa fie proaspete, de la gaini sau prepelite sanatoase, cel mai bine sa fie din gospodaria
proprie.
Efectul maxim se obtine daca se folosesc oua de
prepelita, care au o componenta mai bogata de
microelemente.

ATENTIE: ouale de rata, gasca sau de la pasarile
salbatice nu se folosesc pentru tratamente

totulpentrunoi.com
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ȘTIAȚI CĂ ...

• Filmul Avatar e făcut după cartea omonimă scrisă
de Lorin Fortuna acum vreo 7 ani
• Sughiţul trece dacă vă ţineţi mâinile în apă foarte
rece sau dacă vă înţepaţi lobul urechilor cu unghia
• O pisică în casă înseamnă scăderea tensiunii
arteriale şi – ca urmare -a riscurilor unei boli cardiace
• Un melc poate să doarmă fără întrerupere timp de
3 ani şi să nu moară de foame
• în Los Angeles există mai puţine persoane decât
automobile
• Cămilele au trei seturi de pleoape
• Știați că … liliecii întotdeauna vor zbura către
stânga când vor ieşi dintr-o peşteră
• Un strănut iese din gură cu o viteza de peste 965
km/h.
• TYPEWRITER este cel mai lung cuvânt care poate
fi scris folosind doar literele de pe un rând al
tastaturii de calculator
• Prima măsură de contracepţie folosită a fost folosirea
excrementelor de crocodil, de către egipteni in anul
2000 i.Hr.
• O femeie din Arabia Saudita poate obţine un divorţ
dacă soţul ei nu îi oferă cafea
• Femeile sunt cele care în 70% din cazuri introduc
acţiunea de divorţ
• Bobul de strugure este o mică bombă dacă îl pui în
cuptorul cu microunde
• Crocodilii înghit pietre, ca să capete greutate şi să
se scufunde mai adânc
• Plămânul drept primeşte mai mult aer decât cel
stâng
• Majoritatea maşinilor americane claxonează în
nota la
• Delfinii dorm cu un ochi deschis
• Când Beethoven se aşeza să compună muzică, îşi
turna apă cu gheaţă peste cap
• Limba Balenei Albastre cântăreşte mai mult decât
un elefant
• în 75% din familiile americane, femeile administrează
banii şi plătesc taxele
• Definiţia marketing-ului este reactualizată o dată la
5 ani
• Cel mai mare ochi este cel al caracatiţei. Diametrul
ajunge la 40-50 cm.
• Baobabul, care creşte în savanele africane, poate
trăi şi până la 5000 de ani
• Indira Ghandi a fost fiica a unui prim ministru,
mama a unui prim ministru şi ea insăşi prim
ministru
• în Parlamentul britanic, care numără 650 de
membri, sunt doar 400 de locuri. Cine întârzie
trebuie să stea în picioare.
• jocul de cărţi a fost inventat de chinezi în
1120
• O maimuţă a fost odată judecată şi
condamnată pentru că fumase o ţigară
în South Bend, statul Indiana
• în statul Kansas este ilegal să prinzi
un peşte cu mâinile goale
• Pentru a putea citi hărţi, trebuie să ai ceea
ce se numeşte „abilitate spaţială”, pe care
majoritatea bărbaţilor o au bine dezvoltată
spre deosebire de femei
• Femeile rostesc 8.000 – 9.000 de cuvinte pe
zi, iar un bărbat obişnuit între 2.000 şi 4.000 de
cuvinte.
• Unele paste de dinţi conţin antigel și majoritatea
sunt toxice
• Numele insulelor Canare din oceanul Pacific are
legătură cu căţeii şi nu cu canarii Numele latin este
INSULARIA CANARIA care înseamană insula
căţeilor.

• Cel mai rece loc permanent locuit este localitatea
Oimeacov (Rusia), pe valea fluviului Indighirka,
unde s-a înregistrat, în februarie 1964, temperatura
minimă absolută de minus 71.10 grade Celsius
• Deşertul unde s-a înregistrat cea mai lungă perioadă
secetoasă este Atacama, unde ploaia a revenit
după 400 ani
• Cea mai întrebuinţată legumă din lume este ceapa
• Bricheta a fost inventată înaintea chibriturilor
• în fiecare minut, Pământul este lovit de 6.000 de
fulgere
• La naştere, crevetele este mascul, apoi, pe măsură
ce creşte, devine femelă
• Elefantul este singurul animal cu 4 genunchi, şi toţi
urşii polari sunt stângaci
• în iarna anului 1932 a fost atît de frig încât cascada
Niagara a îngheţat complet
• 70% din oameni se tem mai mult de păianjeni
decât de moarte
• 111.111.111 x 111.111.111= 12.345.678.987.654.321
Sau: 11.111.111: 9=12.345.678…
• Fructele culese în orele de dimineață sau de seară
sunt mult mai gustoase decât cele culese la amiază
• Primul produs ce a avut cod de bare a fost guma
Wrigley’s
• Montpelier – Vermont este singura capitală de stat
american fără vreun McDonald’s
• Blugii Levi’s pot fi cumparăţi la automatele din
staţiile de metrou din Paris si că această companie
a finanțat partidul communist în USA.
• New York este singurul oraş din Statele Unite unde
peste 50% din populaţie nu deţine o maşină
• Măcăitul unei raţe nu produce ecou, şi nimeni nu
ştie de ce
• Caii comunică între ei folosind peste 100 de sunete
• Celulele moarte ale pielii constituie aproape 60%
din praful pe care îl ştergem de pe mobile
• Un studiu asupra a 200 000 struţi timp de mai bine
de 80 ani, nu arată nici un caz unde s-ar fi văzut
vreun struţ ascuns cu capul în nisip
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• Pleoapele crocodilului sunt transparente, astfel
încât atunci când se scufundă poate vedea prin
apă
• Cangurul este un animal care nu poate merge cu
spatele
• Știați că … O plăcintă se poate tăia în 8 bucăţi din
3 mişcari
• Munţii Carpaţi găzduiesc cele mai mari populaţii de
lupi, urşi bruni şi lincși din Europa
• În timp ce temperatura la umbră, ziua, este mai
joasă decat temperatura la soare, noaptea temperatura luminii de lună este mai joasă decat temperatura umbrei, dovadă că teoria conform căreia
lumina lunii este dată de reflexia soarelui este
falsă.
• Căscatul hipopotamului nu este un semn de adormire
sau plictiseală ci este de fapt un gest ameninţător
• în munţii Gara-Taz ( Kazahastan), într-o peşteră
care se află la 160 de metri adâncime, a fost găsită
o neobişnuită pădurice de brazi
• Simţul de miros al unei furnici este la fel de puternic
ca al unui câine
• Scaunul electric a fost inventat de un dentist
• Amprentele urşilor koala nu se pot distinge de cele
umane şi pot fi confundate la locul unei crime
• Numele întreg al Los Angeles este: El Pueblo de
Nuestra Senora la Reina de Los Angeles de Porciuncula
• Inima unei balene albastre bate doar de nouă ori
pe minut
• Cel mai vechi dicţionar cunoscut datează din anul
600 i.Ch. El a fost găsit în Mesopotamia și este
scris în limba akadiana, limba folosită de babilonieni.
• S-au înregistrat păsări de pradă care zboară la altitudini mai mari decât Everestul (8848m.)
• Cea mai zgomotoasă insectă este greierele African
ale cărui sunete depăşesc 100 de decibeli
• Prima femeie din Europa care a fumat a fost regina
Caterina de Medicis, pentru că a fost convinsă de
astrologi şi prezicători că tutunul îi va revigora
tenul
• Savanţii ruşi au descoperit, în Siberia, o salamandră
cuprinsă într-o platoşă de gheaţă în urmă cu 70 de
ani (?) care, după topirea gheţii, a revenit la
viaţă.
• Fiecare persoană are o amprentă unică a
limbii, aşa cum sunt şi cele ale degetelor
• Feniletilamina produce o uşoară stare
de visare şi este produsă de către creier
în momentul în care doi oameni sunt
îndrăgostiţi, iar aceeaşi substanţă se
găseşte şi în ciocolată
• Există o specie de muscă, Cephenomia,
al cărei zbor depăseşte viteza sunetului,
atingând 1300 de km/h
• Hipopotamii au ucis mai mulţi oameni
decât orice alt animal
• În 1987, American Airlines a economisit
$40.000 eliminând câte o măslină din fiecare
salată servită celor care stăteau la business
class
• Creșterea creierului se oprește în jurul vârstei
de 15 ani
• Întâmplările cele mai frecvente în vise sunt: căderile
Ele arată eşecurile repetate în desfăşurarea unor
acţiuni; activitaţi legate de locul de muncă sau de
şcoală; experienţele sexuale; persoana care doarme
se visează ca fiind urmărită sau atacată de cineva.
• Atunci când ne lovim într-un anume loc din zona
cotului resimţim o durere acută. Aceasta din cauza
faptului că pe aici trece nervul cubital, poziţionat
de-a lungul osului humerus. Se consideră că aceasta
ar fi o scurtă formă de paralizie.
internet
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Oameni cu mai multe vieţi

– Cercetările de ultimă oră ale psihologiei duc, adesea,
în zone greu de acceptat de o minte raţională. Este
şi cazul teoriei privind „transmisia” continuă a vieţii,
numele mai nou al „reîncarnării”, refuzată categoric
de „credinţele cărţii” (creştinism, iudaism şi islamism),
dar acceptată de religiile orientale şi susţinute de
cercetările unor savanţi ruşi şi americani –

Soţi în două vieţi
În ultimul deceniu al secolului trecut, cazul soţilor
Johnson a stârnit o adevărată senzaţie în fosta republică sovietică Belarus, ţinând zile în şir prima
pagină a ziarelor centrale. Povestea a început cu
Gerard Johnson, un locuitor oarecare al oraşului
Philadelphia, din Statele Unite, care, după ce absolvise
cursuri de psihoterapie prin hipnoză, a încercat să
demonstreze că sufletul omului se poate întrupa de
mai multe ori şi că anumite amintiri din vieţile
anterioare nu se şterg niciodată din memorie. Rezultatele studiilor au fost dincolo de toate aşteptările
sale!
Primele şedinţe de terapie prin regresie le-a efectuat folosindu-se ca subiect de soţia sa, Lidia. Adusă în stare de transă, aceasta a început să vorbească
într-o limbă necunoscută, povestind ceva ce părea
un eveniment tragic. Uluitor era faptul că vocea
Lidiei se transformase într-una gravă, masculină.
Femeia era în mod clar îndurerată, dar liniştită. Deodată, însă, s-a apucat cu mâinile de cap şi a
început să ţipe sfâşietor. Johnson a fost obligat
să o scoată imediat din starea de transă
izbutind cu greu să o liniştească. Temându-se ca terapia să nu aibă
un impact negativ asupra stării
sale psihice, cercetătorul a
ho tă rât ca subiectul
următorului experiment să
fie el însuşi. Introducându-se în stare de
hipnoză, Gerard Johnson a în ceput, de
asemenea,
să
vorbească într-o
limbă necunoscută,
dar spre deosebire
de Lidia, vocea sa
era una tipic feminină.
Ambele şedinţe de
hipnoză au fost înregistrate pe bandă audio
şi, ulterior, supuse
atenţiei mai multor experţi.
Cercetătorii care le-au analizat au rămas năuciţi: cei doi
soţi vorbiseră în aceeaşi limbă,
bielorusa. Lidia şi-a rostit numele
ca fiind „Viktor” şi a povestit că era
„căsătorit” cu o anume „Wanda”, iar profesorul Johnson îşi spunea „Wanda”, femeia
care îl avea ca soţ pe „Viktor”.
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Amândoi au istorisit că muriseră în aceeaşi zi, pe 22
martie 1943, arşi de vii. Intrigat peste măsură, Gerard
Johnson şi-a făcut de îndată bagajele, s-a suit în
avion şi a aterizat în capitala Bielorusiei, la Minsk. A
început să scotocească prin ziarele şi documentele
vremii, şi nu zadarnic. Foarte repede, americanul a
descoperit că această dată a rămas în istoria naţională
a Bielorusiei ca fiind una cumplită, întipărită în
memoria colectivă drept „masacrul de la Hatîn”. Era
în timpul celui de al doilea război mondial, când întro zi, un detaşament punitiv, format din colaboraţionişti nazişti a pătruns în localitatea Hatîn, masacrând toţi locuitorii aşezării, drept represalii pentru
susţinerea pe care sătenii o acordaseră partizanilor
în lupta împotriva trupelor Germaniei naziste. Toţi
oamenii, de la copii în faşă şi până la vârstnici, au
fost înghesuiţi într-un hambar, uşile au fost zăvorâte
şi clădirii i s-a dat foc. Între victimele cumplitei văpăi,
peste 70 la număr, erau copii sub 14 ani!
În arhive, pe lista neagră a celor ucişi, Gerard Johnson a descoperit numele a doi locuitori: Wanda şi
Viktor Iaskevici, tineri de 20 de ani, după câte se
pare, proaspăt căsătoriţi. Erau aceleaşi nume pe
care Gerard Johnson şi soţia sa Lidia le rostiseră în
timpul şedinţei de hipnoză! Pentru psihiatrul american
nu mai exista nicio urmă de îndoială: în anii ’40 ai
secolului trecut, el şi cu Wanda fuseseră tot soţ şi
soţie!

Gerard Johnson a publicat studiul său atât în revistele
de specialitate ruseşti, cât şi în cele americane, şi
povestea de dragoste care a traversat veacul a impresionat sute de cititori. Ulterior, cercetătorul american
a dezvăluit încă un lucru, cu adevărat uimitor: soţia
lui, Lidia, suferea încă din fragedă pruncie de pirofobie,
o frică copleşitoare şi inexplicabilă de flăcări. Lucrurile
deveniseră, acum, clare, teama de foc a Lidiei nu
avea altă cauză decât faptul că în memoria ei se
întipărise profund evenimentul tragic ce avusese loc
în viaţa anterioară!
„Cicatricile” vieţilor anterioare
Psihiatrul american
Ian Stevenson

Oricât ar părea de
fantezistă, ideea trecerii
dintr-o viaţă în alta a fost
formulată şi de psihiatrul
american Ian Stevenson,
profesor la Universitatea de Medicină din Virginia,
recunoscut în întreaga lume pentru studiile sale
ample asupra fenomenului. După 40 de ani de
cercetări, după ce a realizat mii de experimente prin
metoda regresiei, profesorul Stevenson a ajuns la
concluzia că emoţiile, amintirile, afecţiunile şi chiar
rănile şi cicatricile de pe corpul uman se pot transmite
dintr-o viaţă în alta. Subiecţii săi au fost în marea
majoritate copii, căci, conform ipotezei sale, copiii
cu vârste cuprinse între patru şi maximum
zece ani au o memorie care se activează
spontan, reuşind să ofere informaţii
detaliate din alte vieţi. La începutul
anilor ’60, teoria sa a fost
respinsă total de către majoritatea oamenilor de ştiinţă,
dar treptat, profesorul
Ste venson a de monstrat că aşa-numitele „fantezii” ale
copiilor supuşi studiului nu sunt simple
po veşti,
ci
întâmplări cât se
poate de reale.
În cartea intitulată
„Reîncarnare şi biologie” (Rein car nation and Biology),
publicată în anul 1997,
psi hia trul american
relatează, printre altele,
cazul unui băieţel indian
în vârstă de şase ani, care,
în mod uimitor, îşi amintea în
nuanţe vii amănunte dintr-o altă
viaţă. Încă de când avea trei ani,
copilul povestea neîncetat despre faptul
că locuise în munţi, împreună cu mulţi fraţi.
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Adesea, spre surprinderea părinţilor, spunea că
semnul din naştere ce îl purta pe piept, în zona
inimii, îl arde. Îşi amintea că era strigat pe numele
de Agni, că avea vopsit pe frunte un cerc roşu, că
purta straie aurii şi un turban în jurul capului. Introdus
în stare de hipnoză de profesorul Stevenson, băiatul
descrisese până în cele mai mici detalii locul unde
trăise. Urmând indicaţiile geografice ale copilului,
savantul american a pornit într-o incursiune pentru a
depista dacă informaţiile relatate erau reale sau inventate. Astfel, Stevenson a descoperit că băiatul
vorbea despre o mânăstire de călugări din munţii
Antara Gange, situată în regiunea Karnataka, din
sud-vestul Indiei. Ajungând la templu şi obţinând
acordul călugărilor de a cerceta arhivele, Stevenson
a descoperit că, într-adevăr, în urmă cu 30 de ani, în
mânăstire existase un călugăr cu numele de Agni şi
că acesta murise în urma unui infarct!

Wanda, pe vremea când
era rusoaică din Belarus.
Fotografie descoperită de
Gerard Johnson
Povestea lui Agni nu este
o excepţie. În studiile sale,
Ian Stevenson prezintă
zeci de cazuri în care
diverşi copii povestesc
despre accidente pe care
le suferiseră în viaţa
anterioară, ale căror urme
erau dispuse în aceeaşi zonă a corpului, în viaţa
actuală. „Am analizat cazurile mai multor copii născuţi
cu membrele deformate sau chiar fără degetele de
la mâini sau de la picioare, care susţineau că îşi amintesc cum fuseseră ucişi, într-o viaţă anterioară, şi
cum degetele sau mâinile le fuseseră tăiate. În peste
50% dintre aceste cazuri am reuşit să verific informaţiile
oferite de copii şi am descoperit, eu însumi şocat, că
erau cât se poate de reale! Îmi amintesc, de pildă,
de băieţelul turc care povestea că fusese împuşcat
în cap. În viaţa actuală, urechea sa era deformată,
amintind destul de fidel de gaura unui glonte. Conform
registrelor medicale pe care am reuşit să le depistez
şi să le studiez, într-adevăr, în urmă cu 20 de ani, un
bărbat care se potrivea perfect cu descrierea băieţelului
turc fusese împuşcat letal, în zona craniului”, relata
Ian Stevenson. În concluzie, spune savantul american,
nu este exclus ca în multe cazuri, tulburările psihice
sau bolile să parvină dintr-o viaţă anterioară. „O
coloană vertebrală curbată din naştere ar putea să
fie semnul că într-o viaţă anterioară omul a fost rănit
grav în spate, spre exemplu, în timpul unei bătălii.
Frica de întuneric s-ar putea explica prin faptul că
omul a murit noaptea sau într-o peşteră sau într-un
tunel. Fobia de reptile ar putea avea ca explicaţie o
moarte anterioară survenită în urma aruncării în
groapa de şerpi veninoşi. Se cunoaşte faptul că
această metodă îngrozitoare de execuţie era des
întâlnită în Europa Evului Mediu”, susţine psihologul
Leonid Kozlov, directorul „Centrului de terapie prin
regresie” de la Moscova. „Potrivit relatărilor pacienţilor
mei, unii dintre ei au trăit în perioada Evului Mediu.
În această perioadă, în toată Europa s-au petrecut
evenimente cutremurătoare.

Mulţi oameni erau ucişi, torturaţi, aruncaţi de pe
stânci. Astfel, în viaţa următoare, în mod straniu,
încă din primii ani ai copilăriei, omul se teme de înălţime, de exemplu, şi nu înţelege de ce!” Potrivit profesorului rus, în sufletul celui executat se întipăreşte
atât de profund groaza, încât în viaţa viitoare omul
va trăi cu ea. Deşi încă controversată, metoda
terapiei prin regresie este astăzi folosită în multe clinici din lume, pentru anihilarea stărilor patologice de
nelinişte, de frică obsedantă, nejustificată.
„Moştenirile” Samsarei

Psihologul rus
Leonid Kozlov

Adepţii teoriei transmigraţiei sufletului, denumită
în religiile orientului samsara – roata renaşterilor,
susţin că nu doar
anxietăţile, tulburările,
afecţiunile fizice sau semnele din naştere pot fi purtate de-a lungul veacurilor,
dintr-o viaţă în alta, dar şi genialitatea poate fi
„moştenită” dintr-o existenţă anterioară. Potrivit unor
ipoteze, „copiii indigo” (dotaţi cu o inteligenţă
superioară) sunt printre aceia care în viaţa anterioară
au acumulat cunoştinţe atât de înalte şi au dezvoltat
abilităţi atât de ample, încât aceste capacităţi s-au
integrat profund în natura lor. Astfel, când se reîntrupează într-o nouă viaţă, în memoria lor sunt deja
întipărite abilităţile extraordinare din viaţa precedentă.
Spre exemplu, Wolfgang Amadeus Mozart, deşi
provenea dintr-o familie de muzicieni, şi talentul său
fabulos ar fi putut fi explicat prin moştenirea genetică,
credea cu tărie că fusese muzician şi în vieţile
trecute şi că măiestria sa era o concentrare a
abilităţilor acumulate într-o serie de vieţi precedente.
„Acceptând posibilitatea reîncarnării, se poate susţine
că un asemenea copil, cum a fost Mozart, care la
vârsta de cinci ani deja compunea piese pentru
pian, este «moştenitorul» abilităţilor, talentului şi
chiar geniului din vieţile precedente. În cercetările
mele, am întâlnit zeci de copii care, cu siguranţă,
purtau asemenea capacităţi, transferate din viaţă în
viaţă, de-a lungul veacurilor”, afirmă profesorul Ian
Stevenson.

Interviu sub hipnoză
Un asemenea caz fenomenal este şi cel al lui Vili
Melnikov, omul care vorbeşte o sută de limbi străine.
În tinereţe, Vili a suferit un accident grav la cap, în
urma căruia, din memoria sa au ţâşnit brusc cunoştinţe uluitoare, informaţii nebănuite, abilităţi pe care,
anterior, nu le deţinea. „M-am trezit deodată vorbitorul unor limbi de care nici măcar nu auzisem până
atunci. La început erau doar nişte ecouri, ca din trecut, ce răsunau din când în când în mintea mea.
Erau cuvinte de neînţeles, frânturi de poezii, fragmente de texte în limbi ce păreau de mult moarte.
Treptat, totul a început să capete sens, şi asupra
mea a năvălit o avalanşă de cunoştinţe. Acum, pot
chiar compune poezii în mai multe limbi rare, exotice”,
mărturisea Vili Melnikov, la câţiva ani după „accident”.
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Speriat că toate acestea nu sunt decât rodul unei
tulburări psihice, el a cerut opinia mai multor medici
psihiatri. Toţi au ridicat nedumeriţi din umeri şi l-au
sfătuit să se adreseze unor experţi în lingvistică.
Aşa a ajuns tânărul poliglot la Universitatea de Stat
din Moscova, la catedra de Limbi Străine. Supus
mai multor teste lingvistice, profesorii universităţii au
rămas uluiţi: Vili, într-adevăr, avea cunoştinţe din
limbi şi dialecte străvechi, unele aproape necunoscute.
„În afară de limbile de circulaţie internaţională, precum
engleza, franceza, italiana, spaniola, pe care le
vorbeşte aproape perfect, Vili Melnikov are cunoştinţe
din limbi dispărute, sanscrită, ebraică, slavonă, dar
şi din limbi mai puţin cunoscute de majoritatea oamenilor, ca limbile uralice, limbi africane, diverse
dialecte ale limbilor indiană şi chineză. Urmărindu-l,
pot spune cu siguranţă că este un geniu! Nu ştiu la
ce surse ale trecutului său s-a conectat, dar cunoştinţele
pe care le deţine sunt absolut uluitoare!”, afirma
Dina Nikuliceva, profesor doctor în filologie.

Vili Melnikov omul care
vorbeşte 100 de limbi
străine
În ultimii ani, despre Vili
Melnikov s-au scris zeci
de articole şi s-au realizat
mai multe filme documentare. Majoritatea
specialiştilor care l-au
cunoscut şi i-au testat
abilităţile au fost înclinaţi
să accepte ca singură
explicaţie ipoteza potrivit căreia Vili, în mod neobişnuit, a reuşit să îşi activeze memoria vieţilor trăite
anterior. Aşa cum explica profesorul Leonid Kozlov,
„Pe parcursul veacurilor, sufletul îşi schimbă îmbrăcămintea, trupul – această coajă pieritoare, dar în
conştiinţa sa rămân zăvorâte informaţiile şi cunoştinţele acumulate pe parcursul ciclului său de naşteri. Sufletul se tot reîncarnează, până când ajunge
la un anumit nivel spiritual. Uneori, aceste „amintiri”
revin în conştient, alteori nu. Cel mai probabil însă,
talentele, obiceiurile, legăturile interumane nu sunt
deloc aleatorii, ele au fost programate cu mult înainte
ca o fiinţă să renască într-un nou trup.”
Adversarii teoriei reîncarnării susţin că memoria este
un mecanism nestatornic, care poate, uneori, păcăli,
iar aşa-zisele „amintiri” din vieţile trecute nu sunt
decât nişte plăsmuiri. Dacă este adevărat, cum se
poate explica fenomenul acela de „lucru trăit”, acea
„senzaţie” că te-ai mai confruntat, cândva, cu o
situaţie identică, că ai mai fost o dată în acel loc?!
Cum se poate explica faptul că unii oameni se
trezesc peste noapte deţinând cunoştinţe şi abilităţi
pe care anterior nu le aveau?! Poate că omul nu îşi
aminteşte în mod conştient existenţele sale anterioare,
dar urmele adânci lăsate de experienţele trecute
persistă şi uneori licăresc ca din neant. Este foarte
posibil ca sufletul nostru să fie mult mai împletit în
trecut decât ne putem imagina!

www.formula-as.ro
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Just for Clu(bmen)

de: Nicolae Oana
ORIZONTAL:

1) Ingredientul întaririi e praf si pulbere – Faina
percepere de fina pricepere.

2) Potolit ca pestele – Aranjament organizatoric la ordine.

3) Tinuta strâns de guler – Felul sigur de a-ti
lua vorba înapoi.

4) Impactul rasunator al aglomerarii precipitate
– Vin, negresit, cu efect întepator.

5) Trupe din teatrul supus generalului – Locul
actiunii în sfera reprezentarii.

6) Oul lui Columb în umatate de lume! – Cuvântul dat de Tauri, Berbeci si Capricorni –
Intra la rând în tura finala.

7) Bun când e vorba de gratitudine – Întors pe
dos e facut pilaf(!).

8) Esenta vietii în compunere savanta – Servitoare de necesitate si oportunitate.

9) Ratacit în nesupunere – lnclus pentru
ne(de)terminare în clasa natângilor.

10) Trasul adapostului vremelnic – O conditie
de a fi stearsa.

11) Amestecul restului pentru cubul de lemn(!)
– lndispensabil când faci curte la tara.

R>SUL CA R>S

10 minute de râs echivalează cu două ore de somn
Platon spunea: "Până şi zeilor le plac glumele".
În Coran se spune: "Cel care îşi face prietenul să
râdă merită să se ducă în Rai".
Iar începând cu secolul al XIV-lea, chiar şi comunitatea
medicală recunoaşte puterea vindecătoare a râsului.
Cercetarea intensa asupra "terapiei prin râs" a început
în momentul în care Norman Cousins a publicat un
articol în Jurnalul englez de medicină în 1976.
În 1979 acest articol a devenit primul capitol al cărţii
Anatomia bolii, în care menţiona că în 1964 a fost diagnosticat cu boala spondylitis (inflamaţia acută a
şirei spinării), cu şanse 1 la 500 de recuperare.
Realizând faptul că gândurile negative şi atitudinea
negativă pot duce la boală, el şi-a dat seama că atitudinea pozitivă poate avea efect contrar. Aşa că a
plecat din spital şi a stat într-un hotel unde a luat
doze mari de vitamina C şi s-a uitat permanent la
comedii şi emisiuni umoristice, inclusiv gen Camera
ascunsă. A aflat că 10 minute de râs
echivalează cu 2 ore de somn
fără dureri.
Prin asta a dovedit că râsul
este cel mai bun medicament şi a demonstrat
relaţia dintre trup şi suflet.
William Fry, profesor de
psihiatrie la Universitatea
Stanford, subliniază că
un copil la grădiniţă
râde în medie de 300
ori pe zi.
La vârstă adultă,
media scade la 17
ori pe zi.
De unde această
diferenţă?

Luăm viaţa prea în serios? Nu ar fi cumva timpul să
învăţăm să ne relaxăm? Cărţile de dezvoltare personală
spun să nu încetăm să râdem pentru că îmbătrânim,
ci îmbătrânim pentru că încetăm să râdem.
Cele cinci simţuri ale noastre nu sunt suficiente
pentru o viaţă ideală.
Trebuie să ne folosim cel de-al şaselea simţ: simţul
umorului. Umorul nu se referă numai la a spune
glume, ci este un mod de a vedea viaţa.
Putem râde de greşelile şi suferinţa noastră.
Şi putem fi sinceri în legatură cu viaţa noastră fără a
o lua prea în serios.
Beneficiile râsului sunt nenumărate. De aceea ar fi
extraordinar să facem eforturi să râdem pe parcursul
zilei.
Şi desigur, să râdem cu oamenii, nu de oameni.
Să râdem de ce fac oamenii, nu de ce sunt ei. Să
râdem nu numai ca să ne uşurăm greutăţile noastre,
ci să-i ajutăm şi pe cei din jur să treacă mai uşor
peste
greutăţi.

VERTICAL:

1) Sustine cu tarie principiul potabilitatii – Sârbul întors la stilul sau de înot(!).
2) Unu cu trei oua!! – Motivatie de capetenie
ca... pretext al actiunii.
3) Însusirea Celui de Sus – Existenta confiscata de extrema dependenta.
4) Veste (despre) ce se poarta în showbiz –
Moneda comun(itar)a introdusa în teuri!
5) Canin orientat spre vânatoare – Ne sta tuturor în gât.
6) Cel mai mic numar românesc – Maimuta
necodata, adica fara coada de maimuta –
Un zeu în frac iese afara!
7) Dusmaneala aidoma gratulatiunii – Trecerea
dincolo prin dopul din gât.
8) Pot cauza decesul anterior, ultimul la 7 –
Maresal(!) purtat pe umeri (pl.).
9) Mârlan fara caciula, încurcat în mobila terasei – Datul înapoi în caz de revenire.
10) Schimbarea la fat,a pe post de disimulare
– Se cânta de Înaltare (pl.).
11) Închipuiri ridicate peste orizontul asteptarilor – Intrat, cu pre(dis)pozit,ia init,iala, pe
dos!!

Beneficiile râsului
1. Când râzi de tine, îi dezarmezi pe cei care vor să
râdă de tine şi eviţi posibile confruntări.
2. Râsul dizolva tensiunile, stresul, anxietatea, iritaţia,
mânia şi depresia. După o repriză de râs,
experimentăm o stare de bine extraordinară.
Şi să ne aducem aminte un lucru: dacă nu poţi să
râzi pe seama unui lucru, nu poţi trăi cu acel lucru
în viaţa ta.
3. Cercetarile medicale au demonstrat că râsul
întăreşte sistemul imunitar. Studiul comportamentului
şi al felului în care creierul afectează sistemul
imunitar se numeşte psihoneuroimunologie.
Deşi încă la început, această ramură a medicinei
începe să câştige teren în încercările de a înţelege
relaţia dintre minte şi corp.
4. Râsul reduce durerea prin eliberare de endorfine,
care sunt mai puternice decât cantitatea echivalentă
de morfină.
5. Umorul ajută la integrarea celor două emisfere ale
creierului: emisfera stângă este folosită pentru descifrarea bancului, iar emisfera dreaptă interpretează
dacă bancul a fost sau nu amuzant.
6. Râsul adaugă savoare vieţii.
7. Simţul umorului atrage după sine mai multă productivitate, mai multă comunicare şi un joc de
echipă mult mai eficient.
8. Tuturor ne plac persoanele care ne fac să râdem.
Cu cât împărtăşeşti mai mult din simţul umorului,
cu atât vei avea mai mulţi prieteni.
9. Umorul este echilibrul pentru momentele grele.
10. Râsul este echivalent cu exerciţiile fizice (în
cantitate mică).
E ca un masaj al tuturor organelor corpului.
11. Simţul umorului te ajuta să accepţi inevitabilul, să
faci faţă provocărilor şi să ieşi din orice situaţie
zâmbind.
Ziua în care nu ai râs este o zi pierdută. Nu aştepta
să te îmbolnăveşti ca să practici terapia prin râs!
Începe astăzi prin a te uita la comedii, prin a citi cărţi
amuzante şi prin a schimba glume cu membrii familiei,
prietenii sau colegii.
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• Ciclul barbatilor (si ei au ciclu)
La 20 de ani le plac toate femeile
La 30 de ani le mai place doar o femeie
La 40 de ani le plac iar toate femeile, in afara de
una
La 50 de ani ramân doar cu cea pe care o placeau
la 30.

• Se spune ca intr-un sat din Vaslui traia un taran de
140 de ani cu sotia lui. Se duc ziaristii sa-l vada si
mare le e surpriza cand dau peste un om in putere.
- Cum ai reusit, bade, sa te mentii asa?
- Revolutia victorioasa din 1989...
- Lasa, bade, politica! Ce-ai mancat, ce-ai baut?
- Revolutia victorioasa din 1989...
- Lasa, bade, astea! Cate femei ai avut, cati copii
ai facut?
- Revolutia victorioasa din 1989...
- Asta e sonat! Hai sa-l lasam sa zica ce vrea!
- Revolutia victorioasa din 1989 a adus la noi in primarie un idiot care mi-a gresit data nasterii cu 100
de ani...

• Patru doamne se intilnesc la reuniunea de 30 de
ani. Una din ele se duce sa ia mincare in timp ce
celelalte trei incep sa vorbeasca de cit de bine situati sint baietii lor.
Prima zice ca baiatul ei are strudii economice si a
devenit bancher; este atit de bogat ca i-a dat cadou
celui mai bun prieten al lui un Ferrari.
A doua zice ca baiatul ei a devenit pilot si are acum
propria lui companie aeriana ;este atit de bogat ca
i-a dat celui mai bun prieten al lui un jet.
A treia zice ca baiatul ei e inginer constructor si are
compania lui de constructii; este asa de bogat ca ia facut celui mai bun prieten al lui cadou un castel!
Cea de-a patra lady se intoarce cu farfuria plina si
le intreaba despre ce discuta atit de animat.
Ele ii raspund ca discuta despre succesele de viata
ale fiilor lor si o intreaba si pe ea de baiatul ei.
Ea le spune ca fiul ei e homosexual si lucreaza intrun bar al homosexualilor. Cele trei doamne ii spun
ca ea trebuie sa fie tare dezamagita ca baiatul ei na avut success in viata.
"Ah nu, baiatul meu o duce foarte bine".
"De ziua lui a primit cadou un Ferrari, un jet si un
castel de la trei prieteni ai lui".
Celelalte trei doamne au lesinat...

• Am răcit. Am cumpărat niște medicamente și citesc
prospectul: efecte secundare - somnolență, dureri
oculare, zgomot în urechi, nervozitate, insomnie,
crampe, gură uscată, vărsături, depresie, gastrită,
diaree, constipație, migrenă…
Stau și mă gîndesc – răceala asta a mea, in cateva
zile, o să treacă de la sine, nu-i asa?

• Azi-dimineață nevastă-mea a început să urle la
mine:
– E numai vina ta!
– Dar ce-am făcut?!
– Lasă-mă un minut să mă gândesc, abia m-am
trezit.

• - Costele, pe unde ai umblat?
- Am fost la o clinică unde îți taie cheful de fumat.
- Păi eu văd că fumezi!
- Da, dar fără chef.

• Maria culege cireşe cocoţată în pom, cand vine Ion
şi îi ia scara:
- Ei, Mărie, ia acuma să-mi zici cu ce te dai tu jos?
Maria, roşind:
- Cu Deo-Intim, ma Ioane!...
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• Bancuri bacalaureat 2018
1. „O știu pe Nichita, nu știam că o cheamă și
Stănescu… Probabil între două cafteli mai scrie și
poezii.
2. Eminescu a fost poet doar cât a trăit. În rest nu știu
ce meserie avea.
3. Dacă Arghezi scria o poezie, Ion Barbu scria alta
diferită, ca să nu-i confunde lumea.
4. Poeții nici ei nu știau ce scriu, de aceea suntem
întrebați mereu ”Ce a vrut să zică autorul ?”
5. Poezia patriotică este cea în care ne arătăm
dragostea de țară și ura față de dușmani. De aceea
maneaua este poezie patriotică.
6. Ștefan Augustin Doi Nași a scris ”Mistrețul cu dinți
de argint” în care la sfârșit el moare , dar porcu
scapă.
7. Baltagul e un fel de topor cu care babele își căutau
soții prin pădure .
8. Tudor Arghezi și-a luat numele de la râul Argeș,
deci este un poet acvatic. În schimb, Ion Dunăreanu
este poet Fluvial.
9. În Luceafărul poetul arată cât de proastă e femeia
care refuză un super gagiu nemuritor și rece pentru
un ospătar muritor și cald.
10. După titlu, poezia ”Zdreanță” pare să fie despre o
curvă , dar știu precis că este un câine care punea
botul la ouă.”
• Iţic şi Ştrul se prezintă în faşa rabinului. Iţic îi spune:
- Rabbi, am o dispută cu Ştrul. Lămureşte-ne.
Spune-mi, negru e culoare?
Se uită rabinul în Talmud şi îi spune:
- E culoare. În Talmud scrie că trebuie să te îmbraci
în negru cînd moare cineva.
- Dar albul e culoare?
- Da, în Talmud zice că mireasa se îmbracă în alb.
Iţic, adresîndu-se lui Ştrul:
- Ai văzut că televizorul pe care ţi l-am vîndut era
color?

• Pe o şosea intens circulată din Oltenia, cu puţin
înainte de ivirea zorilor, un echipaj de la Rutieră
opreşte o Dacie care târa după ea o remorcă goală.
- Sunt sergentul Popică, vă rog să prezentaţi actele.
De unde veniţi?
Şoferul: - Am fost prin Ardeal cu nişte lubeniţă.
Soţia, din dreapta: - Şi... pepeni, şi doi saci de ardei!
Şoferul, predând actele: - Am avut viteză?
Soţia, din dreapta: - Sigur c-ai avut, bă, Niki Lauda,
c-o ţii numa' la blană, de ce crezi tu că te opri
domnu' ofiţer?
Agentul: - De fapt, v-am oprit ca să vă atrag atenţia
că farul din dreapta nu funcţionează, iar acum observ că geamul de la semnalizare e spart.
Şoferul: - Îmi pare rău, nu ştiam... l-o fi lovit careva
prin piaţă.
Soţia, din dreapta: - Nu ştiai, pe dracu'! Că mă baţi
la cap d-astă iarnă ca să-ţi dau bani să-l schimbi,
de parcă la noi se cacă măgaru' bani!
Agentul, în şoaptă, înapoind actele: - Da' v-ajută
soţia...
Soţia, din dreapta: - L-ajut, dom' ofiţer, cum să nul ajut, da' numa' când e beat, că când e treaz, de
ce să mă bag...
• Mintile ilustre discuta idei, inteligentele medii discuta evenimente, iar mintile reduse ii discuta pe altii.
• "Tânar aratos, situatie materiala exceptionala, post
de mare raspundere, relatii bune, doua masini, vila
in Caraibe. Nu caut nimic, doar ma laud."

• "Tânara draguta, blonda, sexy, fara obligatii, 90-6090, picioare 1.70 m, plina de viata, patimasa, exotica, misterioasa, amatoare de senzatii tari, vând
camion.“
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7 semne care atestă că
personalitatea ta este atât de
unică, încât pe unii îi sperie

Personalitatea ta este unică – Simți vreodată că
oamenii să te trateze diferit? Vor să-ți spună ceva,
dar preferă să tacă.
Nu se tem de tine. Le este doar dificil să îți vorbească!
Vezi, personalitatea ta este atât de unică încât nu
poți să fii încadrat într-o anumită categorie.
Și majoritatea oamenilor folosesc “stereotipiile” pentru
a comunica cu succes cu ceilalți.
Cu alte cuvinte, ei pur și simplu nu sunt pregătiți să
se ocupe de complexitatea, profunzimea și capacitatea
de a gândi singuri.
Acest lucru este intimidant pentru unii oameni,
deoarece nu știu ce să facă atunci când sunt în jurul
tău.
Dacă crezi că te regăsești în aceste definiții, iată
care sunt cele 7 semne despre care vorbeam!

1.Nu lași teama să îți conducă viața
Copiii nu se tem. Este nevoie de ani de condiționare
pentru a-i face să înțeleagă de ce anume trebuie
să le fie frică.
Din fericire, unii dintre acești copii cresc și se
transformă în adulții care se bucură de vieți fără
temeri. Tu ești un astfel de adult!
Dacă ești acea persoană care poate lua decizii
fără frică sau fără să fie controlat de frică, este
posibil ca oamenii să te creadă nebun sau ciudat.
Este greu să descrii oameni de genul acesta și,
prin urmare, este greu să te înfrunți cu o întreagă
planetă de oameni care se tem să se miște într-o
altă direcție.

2. Nu bârfești
În cazul în care bârfa nu este problema ta, probabil
că nu te implici prea tare în discuții în care sunt
bârfite anumite persoane.
Desigur, nu vrei să faci pe nimeni să se simtă
ciudat, însă preferi să nu vorbești despre oameni,
mai ales dacă nu sunt de față.

3. Nu petreci prea mult timp vorbind despre tine
Un lucru care te face diferit de alți oameni este
acela că nu vorbești mereu despre tine.
Îți place să înveți de la alții și să auzi despre
aventurile vieților lor. Pentru tine alții te inspiră și
nu ești prea lăudăros cu reșitele tale. În plus, oferi
celor mai mulți oameni ceea ce vor: o șansă de a
străluci.
4. Nu lași pe nimeni să îți coordoneze viața
Pentru că te cunoști bine și știi cu exactitate ce îți
dorești de la viață. Nu cauți surse externe de
energie sau de atenție, și asta înseamnă că nu ești
asemeni multor altora.
5. Nu acceptați ignoranța
Din păcate, oamenii sunt mult mai ignoranți decât
ar recunoaște-o, chiar dacă văd acest lucru la ei
înșiși. În cazul tău, acest lucru face ca unele
conversații să devină inconfortabile atunci când
trebuie să-i spui cuiva să deschidă ochii într-o
anumită situație.
Tu crezi că nu există nicio scuză pentru ignoranță,
așa că nu o vei accepta în viața ta.
6. Nu cauți atenția celor din jur
Tu îți atragi energia din interior și găsești epuizant
modul în care oamenii cer atenție constantă de la
cei din jur.
Respecți faptul că suntem cu toții diferiți, dar tu nu
simți nevoia să existe o persoană care să ateste
că ești bun sau să îți califice viața.

7. Cauți oportunitatea în nesiguranță
În timp ce majoritatea oamenilor s-ar enerva dacă
ar sta într-un blocaj rutier, tu îți păstrezi calmul și
vezi cum ai putea să fructifici timpul.
Tu crezi că nu ai atinge niciodată adevăratul
potențial dacă ai fi nervos. Ești cu adevărat un om
unic!
De asemenea, trebuie să înțelegi și că cei din jur vor
continua să te creadă ciudat, însă tu știi asta deja,
nu?
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Secretele femeilor roșcate
de care nici ele
nu sunt conștiente!

Știați că femeile roșcate, chiar dacă constituie doar
2% din populația lumii, sunt considerate cele mai frumoase și mai atrăgătoare? Primul care a remarcat
acest lucru a fost Augustine Galopin în anul 1886,
când a afirmat că acestea miros a ambră și a pământ.
Iată ce calități incredibile au aceste femei…

Considerate vrăjitoare în trecut
În mitologia greacă s-a crezut că oamenii cu părul
roșu se vor transforma în vampiri, după ce mor, iar
egiptenii vechi au afirmat mereu că cei cu părul
roșcat sunt aducători de ghinion. Totodată, în Evul
Mediu, părul roșu a fost văzut ca o culoare a diavolului,
iar în timpul inchiziției spaniole, aceste persoane au
fost considerate vrăjitoare și arse pe rug.

Rezistență la durere
În zilele noastre, persoanele cu părul roșcat sunt dea dreptul fascinante, un procent de 30% din reclamele
comerciale folosind actori persoane roșcate. Oamenii
de știință au afirmat că sunt mult mai rezistente la
anestezie dar și la durere în general.

De asemenea, persoanele roșcate au nevoie mai
puțină vitamină D ca altele. Și asta, pentru că aceștia
pot să producă singuri acest tip de vitamină. Totodată,
un studiu făcut la Universitatea Oslo a demonstrat că
roșcatele dar și roșcații aproape că nu simt durere
când sunt înțepați cu un ac. De asemenea, persoanele
cu părul roșcat simt mult mai mult schimbările de
temperatură ca ceilalți.
secretele.ro
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Cele mai infidele zodii!

Infidelitatea este o realitate pe care o condamnăm
sau nu, dar care de multe ori ne poate lua prin surprindere.
Mai mult bărbaţii şi mai puţin femeile (sau poate
viceversa) au, în timp, o uşoară predispoziţie de a
căuta noul sexual şi emoţional. Decizia de a accepta
sau nu infidelitatea ca pe un mod de viaţă aparţine
fiecăruia în parte, dar azi vorbim strict despre
predispoziţia spre a fi infidel. Pe lângă tot felul de
studii care au analizat statistic, sociologic, psihic
înclinaţia spre înşelat, mai există un "barometru" ce
ţine de influenţa astrală.
Adică, unele semne zodiacale te fac mai predispus
la "a da frâu liber" dorinţei de a experimenta în afara
unei relaţii sau chiar a unei căsătorii.
Ca să acceptăm moştenirea karmică cu care ne-am
născut sau să ştim dinainte la ce să ne aşteptăm de
la partenerii noştri, am să vă prezint succint înclinaţia
fiecărei zodii către înşelat.
În linii mari, astrologii consideră că cele mai "tentate"
zodii sunt cele cu ascendent în Soare, Lună, Venus,
Marte...

Berbec
Dacă ar trebui să îl numim pe cel mai puţin loial
semn zodiacal, atunci am putea striga în gura
mare: Berbec. Uşor visători, cei născuţi sub acest
semn astral sunt permanent în căutarea escapadelor,
a provocărilor de orice fel.
Prin structura sa, Berbecul este un partener ideal
pentru relaţiile extraconjugale: pasional, mereu
gata să încerce gustul tentaţiilor şi, bineînţeles
dornic să i se confirme mereu valoarea.
Dacă eşti născut sub semnul zodiacal Berbec vei
avea aptitudini de amant, dar vei lupta constant cu
pierderea rapidă a interesului pentru celălalt.
În cazul Berbecilor, focul pasiunii se cam stinge
după ce îşi câştigă partenerul, fiind mai atraşi de
lupta în sine decât de finalitatea ei.
Din punct de vedere sexual, tot ei cunosc foarte
bine, intuitiv, armele seducţiei şi aşteaptă parteneri
dorniţi de cât mai multe experienţe sexuale interesante.

Taur
Deşi extrem de senzuali, cei născuţi sub semnul
zodiacal al Taurului iubesc siguranţa unei relaţii
stabile. Ei sunt exact la polul opus Berbecilor,
oferindu-ţi garanţia fidelităţii lor.
În cazurile rare în care au "călcat strâmb", Taurii
transformă chiar şi relaţia extraconjugală într-o
relaţie stabilă, de lungă durată.
Ei sunt fidelii zodiacului, prin definiţie. De obicei,
se căsătoresc repede şi îşi fac continuu planuri de
viitor – dacă eşti Taur atunci sigur simţi nevoia de a
şti mereu în ce punct al relaţiei te afli şi încotro te
îndrepţi, cu câţi paşi pe minut şi care sunt exact
ocolişurile pe care le vei întâmpina.
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Gemenii
Nu degeaba li se spune "Gemeni" – cei ghidaţi de
această energie astrală sunt duali, cu o capacitate
înăscută de a iubi mai multe persoane în acelaşi
timp sa, cel puţin, în aceeaşi perioadă.
Carismatici, glumeţi, deschişi spre distracţii şi cu
sexualitate debordantă, Gemenii pot fi amanţii perfecţi. Mai ales că partea afectivă nu este neapărat
latura forte a acestei zodii, fericirea lor constând
într-un erotism debordant şi în inventivitatea sexuală
a partenerului. Predispoziţia lor spre infidelitate
vine din felul lor de a fi foarte pasionali - se
îndrăgostesc repede şi fără limite - dar devin la fel
de repede dezinteresaţi.

Rac
Deşi complicaţi, cu trăiri interioare greu de înţeles
de către parteneri, cei născuţi sub semnul zodiacal
Rac trăiesc pentru a oferi şi a primi stabilitate.
Aşadar, predispuşi mai degrabă spre fidelitate decât
spre infidelitate, sunt extrem de preocupaţi de conceptul de familie şi de ceea ce îşi pot extrage din
sânul familie – fericire, linişte, siguranţă etc.
Dacă eşti într-o relaţie cu un Rac, grija că i-ar
putea fugi ochii după altcineva (mai frumos sau
mai deştept) va fi aproape inexistentă.
Prin caracterul său, Racul nu îşi va ierta niciodată
partenerul dacă acesta îl va înşela, chiar dacă va
încerca să mimeze că "a trecut cu vederea".

Leu
Nu poti spune cu certitudine în care categorie se
încadrează enigmaticul Leu – poate fi extrem de
loial, dar şi foarte degajat atunci când vine vorba
de infidelitate.
Cei născuţi sub semnul Leului iubesc relaţiile de
lungă durată şi se implică până la "utlima picătură",
dar totodată aleg despărţirile imediat cum înţeleg
că nu mai există şanse de salvare.
Aşadar, Leul poate însela cu uşurinţă, deşi mai
degrabă alege despărţirile decât infidelitatea.
Oricare ar fi decizia la care a optat, el va gestiona
situaţiile cu demnitate şi diplomaţie specifică.
Cei guvernati de zodia Leu iubesc profund, sincer,
dar le place enorm şi flirtul ca joc erotic si, desi nu
ar părea, sunt preocupaţi de activitatea sexuală,
având pretenţii de la partener(ă) – uneori poate exagerate. Iar dacă dorinţele lor sexuale nu le sunt
îndeplinite, mai mult ca sigur vor înşela.
Fecioara
Alunecoase în aparenţe, Fecioarele iubesc stabilitatea
şi, din principii conservatoare (tradiţie, familie,
siguranţă), nu înşală.
Despre bărbaţii născuţi sub semnul Fecioară se
spune ca sunt rezervaţi până spre timizi, nu iubesc
cu pasiune sau cu romantism şi nici nu îşi axează
viaţa spre împlinirea erotică.
În cazurile extrem de rare în care o Fecioară "calcă
strâmb", atunci să fii sigur ca o va face cu discreţie
nebănuită şi fără să îşi pună în pericol relaţia stabilă.
Cât despre femei, ele sunt acelea care nu ar ierta
pentru nimic în lume infidelitatea partenerului.
Balanţa
Nu te poţi baza în mod complet pe loialitatea unei
Balanţe pentru că, deşi iubesc cu patos, fiind foarte
atenţi la detalii, comunicativi, implicaţi, cei născuţi
sub acest semn astral sunt într-o continuă căutare
a echilibrului perfect. Atunci ei devin instabili şi vulnerabili în faţa altor persoane despre care bănuiesc
că sunt puţin mai atrăgătoare, puţin mai interesante,
puţin mai graţioase decât ce au până în momentul
respectiv.
Să nu vă fie mare mirarea dacă întâlniţi un bărbat
Balanţă care are mai mult de o amantă – stă în felul
lor de a fi, face parte din căutarea armoniei perfecte.

Scorpionul
Cu atuuri care i-ar putea trece în categoria "buni
amanţi", predispuşi la infidelitate (pasionali, posesivi,
atrăgători, carismatici, dominatori şi cuceritori),
totuşi cei născuţi sub semnul zodiacal Scorpion
rămân loiali şi sinceri cu partenerii lor.
Un Scorpion devine vulnerabil numai atunci când
relaţiile sexuale cu partenerul nu sunt deloc
satisfăcătoare, sexul fiind punctul său principal de
atracţie.
Nu va ierta niciodata infidelitatea iubitului/iubitei şi
va răspunde cu aceeaşi moneda.

Săgetătorul
Un bărbat sau o femei născuţi sub influenţa astrală
a Săgetătorului va înşela, în proporţii ridicate pentru
că ei iubesc mai mult ca oricine libertatea şi
aventura. Se plictisesc repede şi urăsc monotonia.
Numai liberi simt că trăiesc şi numai într-o permanentă
aventură se simt împliniţi, ceea ce îi face, deseori,
duali. Există, de asemenea, scenariul următor: un
Sagetator infidel în tinereţe, dar foarte sincer în a
doua etapă a vieţii lui, unde familia să primească
tot interesul lui.

Capricornul
Daca ai sau vei avea un partener Capricorn, geloziile
tale sunt inutile: aceşti timizi ai zodiacului european
au calitatea de a fi stabili, corecţi, fideli.
Iar echilibrul lor provine dintr-un simţ al datoriei
înascut, iubitul perfect pentru relaţii de lungă durată.
Poate nu vă veţi bucura de prea multă afecţiune
din partea unui Capricorn, dar asta nu înseamnă
că vă sfidează sau că nu vă iubeşte – nu este o fire
extrovertită (în cele mai multe cazuri), dar este
acel om pe care te poţi baza oricând.

Vărsătorul
Nu îi fura independenţa unui Vărsător pentru că
atunci el, cu siguranţă, nu te va mai iubi. Cei
născuţi sub semnul zodiacal Vărsător urăsc regulile
şi iubesc libertatea, de aceea va alege pentru timp
îndelungat singurătatea.
Iar atunci când devin parteneri, dau dovadă de
loialitate şi înţelegere. Bărbaţii ghidaţi de zodia
Vărsător sunt printre puţinii capabili să ierte mici
infidelităţi şi tot cei care se căsătoresc cu greu,
abia în momentul în care sunt convinsi ca acest
angajament nu le va submina libertatea.

Pesti
În lupta cu Berbecii, Gemenii si Balanţele ies, mai
mult ca sigur, cei născuţi sub semnul zodiacal
Pesti ies învingători - trăiesc pentru a înşela.
Pot avea mai multe amante în acelaşi timp, sunt
predispuşi spre conflicte emoţionale şi nu se implică
niciodată prea mult într-o relaţie.
În jocul infidelităţii sunt susţinuţi de şarmul lor
specific, de masculinitatea debordantă şi de fascinaţia
lăsată în urma lor.
Rolul de amant li se potriveşte perfect: pasionali,
atenţi la detalii, sensibili, dar şi carnali, politicosi,
dar şi îndrăzneţi.
Înşală când sunt criticaţi sau când nu li se acordă
atenţia pe care consideră că o merită, fiind un
amlgam de sensibilitate şi fermitate.
Un romantic incurabil, foarte preocupat de nevoile
celor cu care îşi împarte viaţa, ajunge în cele din
urmă să îşi dezamăgească şi soţia şi amanta,
oscilând continuu între cele două.

Dezamăgirea poartă numele unor promisiuni nerespectate...
www.one.ro
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
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Curaj
Daca de foarte mult timp iti incolteste in minte o idee
buna, insa nu ti-ai facut niciodata suficient curaj
pentru a-i da curs, trebuie sa stii ca in aceasta saptamana ar trebui sa faci o schimbare si sa ai mai multa
incredere in ceea ce iti doresti, intrucat Marte ocupa
o pozitie favorabila pentru tine. Chiar daca este vorba
de un pariu cu tine insati, merita sa iti asumi riscul,
luand in calcul si posibilitatea de a avea mult de
castigat din acest context. Nu sta prea mult pe
ganduri atunci cand vrei sa realizezi ceva, intrucat
gandurile negative si indoielile se strecoara usor pe
sub pielea ta.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Adaptare
Aceasta saptamana se poate dovedi putin mai dificila
pentru tine, intrucat te vei confrunta cu probleme la
locul de munca, iar cu moralul nu vei sta prea bine.
Chiar daca ti se poate parea complicat, ia aceste
greutati drept o oportunitate de a te dezvolta, intrucat
numai straduindu-te sa te adaptezi si sa fii creativa
poti ajunge la un cu totul alt nivel pe plan profesional.
Ai nevoie de o schimbare care sa iti arate ca nu esti
lipsita de talent, ori suficient de buna in ceea ce faci
in domeniul tau, asa ca primesti exact ceea ce iti
trebuie, multumita lui Uranus aflat in aceasta saptamana
in zodia Taurului.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Consolidare
Saptamana aceasta este momentul sa consolidezi
tot ce ai realizat pana acum si sa te concentrezi pe
ducerea la capat a proiectelor deja incepute sau a
oricaror demersuri in care te-ai implicat. Marte este
intr-o pozitie care te obliga sa te focusezi pe ceea ce
ai deja. Cel mai important este sa nu te demoralizezi
si sa nu iti pierzi increderea de sine. Nu este neaparat
un lucru rau sa mai astepti putin pentru unele lucruri,
mai ales daca te gandesti ca in felul acesta ai putea
economisi niste bani. Acorda atentie si planului emotional, pentru a te asigura ca nu neglijezi persoana
iubita.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Sfidare
Vorbim despre o perioada pozitiva din viata ta, asa
ca nu exista riscul sa ai parte de regrete mai tarziu,
indiferent de ceea ce ai face in aceasta saptamana.
Poate ca te simti dornica sa faci mai mult din ceea ce
iti doresti tu, decat sa te ocupi de sarcinile impuse de
ceilalti, iar acest lucru nu ar trebui perceput dintr-o
perspectiva negativa, intrucat orcine mai trece prin
momente de razvratire, in care nu constientizeaza ca
nerespectarea regulilor i-ar putea aduce unele
neplaceri. Important este sa nu adopti o atitudine
vizibil sfidatoare, ori sa devii lipsita de respect, pentru
ca Venus in zodia Scorpionului nu va lasa lucrurile
nepedepsite.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Castig
In aceasta saptamana te delectezi cu ceea ce iti place
sa faci, asa ca nu vei avea parte de momente de
tensiune sau oboseala. Te incanta unele descoperiri
pe care le faci, intrucat se pare ca sunt in avantajul
tau, asa ca te incurajezi singura sa continui pe drumul
pe care ai pornit, dar trebuie sa stii ca este si meritului
Marte, care aflat in zodia Varsatorului iti ofera un avant
bun. Urmeaza sa ai parte si de unele castiguri financiare,
dar cel mai probabil nu sunt sume la care nu te-ai fi
asteptat, ci exact atat cat ai nevoie pentru a-ti achita o
datorie ori pentru a achizitiona ceva de care ai nevoie.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Reimprospatare
Marte este cu siguranta ajutorul tau in urmatoarea
perioada. Datorita faptului ca a intrat in cea de-a
doisprezecea casa a Varsatorului, bateriile tale vor fi
reincarcate si vei putea reveni la niste planuri mai
vechi sau vei reusi sa termini proiecte incepute acum
mai multa vreme. Productivitatea ta va fi imbunatatita
considerabil si vei observa acest lucru la locul de
munca, dar si acasa. Chiar daca planul profesional o
sa fie la inaltime, ai grija sa pastrezi un echilibru si nu
neglija celelalte aspecte ale vietii tale, precum viata
de familie sau planul amoros.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Secrete
Saptamana aceasta este foarte buna pentru a incerca
sa corectezi niste greseli pe care le-ai facut, constient
sau nu. Nu te gandi ca vei fi iertata peste noapte,
insa eforturile tale in acest sens vor fi observate si
luate in calcul, intrucat Marte in zodia Varsatorului
asigura dreptatea in orice situatie. Oamenii cu care
interactionezi in aceasta perioada sunt mult mai intelegatori si dornici sa asculte si punctul tau de
vedere. Profita de ocazie si fii sincera, pentru ca
doar astfel poti avea de castigat. Nu este momentul
sa te inchizi in tine, ori sa tii secrete, mai ales fata de
oamenii dragi din viata ta.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Complicatii
In aceasta saptamana trebuie sa te bucuri mai mult
de momentele de odihna, pentru ca nu vei avea
parte de ele prea des. Te vei intalni la tot pasul cu
indatoriri care nu pot fi amanate, ori iti va fi soliticat
ajutorul in rezolvarea unor probleme complicate care
iti vor ocupa cam tot timpul. Privesti unele lucruri
care ti se intampla pe plan profesional drept consecinte
ale unor greseli din trecut si astfel ajungi sa iti pierzi
de tot increderea in tine, in mare parte din cauza
energiei negative pe care opozitia Venus-Uranus o
emana catre tine. Incearca sa gandesti pozitiv, pentru
ca la mijloc nu se afla nicidecum karma, ci este
vorba despre o pura intamplare.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Prioritizare
Este saptamana in care ar trebui sa iti stabilesti
foarte bine prioritatile si sa te concentrezi asupra
celor mai importante lucruri, intrucat in perioada urmatoare va fi dificil sa te imparti intre mai multe preocupari. Marte te ajuta, insa nu le poate face pe
toate pentru tine. Nu te avanta fara sa estimezi
efortul necesar, caci ai putea sa te implici in ceva
pentru care nu poti depune suficient efort in momentul
prezent. De asemenea, tine minte ca si odihna este
importanta, asa ca nu te supraestima. S-ar putea ca
din punct de vedere emotional sa ai parte momente
de agitatie, dar ar fi indicat sa te temperezi.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Bine

Responsabilitati
In aceasta saptamana trebuie sa iti asumi mai multe
responsabilitati si sa fii gata sa actionezi in orice
moment este nevoie de interventia ta. Nu incerca sa
iti pasezi sarcinile, pentru ca obtinerea succesului
depinde numai de tine acum, mai ales ca Venus se
afla in opozitie cu Uranus. Pune-ti mintea la lucru si
incearca sa actionezi metodic si cu incredere. Cu
siguranta vei gasi solutii la care nici macar nu te-ai fi
gandit in alt context, pentru ca vorbim despre o
perioada buna pentru imaginatie si dezvoltare personala.
Pe plan sentimental ai nevoie sa fii putin mai intelegatoare cu cei dragi si sa incerci sa ii sustii asa cum
poti.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Critica
In aceasta saptamana preferi sa ascunzi cam tot
ceea ce gandesti, exact atunci cand ar trebui sa fii
mai deschisa. Totodata, devii agitata si iti manifesti
dezacordul in cele mai neasteptate moduri, fapt
pentru care vei atrage fara indoiala priviri curioase si
critici dure din partea unor persoane. Din punctul tau
de vedere, vina o poarta mereu altcineva decat tine,
indiferent de lucrurile care merg altfel decat ti-ai fi
dorit. Sa arunci mereu acuze in stanga si in drepta
nu este o solutie si, cu siguranta, acest lucru iti va
aduce cateva critici dure, pentru ca Marte sta de
paza in zodia Varsatorului. Prin urmare, fii putin mai
asumata si concentreaza-te la ceea ce ai de facut.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Planificare
Daca ai vrut vreodata sa iti echilibrezi veniturile,
aceasta este saptamana in care trebuie sa incepi
acest demers. Fie ca incepi sa pui deoparte bani sau
ai sansa sa aduci un plus celor deja economisiti, tine
minte ca este vorba de o responsabilitate pe termen
lung. Nu este exclus sa apara oportunitatea de a
investi in ceva. Un lucru la care trebuie sa fii foarte
atenta este sa nu iti iei angajamente pe care nu le
poti onora, intrucat acest lucru te-ar incurca foarte
mult. Marte iti va imbunatati latura comunicativa in
urmatoarea perioada, deci profita din plin de acest
avantaj si petrece timp cu familia sau cu prietenii
apropiati.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

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

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

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

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

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

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

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

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

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)
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Serena Williams a ajuns caricatură

Serena Williams a ajuns motiv de satiră pentru presa
din Australia, după finala de la US Open. O caricatură
cu marea sportivă din Statele Unite a făcut înconjurul
lumii, dar ideea i-a supărat pe fanii acesteia.
În caricatura propusă de Mark Knight, de la Herald
Sun, Serena sare peste racheta pe care o face praf,
în timp ce arbitrul Carlos Ramos îi spune lui Naomi
Osaka: "Chiar nu ai putea s-o laşi să te bată?" De
notat e că pe teren apare şi o suzetă.

Ce a făcut Serena în finala de la US Open
În finala de la US Open, Williams şi-a pierdut cumpătul
în trei momente ale setului secund. Prima oară, în
momentul în care arbitrul Carlos Ramos a anunţat că
Patrick Mouratoglou i-a dat sfaturi din tribună, un
lucru interzis la turneele de Grand Slam.
"Eu nu trişez pentru a câştiga. Prefer să pierd. Poate
nu ştii asta", a comentat campioana de 36 de ani.
Al doilea moment de nervozitate maximă a venit în
setul secund, când Williams şi-a pierdut serviciul
imediat după ce reuşise break-ul, care părea că
poate duce meciul în decisiv. Atunci, Ramos a decis
ca game-ul următor să înceapă de la 15-0 pentru
Osaka, după ce Serena şi-a făcut racheta praf.
Cel mai greu moment a avut loc după ce Serena l-a
numit "hoţ" pe portughez. Acesta a penalizat-o cu un
game pe americancă, scorul devenind 5-3 pentru
Osaka. A fost nevoie de intervenţia supervizorilor
pentru a o linişti pe Williams.
Williams a adus acuze de sexism la venirea oficialilor:
"Sunt mulţi bărbaţi aici care au spus mai multe lucruri
şi pentru că sunt bărbaţi nu au păţit nimic. Nu este
corect". Au urmat momente în care Serena a fost
surprinsă cu lacrimi în ochi.
Serena Williams nu a scăpat fără pedeapsă, după
comportamentul avut în finala de la US Open. Pentru
cele trei avertismente primite în duelul cu Naomi
Osaka, americanca de 36 de ani a primit o amendă
17.000 de dolari.

Naomi Osaka a scris istorie!
E noua campioană de la US Open

Naomi Osaka este noua
campioană de la US
Open. Sportiva de 20
de ani a învins-o în ultimul act de la Flushing
Meadows pe Serena
Williams, cu 6-2, 6-4, la
capătul unui meci care
a durat o oră şi 19
minute.
Premiul pentru campioană a fost de $3.8 milioane.
Osaka este prima
japoneză câştigătoare a
unui titlu de Grand Slam. Pentru niponă, acesta este
al doilea trofeu din carieră, după ce, în această
primăvară, s-a impus la Indian Wells.
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Câștigătoarele la proba
de dublu de la US Open
au fost „gonite” de pe teren

Perechea Ashleigh Barty/Coco Vandeweghe
(Australia/SUA)
a
câştigat proba de dublu
feminin de la US Open,
după ce a învins,
duminică, în finală,
echipa Timea Babos /
Kristina Mladenovic (Ungaria/Franţa), cu scorul de 36, 7-6 (2), 7-6 (8).
Învingătoarele vor încasa un cec în valoare totală de
700.000 de dolari, în timp ce învinsele unul de
350.000 de dolari, potrivit News.ro.
Barty şi Vandeweghe s-au plâns după meci că organizatorii nu le-au lăsat să se adreseze publicului şi
că au fost practic împinse de la spate să părăsească
terenul după ce şi-au primit trofeele, cu explicaţia că
trebuie să înceapă finala masculină de simplu.
"Sunt dezamăgită că nu am avut parte de nicio ceremonie. Nu am putut mulţumi nimănui. Poate o să
avem altădată momentul nostru, poate în Australia.
Poate ne vor face bine în Australia, dacă în SUA nu
s-a putut", a declarat Vandeweghe.

Novak Djokovici se impune in
marea finala de la US Open

Sarbul Novak Djokovici a
castigat proba masculina a
ultimului turneu de Grand
Slam din acest an, US Open.
In marea finala, Djokovici la invins pe argentinianul
Juan Martin Del Potro (3
ATP), scor 6-3, 7-6 (4), 6-3.
Partida a durat trei ore si 15
minute si a fost dominata in
mare parte de Djokovici, care
a fost mai bun in momentele
cheie.
Acesta este al treilea titlu pentru Djokovici la US
Open, dupa cele castigate in 2011 si 2015.
Totodata, Djokovici ajunge la 14 titluri de Grand Slam
in palmares si la al doilea consecutiv, dupa cel de la
Wimbledon 2018.
Pentru succesul din marea finala, Djokovici a incasat
un cec in valoare de 3.8 milioane de dolari.
In schimb, Del Potro a plecat acasa cu un cec in
valoare de 1.85 de milioane de dolari.

O româncă a fost numită
ministru al Sporturilor în Franța

Campioana mondiala la 200
metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000,
Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost
numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez,
in locul Laurei Flessel, care
a demisionat dimineata.
Roxana Maracineanu s-a
nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth,
Roxana Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta
care a cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat
locul al doilea in proba de 200 metri spate la JO de la
Sydney, fiind intrecuta de Diana Mocanu.
Din 2004, cand s-a retras din activitatea sportiva, Roxana
Maracineanu a fost consultant la posturi TV si a imbratisat
si o cariera politica, fiind consilier regional in Ile de France
(regiunea Parisului). Ea este casatorita cu jurnalistul Franck
Ballanger.
Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti
si a emigrat in Franta in 1984. In 1998, la Perth, Roxana
Maracineanu a devenit prima sportiva din Franta care a
cucerit tilul mondial la natatie. In 2000, ea a ocupat locul al
doilea in proba de 200 metri spate la JO de la Sydney, fiind
intrecuta de Diana Mocanu.
Din 2004, cand s-a retras din activitatea sportiva, Roxana
Maracineanu a fost consultant la posturi TV si a imbratisat
si o cariera politica, fiind consilier regional in Ile de France
(regiunea Parisului). Ea este casatorita cu jurnalistul Franck
Ballanger.
Anul trecut, Roxana Maracineanu, campioana mondiala la
200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din
2000, a povestit intr-un interviu pentru Le Parisien cum ea
si familia ei au fugit in Franta.
"Traiam la Bucuresti si tatal meu a fost trimis la Alger cu
serviciul (era inginer de lucrari publice). Mama mea si
fratele meu i s-au alaturat, apoi a fost randul meu in timpul
vacantelor scolare. Si in momentul revenirii, in loc sa luam
zborul spre Romania, ne-am imbarcat pentru Franta... Nu
intelegeam cu adevarat ce se se intampla. Am cerut azil
politic, nu puteam merge la hotel, nu cunosteam pe nimeni
la Paris si am dormit cateva nopti in masina noastra Renault
16. Dar pentru noi era o aventura, era amuzant, nu avea
nimic trist...", a povestit ea, ceea ce s-a intamplatin 1984.

***

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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REZULTATE LIGA NAȚIUNILOR

Luni seară s-au jucat opt meciuri din Liga Naţiunilor, partide dintre care cel mai mult nea interesat Serbia-România,duel încheiat la egalitate 2-2. Meciul serii a fost PortugaliaItalia, încheiat cu victoria la limită a lusitanilor, 1-0, dar extrem de important a fost şi Suedia-Turcia, acolo unde selecţionerul Mircea Lucescu trebuia să scoată un rezultat pozitiv
pentru a fi sigur de continuarea proiectului la Istanbul. Deși a fost condusă cu 2-0,
naționala Semilunei a revenit și s-a impus in extremis, cu 3-2.
Programul și rezultatele de până acum din prima etapă a Ligii Națiunilor
Seria A
Grupa 1: Germania, Franţa, Olanda
Germania - Franţa 0-0
Elveţia - Islanda 6-0
Grupa 3: Portugalia, Italia, Polonia
Italia - Polonia 1-1
Portugalia-Italia 1-0
Grupa 4: Spania, Anglia, Croaţia
Anglia - Spania 1-2
Seria B
Grupa 1: Slovacia, Ucraina, Cehia
Cehia - Ucraina 1-2
Grupa 2: Rusia, Suedia, Turcia
Turcia - Rusia 1-2
Suedia-Turcia 2-3
Grupa 3: Austria, Bosnia-Herţegovina, Irlanda de Nord
Irlanda de Nord - Bosnia-Herţegovina 1-2
Grupa 4: Ţara Galilor, Irlanda, Danemarca
Ţara Galilor - Irlanda 4-1
Seria C
Grupa 1: Scoţia, Albania, Israel
Albania - Israel 1-0
Scoţia-Albania 2-0
Grupa 2: Ungaria, Grecia, Finlanda, Estonia
Finlanda - Ungaria 1-0
Estonia - Grecia 0-1
Grupa 3: Slovenia, Norvegia, Bulgaria, Cipru
Norvegia - Cipru 2-0
Slovenia - Bulgaria 1-2
Grupa 4: România, Serbia, Muntenegru, Lituania
Lituania - Serbia 0-1
România - Muntenegru 0-0
Muntenegru-Lituania 2-0
Serbia-România 2-2 (Mitrovic '26, '63 / Stanciu '48 pen., Țucudean '68)
Seria D
Grupa 1: Georgia, Letonia, Kazahstan, Andorra
Kazahstan - Georgia 0-2
Letonia - Andorra 0-0
Andorra - Kazakhstan 1-1
Grupa 2: Belarus, Luxemburg, R. Moldova, San Marino
Belarus - San Marino 5-0
Luxemburg - R. Moldova 4-0
Grupa 3: Azerbaidjan, Insulele Feroe, Malta, Kosovo
Azerbaidjan - Kosovo 0-0
Insulele Feroe - Malta 3-1
Kosovo-Insulele Feroe 2-0
Malta-Azerbaijan 1-1
Grupa 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar
Armenia - Liechtenstein 2-1
Gibraltar - Macedonia 0-2

Liga Naţiunilor, un proiect al fostului preşedinte UEFA Michel Platini, aliniază 55 de echipe
la start, împărţite în patru eşaloane valorice, care se vor bate şi pentru calificarea la EURO
2020. Competiţia este menită să înlocuiască meciurile amicale lipsite de popularitate şi se
va desfăşura conform unui sistem complicat, cu promovare şi retrogradare.
Câştigătoarele grupelor din seriile B, C şi D vor promova în eşaloanele valorice superioare,
în timp ce echipele clasate pe ultimele locuri în seriile A, B şi C vor retrograda în eşalonul
imediat inferior. Câştigătoarele celor patru grupe din Seria A se vor bate pentru trofeul Ligii
Naţiunilor, într-un miniturneu care va avea loc în iunie 2019. În plus, cele mai bune patru
echipe din fiecare serie valorică vor intra într-un baraj de calificare la EURO 2020, dacă nu
vor reuşi acest lucru în urma preliminariilor Campionatului European, în martie 2020,
pentru fiecare serie fiind disponibil un loc. Cele patru echipe din play-off vor disputa
semifinale într-o singură manşă (pe terenul echipei cu linie de clasament mai bună în
grupele Ligii Naţiunilor), iar finalistele se vor duela într-o singură manşă (gazda va fi trasă
la sorţi). Câştigătoarea se califică la EURO 2020. Acest lucru înseamnă că şi echipele din
ultima serie valorică (D) vor avea sigur o reprezentantă la EURO 2020. România se află în
a treia serie valorică (C), în Grupa a 4-a, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania.
Pentru marele trofeu se vor lupta naţionalele din primul eşalon continental, iar aceasta
este a cincea cupă oferită de forul european, după Champions League, Europa League,
Supercupa Europei şi Euro. În acest moment, cele patru trofee europene sunt deţinute de
echipe din Peninsula Iberică: Real Madrid (UCL), Atletico (UEL şi Supercupa Europei) şi
naţionala Portugaliei (Euro 2016).
Noua competiţie este menită să înlocuiască meciurile amicale lipsite de popularitate şi se
va desfăşura conform unui sistem complicat, cu promovare şi retrogradare.
Câştigătoarele grupelor din seriile B, C şi D vor promova în eşaloanele valorice superioare,
în timp ce echipele clasate pe ultimele locuri în seriile A, B şi C vor retrograda în eşalonul
imediat inferior. Câştigătoarele celor patru grupe din Seria A se vor bate pentru trofeul Ligii
Naţiunilor, într-un miniturneu care va avea loc în iunie 2019. În plus, cele mai bune patru
echipe din fiecare serie valorică vor intra într-un baraj de calificare la EURO 2020, dacă nu
vor reuşi acest lucru în urma preliminariilor Campionatului European, în martie 2020,
pentru fiecare serie fiind disponibil un loc.
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Liga 1 de Fotbal:
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Etapa a-6-a

Sepsi

Iata cum arata clasamentul:

1-0 Dunărea Călăraşi

Hermannstadt 0-1 Mediaş
Astra Giurgiu

0-0

Voluntari

CFR Cluj

1-2

Viitorul

U Craiova

FCSB

3-0

2-2

Politehnica Iași 3 - 0

Etapa a-6-a
Chindia Târgovişte
Luceafărul Oradea
Metaloglobus
Baloteşti
Sportul Snagov
Academica Clinceni
Energeticianul
Pandurii Târgu Jiu
ASU Poli Timişoara
Universitatea Cluj
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dinamo

Botoşani

Chiajna

1. FCSB
2. CFR Cluj
3. Astra
4. Dinamo
5. Calarasi
6. Craiova
-----------------------7. Sepsi
8. Medias
9. Botosani
10. Hermannstadt
11. Viitorul
12. Chiajna
-----------------------13. Iasi
14. Voluntari

8p
8p
7p
7p
7p
7p

5p
1p

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

Liga B de Fotbal:

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

13 puncte
12p
10p
10p
9p
8p

Mioveni
UTA Arad
Daco-Getica
Dacia Unirea Brăila
Ripensia Timişoara
ACS Poli Timişoara
Petrolul 52
SSC Farul
Argeș
Aerostar Bacău

ACADEMICA CLINCENI 6
Sportul Snagov
UTA Arad
Argeș
Mioveni
Pandurii Târgu Jiu
Petrolul 52
Chindia Târgovişte
Energeticianul
Universitatea Cluj
Daco-Getica
ASU Poli Timişoara
SSC Farul
Ripensia Timişoara
Luceafărul Oradea
ACS Poli Timişoara
Metaloglobus
Dacia Unirea Brăila
Baloteşti
Aerostar Bacău

15
14
13
12
12
11
10
10
10
9
8
7
6
5
5
4
4
3
2
1

7
6
5
5
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7 motive s~ te bucuri
c~ e[ti BURLAC

Dacă și pe tine te intreabă ai tăi când le vei face
nepoței, este clar că ești un burlac convins! Chiar
dacă ești într-o relație sau dacă statusul tău de pe
Facebook este cel de ”single”, nu ar trebui să cazi
într-o pasă melancolică atunci când majoritatea
băieților din gașca ta se preocupă de găsirea celor
mai interesante idei de cadouri pentru Valentine’s.
Viața de burlac prezintă foarte multe avantaje, printre
care și:
1. Te poti distra din plin.
Atunci când ești într-o relație, iubita ta s-ar putea
supăra dacă ieșirile cu băieții sunt prea dese sau
dacă tu ai chef de un fotbal cu băieții și nu poți
merge cu ea la film!

Dacă ești singur, atunci astfel de restricții nu există,
adică te vei putea distra din plin cu băieții sau..cu
fetele!

2. Te poți dedica profesiei.
Cariera este un aspect al vieții de care orice bărbat
ar trebui să se preocupe pentru a se dezvolta din
punct de vedere financiar și nu numai. Statutul de
burlac îți oferă oportunități în acest sens, pentru că
îți poți dedica mai mult timp în această direcție.

3. Ai casa doar pentru tine.
Una dintre cele mai mari temeri ale bărbaților este
aceea de a împărți locuința cu o persoană de sex
feminim. Nu-i așa că nici ție nu ți-ar plăcea să-ți
găsești, într-una dintre dimineți, baia transformată
într-un mini centru SPA? Privește partea plină a paharului: burlăcia îți păstrează locuința doar pentru
tine, decorată după cum îți place!

4. Poți să te guști din plăceri interzise. Chiar dacă
ești singur, există un revers al medaliei, anume
acela că poți gusta, oricând, din mici plăceri pe care
le numim, adesea, interzise. De exemplu, poți
merge să vizitezi saloanele de masaj erotic
București, unde vei aparte de momente care te vor
determina, cu siguranță, să revii!

MICA PUBLICITATE

Vă rugăm să

trimiteţi anunţurile

dumneavoastră pe
adresa noastră:

Romanian Journal
PO Box 4009
Sunnyside
NY 11104

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

• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844
• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă
convenabilă. Tel.: (646) 683-1651
• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie
viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail
la: paralegalperse@gmail.com
•

Acum e momentul! Cumpărați o casă!

pentru reședință, vacanță sau ca o investiție, înainte ca prețurile să crească.
La aprox. 70 mile de New York, aproape de orășelul istoric Mildford, într-un
peisaj natural, mirific.Vă pot găsi proprietăți la toate nivelele în comunități
selecte. În orice anotimp puteți petrece timpul liber la piscine exterioare sau
interioare, la plajă, pe terenul de tenis sau pe pârtii de schi.

Acum e timpul să cumpărați.
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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

5. Nu trebuie să faci compromisuri.
Burlăcia îți oferă un mare avantaj, anume acela al
faptului că nu vei fi nevoit să faci compromisul de
dragul altcuiva. Asta înseamnă că poți să faci ce
vrei, când vrei și mai ales cu cine vrei!

6. Investești în tine.
De cele mai multe ori, petrecerea timpului cu persoana iubită într-o manieră care să nu dea voie rutinei să se instaleze necesită un buget pe care
ambii parteneri sunt dipuși să îl aloce în acest sens.
Dacă nu ai o iubită, atunci îți va rămâne o sumă de
bani mai mare pe care o poți investi în tine.

7. Nu dai explicații nimănui.
Bărbații, în special, mai mult decât femeile, țin
foarte mult la libertatea lor, libertate pe care și-o
pierd, într-o oarecare măsură, atunci când își fac o
relație. Ei bine, dacă ești single, nu ai cui să îi dai
explicații, așadar, ai toată libertatea din lume să faci
tot ceea ce îți dorești, fără teama că ”ea” se va
supăra.
romanialibera.ro

• Caut loc de muncă sâmbăta și duminica la menaj, îngrijire copii și
bătrâni. Tel.: (347) 819 - 1924
• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să
cunosc un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe
frumoasă împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635
• Salon în Midtown Manhattan angajează manichiuristă și cosmeticiană
cu experiență. Tel. (212) 581 - 3343 Emilia.
• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398
• Caut croitoreasă perfectă pentru uz personal. Tel. (212) 265 - 1279
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.
Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.
• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”. Tel: (516) 776-0420 (Anca)
• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon:
(631) 320-6965

Informaţii Abonat

Nume: ________________________________________
Adresa: _______________________________________
_______________________________________
Localitatea: ____________________________________
Stat: _________ Zip code: _________________
Telefon: _________________
Abonament pt: _______ ediţii.
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Cum trebuie spălate și curățate
corect fructele și legumele

VARZA * Îndepărtând frunzele superioare și ciocanul
de varză, veți elimina din aceasta o parte bună din
nitrați.
CARTOFUL * Nitrații se acumulează imediat sub
coaja și în mijlocul cartofului. Unica soluție de a
scăpa de nitrați este să aruncați apa în care au
fiert cartofii.
DOVLECEII, CASTRAVEȚII, VINETELE * Castraveții
organici puri trebuie să fie de culoare verzuie
deschisă. Dacă însă sunt de culoare verde închisă,
atunci cu siguranță s-au utilizat nitrați la creșterea
lor. Primii dovlecei și vinete trebuie curățite de
coajă. De asemenea trebuie îndepărtat cotorul,
acesta este cea mai infectată parte a lor.
SALATA VERDE, PĂTRUNJELUL, MĂRARUL ȘI
ALTE VERDEȚURI * Verdeața absoarbe destul de
activ nitrații, iar înainte de a fi consumată trebuie
ținută în apă nu mai puțin de o oră și clătită bine.
ROȘIILE * Cu cât coaja lor este mai groasă, cu atât
mai multe chimicale conțin. Niciodată nu cumpărați
roșii de culoare portocalie-roșie. Nervurile groase
și pulpa de culoare albă din interiorul acestora este
un semn al nitraților.Dacă totuși ați cumpărat astfel
de roșii, țineți-le în apă rece timp de o oră înainte
să le consumați.
SFECLA, MORCOVUL ȘI RIDICHEA * În aceste
legume marea parte a nitraților este concentrată
pe capete: lângă frunze și înspre coadă. Aceste
părți trebuie neapărat îndepărtate înainte de consum.
Nu cumpărați sfecla cu codița răsucită. În cazul
morcovului trebuie tăiat 1 cm din codiță, iar partea
verde trebuie îndepărtată în totalitate.
STRUGURII * Pentru păstrarea acestora timp îndelungat ei sunt tratați cu fungicide. Tot ce este
necesar să faceți este să-i spălați bine sub jet de
apă.

PEPENELE VERDE * Nu cumpărați niciodată un
pepene verde tăiat în jumătate și înfășurat în folie
alimentară. Suprafața acestuia este un mediu
favorabil apariției și înmulțirii bacteriilor și microorganismelor. Dacă pepenele are pe interior dungi
de culoare gălbuie atunci el a fost crescut cu nitrați.
Puteți face un mic test: puneți într-un pahar cu apă
rece o bucată de pepene. Dacă apa își schimbă
culoarea atunci conține nitrați. Dacă doar s-a
tulburat un pic, atunci nu conține nitrați.
PERELE ȘI MERELE * Înainte să le cumpărați,
încercați să le atingeți. Dacă sunt lipicioase, atunci
au fost tratate cu difenil (DDT), pentru un timp mai
mare de păstrare. În Uniunea Europeană și în USA
acesta este interzis din cauza efectelor sale cancerigene și alergice asupra organismului. Aceste
fructe trebuie curățate de coajă.
Sperăm ca aceste sfaturi să vă fie de ajutor și să
consumați, pe cât posibil, fructele si legumele 100%
Organice Non-GMO.

Dacă ai bijuterii de aur,
trebuie neapărat să știi asta!

Este inutil să vorbim cât de frumoase sunt bijuteriile
din aur. Chiar și o bijuterie făcută prost de un maestru
deloc iscusit va părea foarte frumoasă doar din simplu
motiv că este din aur. Înainte de a cumpăra sau purta
o bijuterie de aur trebuie să știm ceva foarte important
despre aceasta. Aurul este un metal absolut netoxic,
de aceea el niciodată și în nici o cantitate nu ne
poate dăuna sănătății. Cu toate acestea o parte din
bijuteriile de aur nu conțin aur în proporție de 100%,
ci mai puțin, restul revenind aliajelor. Toate aliajele
aurului la fel sunt absolut sigure pentru sănătate, cu
o singură excepție: cadmiul!
”Cadmiul este un element inclus în anul 2011 de Uniunea Europeană în lista elementelor cancerigene și
interzise. Cu toate acestea el continuă să fie folosit
ca aliaj, pentru că el coboară semnificativ temperatura
de topire a aurului, astfel încât aurul devine mai ieftin
în prelucrare”, mărturisește Heinz Karl, un cunoscut
bijutier german.
Acest element în virtutea nocivității sale poate dăuna
la toate organele și țesuturile umane, dar deosebit
de periculos el este pentru femeile însărcinate pentru
că în acest caz va avea de suferit și fătu și anume
din acest motiv se spune că femeile însărcinate nu
trebuie să poarte bijuterii.
Totodată, cadmiul poate cauza un spectru larg de
boli și afecțiuni în corp, începând de la simple mâncări
de piele și terminând cu hepatită și cancer. El
accelerează toate procesele degenerative în corp,
dar atacă în primul rând ficatul și rinichii unde se
depune și de unde poate fi cu greu evacuat.
Ce facem în acest caz?
Înainte de a cumpăra sau purta o bijuterie de aur
trebuie să ne asigurăm că aceasta nu conține cadmiu
sau nu-l conține într-o cantitate dăunătoare.

De ce este bine să dormi
fără pijama

Somnul face parte din categoria necesităților primordiale
pentru viață. Dar dacă somnul este calitativ, te vei simți
odihnită atât fizic cât și psihic. Pentru un somn mai bun se
recomandă să dormim fără haină. De ce?
Are loc regenerarea pielii: când dormi gol, pielea respiră
mai ușor și absoarbe nutrienți mai rapid.
Devii mai energic: somnul de 7-8 ore îți asigură energie
pe o zi întreagă.
Se îmbunătățește calitatea somnului: în timpul somnului,
temperatura corpului scade și pijamalele împiedică acest
proces. Dacă dormiți fără haine, veți avea un somn dulce,
ca la un copil.
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Se reduc durerile: dacă vei dormi gol, nimic nu oprește
circulația și astfel nu simți nici o durere.
Se va reduce burta: datorită faptului că abdomenul se
simte așa mult mai confortabil.
Îmbunătățește imunitatea: atunci când ai contact piele la
piele, are loc reducerea de cortizol, hormonul stresului. Și
are loc creșterea nivelului de oxitocină din organism, efect
benefic pentru tensiunea arterială.
Un studiu în SUA, a concluzionat că 57% din cuplurile
care dorm fără haine sunt mai trainice, mai fericite.

Toarnă bicarbonat de sodiu în pat
și vezi rezultatul după 30 minute

Mulți oameni care se cântăresc seara înainte de somn și
dimineața după ce se trezesc constată că în timpul nopții
au pierdut 1-2 kilograme, chiar dacă în timpul nopții nu au
fost la baie. Aceștia se întreabă stupefiați unde au dispărut
kilogramele…
Răspunsul este simplu: În timpul nopții noi transpirăm
intens și prin transpirație pierdem în greutate. O parte din
transpirație se evaporă, alta însă intră în saltea. Anume
așa se face că saltelele noi și uscate par mai ușoare
decât după ce am dormit pe ele câteva săptămâni. Și
pentru că transpirăm în timpul nopții, aceasta înseamnă
că salteaua își pierde din prospețime și acumulează un
miros specific.
În acest articol ți-am pregătit 2 trucuri cu ajutorul cărora
vei putea face salteaua ta ca nouă!
1. Pentru a reîmprospăta salteaua, presoară pe ea
bicarbonat de sodiu și acoperă salteaua cu o pătură pe
jumătate de oră. După aceasta aspiră bicarbonatul.
Salteaua ta va mirosi mai bine, pentru că bicarbonatul
este un deodorizant natural. La dorință, înainte de a
presura bicarbonatul pe saltea poți picura în el câteva
picături de ulei esențial. Astfel salteaua ta va mirosi și
mai bine.
2. Dacă ai o pată pe saltea, umezește zona, presoară bicarbonat de sodiu și cu ajutorul unei cârpe freacă zona
în mișcări circulare. Așa pata se va dizolva și dispărea.
Încă 3 sfaturi utile pentru a avea o saltea pe care este
plăcut să dormi:
Întoarce salteaua din când în când pe cealaltă parte.
Niciodată nu uda salteaua.
Zonele pe care le-ai udat sau umezit trebuie uscate cu
foehnul.

Scapă repede de gândacii de
bucătărie cu această metodă

Gândacii de bucătărie îți pot da mari bătăi de cap dacă nu
știi cum să scapi de ei. În acest articol îți vom spune ce
trebuie să faci ca să scapi de ei o dată și pentru totdeauna!
În primul rând, trebuie să depistezi ”reședința” lor. Acestea
sunt de obicei fisurile în zid și restul crăpăturilor în care ei
se pot ascunde (între țevi, între plinte și perete, de
exemplu). După aceasta trebuie să astupi cu chit toate
aceste fisuri ca să-i blochezi acolo și să previi pătrunderea
lor ulterioară în locuința ta.
Odată ce ai astupat toate fisurile, jumătate de lucru e
făcut. A rămas a doua jumate – să ucizi gândacii care au
rămas în locuință.
Aici ai mai multe metode la dispoziție de a face asta, pe
care le poți folosi în paralel:
1. Varsă câteva picături de ulei esențial de eucalipt pe un
ziar și plasează ziarul sub chiuvetă, frigider și dulap.
2. Fă un amestec de praf de ghips, făină și zahăr pudră
(proporție 1:1:1) și presară-l pe sub dulapuri. Gândacii
vor mânca praful și vor muri de ocluzie intestinală.
3. Amestecă în proporție de 1:1 zahăr pudră cu bicarbonat
de sodiu și presară amestecul în zonele greu accesibile.
Gândacii vor mânca praful și vor muri (din cauza bicarbonatului stomacul lor va crăpa).
4. Varsă câteva picături de ulei esențial de lavandă pe un
ziar și plasează ziarul sub chiuvetă, frigider și dulapuri.
5. Pune prin locurile greu accesibile frunze de dafin.
Acestea nu omoară gândacii, dar fac ca ei să fugă din
locuința ta afară (dacă ești la bloc, gândacii vor căuta
să fugă la vecinii tăi :))
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