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La 1 Decembrie se împlinesc 100 de ani
de la reunificarea Transilvaniei cu Ţara-Mamă, România.
În întreaga ţară au loc manifestări deosebite
care omagiază acest eveniment important
din istoria neamului românesc.
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Guvern Dăncilă II. Noii miniștri:
Detalii inedite, cine sunt

Gabriel Leș și Ilan Laufer nu sunt figuri noi în Guvern.
Amândoi au mai fost miniștri. Gabriel Leș a fost ministru
al Apărării în Guvernul Grindeanu. Este specializat în Securitate și bună guvernare și a fost susținut de Mircea
Dușa, fost ministru al Apărării. A fost secretarul de stat
pentru armamente în MApN și conducea Departamentul
pentru Armamente în Guvernul Ponta și a continuat pe
aceeași funcție și-n Guvernul Cioloș. Ilan Laufer a fost
ministru pentru Mediul de Afaceri în Guvernul Tudose. În
Guvernul Dăncilă II, Gabriel Leș este ministrul Apărării,
iar Ilan Laufer este ministrul Dezvoltării Regionale.
De asemenea, și Alexandru Petrescu a fost ministru al
Economiei și pentru Mediul de Afaceri în Guvernul
Grindeanu. El a condus și Poșta Română vreme de trei
ani. Are dublă cetățenie: română și britanică. Ocupă din
2017 funcția de director general al Fondului Național de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). În
Guvernul Dăncilă II, este ministrul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale.
Marius Budăi, la Muncă, cine este
Marius Budăi este noul ministru al Muncii, în locul Liei
Olguța Vasilescu. Declarația sa de avere arată că are o
casă de locuit, cumpărată prin creditul ”Prima Casă”, trei
mașini împreună cu soția, o Dacie 1310 și un BMW și un
Renault Megane, ambele din 2004. Anul trecut, în mai, a
moștenit un apartament de la tatăl său și mai are un cont
de 10.000 de lei în bancă, dar și două credite, care, în
total, ajung la aproape 390.000 de lei.
Este deputat la primul mandat, anterior a fost director
executiv la Casa Națională de Pensii din Botoșani. Deși a
absolvit liceul în 1990, a finalizat studiile de master în
2010. Între timp, a obținut multe specializări, în urma unor
cursuri de formare profesională. Știe să vorbească la
nivel avansat engleză și franceză și a trecut, de-a lungul
timpului, prin mai multe funcții până când a ajuns la cea
de conducere menționată.
Noul ministru al Culturii, doctor în matematică
Noul ministru al Culturii, Daniel Breaz, este profesor doctor
la Universitatea ”1 Decembrie 1918”, dar și la o școală din
Malaysia. El este doctor în matematică. A publicat 170 de
articole în mai multe reviste de specialitate din străinătate,
13 cărţi în colaborare. Este membru al Consiliului Naţional
al Cercetării Ştiintifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).
În 2009, a primit Nishiwaki Prize, de cel mai bun cercetător
din lume într-un domeniu al matematicii pentru teoria
geometrică a funcţiilor, din partea Institutului de Cercetare
pentru Ştiinţe Matematice din cadrul Universităţii Kyoto. A
intrat în Parlament în 2016 pe listele PSD Alba.
Bogdan Matei, la Tineret și Sport
Bogdan Matei este senator PSD de Vâlcea. A fost fotbalist,
antrenor la echipele de copii, profesor de educație fizică,
director ajunct de școală și inspector școlar.

Olguţa Vasilescu propusă
la Dezvoltare, iar
Mircea Drăghici la Transporturi

Social-democraţii au votat, în şedinţa de marţi a BPN al
partidului, ca Lia Olguţa Vasilescu să fie propusă pentru
Ministerul Dezvoltării, iar Mircea Drăghici pentru portofoliul
Transporturilor, au declarat surse ale formaţiunii pentru
MEDIAFAX.
Premierul Viorica Dăncilă participă, marţi, la reuniunea
Biroului Politic Naţional al PSD. La sediul PSD din Kiseleff
mai sunt prezenţi Liviu Dragnea, Olguţa Vasilescu, Dragoş
Benea, Rodica Nassar, Mihai Fifor şi Ionel Arsene. Niculae
Bădălău, noul ministru al Economiei a venit la Kiseleff,
însă a plecat înaintea începerii şedinţei.
De asemenea a venit fugitiv şi primarul Sectorului 3,
Robert Negoiţă.
Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că nu va
semna decretele de numire în funcţia de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguţa Vasilescu şi pentru Ilan Laufer,
care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltării
Regionale.
De asemenea, cu toate că CEx al PSD a decis, luni, remanierea lui Paul Stănescu de la Ministerul Dezvoltării,
şeful statului nu a semnat decretul de revocare a acestuia
din funcţie.
Noii miniştri ai Cabinetului Dăncilă au depus jurământul,
marţi, la ora 15.30, la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis
urându-le succes în noul mandat.
Astfel, rând pe rând au depus jurământul Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educaţiei, Marius-Constantin
Budăi - ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale; Niculae Bădălău
- ministrul Economiei; Valer-Daniel Breaz - ministrul Culturii
şi Identităţii Naţionale; Alexandru Petrescu - ministrul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale; ConstantinBogdan Matei - ministrul Tineretului şi Sportului; GabrielBeniamin Leş - ministrul Apărării Naţionale.
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, nu a
participat la ceremonia de învestitură a noilor miniştri
deoarece nu a primit o invitaţie de la Palatul Cotroceni, au
declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Nici preşedintele
Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, nu a fost prezent la
ceremonie.
www.mediafax.ro

CCR: Pre[edintele poate refuza
o singur~ dat~ numirea unei
persoane \n func]ia de ministru

Presedintele poate refuza o singura data propunerea de
numire a unei persoane in functia de ministru, iar Guvernul
trebuie sa nominalizeze o alta persoana, a decis in urma
cu zece ani CCR, dupa ce fostul sef al statului, Traian
Basescu, a refuzat sa o numeasca la conducerea Ministerului
Justitiei pe Norica Nicolai.
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Curtea Constitutionala a decis, in 2008, ca presedintele
Romaniei are dreptul sa refuze o singura data propunerea
de numire a unei persoane in functia de ministru si ca Guvernul este obligat sa nominalizeze o alta persoana.
Curtea s-a pronuntat, in urma cu zece ani, cu privire la
cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Guvern si fostul presedinte Traian
Basescu, formulata de premierul de atunci, Calin Popescu
Tariceanu, in urma refuzului lui Traian Basescu de nominalizare a Noricai Nicolai la conducerea Ministerului Justitiei.
Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca
presedintele Romaniei "poate refuza, o singura data,
motivat", propunerea premierului de numire a unei persoane
in functia vacanta de ministru.
"Prim-ministrul este obligat sa propuna o alta persoana",
se arata in decizia CCR 98/2008, care este definitiva si
general obligatorie.
Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu va
semna decretele de numire in functia de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguta Vasilescu si pentru Ilan Laufer,
care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltarii
Regionale.
www.ziare.com

ANAF, anunț important
pentru contribuabili!
Se dau banii înapoi

ANAF propune modificarea termenului de 30.09.2018,
până la care se efectuează redirecţionări de către unităţile
Trezoreriei Statului, până la data de 31 decembrie 2018.
În concluzie, contribuabilii care efectuează, eronat, plăţi
în conturile unice 20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru
bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” şi
55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi
fondurilor special după data de 31 decembrie 2018, vor
primi banii înapoi.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
emite următorul ordin:
ART. I – Punctul 34 din Metodologia de distribuire a
sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere
a obligaţiilor fiscale, aprobată prin Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1613/2018
, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
545 din 29 iunie 2018, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„34. Operaţiunile de redirecţionare prevăzute la pct. 33 se
efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului până la
data de 31 decembrie 2018. După această dată, eventualele
plăţi efectuate de către contribuabili în conturile unice
20.A.47.01.00 „Sume încasate pentru bugetul de stat în
contul unic, în curs de distribuire” şi 55.02 „Disponibil al
bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în
curs de distribuire” se vor returna plătitorilor.”
Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de Parlament şi promulgat de preşedinte.
www.capital.ro

Specialist în preparate din carne, ofer la domiciliul dv.: mititei,
cârnați de casă, slănină, mușchi afumat și alte specialități
românești. Materia primă e organică. Prețuri convenabile.
Valerian Enciu, tel.: (301) 465 - 9074
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Programul complet
al ceremoniei de 1 decembrie
de la Alba Iulia

Un ceremonial cu 1.000 de militari, transportoare blindate, tunuri, maşini de luptă, avioane şi elicoptere va
avea loc de 1 Decembrie la Alba Iulia. Localnicii şi
turiştii au la dispoziţie la masa populară, 40.000 de
porţii, iar seara vor avea loc concerte cu muzică
populară şi cântece patriotice.
Manifestările prilejuite de Ziua Naţională a României
vor începe, în acest an, din seara zilei de 29 noiembrie cu spectacol de folk, la Casa de Cultură a Sindicatelor, potrivit programului pus la dispoziţie presei,
miercuri, de reprezentanţii Primăriei municipiului Alba
Iulia, în cadrul unei conferinţe de presă.
În dimineaţa zilei de 30 noiembrie manifestările
continuă cu ceremonii militare de depunere de
coroane şi jerbe de flori la Statuile lui Ion I.C. Brătianu,
Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Regelui Ferdinand I şi a
Reginei Maria, dar şi cu arborarea drapelului în Piaţa
Tricolorului, scrie Mediafax.
De asemenea, vor fi depuse coroane şi jerbe de flori
şi la mormântul lui Samoilă Mârza, singurul fotograf
al evenimentelor de la 1 Decembrie 1918. Nici după
100 de ani nu există explicaţii clare cum de singurele
fotografii de la cel mai mare act de voinţă al tuturor
românilor au fost făcute de un tânăr de 32 de ani,
venit dintr-un sat de lângă Alba Iulia. Cert este că nici
Samoilă Mârza nu ştia că el urma să fie singurul ”fotograf al Unirii”. Pe de o parte, unele surse istorice
susţin că fotograful oficial al oraşului, Arthur Bach, angajat de către organizatorii Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia, ar fi boicotat evenimentul, însă altele
arată că el nu a fost contactat deoarece nimeni nu sa gândit la acest aspect.
Totodată, vor fi depuse coroane şi jerbe de flori şi la
mormântul lui Ion Arion, singurul ”erou martir al Marii
Uniri”, care a fot împuşcat în 30 noiembrie 1918 pentru că flutura, pe geamul trenului care ducea spre Alba
Iulia, steagul tricolor şi milita pentru unirea Transilvaniei cu România.
Tot în ziua de 30 noiembrie, în program mai figurează
lansarea unor volume de artă, dezvelirea a două buturi – Thomas Woodrow Wilson şi Emmanuel de Martonne –, respectiv concerte de muzică uşoară şi
clasică.
În dimineaţa Zilei de 1 Decembrie programul
continuă, de la ora 7.00, cu oficierea Serviciului Religios, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia.
De la ora 8.00 are loc Marşul Unirii. Zeci de mii de
români din mai multe judeţe, Republica Moldova şi diaspora sunt aşteptaţi la un marş al Centenarului, organizat pentru unirea Republicii Moldova cu România.
Traseul are şase kilometri, iar participanţii la marş vor
veni cu steaguri ale României de la 1918, însemne
tricolore şi vor intona cântece patriotice.
De la ora 10.30, în Sala Unirii din Alba Iulia, se va da
citire “Rezoluţiunii Adunării Naţionale de la Alba lulia”.
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Sala Unirii reprezintă un simbol şi templu al României
Mari, în care delegaţii românilor transilvăneni au votat
Unirea Transilvaniei cu România, clădirea fiind
proaspăt reabilitată.
La ora 10.45, în faţa Sălii Unirii are loc primirea Soliilor
din Cetăţile de Scaun, iar cei prezenţi vor asculta
mesaje emoţionante care vor aduce aminte de momentele petrecute la 1918.
De la ora 12.30 va avea loc sfinţirea Monumentului
Unităţii Naţionale, o construcţie de 20 de metri
înălţime, din piatră, sub forma unor patru cruci şi a
două litere ”U” întoarse. Monumentul şi parcul în care
se află sunt în construcţie, dar primarul Mircea Hava
a dat, miercuri, asigurări, că vor fi finalizate până la
manifestările de 1 Decembrie.
La ceremonialul militar, de la ora 15.00, vor participa
un număr de aproximativ 1.000 de militari şi 200 de
mijloace tehnice terestre. Cei prezenţi vor putea admira TAB-uri, transportoare blindate, maşini de luptă,
lansatoare de rachete, camioane militare, autospeciale de intervenţie, avioane F 16, MIG-uri şi elicoptere. Este aşteptat şi preşedintele Klaus Iohannis.
Vor fi mai multe categorii de mijloace aeriene, elicoptere şi avioane, care vor zbura la joasă înălţime,
iar astfel sunt strict interzise utilizarea dronelor. Pe 28
şi 29 noiembrie la Alba Iulia se vor executa antrenamente generale.
Masa populară va fi formată din circa 40.000 de porţii,
număr record. Nu este, la ora transmiterii acestei ştiri,
clar ceea ce vor găti bucătarii pentru turişti şi localnici,
însă în ultimele zile s-a vorbit de mămăligă cu brânză
şi sarmale.
În ziua de 1 Decembrie vor avea loc numai concerte
de muzică populară şi cântece patriotice, iar seara se
va încheia cu spectacol de artificii şi un omagiu sunetului românesc, cu un recital de nai şi orgă.
În dimineaţa zilei de 2 decembrie va avea loc un spectacol pentru copii, reconstituirea momentului de intrare a Armatei Române la Alba Iulia şi se va încheia
cu concerte.
Cu autobuzele Societăţii de Transport Public se va
circula, gratuit, de 1 Decembrie, la Alba Iulia, iar
circulaţia rutieră va fi dirijată de sute de poliţişti, în
speranţa ca traficul să nu fie paralizat.
De asemenea, întrucât majoritatea străzilor vor fi blocate, la intrările în oraş, dinspre Cluj-Napoca, Sibiu şi
Munţii Apuseni se vor amenaja parcări imense, pe
terenuri agricole, în care încap peste 8.000 de maşini
şi 300 de autobuze.
Primarul Mircea Hava a spus că se aşteaptă la peste
100.000 de vizitatori.
În dimineaţa zilei de 1 Decembrie 1918, în sala mare
a cazinoului militar s-au adunat cei 1.228 de delegaţi
aleşi din toate categoriile sociale şi veniţi de pe întreg
cuprinsul pământului transilvan pentru a vota Unirea
Transilvaniei cu România.
În cadrul Marii Adunări Naţionale s-a prezentat
Rezoluţia de Unire care cuprindea un amplu şi
avansat program de reforme democratice care urmau
să stea la temelia noului stat. Rezoluţia adoptată de
Marea Adunare Naţională, primită cu entuziasm de
mulţimea masată pe întinsul platou din spatele cetăţii,
a pecetluit Unirea Transilvaniei cu România şi a conturat totodată sensul dezvoltării democratice a
societăţii româneşti.
Rezoluţia Marii Adunări Naţionale a fost citită
delegaţilor de către Vasile Goldiş, iar apoi a fost
votată.
Pe 27 iulie 1990, Parlamentul a decis ca 1 Decembrie
să devină Ziua Naţională a României.
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT
* Un alt om a suferit arsuri grave pe mâini şi pe faţă,
în urma unui incendiu care a izbucnit sâmbătă, la o
ţeavă de gaz în localitatea Perşani -Braşov.

* La o licitaţie organizată de filiala din Geneva
(Elvezia) a casei Christie`s, un diamant roz - The
Pink Legacy – de aproape 19 carate, a fost vândut
pentru fabuloasa sumă de 50 de milioane de dolari.

* După 10 ani, doctorii din cadrul Spitalului Universitar
de Urgenţă Bucureşti au reluat activitatea de transplant realizând primul transplant medular.
* La Paris, în cadrul sărbătoririi a 100 de ani de la
sfârşitul Primului Război Mondial, preşedintele
Franţei, Emmanuel Macron, l-a plasat umilitor pe
preşedintele Serbiei, Aleksander Vucic, în afara tribunei oficiale.

de Vasile Bădăluţă

* Două obiecte – disertaţia şi un scaun cu rotile motorizat – care aparţineau renumitului om de ştiinţă
Stephen Hawking, au fost vândute la licitaţie pentru
1,15 milioane dolari.

* Un proiect de lege votat în Parlamentul României
aduce schimbări radicale privind gradele militare din
Armata Naţională. Nu vor mai fi subofiţeri. Plutonierul devine sergent. Sergentul-major va fi caporal...

* O minoră germană, în vârstă de 17 ani, a fost
condamnată de un tribunal din Bagdad la 6 ani de
închisoare pentru apartenenţă la gruparea teroristă
Stat Islamic (SI) şi pentru intrare ilegală pe teritoriul
Irakului. Meritată pedeapsă!

* Fausta Dumitru (32 ani), cunoscută ca Măicuţa
Tămăduitoare, a escrocat mulţi oameni prin
ameninţări voalate sau vorbe ticluite. De exemplu,
un singur client a plătit 40.000 de euro. Să sperăm
că închisoarea o va vindeca pe „vrăjitoare”...

* Părintele Nicolae Bordaşiu a decedat la 94 de ani.
În vremea comunismului, el stătuse ascuns 7 ani
prin sate bihorene, fiind căutat de Securitate pentru
o condamnare în lipsă, la 20 de ani. Preotul a fost
deţinut politic în perioada 1955 – 1964 în închisori
din Timişoara, Jilava, Oradea şi Aiud. Să-i fie ţărâna
uşoară!

* Michelle Obama a dezvăluit - în cartea sa „Becoming” – că a pierdut prima ei sarcină şi, de aceea, fiicele ei şi ale fostului preşedinte american Barack
Obama au fost concepute prin fertilizare in vitro.

* Un poliţist francez care, în 2016, a lovit cu palma
peste faţă un imigrant dintr-un centru de reţinere în
apropiere de Calais, în nordul Franţei, a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare.

* La 9 ani de la moartea marelui nostru actor Gheorghe Dinică, soţia acestuia, Gabriela, a spus că
artistul avusese nu numai cancer pulmonar, ci şi
Alzheimer, dar că nimeni nu i-a spus actorului
adevărul despre „boala uitării” de care suferea.

* Cu ocazia petrecerii organizate la Londra pentru
marcarea a 70 de ani de viaţă ai prinţului Charles,
regina Elisabeta a II-a l-a descris pe fiul ei drept „un
moştenitor al tronului dedicat şi respectat”.

* Sâmbătă, peste 100 de persoane au demonstrat cu
pancarte şi slogane, cerând Primăriei Capitalei să
construiască un pasaj rutier deoarece aglomeraţia
de pe Centura Bucureştiului este infernală.
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* Mihai Laurenţiu, procuror de la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Slobozia, a amendat cu câte
5.000 lei doi agenţi de poliţie pentru că, zice el, din
cauza poliţiştilor a întârziat el la servici. Dar nu
spune că el, procurorul, încălcase legea fiindcă a
condus depăşind viteza legală.

* Un băieţel de 7 ani din Anglia, Jay Crouch, este considerat supraom. El a fost foarte bolnav, dar a avut
noroc şi a primit cinci organe vitale: ficat, intestin,
pancreas şi doi rinichi. Operaţia de transplant multiplu a durat 10 ore. Pacientul se simte bine.
* În timp ce Occidentul reduce tot mai mult numărul
de motoare poluante, în România sunt cumpărate
mai multe asemenea vehicule, comparativ cu anul
trecut. Se vede treaba că românii sunt prea săraci
ca să le mai pese de mediu. Ei vor să aibă maşini
ieftine, indiferent de gradul de toxicitate.

* Potrivit unor surse de la Palatul Regal din Marea Britanie, soţia prinţului Harry, americanca Meghan
Markle, devenită ducesă de Sussex, va apela la
hipnoză pentru a naşte fără dureri. Această
procedură nu a mai fost folosită de nicio femeie din
cadrul familiei regale.
* Ştefan Lefter, student la ASE în Bucureşti, a devenit
erou, sâmbătă, după ce a salvat un bărbat beat şi
scandalagiu care vroia să se sinucidă aruncânduse în faţa metroului.

* Aflând că Guvernul Ungariei investeşte milioane de
euro în fotbalul din România, Gigi Becali a explodat
declarând „război total” lui Viktor Orban, premierul
ungar, şi anunţă venirea „apocalipsei” pentru Liga
1, dacă el şi-ar retrage investiţiile de la gruparea
roş-albastră.

* Înainte de sfârşitul următorului deceniu, NASA a declarat că va trimite astronauţi pe Lună şi că aceştia
vor rămâne acolo şi vor construi avanposturi, deschizând astfel calea pentru eventuale călătorii spre
Marte şi chiar mai departe.
* Un tablou al lui Picasso, furat de românii Radu Dogaru şi complicele lui, Eugen Darie, în 16 octombrie
2012, din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, a fost
găsit sub o piatră, în judeţul Tulcea. Tabloul
valorează 800.000 de euro şi se numeşte „Tete
d`Arlequin”. Investigaţiile continua.

* Traian Băsescu a spus că „PSD-ul arată ca o menajerie de animăluţe ale unui circ, menajerie populată
numai cu porci şi hipopotami şi care are un singur
dresor, pe Dragnea.”

* Îndrăgita solistă de muzică populară, Sofia Fusa, şia luat numele de scenă, Vicoveanca, după localitatea în care a ajuns cu mama ei, la doi ani: Vicovu
de Sus. Numele acesta i-a fost dat de directorul
Ansamblului de Cântece şi Dansuri Populare
„Ciprian Porumbescu” din Suceava. Artista a transformat numele în renume.
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* Mihaela Maciuc, în vârstă de 20 de ani, a emigrat în
Italia acum 10 ani. Anul trecut a absolvit cu nota
maximă Liceul „Mazzini Da Vinci” din Savona şi a
fost premiată de preşedintele Italiei cu trofeul „Alfredi del Lavoro” acordat celor mai buni 25 de elevi
din ţară. Felicitări Mihaelei!

* Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, critică statele
europene care nu mai acceptă azilanţi. El
recunoaşte că „imigranţii nu vor să meargă în ţări
precum România”. Nu ne simţim deloc ofensaţi.

* Un renumit fotograf german, Oliver Mark, a declarat
că a fost în Bucovina şi că a rămas fascinat de
frumuseţea spectaculară a acestei zone nordice a
României. Mă bucură aprecierea!
* O maşină-capcană a explodat la un restaurant din
nordul Irakului. În urma exploziei au fost ucişi 5
civili, între care 3 femei. De asemenea, au fost răniţi
16 oameni răniţi.

* Surse occidentale citate de presa israeliană afirmă
că Angela Merkel, cancelarul Germaniei, i-a cerut
preşedintelui României, Klaus Iohannis, să
blocheze planul Guvernului de la Bucureşti de a
transfera sediul Ambasadei în Israel din oraşul Tel
Aviv la Ierusalim.

* Un referendul surprinzător va avea loc în Bulgaria,
unde locuitorii din judeţele Vidin, Vratsa şi Montana
vor fi întrebaţi dacă doresc desprinderea de Bulgaria şi alipirea la România.
* Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a mărturisit că
nu are un smartphone, autodescriindu-se ca fiind
„o persoană obişnuită” care aproape că nu
utilizează internetul şi care nu are conturi pe reţelele
sociale.

* Europarlamentarul Maria Grapini a gafat din nou pe
Facebook. Într-o postare ocazionată de aniversarea
a 39 de ani a băiatului ei, ea a scris că i-a dat viaţă
fiului ei „în urmă cu câteva ore”... Iată un record absolut în materie de gestaţie: 39 de ani!!!

UMOR

La şcoală:
- Gigele, ce înseamnă compromisul?
- Dacă mama vrea să meargă la mare şi tata la
munte, evident că mergem la mare, dar tata poate
să-şi ia schiurile cu el. Ăsta este compromisul.
***
Toţi elevii scriu cu înfrigurare la lucrarea
„Ce aş face dacă aş fi patron?”
Unul singur stă cu mâinile la piept şi meditează.
De ce nu scrii, Ionescule? întrebă profesorul.
Domnule profesor, aştept să-mi vină secretara.
***
Medicul:
Şchiopătaţi când e umezeală?
Nu, când merg, doar când merg.

CUVINTE ÎNŢELEPTE

PETRE ŢUŢEA:
Dacă mă schingiuiau (în puşcărie, N.R.) ca să
mărturisesc că sunt tâmpit, nu mă interesa, dar
dacă era să nu mai fac pe românul, mă lăsam
schingiuit până la moarte.
***
Prima funcţie a unei religii reale este consolarea,
fiindcă fără religie am lătra cum latră câinii.
***
Singurul mod de-a evita neliniştea metafizică a cimitirelor este religia. Cu religia, intri în cimitir în plimbare.
***
La închisoare (unde a fost închis timp de 13 ani,
N.R.), grija mea a fost să nu fac neamul meu de
râs. Şi toţi din generaţia mea au simţit aceeaşi grijă.
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Laufer: ”Iohannis a dat comanda.
Mi se pregătește un dosar”.
Acuzații de antisemitism

Ilan Laufer a lansat un atac dur la adresa lui Klaus
Iohannis care a respins propunerea ca acesta să preia
Ministerul Dezvoltării.

"Dragi Români, mă numesc Ilan Laufer, din părinți români,
născut în București, la Maternitatea Polizu, nu departe de
Guvernul României. Am studii superioare făcute la timp,
am demonstrat în mediul privat, am reușit să atrag peste
400 de milioane de euro în România, să contribui la
crearea a foarte multe locuri de muncă, peste 1000 și am
demonstrat și în mandatul meu de ministru la Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Anteprenoriat, incluziv
prin programul Star-Up Nation prin contribuția mea la
legea prevenirii și a parteneriatului public-privat.
Astăzi în 2018, am fost respins de către președintele Klaus
Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la
baza respingerii mele atunci când m-a refuzat în funcția de
vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituțional. Consider
că refuzul preșeșdintelui Iohannis în ceea ce mă privește
este un nou act de antisemitism și vreau să atrag atenția
asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a
demonstrat în ultimul an președintele Klaus Iohannis.
Așa cum se știe, domnul Iohannis a avut mai multe ieșiri
împotriva evreilor și declarații antisemite, a refuzat și a
blocat numire unui ambasador în Israel dorind pe această
cale să saboteze relația dintre România și Israel. Totodată
vă pot spune că a contibuit la sabotarea ședinței de
Guvern comune care trebuia să aibe loc între Guvernul
israelin și Guvernul Român. Prin interpuși a inișiat acțiuni
de urmărire penală împotriva prim-ministrului Viorica
Dăncilă după vizita acesteia în Israel și am informații
certe că ar trebui și eu să mă aștept la același mod de
acțiune în ceea ce mă privește, mai exact un dosar penal
care probabil se pregătește acum pe repede înainte la comanda președintelui.
Domnul președinte Iohannis i-a promis doamnei Angela
Merkel, că va face tot posibilul să blocheze mutarea Ambasdei României de la Tel Aviv la Ierusalim, proces inițiat
de domnul președinte Liviu Dragnea ca fiind primul om
politic din Europa care a declarat că va susține acest
proces după ce președintele american Donald Trump a
anunțat că va muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aiv
la Ierusalim
Recunosc că în ultim perioadă am încercat să contribui la
o bună relație între Guvernul României și Guvernul de la
Tel Aviv și totodată consolidarea relațiilor dintre România
și Statele Unite ale Americii, ceea ce l-a deranjat foarte
mult pe președintele Klaus Iohanis și se pare că trebuie
să plătesc pentru acest lucru.
Prin refuzul unei persoane despre care se știe că are
legături foarte bune cu Israelul și cu Statele Unite ale
Americii, Klaus Iohannis întărește convimgerea că dorește
legături doar cu Berlinul și blocarea relației cu Israelul și
Statele Unite ale Americii. Aceste atacuri antisemite la
adresa mea sunt cu atât mai dureroase cu cât din familia
mea au decedat 52 de persoane în perioada Holocaustului
avut loc în perioada celui de-al Doilea Război Mondial în
România. Iohannis a zis că acest Guvern trebuie să plece
cu orice preț, dar refuză să semneze revocarea pentru doi
miniștri din acest Guvern. Până la urmă dorește să plece
sau nu acest Guvern? Nu înțelegem exact. Sau poate
dorește să aleagă domnia sa cine pleacă, cine rămâne și
care sunt miniștri care trebuie să vină în Guvern
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Sunt profund mâhnit și dezamăgit de atitudinea președintelui
țării mele care nu dorește ca România să preia președinția
Consiliului Europei și se folosește de orice prilej pentru a
submina buna funcționare a Guvernului României. Îl rog
pe Klaus Iohannis să aibă curajul și să spună care a fost
motivul real pentru care m-a respins, mă refer la cel
religios, și faptul că sunt evreu.
Tot dumnealui, prin nemotivarea respingerii celor două
propuneri din partea premierului României, a încălcat
Constituța și legile țării. Klaus Iohannis încearcă să blocheze
obținere de fonduri europene pentru că în mandatul meu
de ministru am demonstrat că le pot atrage și că pot aduce
plus valoare economiei românești. Aici vreau să fac referire
la programul Start-up Nation prin intermediul căruia am
reușit într-un termen foarte scurt 120 de milioane de euro
fonduri europene și să creez peste 20.000 de locuri de
muncă în economia românească, 75% dintre acestea fiind
ocupare de tineri absolvenți și am reușit să învingem orice
record mondial și să finanțăm aproape 10.000 de companii
cu capital românesc într-un singur an.
Președintele Klaus Iohannis este etnic german și are o
legătură dubioasă din toate punctele de vedere cu Forumul
Democrat German din România, moștenitoarea unei
organizații naziste scoase în afara legii conform tratatului
de la Paris de după Cel de-al Doilea Războio Mondial.
În istoria României, Nicolae Ceaușescu a vândut evrei,
astăzi am certitudinea că și președintele Iohannis a vândut
un evreu român. Nu știu cui și nu știu pe câți bani. Voi
face o plâncere la Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării pentru că consider că refuzul președintelui
Iohannis este o atitudine clară de discriminare care a
debutat cu expresia niște evrei, a urmat cu o plângere
penală împotriva premierului României și continuă astăzi
cu refuzarea unei propuneri de vicepremier și ministru al
Dezvoltării în Guvernul României. Totodată voi face o
cerere către AGS, comunitatea evreiască din Statele Unite
pentru a-i retreage decorația acordată președintelui Klaus
Iohannis.", a declarat Laufer.
dcnews.ro

Poliana Cristescu, fosta soție a lui
Nicu Ceaușescu, în conducerea
Media Pro

Fosta soţie a lui Nicu
Ceauşescu,
Poliana
Cristescu, şi Donald Kushner, producătorul american
de la Hollywood, vor conduce Studiourile Media Pro
de la Buftea până în toamna
anului 2019.
Bobby Păunescu a cumpărat Studiourilor Media
Pro din Buftea la sfârșitul
anului trecut. Noul consiliu
de administraţie va fi format
din patru membri, printre care şi Poliana Cristescu, fosta
soție a lui Nicu Ceaușescu.
Adusă de la Dâmbovița, unde activa la CJ UTC, Poliana
Cristescu a fost numită secretar al CC al UTC. S-a căsătorit
cu Nicu Ceaușescu la 10 decembrie, 1983. Mariajul celor
doi nu a durat decât până în 1985, când la 22 martie, Nicu
Ceaușescu a introdus acțiunea de divorț, în condițiile în
care ei erau despărțiți în fapt de mai mult timp.
După evenimentele din 1989, Poliana Cristescu a dispărut
o vreme. Totuși grație prieteniei pe care a avut-o cu frații
Viorel şi George Constantin Păunescu, aceasta și-a deschis
o firmă de consultanţă, fiind implicată și în acțiunile economice
ale celor doi frați. Pe lângă aceste acțiuni, Poliana Cristescu
a devenit și o persoană credincioasă, contribuind prin
acțiuni caritabile și la construirea unei biserici din județul
Iași, alături de Monica Bârlădeanu, fosta iubită a lui Boby
Păunescu.Este o chestiune fundamentală asta. S-a dus în
chestiuni de presă, cu Forumul Democratic German... Cred
că sfătuitorii preşedintelui l-au împins din nou într-o capcană
din care nu ştiu cum poate să iasă", a mai spus analistul
politic.
www.dcnews.ro

Decizie FĂRĂ PRECEDENT!
Ce se întâmplă cu un
obiectiv important al României

Autorităţile au demarat planul privind prelungirea
duratei de viaţă a reactorului 1 de la Cernavodă, pus
în funcţiune în anul 1996. Acesta urmează să fie
oprit în 2026 pentru retehnologizări, timp de doi ani,
a declarat pentru Capital Cosmin Ghiţă, directorul
general al Nuclearelectrica.
Producătorul de energie Nuclearelectrica, care operează
centrala nucleară din Cernavodă, este unul din cei
mai mari producători de energie din România.
”Retehnologizarea Unităţii 1 a fost si este una dintre
priorităţile mele de la preluarea mandatului. Este un
proiect foarte complex, nu există noţiunea de întârzieri
în asociere cu acest proiect. Proiectul este structurat
în trei etape majore, după cum urmează, cronologic:
În prima fază 2017-2021, definirea proiectului (tehnic,
logistic, resurse umane) şi extinderea numărului de
ore de funcţionare a Unităţii 1 (2017-2021). Această
primă fază se va încheia cu realizarea Studiului de
Fezabilitate”, a declarat pentru Capital Cosmin Ghiţă,
directorul general al Nuclearelectrica.
Extinderea numărului de ore de funcţionare peste
210.000 asigură funcţionarea Unităţii 1 pentru durata
iniţială proiectată de 30 de ani, în condiţiile unei
producţii de energie electrică mai mari faţă de
estimările din modelul economic utilizat la determinarea
iniţială a fezabilităţii proiectului CANDU, spune acesta.
”Se prelungeşte, astfel, perioada de acumulări financiare interne din fluxurile generate de SNN, conducând la o reducere semnificativă a necesarului de
finanţare bancară a retehnologizării (împrumuturi)”,
adaugă Ghiţă.
A doua fază este pregătirea implementării proiectului
de retehnologizare şi este stabilită pentru perioada
2021-2026, ceea ce implică elaborarea pachetelor
de inginerie necesare documentării detaliate a
modificărilor de proiect, semnarea contractelor pentru
echipamentele cu ciclul lung de fabricaţie, obţinerea
tuturor autorizaţiilor necesare începerii implementării
proiectului de retehnologizare, amenajări şi logistica
premergătoare demarării lucrărilor şi pregătirea
documentaţiei şi atribuirea contractului de inginerie,
procurare şi construcţie (EPC).
”Ultima fază este oprirea Unităţii 1 şi derularea
efectivă a proiectului de retehnologizare între decembrie
2026-decembrie 2028. Principalul avantaj este acela
că, la finalul retehnologizării, Nuclearelectrica se va
afla în posesia unei unităţi nucleare capabile să
funcţioneze la parametrii de proiect pentru încă un
ciclu de viaţă (30 de ani), la costuri situate în jurul a
30-40% din cele pe care le-ar presupune construirea
unui obiectiv similar nou. Prelungirea ciclului de
funcţionare a Unităţii 1 cu încă aproximativ 30 de ani
vine şi cu un impact pozitiv asupra realizării obiectivelor
strategice ale României în ceea ce priveşte reducerea
emisiilor de GES, asigurării stabilităţii şi securităţii
sistemului”, a subliniat şeful Nuclearelectrica.
www.capital.ro
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PORTOFELUL #REZIST

Dosar bomba! Procurorii DIICOT investigheaza
403 tranzactii in cryptomonede, prin care in ultimii
trei ani peste 14.000.000 dolari au intrat in Romania
pentru a alimenta grupari #rezist si ONG-uri sustinatoare fervente ale DNA, Iohannis, Ciolos si
USR. Pistele conduc spre un „portofel virtual” de
pe platforma online BLOCKCHAIN, alimentat de
Fundatia Stefan Batory din Polonia, sponsorizata
in mod direct de miliardarul George Soros

Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) s-a declansat o ampla
investigatie privind finantarea Miscarii #Rezist, existand
suspiciuni majore privind operatiuni de spalare de
bani si constituire de grup organizat infractional in
scopul intreprinderii de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Este vorba de finantarea gruparilor violente
de strada (care in ultima perioada speriate ca au
intrat in vizorul autoritatilor si-au redus subit activitatea)
si care au organizat in anii 2017 si 2018, si mai ales
in data de 10 august 2018, actiuni impotriva ordinii
constitutionale - pedepsite de art. 397 Cod penal – in
scopul daramarii guvernarii PSD-ALDE.

Umbra lui Stefan Batory la protestele din 10 august
In cadrul anchetei DIICOT privind infractiunile de
spalare de bani si de constituire de grup infractional
organizat in legatura cu o serie de membri ai miscarii
#REZIST, potrivit surselor din apropierea acestui caz,
ar fi vizate mai multe tranzactii cu cryptomonede (ex.
Bitcoin) care au fost realizate dintr-un „portofel virtual”
(wallet) utilizat de mai multe asociatii, ONG-uri sau
fundatii din Romania afiliate/colaboratoare cu miscarea
#REZIST.
Adresa criptata a acestui portofel virtual este
13LW2anY7qmBitPXTsEdH3Hxxxxxxx Hash 160
19a062b693dd98b14xxxxxxx
Conform informatiilor detinute de DIICOT, in ultimii 3
ani, pana la finalul lunii octombrie 2018, din acest
portofel au fost realizate 403 tranzactii, care au
totalizat suma de 14,9 milioane de dolari. Banii ar fi
ajuns la organizatiile care au promovat intens miscarile
de strada care au avut loc in ultimii doi ani in Romania,
inclusiv protestele din 10 august 2018. Toate aceste
informatii se regasesc in portofelul virtual din platforma
online BLOCKCHAIN prin care se realizeaza tranzactiile
cu cryptomonede. O captura cu acest portofel virtuala
o puteti vedea in imaginea de mai jos, care indica
cifra totala a tranzactiilor: peste 14,9 milioane dolari.

Cea mai importanta pista pe care merg procurorii DIICOT priveste faptul ca toate sumele din acest portofel
virtual al miscarii #REZIST ar proveni dintr-o singura
sursa, respectiv Fundatia Stefan Batory din Polonia.

Pentru cei care nu stiu, aceasta fundatie este sponsorizata in mod direct de catre miliardarul cu viziuni
globaliste, George Soros, fiind practic o placa turnanta
folosita pentru finantarea ONG-urilor din Europa Centrala si de Este, prin acordarea de grant-uri, fapt recunoscut chiar pe site-ul oficial al Fundatiei.
Informatiile ajunse in posesia DIICOT confirma acuzatiile
privind finantarile si organizatiile „sorosiste” despre
care vorbea fostul deputat Sebastian Ghita care, inainte
de a deveni tinta dosarelor DNA-SRI, a fost mult timp
un intim al relatiilor subterane din statul paralel si a
avut acces la informatii clasificate care nu sunt la indemana unui muritor de rand. Tranzactiile din portofelul
virtual #REZIST, care se afla acum in posesia procurorilor
DIICOT, reprezinta prima legatura concreta dintre sponsorizarile controversatului miliardar Geroge Soros si
protestele anti-guvernamentale din Romania.
Printre beneficiarii sumelor de bani primite din acest
portofel de la Fundatia Stefan Bathory nu s-au numarat
doar grupari #rezist, ci si mai multe organizatii nongvernamentale cunoscute in mediul online ca sustinatoare
fervente ale DNA, Iohannis, Ciolos, USR etc, precum:
Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky
Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com sau
Rezistenta TV (care gazduia interviurile cu fosta sefa
DNA Laura Codruta Kovesi, Monica Macovei, Raluca
Pruna etc). Sursele apropiate dosarului DIICOT, au
mai confirmat ca in saptamanile premergatoare protestelor
din 10 august, din „protofelul” de bitcoin #REZIST au
fost retrase sume de ordinul sutelor de mii de euro.
Banii ar fi fost folositi pentru „logistica de nu iti imaginezi”
despre care vorbea activista Angi Serban. Potrivit unor
surse apropiate miscarii #REZIST, aceste cheltuieli de
logistica includeau inchirierea de locuinte pentru protestatarii veniti din alte localitati, chiria pentru sediile conspirative ale organizatorilor, echipamentele IT, promovarea
mesajelor in mediul online pe retelele de socializare,
costuri de deplasare, pliante, celebrele pancardemanute „Justitie pentru toti” sau chiar realizarea unor
studii sociale pentru adecvarea sloganurilor de la
proteste cu asteptarile si perceptiile publicului tinta.
Totodata, sume uriase din acest portofel au fost
convertite direct in bani cash la bancomatele care
permit tranzactii cu moneda virtuala Bitcoin. In aceleasi
timp, cei care au avut acces la portofelul #REZIST, au
folosit sistemul „localbitcoins” care permite schimburi
directe intre detinatorii de sume cash in moneda
locala si cei care vor sa converteasca fondurile bitcoin.
Prin acest sistem se pot converti sume echivalente
pana la 1 milion de euro, tranzactia fiind cunoscuta
doar de catre cei doi corespondenti ai tranzactiei.
Dificultatea ceea mai mare in monitorizarea tranzactiilor
cu monede digitale consta in faptul ca platforma de
plati online „Blockchain” nu are un administrator unic,
fiind mai degraba o infrastructura colectiva. Asadar
nu exista un „administrator” care sa raspunda in fata
autoritatilor de stat, cum se intampla, de pilda, in
cazul unei institutii bancare ce se supune reglementarilor
si controlului bancii centrale. Comportamentul subversiv
al celor care au retras si distribuit sume din portofelul
#REZIST rezulta chiar din tentativa de disimulare a
platilor electronice, prin folosirea unui generator de
IP-uri din alte locatii din lume pentru ca tranzactiilor
sa li se piarda urma prin nenumarate servere si sa
nu poata fi urmarite de autoritatile romane.
In pofida acestor stradanii pentru mascare tranzactiilor
DIICOT a luat urma banilor si este pe punctul de a demasca intreaga retea. Nu ar fi exclus ca aceasta
ancheta sa demanteleze cea mai ampla si mai concertata
actiune de subminare a puterii de stat din Romania, cu
fonduri externe. Si sa explodeze chiar in capul celor
care de-a lungul vremii s-au suit pe valurile sociale
generate de miscarea #REZIST. Trebuie remarcat
faptul ca DIICOT a inceput o ancheta care parea de
neconceput in anii de apogeu ai statului paralel.
www.luju.ro
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Ungaria şi-a făcut echipe
de fotbal şi joacă în România!
Suma COLOSALĂ primită
de la guvernul maghiar

Guvernul de la Budapesta a răspuns oficial unei
solicitări a Gazetei Sporturilor şi a dezvăluit că
finanţează cu peste 6 milioane de euro echipele Sepsi
OSK şi Csikszereda.

Două cluburi de fotbal din România, care participă în
competiţii organizate de Federaţia Română de Fotbal şi
de Liga Profesionistă de Fotbal, sunt finanţate direct de
guvernul maghiar de la Budapesta. Cele două sunt Sepsi
Sf. Gheorghe, din Liga 1, şi Csikszereda, care e în Liga a
3-a. Ceea ce exista doar la nivel de zvon a fost confirmat
oficial de forul condus de Viktor Orban, primul-ministru al
cabinetului din capitala Ungariei.
Gazeta Sporturilor a făcut o solicitare, prin intermediul
mail-ului, în care a întrebat guvernul maghiar dacă susţine
financiar vreo echipă de fotbal care activează pe teritoriul
României. Cabinetul Orban a fost extrem de prompt şi a
oferit un răspuns după numai 5 zile. Răspunsul guvernului
Ungariei, prin Ministerul Resurselor Umane, la solicitarea
Gazetei Sporturilor.
"Decretul guvernamental 1801/2016 a decis acordarea
de fonduri cluburilor Csikszereda (Miercurea Ciuc) și
Sepsi (Sf. Gheorghe). În conformitate cu Decretul guvernamental, cele două cluburi de fotbal au primit câte 1
miliard de forinți (3,2 milioane de euro) prin intermediul
Federației de Fotbal din Ungaria, ca beneficiar, pentru
dezvoltarea infrastructurii sportive și realizarea altor proiecte
de investiții în dezvoltare, în special pentru finanțarea
Academiei Csikszereda și a Academiei Sf. Gheorghe.
Resursele au fost primite în mod corespunzător, iar auditul
conturilor transmise până în prezent este în curs de
desfăşurare".
Aşadar, aproape 6,5 milioane de euro au ajuns la cele
două cluburi, care reprezintă două oraşe din două judeţe
în care populaţia e preponderent formată din etnici maghiari.
Infuzia masivă de capital, venită de la Budapesta, s-a
simţit imediat, iar progresul acestor formaţii a fost mare.
Sepsi a promovat, iar anul trecut a fost revelaţia play-outului. În actualul sezon e pe locul 6, ultima poziţie care
asigură prezenţa în play-off.
Csikszereda e în Liga a 3-a, dar şi-a creat o bază care
rivalizează chiar şi cu unele existente în Liga 1. În plus, a
produs o surpriză fantastică în optimile de finală din Cupa
României: a eliminat-o pe Dinamo şi va evolua pe teren
propriu în "sferturi".
IMNUL ŞI STEAGURILE ŢINUTULUI SECUIESC LA SF.
GHEORGHE
La toate meciurile pe care Sepsi le dispută pe teren
propriu, gardurile stadionului susţin steaguri cu însemnele
Ţinutul Secuiesc. De asemenea, suporterii cântă înainte
şi la final imnul ținutului respectiv, dar fredonează şi
versurile melodiei Nelkuled, care îi aparţine lui Ismeros
Arcok. Prin Ţinutul Secuiesc se înțelege un teritoriu format
din judeţele Covasna, Harghita și o parte din județul
Mureș.
SPONSORII, APROAPE EXCLUSIV MAGHIARI
Panourile din jurul terenului pe care Sepsi dispută meciurile
din campionat conţin aproape în exclusivitate numele
unor companii maghiare. Printre acestea: MOL (benzinărie),
OTP (bancă), Gyermelyi (paste făinoase), Dioszegi (fabrică
de pâine), ultima fiind afacerea patronului de la Sepsi.
www.gsp.ro
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DISTRUGEREA OAMENILOR
ROM>NI DE AFACERI

DNA si-a batut joc de fondatorul unuia dintre cei
mai mari integratori din Romania in proiecte de
securitate transfrontaliera si multiplu castigator
al Marelui Premiu al Salonului de Inventii de la
Geneva. Omul de afaceri Mircea Tudor a fost inculpat de DNA, umilit prin comunicate de presa
si pus sa plateasca o cautiune de 1 milion lei ca
sa nu fie arestat. Dupa doi ani, procurorul DNA
George Matei a dispus clasare pe motiv ca nu
exista probe.

Iata un caz elocvent pentru ceea ce s-a intamplat
in ultimii ani, cand oamenii romani de afaceri
si capitalul autohton a
fost distrus de DNA. Parchetul anticoruptie si-a
batut pur si simplu joc
de fondatorul societatii
comerciale MBTelecom
Ltd, unul dintre cei mai
mari integratori din Romania in proiecte de securitate transfrontaliera,
multiplu castigator al
Marelui Premiu de la
Salon de Inventii de la Geneva si declarat in 2014
antreprenorul anului de compania Ernst & Young.
Este vorba despre omul de afaceri Mircea Tudor
(foto).
Astfel, Mircea Tudor a fost umilit public de DNA
printr-un comunicat de presa, inculpat pentru pretinse
infractiuni de cumparare si influenta, si pus sa
plateasca o cautiune de 1 milion de lei ca sa nu
ajunga in arest. La final, totul s-a dovedit a fi o crunta
inscenare, lucru confirmat culmea chiar de parchetul
anticoruptie.
Astfel, in iunie 2016, DNA a anuntat printr-un comunicat
de presa categoric punerea in miscare a actiunii
penale fata de Mircea Tudor pentru cumparare de influenta si evaziune fiscala, si fata de avocatul Liviu
Ardeias pentru trafic de influenta, intr-un dosar care,
halucinant, avea la baza un interviu de omul de
afaceri. Mircea Tudor era acuzat ca i-ar fi dat avocatului
Ardeias suma de 6.000.000 lei astfel incat acesta sa
intervina la functionari din cadrul EuroCustoms,
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EuroPol, Politia Germana de Frontiera, Vama Franceza
si Vama Elvetiana, in vederea obtinerii Caietelor
Schengen pentru proceduri de control vamal cu UE,
necesare adjudecarii de catre SC MB Telecom Ltd
SRL a unor contracte cu Autoritatea Nationala a
Vamilor privind sisteme de securizare conform normelor
Schengen. De asemenea, fondatorul societatii comerciale MBTelecom Ltd a mai fost acuzat si de
evaziune fiscala in sensul ca ar fi inregistrat in contabilitatea societatii achizitii fictive de prestari servicii
de la avocatul Ardeias.
Inculpare fara probe
Punerea in miscare a actiunii penale si inculparea
omului de afaceri ar fi trebuit sa anunte o iminenta
trimitere in judecata. Nu s-a intamplat insa asa. La
mai bine de doi ani de la acel moment, DNA a clasat
cauza fata de Mircea Tudor si avocatul Liviu Ardeias
pe motiv ca, atentie, nu exista probe. Asta in pofida
afirmatiilor, repetam categorice, din comunicatul de
presa din 2016.
Asadar, in 31 octombrie 2018, procurorul George
Adrian Matei de la DNA a dispus clasare cauzei fata
de cei doi, pentru toate acuzatiile, in temeiul art. 16
alin. 1 lit c) din Codul de procedura penala potrivit
caruia “nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”. In motivarea solutiei de clasare se arata
negru pe alb ca in afara de afirmatiile pe care le-a
facut Mircea Tudor in interviul dat in presa legatura
cu modul in care a apelat la serviciile avocatului, in
cauza nu exista nicio alta proba din care sa rezulte
dincolo de orice indoiala rezonabila, savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, respectiv trafic
de influenta retinute in sarcina celor doi. In ceea ce
priveste acuzatia de evaziune fiscala, procurorul
George Matei arata ca desi suma incasata de avocatul
Ardeias de la SC MB Telecom SRL este foarte mare
(6.000.000 lei), nu se poate stabili caracterul disproportionat al acesteia fata de serviciile prestate. Deci
a fost nevoie de doi ani pentru ca procurorii anticoruptie
sa-si dea seama ca nu era prima data cand avocatul
incasa de la clienti pentru serviciile prestate astfel de
sume mari, lucru care a rezultat dintr-un raport al
Garzii Financiare ajuns pe masa acestora.
www.luju.ro

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

Comisia Europeană nu este
îngrijorată de stadiul pregătirii
preşedinţiei române a Consiliului UE

Comisia Europeană şi-a exprimat luni încrederea în
profesionalismul apropiatei preşedinţii române a Consiliului Uniunii Europene, dar a reiterat în acelaşi
timp apelul preşedintelui executivului european, JeanClaude Juncker, pentru un consens politic naţional
necesar în România înaintea şi pe perioada asigurării
Consiliului UE.

În conferinţa de presă cotidiană a executivului
comunitar, purtătorul de cuvânt Margaritis Schinas a
fost întrebat dacă CE este îngrijorată de situaţia
pregătirii preşedinţiei române a Consiliului UE, date
fiind recenta demisie a lui Victor Negrescu din funcţia
de ministru delegat pentru afaceri europene şi actuala
perioadă turbulentă prin care trece guvernul român.
„Nu suntem îngrijoraţi. Avem încredere în profesionalismul apropiatei preşedinţii române a Consiliului
Uniunii Europene şi în nivelul mulţumitor al organizării
administrative înaintea sa. Aşteptăm cu nerăbdare
să lucrăm împreună. Întrebarea dumneavoastră îmi
oferă, de asemenea, ocazia de a reitera apelul
preşedintelui Juncker pentru nevoia de consens politic
naţional în România înaintea şi în timpul preşedinţiei
române a Consiliului UE”, a afirmat Schinas.
România va prelua la 1 ianuarie anul viitor preşedinţia
prin rotaţie a Consiliului UE. Aceasta este asigurată
în prezent de Austria.

Agerpres
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Bucovina şi Reunirea
de Gabriel Gherasim

Duminică, 11 noiembrie
a.c., la Biserica „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel”
din Astoria, Queens, NY,
s-a desfăşurat Simpozionul având ca teme:
Sfârşitul Primului Război
Mondial şi Reunirea Bucovinei cu Regatul
României, în vechile
hotare, hotărâre adoptată de Congresul Bucovinei în 15 noiembrie 1918. Domnul Gabriel
Gherasim, istoric, psiholog, scriitor, a prezentat în
sinteză materialul de mai jos.
***
1) Într-un documentar al cinematografiei româneşti
din 1939, intitulat “Aspecte din Cernăuţi”, oraşul
Cernăuţi era descris aşa: “Pe o colină deasupra
Prutului, se ridică, Cernăuţiul, capitala Bucovinei.
În centrul oraşului, în faţa primăriei, se înalţă monumentul Unirii Bucovinei. Catedrala Ortodoxă
domină întreg oraşul. Mai departe, în mijlocul unei
vaste pieţi, se află Teatrul Naţional, locaş de cultură
românească. Strazile Cernautiului sunt strabatute
de troleibuze moderne. Palatul Metropolitan
adăposteşte istorica sală unde în 1918, s-a proclamat unanim unirea Bucovinei cu Regatul Român.”
2) Deci, cum s-a reunit Bucovina cu Patria Mamă?
Criza Austro-Ungară din 1918 a produs efecte şi în
Bucovina. Aici, atât românii cât şi ucrainienii
pretindeau ca Bucovina să facă parte din ţările lor
de obârşie.
5 din cei 6 parlamentari români de la Viena erau
pentru reunirea Bucovinei la România, dar fiind în
minoritate faţă de parlamentarii ucrainieni, au
preferat să fie emisarii lui Iancu Flondor de la
Cernăuţi, care organiza reunirea Bucovinei. Sextil
Puscaru, cu “Glasul Bucovinei”, şi-a unit forţele cu
Flondor. Al 6-lea parlamentar român de la Viena,
Aurel Onciu, promova o împărţire a Bucovinei între
România şi Ucraina. Ion Nistor, cu bucovinenii din
Iaşi şi de la Chişinău au cerut anexarea Bucovinei
de către România pe cale militară.
Comitetul Ucrainean Regional promova o împărţire
a Bucovinei între cele două ţări. Adunarea
Constituantă a Românilor a hotărât unirea integrală
a Bucovinei cu Patria-Mamă într-un stat naţional independent. În cei 143 de ani de la anexarea Bucovinei de către austro-ungari, românii deveniseră
minoritari. Pentru naţionaliştii români, reparaţia
istorică era mai importantă decât faptul că românii
devenisera minoritari.
Ucrainienii au trimis forţe militare care au ocupat
Cernăuţiul şi Nordul Bucovinei. România a trimis o
divizie militară care să-i apere pe românii de sub
ocupaţia ucraineană. Pe 11 noiembrie 1918, Generalul român Iacob Zadik şi Iancu Flondor de la
Consiliul Naţional Român au dat mâna în Cernăuţi
şi administraţia românească a fost instalată.

Naţionaliştii ucrainieni s-au retras ca să se lupte cu
polonezii şi cu ruşii sovietizaţi, pe două fronturi
eventual pierdute. Românii erau acum stăpâni pe
situaţie şi puteau pregăti în voie ceremonia reunirii.
Ion Nistor a redactat declaraţia unirii şi cu alţi
unionişti bucovineni reveniţi la Cernăuţi au creat
majoritatea necesară pentru votul de succes.
Pe 29 Noiembrie 1918, în prezenţa generalului
Zadik şi a reprezentanţilor români din Basarabia şi
Transilvania, Congresul Naţional Român, cu membrii germani şi polonezi, au exprimat prin aclamaţie:
“Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei
cu România, în vechile ei hotare până la Ceremus,
Colacin şi Nistru”.
Reprezentanţii ucrainieni şi evrei s-au abţinut de la
vot şi înţelegerea cu aliaţii în 1916 de returnare a
Bucovinei, Transilvaniei şi Basarabiei României
după război, a apăsat puternic în favoarea reunirii.
3) După aceea au venit ruşii.
De când ruşii te prădară/ N-avem soare, nici
odihnă/Fără tine n-avem ţară/Bucovină, Bucovină.“
(Ion Posteucă, român nord-bucovinean deportat în
Siberia la 13 ani)
Nordul Bucovinei a fost anexat de către URSS la
28 iunie 1940. Zona despre care nici nu s-a pomenit
în ultimatumul din 1939 este teritoriul fostului Ţinut
Herţa. De fapt, la Ucraina au fost trecute nu numai
teritoriile din actuala regiune Cernăuţi, dar şi din
Sudul Basarabiei (care azi aparţin regiunii Odesa).
Cat despre regiunea Cernăuţi – apariţia ei este o
consecinţă directă a Protocolului adiţional la Diktatul
Ribbentrop-Molotov. Cu toate că în punctul 3 al Protocolului adiţional se specifica doar că „în privinţa
Europei Sud-Estice, partea sovietică subliniază
interesul pe care îl manifestă pentru Basarabia“ şi nu
erau subliniate intenţiile Moscovei de a ocupa o parte
a Bucovinei, guvernul sovietic rusesc, în nota ultimativă
din 26 iunie 1940 adresată României, a cerut scoaterea
de urgenţă a armatei române şi a administraţiei civile
din teritoriul Basarabiei şi al unei părţi a Bucovinei.
Însă trupele sovietice au intrat nu numai în Basarabia
şi Nordul Bucovinei, dar au ocupat şi Ţinutul Herţa
(care nu era specificat nici în Protocolul adiţional la
Diktatul Ribbentrop-Molotov, nici în nota ultimativă.
Nici în Protocolul adiţional secret privind delimitarea
sferelor de interes în Europa Răsăriteană, între Germania şi URSS, semnat în ziua de 23 august 1939,
la Moscova, de către V.Ribbentrop şi V.Molotov, nici
în declaraţia şefului diplomaţiei sovietice făcute de la
tribuna Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, la 29 martie 1940, când este atât
de acut pusă problema retrocedării de către România
a Basarabiei.
Bucovina, fie ca provincie istorică integrală, fie ca o
parte a ei, nu este amintită şi, deci, nu devine obiectul
apetiturilor imperialiste de la Kremlin. Abia în telegrama
din 23 iunie 1940, expediată de la Moscova de către
contele Schulenburg, ambasadorul Germaniei în Uniunea Sovietică, Ministerul de Externe de la Berlin
era sesizat că „cererea sovietică se extinde, de
asemenea, şi asupra Bucovinei, care are populaţie
ucraineană“.
(Vezi: Bătălia pentru Bucovina. Volum ingrijit de
Stelian Neagoe. – Timişoara: Editura „Helicon“, 1992.
– P. 135)

21 noiembrie, 2018

CENTENAR

l

9

La 25 iunie 1940 Schulenburg primea de la Berlin o
înştiinţare telefonică, prin care era rugat să-l viziteze
pe Molotov şi să-i declare, printre altele, următoarele:
„Revendicarea de către Uniunea Sovietică a Bucovinei
constituie o noutate. Bucovina a fost în trecut provincie
a coroanei austriece şi este dens populată de germani.
Germania este, de asemenea, în mod deosebit
interesată de soarta acestor volksdeutsche“. (Vezi:
Ibidem. – P. 138) Deşi, după cum vedem, Bucovina
era pentru Berlin o noutate în pretenţiile sovieticilor,
pentru conducerea germană de atunci ea prezenta
interes doar în măsura în care acolo locuiau
reprezentanţi ai naţiunii germane (nota red.).
Fiindcă prin ocuparea părţii de nord a Bucovinei se
săvârşea un act de nedreptate împotriva românilor,
act care jignea adânc drepturile etnice şi istorice
legitime ale românilor asupra teritoriului revendicat
de către Soviete, (I. Nistor, T. Sauciuc-Săveanu, M.
Hacman, I. Şoneriu) unii dintre cei mai devotaţi fii ai
provinciei smulse din trupul Ţării arătau în memoriul
lor adresat regelui Carol al II-lea: „Oraşele şi satele
noastre n-au fost niciodată legate de Uniunea Sovietică,
nici prin comunitatea soartei istorice şi nici prin comunitatea de limbă şi compoziţie naţională. Ocuparea
militară arată că tragerea liniei de demarcaţie n-a
fost determinată nici de criteriul etnic care să justifice
întrucâtva o asemenea măsură grăbită“. Un memoriu
asemănător a adresat regelui şi un grup de fruntaşi
herţeni, printre care şi pictorul Artur Verona, în care
se spunea: „În urma dureroasei răşluiri a trupului
scumpei noastre ţări, s-a cotropit şi o bucată din
vechiul pământ al Moldovei ce nu a fost niciodată
sub stăpânire străină. Pe aceste frumoase meleaguri
ale vechiului ţinut al Herţei au trăit şi inflorit sute de
generaţii de români, dintre care au făurit cu umila lor
contribuţie trecutul scump al patriei. Herţa este patria
lui Gheorghe Asachi (Vezi: Memoriul adresat regelui
Carol al ll-lea de către un grup de 88 HYPERION Anchetele revistei tivă din 26 iunie 1940)
Ţinutul Herţa, „un teritoriu curat românesc, care n-a
fost niciodată sub vreo ocupaţie străină şi care a
făcut parte din România Veche“, a avut de împărţit
soarta tragică a nordului Bucovinei. Teritoriul acestui
ţinut s-ar întinde pe o suprafaţă de circa 30.400 ha,
având o populaţie de aproximativ 35.000 de români.
Sovieticii au pus stăpânire pe el la 29 iunie 1940,
pretextând că s-au „rătăcit“… şi aşa au fost ocupate
27 de localităţi herţene, care au aparţinut bucovinenilor.
În legătură cu ocupaţia sovietică a nordului Bucovinei:
(Arcaşul, Publicaţie independentă românească. –
Cernăuţi. – Anul V. – Nr. 15-16 (153-154), 28 august
1999.)
Proteste energice împotriva ocupării Basarabiei,
nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa de către trupele
sovietice au adresat Parlamentul României, Academia
Română, iar în Camera Deputaţilor şi în Senat s-a
votat o moţiune în care se reliefa că „ultimatumul, ce
a fost urmat de o luare în stăpânire imediată a
provinciilor româneşti, nu poate găsi nici un temei
istoric şi legal şi înstrăinarea unei atât de largi părţi a
României Unite calcă peste dreptul a trei milioane de
ţărani români şi a unei pături de intelectuali devotate
cauzei naţionale.
***
continuarea în ediția următoare
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Ziua națională a României

Emisiune poştală
"15 ani de la Eliberare"

Sărbătoare câpenească de ziua națională a României comuniste (23 august 1965, CAP Ungra)

Z

Intrarea Regimentului 16 Dorobanți "Fălticeni" la Cluj, 1918

iua națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între
1948-1989 ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată
de președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990,
ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România. Această prevedere a fost reluată de Constituția României din 1991, articolul
12, alineatul 2. Opoziția anticomunistă din România a pledat în 1990 pentru
adoptarea zilei de 22 decembrie drept sărbătoare națională, fapt consemnat în
stenogramele dezbaterilor parlamentare.

Istoric

Carol I al României

Prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a
depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în
fața adunării reprezentative a Principatelor
Române Unite. În amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877, tot el a proclamat în
fața parlamentului independența de stat a
României. În data de 14 martie/26 martie
1881 camerele reunite ale parlamentului au
votat transformarea țării din principat în Regatul României. Pentru a marca evenimentul,
ziua națională sărbătorită pe 10 mai 1881 a
fost una din cele mai spectaculoase serbări
din istoria României.

După abdicarea forțată a regelui Mihai I în data de 30 decembrie 1947, Camera
Deputaților a adoptat legea nr. 363 din 1947, prin care a proclamat Republica
Populară Română. Ziua de 23 august a fost adoptată drept sărbătoare de stat,
sub numele de ziua insurecției armate antifasciste, începutul revoluției populare
în România, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și
arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944.

În anul 1990, după revoluția anticomunistă din 1989, parlamentul dominat de FSN
a refuzat propunerea venită din partea opoziției, de a adopta ziua de 22 decembrie
drept sărbătoare națională a României. Pe fondul confruntărilor interetnice de la
Târgu Mureș din martie 1990 și a mineriadei din 13-15 iunie 1990, Parlamentul
României a adoptat la 31 iulie 1990 legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogată
Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei
de 23 august ca sărbătoare națională și a proclamat în locul ei ziua de 1 decembrie
drept sărbătoare națională. Legea 10 din 1990 nu precizează semnificația sau motivul alegerii zilei de 1 decembrie drept zi națională a României.

Legea adoptată în 1990 de Parlamentul dominat de FSN și promulgată de Ion Iliescu a avut în vedere pe de o parte combaterea simpatiilor legate de tradiția
monarhică a României, cu sărbătoarea națională istorică pe 10 mai, dar și contracararea solicitării opoziției anticomuniste, de adoptare a zilei de 22 decembrie
drept sărbătoare națională.

Alegerea zilei de 1 decembrie, deși neexplicit, a făcut trimitere la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în 1918, respectiv la
Proclamația de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918.

Prima zi națională de 1 decembrie, ale cărei festivități centrale s-au desfășurat în
1990 la Alba Iulia, a fost marcată de polarizare politică, discursul lui Corneliu Coposu, liderul de atunci al opoziției anticomuniste, fiind întrerupt în mai multe rânduri
de huiduieli. Petre Roman, primul ministru de atunci, s-a arătat încântat de întreruperea repetată a discursului liderului opoziției, ceea ce l-a făcut pe președintele
Iliescu să-i dea un semn cu mâna pentru ca să înceteze, gest filmat și difuzat pe
larg de mass media.
Dezbaterea publică

Istoricul Neagu Djuvara a arătat într-un interviu acordat TVR în anul 2011 că
alegerea zilei de 1 decembrie de către regimul Iliescu a fost una conjuncturală,
explicând că la 1 decembrie 1918 a avut loc doar unirea Transilvaniei și a Banatului
cu România, pe când celelalte provincii istorice, respectiv Basarabia și Bucovina,
au fost unite la date diferite si au avut isorii convulsionate.

“…Marea Unire din 1918 a fost si ramane pagina cea mai sublima a istoriei
românesti. Maretia ei sta in faptul ca desavarsirea unitatii nationale nu este opera
nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorica a intregii
natiuni romane, realizata intr-un elan tasnit cu putere din strafundurile constiintei
unitatii neamului, un elan controlat de fruntasii politici, pentru a-l calauzi cu inteligenta politica remarcabila spre telul dorit.
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Legende “paralele”,
dar cu mult adevăr în ele

Rudra este un zeu vedic.
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Printre divinitățile binefăcătoare precum Mithra,
Varuna, Indra, el este distrugătorul și colericul, adesea deținând rolul unui demon. Conform legendelor,
Rudra s-a nascut dintr-un incest al lui Usas cu frații
săi.

Este reprezentat cu părul împletit, pântecele negru

și spinarea roșie, înveșmântat în piei de animale
sălbatice și purtând un arc cu săgeti.

Este căsătorit cu Rudrani, iar cei doi se unesc

printr-o lungă îmbrățișare. Rudra este vânător și

stăpaân al fiarelor pădurii. Acesta nu are legături cu
lumea civilizată, fiind aspru și grosolan.

Dr. Napoleon Săvescu

Partea a VIII-a
continuarea din ediția precedentă

Tâlharii și hoții sunt tovarășii săi, fiind patronul tu-

turor celor care ucid, indiferent dacă o fac din
nevoie sau din plăcere.

Zeul este un mare distrugător, semănând molima
și moartea. Atacă oamenii și fiarele, manevrează
otrăvurile și fulgerul și răspândește teroare în jurul
său.

Zeul Rudra

Rudra reprezintă unul dintre numeroșii zei aflați în
panteonul indian, dar care se găsește și azi
răspândit peste tot teritoriul vechi Dacii sub tot felul
de forme, de la nume precum Rudeanu, Rudaru ,
Rudrar, Rudari sau chiar ...rude..de familie, fără a
avea un înțeles deosebit în vocabularul nostru de
azi.
Cu mii de ani in urma El era zeul morții și al furtunii,
având în acelaşi timp o fire deosebit de distrugătoare care cauza nenorociri în rândul oamenilor.

El este cel la care apelează zeii pentru treburile lor
murdare. Rudra este un element marginal. Iubește
tot ce nu este firesc, pe toti cei care trăiesc altfel
decât majoritatea și care lupta împotriva ei. Este o
forță divină, sălbatică, neîmblanzită și periculoasă.
Prin urmare este un zeu temut, implorat pentru a i
se obține favorurile și protecția.
Mai târziu, în hinduism, va dispărea aproape total
în favoarea lui Şiva, un nou-venit care îi preia
trăsăturile de distrugător și de subversiv, păstrânduși însă caracterul binevoitor. Rudra și Şiva , după
unii sunt de fapt unul și același zeu.

Rudra este un zeu foarte venerat, dar și temut de
supușii săi. Acest lucru este atestat de numeroase

scrieri care datează din timpuri străvechi. Una din

aceste scrieri este celebra Veda (a se Vedea) în

care se găsește următorul fragment care
simbolizează o invocație către marele zau: Grație

remediilor pe care tu le-ai dat, o , Rudra, foarte

sănătoase, voi putea trăi o sută de ierni. Alungă de-

parte de noi dușmănia, azvârle mai departe
suferința, gonește molimile în cele patru zări! Unde

e, o, Rudra, mâna ta mângăietoare, pomadă și bal-

sam, cea care îndepărtează nenorocirile divine!
Privește-mă cu indulgență, o, Taurule! Picioare ro-

buste, forme nenumărate, oacheșul redutabil s-a
împodobit cu aur strălucitor. De Rudra, stăpân al

intinsei lumi, firea lui Asura nu s-ar putea desprinde.

De cele mai multe ori numele sau se folosește la
plural, rudrele simbolizând lăstare ale zeului, niște
reprezentanți ai săi care au ca singură menire
aceea de a teroriza lumea. Fiind un zeu ciudat, prin
rudre se manifestă caracterul zeului care seamană
în lume crimele, otrăvurile, bolile însa care își
protejează doar ...rudele-familia.
continuarea în ediția următoare
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SE RUPE EUROPA:
PLANUL MARILOR PUTERI
CARE {OCHEAZĂ UNIUNEA
EUROPEANĂ!

După toate scandalurile în care au fost implicate țări
europene precum Polonia sau Ungaria, care fac opinie
separată în Uniunea Europeană, a venit vremea ca marile
puteri europene să șocheze toată Europa: vor să-și facă
buget separat.
Miniştrii de finanţe din Franţa şi Germania au susţinut luni
în faţa omologilor lor europeni ideea unui buget distinct
pentru zona euro, în cadrul bugetului general al UE,
relatează DPA şi AFP. Iniţiativa câştigă susţinători, dar
Olanda rămâne sceptică.
După reuniunea de la Bruxelles, ministrul francez Bruno
Le Maire, s-a declarat "încrezător" în şansele unui acord
politic asupra proiectului, în decembrie. Colegul său
german, Olaf Scholz, a apreciat şi el că "se pare că vom
avea succes" şi a adăugat că se aşteaptă la susţinere şi
din partea unor state din afara zonei euro.
În schimb, ministrul olandez de finanţe, Wopke Hoekstra,
s-a întrebat chiar înainte de şedinţă dacă "este în interesul
Olandei? În interesul cetăţenilor?" şi a dat şi răspunsul:
"Nu sunt convins".
Proiectul franco-german definitivat vinerea trecută urmăreşte
reducerea diferenţelor între economiile celor 19 ţări care
au adoptat moneda unică şi finanţarea comună a investiţiilor.
Potrivit lui Hoekstra, "rămân numeroase întrebări". O
sursă europenă citată de AFP susţine că unul dintre
miniştrii participanţi a lăsat să se înţeleagă că refuzul
Italiei de a-şi modifica proiectul de buget pe anul viitor
conform recomandărilor Comisiei Europene complică negocierile. "Cum putem începe ceva nou, dacă o ţară
decide să nu se prefacă măcar că respectă regulile existente?", a întrebat ministrul în cadrul discuţiilor, conform
sursei confidenţiale a agenţiei.
Preşedintele eurogrupului (structură formată din cei 19
miniştri de finanţe din zona euro), portughezul Mario
Centeno, a afirmat că luni s-au înregistrat "progrese
satisfăcătoare" şi s-a declarat convins că la reuniunea din
decembrie se va putea prezenta "ceva concret".
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis,
a apreciat contribuţia care "se reflectă în propuneri deja
existente ale Comisiei". Comisarul european pentru
economie, Piere Moscovici, a salutat la rândul său "un
pas foarte important":
"Acum un an, nu puteam nici măcar să folosim termenii
'buget al zonei euro', iar acum, există o propunere francogermană operaţională. Este un progres politic major", a
spus luni Le Maire, care l-a invitat pe Hoekstra la Paris,
săptămâna aceasta, pentru un dialog despre subiectul respectiv.
AGERPRES
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BBC: România, ]ara în care
96% din cetă]eni de]in o locuin]ă

CExN, lovitură Firea.
Bulai: De ce n-a exclus-o PSD,
risc în București

România ocupă primul loc în UE privind procentajul
populaţiei care trăieşte în locuinţe proprietatepersonală. Potrivit BBC, țara noastră ar deține locul
1 în lume. Doar 4% dintre locuitorii României aveau,
în 2016, statut de chiriaşi, mult sub media din UE, de
30,7%. Comparativ, 48,3% dintre germani şi 45% dintre austrieci erau chiriaşi.
În majoritatea statelor member UE, cea mai mare
parte a populaţiei locuia, în 2016, în case, cel mai ridicat procentaj fiind consemnat în Irlanda (92,5% în
2015), Marea Britanie (84,8%), Croaţia (79,8%), Belgia
(77,7%) şi Olanda (76,2%). În zece ţări membre,
apartamentele erau principalul tip de locuinţă, în special în Spania şi Letonia (în ambele 66,1% din
populaţie trăia în apartamente în 2016), Estonia (62%),
Lituania (58,2%), Germania şi Grecia (ambele cu
57,1%). În 1990, la sfârșitul guvernării comuniste,
statul deținea 70% din apartamente, spune Bogdan
Suditu, expert în urbanism și profesor universitar din
București. Odată ce guvernul a început să vândă
aceste proprietăți, oamenii s-au grăbit să cumpere
casele în care locuiau - adesea la prețuri foarte avantajoase. Moneda devalorizată a României, asociată cu
creșterea inflației, a facilitat acest demers, scrie BBC.

Gabriela Firea a rămas fără nicio funcție în PSD, după
CEx-ul de luni, 19 noiembrie 2018.
Firea și-a dat demisia din două funcții, iar a treia a fost
desființată, prin dizolvarea filialei Ilfov a PSD.
Ce pierde PSD-ul din cauza acestei mișcări politice ne-a
explicat sociologul Alfred Bulai, într-o intervenție pentru
DCNews:
”PSD-ul încearcă să o izoleze pe Firea, încearcă să o
sancționeze de fapt. E un război ce nu poate fi dus până
la capăt, pentru că a o exclude din partid înseamnă a o
face mamă-eroină, pentru că va câștiga fără probleme
următorul scrutin, pentru că în acest moment PSD-ul are
puține șanse să mai câștige electoral Bucureștiul. Dacă o
dă afară va fi liberă să facă ce vrea, așa o țin captivă,
pentru că dacă-și demisia își va pierde mandatul de
primar. Prin urmare o ține fără funcție, fără nimic. Ea își
va face treaba în continuare iar ei vor avea sentimentul că
au luat o măsură. Deocamdată e meci egal. Strategia ei
vizibilă nu se va schimba. Dimpotrivă, probabil că va
trage mai mult pentru București pentru ca să acopere
deficitul de imagine”, ne-a declarat Alfred Bulai.
www.dcnews.ro

Mișcarea MÂRȘAVĂ
a UNGARIEI, de Centenar!

Într-o conferinţă de presă organizată la Alba Iulia, Tomac
și-a exprimat indignarea față de ceea ce a numit în
Ungaria „o politică primitivă antiromânească”, precizând
că profesorii români de la şcolile cu predare în limba
română din Ungaria nu au avut voie să se prezinte la
evenimentul la care a participat și care era prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la marea Unire.
„Vin direct din Ungaria şi sunt de-a dreptul şocat de un
lucru care s-a întâmplat sâmbătă în Ungaria. Am fost
împreună cu viceprimarul municipiului Alba Iulia Gabriel
Pleşa la o reuniune aniversară cu prilejul Centenarului
organizată de comunitatea românească din Ungaria de la
Jula. (...) Am avut prilejul să simt pe propria piele ce
înseamnă să duci o politică primitivă antiromânească în
statul vecin. (...).Voi face o notă scrisă prin care voi cere
ministrului de externe să reacţioneze de urgenţă faţă de
acest atac brutal al Guvernului de la Budapesta faţă de
comunitatea românească. La acţiunea de ieri li s-a interzis
tuturor profesorilor români de la şcolile cu predare în
limba română din Ungaria să participe la acest eveniment",
a declarat liderul PMP, potrivit Agerpres.ro.
Tomac a spus că profesorii care trebuiau să fie prezenți la
eveniment pentru a fi premiați "şi-au anulat prezenţa la
reuniunea de la Jula pentru că au fost avertizaţi că dacă
vor participa la o acţiune de aniversare a celor 100 de ani
de la făurirea României Mari vor fi sancţionaţi".
"Voi cere mâine ministrului de externe o poziţie oficială a
statului român faţă de acest gest brutal, condamnabil. Nu
se poate aşa ceva. E de necrezut. Imaginaţi-vă cum ar fi
dacă profesorilor maghiari din România li s-ar interzice să
participe la evenimente ce sunt organizate de comunitatea
maghiară din România. A cere respect înseamnă să îi
respecţi şi pe ceilalţi", a conchis preşedintele PMP.

Echipa de campanie
a lui Donald Trump vine
la Academia Română

Brett Loyd, fost director de cercetare al Comitetului Naţional
Republican şi sociolog al campaniei prezidențiale TrumpPence 2016 vine la București, marţi, 20 noiembrie.
Sociologul va participa la un eveniment organizat de
Institutul de Științe Politice și Relații internaționale „Ion I.
C. Brătianu” al Academiei Române și Laboratorul de
Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică
(LARICS), în incinta Aulei Academiei Române.
VALORI, PERCEPŢII ŞI REPREZENTĂRI ALE POPULAŢIEI
ÎN ROMÂNIA ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII
Institutul de Științe Politice și Relații internaționale „Ion I.
C. Brătianu” al Academiei Române și Laboratorul de
Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică
(LARICS), sub patronajul Academiei Române, vor prezenta,
în premieră, rezultatele unui studiu sociologic bazat pe
două sondaje de opinie desfășurate simultan în societatea
românească și în societatea americană, conform unui comunicat remis QMagazine.
Rezultatele cercetării vor fi prezentate de Brett Loyd,
preşedinte şi CEO al The Polling Company, şi Darie
Cristea, director al Inscop Research.
Dan Dungaciu, director al Institutul de Științe Politice și
Relații internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei
Române, va prezenta semnificația și perspectivele cercetării.
Evenimentul va fi moderat de academicianul Victor Voicu
şi se va desfășura marți 20 noiembrie 2018
www.qmagazine.ro
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SUV-ul chinezilor. Extravagant
și cel mai scump din istorie

La Beijing a fost prezentat cel mai scump SUV din istorie,
care arată la fel de înfricoșător precum prețul său în dolari
- 3,6 milioane. Aspectul exterior al automobilului este
senzațional: un desing în unghiuri, de un negru mat, motiv
pentru care amintește ba un batmobil, ba un bombardier
Stealth.
Fiecare model Karlmann King va fi executat la comandă
individuală. În total, vor fi produse numai 10 asemenea
mașini.
La comandată există și varianta ”blindat” - în acest caz, la
stratul standard al carcasei din fibră de carbon și oțel se
mai adaugă unul suplimentar, sporind astfel greutatea
SUV-ului de la 4,5 la 6 tone.
Interiorul nu corespunde în totalitate aspectului exterior finisajul amintește mai degrabă salonul unui hotel costisitor
decât al unei mașini, iar printre numeroasele oferte se
numără televiziune prin sateliti și un dispozitiv Sony
Playstation.
Karlmann King este asamblat de un grup de ingineri din
Europa - compania nu dezvăluie numele firmei producătoare.
Iar site-ul proiectului, conceput, după toate probabilitățile,
pentru eventualii clienți, este prezentat doar în limbile
engleză și arabă.

Societe Generale,
amendată cu miliarde în SUA

Banca franceză de investiţii Societe Generale a acceptat
să plătească amenzi de 1,34 miliarde de dolari în Statele
Unite, pentru 'practici nesigure şi precare', a anunţat luni
Federal Reserve, banca centrală a SUA, citată de DPA.
Federal Reserve a comunicat că a amendat Societe Generale din cauza 'politicilor şi procedurilor insuficiente pentru
asigurarea conformităţii activităţilor' din afara SUA cu
legislaţia americană privind sancţiunile.
În sancţionarea băncii franceze au fost implicate şi alte
agenţii şi departamente guvernamentale de la Washington.
Potrivit AFP, banca a încălcat diferite embargouri impuse
de Statele Unite, în special împotriva Cubei şi, în măsură
mai mică, împotriva Iranului şi a altor ţări. Măsurile sunt
mai dure decât se aştepta. Societe Generale anunţase în
că din septembrie că dialoghează intens cu oficialităţi
americane. Amenzile din SUA se adaugă altor scandaluri
în care a fost implicată banca, inclusiv stabilirea dobânzii
directoare Libor şi afacerile din Libia, menţionează DPA.
Frederic Oudea, director general al băncii, citat de AFP, a
declarat: 'Recunoaştem şi regretăm lipsurile identificate
(...) şi am cooperat cu autorităţile americane pentru a
închide aceste dosare'. Societe Generale a încheiat cu
procurorul federal al statului New York un acord de suspendare a urmăririi penale pentru încălcarea regimului
sancţiunilor impuse de SUA, precizează AFP. Banca
beneficiază de o perioadă de probă de trei ani, după care,
dacă se dovedeşte că s-a conformat înţelegerii, acţiunile
în justiţie se vor încheia.
www.dcnews.ro

Iranul va continua exportul
de petrol şi va rezista
războiului economic al SUA

Iranul va continua să exporte
petrol, în pofida sancţiunilor
din partea SUA, care fac
parte dintr-un război psihologic menit eşecului, a declarat luni preşedintele iranian Hassan Rouhani.
Americanii "nu au reuşit să
ne oprească exporturile de
petrol. Vom continua să
exportăm petrol. Politicile
voastre regionale au eşuat şi acum daţi vina pe Iran pentru
acest eşec, din Afganistan până în Yemen şi Siria", a subliniat
Rouhani într-un discurs în oraşul Khoy (nord-vest), transmis
în direct la televiziunea publică. Publicul a reacţionat scandând
"Moarte Americii!", notează Reuters. Preşedintele iranian a
mai afirmat că Washingtonul nu dispune de susţinere
internaţională pentru sancţiunile sale, insistând că "acum
America este izolată", în timp ce "Iranul este sprijinit de numeroase ţări". "Cu excepţia regimului sionist (referire la
Israel) şi a câtorva ţări din regiune, nicio altă ţară nu susţine
presiunile Americii asupra Iranului", a insistat Rouhani.
Uniunea Europeană, Franţa, Germania, Marea Britanie,
Rusia şi China, participante la acordul din 2015 cu SUA prin
care sancţiunile împotriva Teheranului au fost ridicate în
schimbul limitării de către acesta a programului nuclear, au
încercat să găsească modalităţi de a ocoli obstacolele
impuse de decizia din primăvară a Washingtonului de a se
retrage din acord. Totuşi, mai multe societăţi străine, inclusiv
din domeniul petrolului, au decis să plece din Iran de teama
sancţiunilor SUA. Sancţiunile americane reinstituite la 5
noiembrie vizează în special sectoarele petrolier şi financiar,
două puncte nevralgice în această ţară extrem de dependentă
de comerţul cu hidrocarburi.
www.defenseromania.ro

Israel va interzice maşinile
bazate pe petrol în 2030

Un proiect de lege din Israel propune interzicerea tuturor
maşinilor bazate pe combustibil fosil şi înlocuirea acestora
cu vehicule electrice sau care funcţionează pe gaz natural
comprimat. În cazul în care legea este adoptată de guvern,
data limită pentru vânzarea de vechicule pe benzină sau
diesel este 31 decembrie 2030 pe teritoriul ţării.
O decizie în acest sens va fi luată înainte de finalul anului
în curs, iar pe parcursul următorilor 12 ani există un plan
pentru înlocuirea staţiilor de benzină şi încurajarea înlocuirii
vehiculelor clasice cu unele moderne. În acest moment,
în Israel sunt pe străzi mai puţin de 100 de vehicule
electrice, însă planul este ca până în 2025 această cifră
să urce la 177.000, moment în care speră autorităţile să
înceapă o creştere mare a vânzărilor de vehicule electrice,
cu proiecţii de aproximativ 1,5 milioane de astfel maşini
pe străzi în 2030.
Între timp vor fi construite 2.000 de staţii de încărcare în
toată ţara, în timp ce benzinăriile vor fi încurajate în timp
să înlocuiască pompele de benzină cu încărcătoare pentru
maşinile electrice. De asemenea, pentru a încuraja adopţia
maşinilor electrice, aceste vehicule nu vor mai fi taxate,
ajutând astfel la reducerea costurilor.
După 2030, maşinile diesel şi pe benzină nu vor fi interzise,
însă importul şi vânzarea lor vor fi oprite. Deja autorităţile
israeliene au început să înlocuiască autobuzele din
Ierusalim cu modele electrice, având în plan să comande
încă 58 de unităţi de la compania americană Advanced
Vehicle Manufacturing.
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Desigur, acesta este doar un proiect de lege propus.
Există posibilitatea ca anumite aspecte ale sale să fie
modificate, sau ca întregul proiect să fie refuzat de câteva
ori înainte să fie aprobat. Acest lucru ar putea împinge
data limită a proiectului cu câţiva ani în viitor.
www.go4it.ro

Cel puţin 79 de morţi, peste 1.200
de persoane dispărute,
după incendiile din California

Cel puţin 79 de persoane au decedat, iar alte 1.200 sunt
considerate dispărute, în urma incendiilor de vegetaţie
din California, incendiul numit Camp Fire fiind cel mai
devastator fenomen de acest fel din istoria statului,
informează postul CNN.
Imaginea articolului Cel puţin 79 de morţi, peste 1.200 de
persoane dispărute, după incendiile de vegetaţie din California
Cel puţin 79 de morţi,peste 1.200 de persoane dispărute,
după incendiile de vegetaţie din California
Incendiul de vegetaţie Camp Fire, care a izbucnit pe 8
noiembrie, a devastat orăşelul Paradise din nordul Californiei,
provocând cel puţin 76 de decese şi distrugând aproape
10.000 de locuinţe, au anunţat autorităţile americane.
Pompierii au reuşit să aducă sub control aproximativ 60%
din incendiu, potrivit raportului comunicat duminică dimineaţa.
Meteorologii prognozează precipitaţii semnificative în perioada următoare, care ar putea ajuta la stingerea incendiilor,
însă există şi riscul să cauze inundaţii şi alunecări de
teren.
Echipele de salvare continuă eforturile de căutare a persoanelor dispărute şi de recuperare a rămăşiţelor umane
din zonele devastate de incendiile de vegetaţie.
Biroul şerifului din comitatul Butte a comunicat că lista de
persoane dispărute a fost întocmită pe baza apelurilor la
numărul de urgenţă 911 şi a informaţiilor furnizate prin
alte mijloace (emailuri, mesaje). Oficialii americani au
precizat că cel mai probabil o parte din oamenii de pe
această listă au supravieţuit, însă nu au notificat încă
autorităţile, unii ne având idee că au fost daţi dispăruţi.
Alte cel puţin trei persoane au murit din cauza incendiului
numit Woolsey Fire, care a devastat peste 96.000 de acri
în sudul Californiei. Incendiul este ţinut sub control în
proporţie de 88%, au anunţat autorităţile, duminică.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a vizitat sâmbătă
orăşelul Paradise şi locuri devastate de incendiul de
vegetaţie Woolsey Fire.

Cazul Khashoggi: Mai mulţi membri
ai familiei regale saudite se întorc
împotriva fiului favorit al regelui

Pe fondul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, mai mulţi
membri ai familiei de guvernământ din Arabia Saudită
doresc să îl împiedice pe prinţul moştenitor Mohammed
bin Salman să devină rege, au afirmat trei surse apropiate
curţii regale saudite. Zeci de prinţi şi veri de la ramurile
puternice ale familiei Al Saud doresc să vadă o schimbare
în linia succesiunii, dar nu vor acţiona atâta timp cât
regele Salman, tatăl de 82 de ani al moştenitorului coroanei
- va fi în viaţă, au afirmat sursele. Ei recunosc că este
puţin probabil ca regele să se întoarcă împotriva fiului său
preferat, cunoscut în Occident ca MbS.
Mai degrabă, ei discută despre posibilitatea ca alţi membri
ai familiei, precum prinţul Ahmed bin Abdulaziz, în vârstă
de 76 de ani, un frate mai mic al regelui Salman şi unchiul
prinţului Mohamed, ar putea urma la tron dupş moartea
regelui Salman, potrivit surselor.
Printul Ahmed, singurul frate în viaţă al regelui Salman, ar
avea sprijinul membrilor familiei, al aparatului de securitate
şi al unor puteri occidentale.
Prinţul Ahmed s-a întors la Riyad în octombrie, după două
luni în străinătate. În timpul călătoriei, el a părut să critice
conducerea saudită, în timp ce răspundea protestatarilor
aflaţi în faţa unei reşedinţe din Londra care scandau
pentru căderea dinastiei Al Saud. El a fost unul dintre cei
trei membri ai Consiliului de Succesiune, alcătuit din
membrii superiori ai familiei conducătoare, care s-au opus
ca MbS să devină prinţul moştenitor al coroanei în 2017,
au spus în acel moment două surse saudite.
www.mediafax.ro
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Documentul care face
dreptate României
în cadrul Uniunii Europene

România este pe primul loc în Uniunea Europeană la
creșterea economică, conform estimării preliminare publicate, miercuri, 14 noiembrie, de Oficiul European pentru
Statistică (Eurostat) şi Institutul Naţional de Statistică (INS).
TRIMESTRUL TREI DIN 2018
Cifrele arată o creștere de 1,9% a PIB în trimestrul trei din
2018, comparativ cu precedentele trei luni şi o creștere
economică de 4,3 în serie brută, faţă de aceeaşi perioadă
a anului trecut.
Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat în deschiderea
şedinţei de guvern, de joi, 15 noiembrie:
„Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în al treilea
trimestru, creșterea economică a României s-a accelerat
semnificativ, cu 1,9% faţă de al doilea trimestru din anul
2018, ceea ce ne plasează pe primul loc în UE.
Per ansamblul UE, creşterea economică trimestrială a fost
doar de 0,3%, ceea ce pune şi mai mult în evidenţă
evoluţia economiei româneşti.
Ca urmare, creşterea economică efectivă în trimestrul III
2018 faţă de trimestrul III 2017 a fost de 4,3%.
Dacă luăm în considerare datele Institutului Naţional de
Statistică cu privire la creşterea exporturilor cu 9% în
trimestrul III şi a producţiilor agricole record, putem trage
concluzia că această creştere economică este sustenabilă
şi este rezultatul măsurilor întreprinse de către Guvernul
României”, a declarat Viorica Dăncilă.
Premierul a adăugat că un al doilea semnal pozitiv îl
reprezintă scăderea inflației anuale la cel mai mic nivel din
acest an, respectiv 4,25% în luna octombrie 2018, de la
5,03% în septembrie 2018.
INFORMAŢIA EUROSTAT
Potrivit Eurostat, creşterea PIB-ul Uniunii Europene a încetinit la 0,3% în trimestrul trei din 2016, după un avans de
0,5% în precedentele trei luni, în timp ce zona euro a înregistrat o expansiune de 0,2%, după un avans de 0,4%
în precedentele trei luni.
Cea mai semnificativă expansiune din UE în perioada iulie
– septembrie 2018 s-a înregistrat în România (1,9%),
urmată de Letonia (1,8%) şi Polonia (1,7%), în timp ce
Italia a raportat o creștere zero, iar singurele scăderi au
fost în Lituania (minus 0,4%) şi Germania (minus 0,2%).
Eurostat precizează că aceste prognoze nu includ datele
din opt state membre: Estonia, Irlanda, Grecia, Croaţia,
Luxemburg, Malta, Slovenia şi Suedia.
Toate statele membre UE au înregistrat o creştere
economică în trimestrul trei din 2018, comparativ perioada
similară din 2017, cea mai slabă performanţă fiind
raportată de Italia (0,8%).
Datele publicate de Eurostat sunt identice cu cele comunicate anterior de Institutul Naţional de Statistică.
SURPINZĂTOR, DAR ADEVĂRAT
Comisia Europeană (CE) a revizuit semnificativ în scădere
estimările referitoare la creşterea economiei României în
2018, de la 4,5% la 3,6%, în timp ce în 2019 mizează pe un
avans de 3,8%, faţă de 3,9% cât estima în primăvară.
Pentru 2020, Executivul comunitar indică un avans de 3,6%.
În luna aprilie FMI estima că, în 2018, Malta şi România
vor înregistra în acest an cea mai mare creştere
economică din Europa, de 5,7% şi, respectiv, 5,1%.
În raportul publicat pe 9 octombrie FMI şi-a revizuit, în jos,
prognozele referitoare la avansul economiei româneşti
până la 4% în 2018, cu 1,1 puncte procentuale mai puţin
decât estima în primăvară, preconizând că în 2019 România urmează să înregistreze o creştere economică de 3,4%,
cu 0,1 puncte procentuale mai puţin decât estima în aprilie.
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Așteptările BNR dar și prognozele piețelor arătau o
creștere mult mai scăzută.
Membrii Consiliului de Administrație (CA) al BNR arătau
marți că cele mai noi evaluări continuă să indice o decelerare semnificativă a expansiunii economice în termeni anuali în trimestrul III, potrivit minutei ședinței CA publicate
de banca centrală.
Analiștii citați de Bloomberg indicau creșterea PIB de 1,1%
trimestru la trimestru și 3% an la an, în timp ce analiștii
Reuters au avut o prognoză medie de 3,3% an la an.
Și analiștii ING califică datele drept surprinzătoare, arătând
că estimarea băncii era de 3% an la an.
Pe de altă parte, BNR arăta că economia produce tot mai
mult pe stoc, în timp ce consumul populației scade.În ritm
anual, PIB-ul Uniunii Europene a înregistrat un avans de
1,9% în trimestrul trei din 2018, comparativ perioada similară
din 2017, în timp ce PIB-ul zonei euro a urcat cu 1,7%
www.qmagazine.ro

5.000 de lei pentru bucureştenii
care au împlinit 100 ani

Black Friday:
100 de milioane peste estimări.
52.000 de televizoare vândute

Valoarea totală a comenzilor înregistrate de Black Friday
de cel mai mare retailer online din România, eMag, s-a
apropiat de 460 de milioane de lei (98,6 milioane de euro),
peste estimările de 440 milioane de lei (94,3 milioane de
euro), în condiţiile în care au fost vândute peste 52.000 de
televizoare, potrivit datelor afişate de retailer.
Retailerul a înregistrat, de Black Friday, peste 1,28 milioane de produse comandate.
Au fost vândute peste 52.000 de televizoare, peste
155.000 de produse pentru casă şi îngrijirea casei şi peste
113.000 de electrocasnice mici.
La capitolul produse speciale, au fost vândute 139 de automobile, 218 ceasuri şi bijuterii, 5,8 kilograme de aur şi
pachete turistice incluzând 2.436 de nopţi de cazare.
Numărul total de vizite efectuate de clienţi pe site a fost de
aproape 9,6 milioane, iar numărul de clienţi noi pe site a
fost de peste 55.000.
Peste 70% dintre clienţi au optat pentru livrare prin curier,
15,56% au preferat să ridice marfa din showroom, iar
aproape 14% au ales livrarea la oficiile Poştei Române.
Cea mai valoroasă comandă, de 146.760 lei, a fost din
Bucureşti.

63.700 de locuri de muncă
neocupate

O plachetă onorifică şi un premiu în valoare de 5.000 de
lei net vor fi acordate persoanelor cu domiciliul sau
reşedinţa în municipiul Bucureşti care au aniversat cel
puţin 100 de ani de viaţă.
Acesta este un proiect de hotărâre care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Consiliului General al Capitalei. Conform raportului de specialitate, propunerea a
venit din partea Centrului pentru Seniori al Municipiului
Bucureşti. Suma va fi acordată o singură dată din bugetul
Centrului.
Potrivit unei adrese a Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor, în Bucureşti există 34 de persoane care au împlinit cel puţin 100 de ani.
'Astfel, estimăm pentru acest proiect un buget iniţial de
170.000 de lei. Pentru fiecare an în curs, estimăm că
aproximativ 20 de seniori vor împlini vârsta de 100 de ani
şi astfel acest proiect va avea un impact bugetar anual de
80.000 de lei', reiese din document.
Conform sursei citate, prin această măsură se recunoaşte
contribuţia persoanelor care au aniversat cel puţin o sută
de ani de viaţă, adusă la dezvoltarea comunităţii municipiului Bucureşti, cât şi respectul şi preţuirea faţă de acestea.

Salarii uria[e în România.
Cele mai bine plătite meserii

Zeci de mii de români iau în mână mai mult de 5.000 de
euro, potrivit datelor de la Revisal, aferente lunii septembrie 2018.
Peste 32.000 câștigă mai mult de 5.000 de euro, potrivit
datelor de la Revisal, aferente lunii septembrie 2018.
Acești oameni ocupă poziții de top în domeniul vânzărilor,
în IT sau în industria financiară ori sunt simpli angajați pe
poziții care necesită abilități și competențe foarte rar întâlnite.
Lor li se alătură alte 3.000 de persoane care câștigă peste
4.500 de euro din profesii liberare și convenții civile.
www.dcnews.ro

Numărul mediu anual de locuri de muncă vacante din
economie, un indicator al deficitului de forţă de muncă la
nivel naţional, a crescut în al treilea trimestru al acestui an
cu 2.300 faţă de trimestrul anterior, până la 63.700, arată
datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică
(INS).
Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2017, rata
locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,08 puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a crescut
cu 4.800.
În trimestrul al treilea, cele mai mari rate ale locurilor de
muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică
(3,01%), în alte activităţi de servicii (2,89%), respectiv în
sănătate şi asistenţă socială (2,15%).
În industria prelucrătoare s-a concentrat peste 28% din
numărul total al locurilor de muncă vacante (18,2 mii locuri
vacante), iar rata a luat valoarea de 1,53%.
Sectorul bugetar a însumat peste 28% din numărul total
al locurilor de muncă vacante. Astfel, 8.300 locuri vacante
se regăsesc în administraţia publică, 7.200 locuri vacante
în sănătate şi asistenţă socială, respectiv 2.800 locuri vacante în învăţământ.
La polul opus, cele mai mici valori atât ale ratei, cât şi ale
numărului locurilor de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă (0,16%, respectiv 100 locuri vacante).
Numărul mediu anual de locuri de muncă vacante din
economie a crescut în 2017 cu 200 faţă de anul anterior,
până la 60.000.
www.news.ro
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Postul Crăciunului aminteşte de postul îndelungat al
patriarhilor şi drepţilor din Vechiul Testament, în aşteptarea venirii lui Mesia, Izbăvitorul. După unii tâlcuitori
ai cultului ortodox, prin durata lui de 40 de zile, acest
post aduce aminte şi de postul lui Moise de pe Muntele
Sinai, când acesta aştepta să primească cuvintele lui
Dumnezeu, în Decalogul scris pe lespezi de piatră.
La început, nu toţi creştinii posteau în acelaşi mod şi
acelaşi număr de zile. De exemplu, unii posteau numai
şapte zile, alţii şase săptămâni, unii ţineau un post mai
aspru, alţii, unul mai uşor. Însă, Sinodul local din Constantinopol, ţinut la anul 1166, sub patriarhul Luca
Chrysoverghi, a uniformizat durata Postului Naşterii
Domnului în bisericile ortodoxe, hotărând ca toţi
credincioşii să postească timp de 40 de zile, începând
cu data de 14 noiembrie.

Postul Crăciunului este mai uşor faţă de cel al
Paştelui, având multe dezlegări la peşte, ulei şi vin.
Se dă dezlegare la peşte şi preparate din peşte, precum şi la vin şi untdelemn în toate zilele de sâmbătă
şi duminică.
Prima zi de dezlegare la peşte din postul Crăciunului
este 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, pe 30 noiembrie, de sărbătoarea
Sfântului Andrei, pe 6 decembrie, de sărbătoarea
Sfântului Ierarh Nicolae, pe 13 decembrie, de
sărbătoarea Sfântului Ierarh Dosoftei, mitropolitul
Moldovei. Ultima zi în care se mănâncă peşte în postul Crăciunului este 18 decembrie, de Sărbătoarea
Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul.
În timpul acestui post, în mănăstiri se ajunează luni,
miercuri şi vineri, până în ceasul al IX-lea, când se
mănâncă hrană uscată sau legume fierte, fără untdelemn; marţi şi joi se mănâncă plante fierte, drese
cu untdelemn, şi se bea vin, iar sâmbătă şi duminică
se îngăduie şi peşte (cu excepţia perioadei dintre 20
şi 25 decembrie, când postul devine mai aspru). Dacă
luni, marţi sau joi cade prăznuirea unui sfânt important, se dă dezlegare la peşte, iar miercuri şi vineri,
la vin şi untdelemn, dar acestea se consumă numai
o dată pe zi. Tot aşa, dacă miercuri sau vineri se
întâmplă să cadă sărbătorirea unui sfânt cu priveghere sau hramul bisericii, atunci se dezleagă la untdelemn, peşte şi vin.
În ultima zi a Postului Crăciunului (24 decembrie),
numită Ajunul Crăciunului, credincioşii îl aşteaptă pe
preot ca să le aducă vestea Naşterii Mântuitorului,
cinstind astfel marea sărbătoare care are să vină.
credinta.rom

Postul CRĂCIUNULUI 2018
Postul Crăciunului, de 40 de zile.
Ce este permis şi ce este interzis

Postul Crăciunului a inceput miercuri, 14 nov., şi
durează 40 de zile, printre care sunt multe cu dezlegare la peşte, ulei şi vin, până în Ajunul Crăciunului,
când se ţine post negru şi este aşteptat preotul să
aducă vestea Naşterii Mântuitorului.

Anul acesta lăsatul de sec s-a facut marti seară. Postul Crăciunului ţine de miercuri, 14 noiembrie, şi se
încheie în 25 decembrie, ziua din Ajunul Crăciunului
fiind o zi de post aspru. Dezlegarea la alimentele de
dulce se face însă numai după Sfânta Liturghie de
Crăciun, din data de 25 decembrie.
"Ziua de Ajun a Crăciunului este o zi de post mai
aspru decât celelalte zile. Se ajunează până la ceasul
al IX-lea (ora 15.00), când se obişnuieşte să se
mănânce, în unele părţi, grâu fiert amestecat cu fructe
şi miere, în amintirea postului Sfântului Prooroc
Daniel şi al celor trei tineri din Babilon. În unele zone
se ajunează până la răsăritul luceafărului de seară,
care ne aminteşte de steaua ce a vestit magilor
naşterea Mântuitorului. Această ajunare aminteşte,
de asemenea, de postul ţinut odinioară de catehumeni care, în seara acestei zile, primeau botezul
creştin şi apoi prima împărtăşire la liturghia săvârşită
atunci în acest scop", a explicat părintele Constantin
Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.
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Tabloul de Picasso "găsit"
la Tulcea, o farsă a unor
producători de teatru belgieni

Tabloul de Picasso pe
care o româncă stabilită
în Olanda a anunţat că la găsit într-o pădure din
judeţul Tulcea după ce a
primit indicii printr-o scrisoare anonimă a fost o
farsă facută de doi producători de teatru din Belgia
care s-au inspirat dintr-o
piesă de teatru lanstă joi
la Anvers, conform televiziunii olandeze.
Producătorii de teatru belgieni au îngropat la sfârşitul lunii o copie a picturii "Cap
de Arlechin" în apropiere de Tulcea, apoi au trimis scrisori
anonime în care anunţau unde este o pictură celebră,
furată împreună cu alte capodopere acum şapte ani de
hoţi români de la Muzeul Kunsthal din Rotterdam.Scrisorile au ajuns la trei adrese din Olanda şi trei din România,
dar numai românca şi un prieten de-al ei se pare că au
căzut în plasă.
Românca, Mira Feticu, care a scris şi o carte despre jaful
pus la cale de banda de hoţi români, Tascha, a venit în
ţară împreună cu un prieten, a urmat instrucţiunile, şi a
dezgropat pictura. Ea a declarat că nu s-a simţit păcălită
şi crede că şi-a făcut datoria. Cei care au pus la cale
gluma şi-au anunţat printr-un e-mail victimele şi au
povestit că farsa este inspirată din piesa de teatru "Copia
adevărată" care a avut premiera joi la Anvers. În scenariu,
personajul principal este un falsificator de tablouri.
Mira Feticu a anunţat sâmbătă că găsit unul dintre
tablourile furate în 2012 din Muzeul Kunsthal din Rotterdam după ce în urmă cu zece zile a primit o scrisoare
care conţinea date despre locul în care este ascunsă lucrarea, conform presei olandeze. Ea a relatat că a găsit
pânza, care pare a fi „Cap de arlechin” a lui Picasso, şi
că a predat-o Ambasadei Olandei la Bucureşti.
Autorităţile române au anunţat că o echipă formată din
procurori DIICOT şi poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale - I.G.P.R face cercetări după ce două persoane sau prezentat la Ambasada Olandei cu un tablou despre
care au afirmat că l-au găsit îngropat, în judeţul Tulcea,
în urma indicaţiilor primite printr-o scrisoare anonimă. De
asemenea, tabloul urma să fie trimis Muzeului de Artă al
României, pentru expertiză.
www.news.ro
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Primele autobuze turistice
spre Castelul Bran
și Cetatea Râșnov

Veste bună pentru turiștii care doresc să viziteze
Castelul Bran și Cetatea Râșnov. Vor putea merge cu
autobuze turistice, profesioniste, într-un tur de 5 ore care
va mai cuprinde Poiana Brașov, Sânpetru și Hărman.
Inițiativa aparține unei companii din Brașov care a vândut Simonei Halep hotelul din Poiana Brașov.
Autobuzele arată foarte bine iar biletele se vor vinde online dar și în puncte fixe din Brașov, urmând să fie
anunțate ulterior locațiile. Turul turistic va dura 5 ore.

Toth Edomer, managerul Transfer Castel. „Autobuzele
sunt private, ne dorim sa oferim servicii de transport turistilor care viziteaza Brasovul.
Grupul nostru de firme are in portofoliu 4 unitati de
cazare 3,4 stele insumand peste 100 de camere.
Ne-am gandit sa oferim acest serviciu de transfer turistilor care ne calca pragul aici Brasov, dar nu exclusiv.
Biletele vor fi disponibile online cat si in ticketpointuri fixe
din Brasov.
Grand Tour-ul pencare il oferim are urmatorul traseu:
„Brasov – Belvedere – Poiana – Rasnov – Bran – Sanpetru – Harman – Prejmer – Brasov. 5 ore in care dorim
sa le prezentam vizitatorilor zonei cele mai importante
atractii din zona. Autobuzele sunt înmatriculate pe Covasna deoarece firma are activitate acolo, deținem
Chichis Natura Parc.
Experienta noastra in domeniul HORECA este de peste
7 ani, fiind detinatoarea brandului Drachenhaus. Este
aceeasi firma care a vandut / opereaza in continuare
hotelul din Poiana cumparat de Simona Halep,
Drachenhaus Poiana Brasov.
În Brasov compania are doua restaurante / barur:
Crama lui Dracula si Aftar Stube ( fostul Die Stube ) in
centrul vechi, de asemenea si Muzeul de pe Strada
Sforii “ Rope Street Museum”.
Autobuzele au clasificarile de la ministerul turismului cat
si de la toate organele implicate pentru siguranta
pasagerului.
Credem ca acest serviciu va face cinste Brasovului si
va o oferi o experienta inedita si de incredere.
Investitia totala a costat peste 200k euro și ne asteptam
sa fie amortizata rapid”.
romani-buni.info

CFR, nouă cale ferată.
Premieră după 1989

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează
că începând de astăzi, circulaţia feroviară între
Sighişoara şi Daneş se va desfăşura pe firul II modernizat al variantei de traseu nou-construită pe intervalul de
staţii Sighişoara-Aţel, care cuprinde 4 poduri feroviare,
printre care podul în formă de arc peste râul Târnava
Mare, 2 tuneluri, Sighişoara şi Daneş, 2 podeţe şi
pasajul superior peste DN 13.
Pe noua variantă de traseu dintre Sighișoara și Daneș
au fost construite trei lucrări de arta importantă: podul
in formă de Arc peste râul Târnava Mare (134,6m),
Tunelul Sighișoara (401m) si Tunelul Daneș (969m)- cel
mai lung tunel de cale ferată din România dupa 1989.
Viteza de circulație a trenurilor vor permite atingerea de
160 km/h pe traseul Sighișoara-Ațel.
Lucrările de modernizare pe cele trei loturi: SighişoaraAţel, Aţel-Micăsasa şi Micăsasa-Coşlariu sunt executate
în proporţie de 94%, iar până în prezent au fost date în
exploatare următoarele intervale de staţii:
◘ Sighişoara - Daneş (fir II pe traseul nou)
◘ Daneş - Dumbrăveni (Fir I)
◘ Dumbrăveni - Aţel - Mediaş (Fir II)
◘ Mediaş - Copşa Mică (Fir I)
◘ Copşa Mică - Micăsasa (Fir I)
◘ Micăsasa - Valea Lungă (Fir I)
◘ Valea Lungă - Blaj (Fir I)
◘ Blaj - Crăciunel (Fir II)
◘Crăciunel - Podu Mureş (Fir I)
Lucrările de modernizare aflate în execuţie între
Sighişoara şi Coşlariu acoperă o gamă complexă de
lucrări feroviare şi au ca obiectiv general asigurarea
interoperabilităţii infrastructurii feroviare de-a lungul Coridorului Rin-Dunăre, îmbunătăţirea calităţii transportului
feroviar, sporirea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru
trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de
marfă şi introducerea sistemului ERTMS/ETCS Nivel 2.
www.dcnews.ro

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

Romanian Journal • New York

Aurora Simionescu,
astrofizicianul care a primit o
bursă NASA [i a fost prima
profesoară dintr-o ţară
străină angajată de Agen]ia
Spa]ială Japoneză

Interesul Aurorei Simionescu pentru astrofizică a început

în 1999, odată cu eclipsa totală de soare din România.
„Orașul meu natal, Brăila, nu era în zona de totalitate, așa
că m-am rugat zile în șir de tata să mă ia cu el la Slobozia,
unde avea o delegație. A fost un spectacol ceresc de neuitat. Pe atunci nu bănuiam că o să ajung astronom, dar cred
că, în mod inconștient, acea experiență m-a influențat mai
târziu”, rememorează ea.
Prima dată când a zis că o să se facă astrofizician a fost
în clasa a XII-a, după ce a citit cartea „Astronomy: The
Structure of the Universe”, de William J. Kaufmann. Era
deja olimpică la fizică în acea perioadă. După ce a absolvit
liceul la Brăila, a plecat la studii în Germania, la Bremen.
Și-a obținut doctoratul în astrofizică tot în Germania, la Universitatea Ludwig-Maximilians din Munchen, după care a
lucrat timp de patru ani ca cercetător la Stanford, printr-o
bursă plătită de NASA. Din 2013 s-a mutat în Japonia, la
Agenția Spațială din țara asiatică, iar în prezent este
cercetător la Netherlands Institute for Space Research
(SRON), în Olanda.

În 2009, ai primit o bursă plătită de NASA, la Stanford.
Cum a fost acea experiență pentru tine?

În fiecare an, încă din 1998, există posibilitatea să aplici
la acest program NASA. Termenul limită în fiecare an e
1 noiembrie. E considerată cea mai prestigioasă bursă
pentru studenți care au terminat de curând un doctorat
în astrofizică, cu proiecte axate pe observații în domeniul
razelor X, așa cum a fost și cazul meu. Mereu am fost o
persoană ambițioasă și competitivă, așa că mi s-a părut
firesc să aplic la acest program. Cred că rezultatele mele
de la doctorat m-au ajutat să fiu admisă.
Bursa îți permite să alegi orice universitate din SUA pentru a-ţi continua cercetarea. Eu am ales Stanford, iar
profesorul meu de acolo m-a îndrumat spre niște
proiecte care se bazau pe date obținute de la satelitul
japonez Suzaku. Aș zice că acele rezultate sunt și astăzi
cele pentru care sunt cunoscută în comunitatea de astronomie în domeniul razelor X, precum și motivul pentru
care mai târziu am ajuns la JAXA (n.a. – Agenția
Spațială Japoneză). Am beneficiat de faptul că profesorul meu de la Stanford, Steve Allen, i-a îndrumat pe
toți membrii grupului de cercetare să se implice în
proiecte de anvergură și să colaboreze între ei. De multe
ori, ne analizam unii altora datele. În schimb, în alte
instituții (am simțit asta în vizitele mele la Harvard) era
mai mult o atmosferă de competiție decât de colaborare,
chiar și între membrii aceluiași grup de cercetare.

Ai studiat în România, Germania și SUA? Ce diferențe ai
observat?

Am făcut liceul în țară, facultatea și doctoratul în Germania, apoi în SUA am fost la post-doctorat. Au fost
etape diferite de studiu, așa că mi-e greu să fac o
comparație corectă. Impresia mea că în România
aveam (măcar la momentul respectiv) cea mai riguroasă
educație matematică dintre cele trei, în SUA se punea
accentul pe gândirea independentă și creativitate, iar
Germania era undeva la mijloc.

Cum a fost în Japonia, unde ai fost prima profesoară dintro ţară străină din istoria JAXA?

Am predat astrofizica extragalactică și cosmologia –
adică tot ce e legat de Univers, dincolo de propria
galaxie, Calea Lactee, și cum a evoluat Universul de la
Big Bang până azi, cum știm că există materia și energia
întunecată ș.a.m.d. Pe lângă asta, am încercat să fac
cu elevii mei și niște exerciții practice de comunicare
științifică. În Japonia, profesorul – „sensei” – este sfânt
și elevii sunt învățați de mici să nu contrazică și chiar să
nu pună întrebări, în general să nu întrerupă în timpul
orei sub niciun pretext, pentru că profesorul este
atotștiutor și orice altceva în afară de a asculta ar fi o
pierdere de timp.
Asta poate fi ok la liceu sau chiar la facultate, să zicem,
dar nu și la masterat ori doctorat, când ajungi pe teritorii
unde nimeni nu știe exact răspunsul (acesta e rolul nostru, al cercetătorilor, să descoperim răspunsuri noi la
întrebări care rămân deschise). Așa că am încercat săi fac pe studenții mei să gândească critic, să mă
contrazică din când în când, pentru că numai așa,
punând opinii contradictorii față în față și nu evitând conflictul, putem găsi răspunsul corect.

La ce lucrezi momentan în Olanda? E diferit să faci cercetare în Europa, față de SUA și Japonia?

Pe termen scurt, Olanda a construit un observator în
domeniul undelor radio, numit LOFAR (Low Frequency
Aray), care în momentul de față cred că este primul din
lume care operează pe lungimi de undă sub 150 Mhz.
Acum câteva săptămâni, am devenit membră a
colaborării LOFAR – nu pentru că vreau să părăsesc astronomia în domeniul razelor X, ci, dimpotrivă, pentru că
va fi nevoie să folosim razele X în combinație cu undele
radio, ca să identificăm toate obiectele noi descoperite
de acest telescop. Sunt în Olanda de doar câteva luni,
din septembrie, și încă n-am avut timp să mă acomodez
complet. În mod sigur e diferit de Japonia. Studenții te
contrazic constant, spre exemplu. Ah, și sunt mai multe
biciclete aici.

Dacă ar fi să faci un top trei al performanțelor tale profesionale, cum ar arăta?

Unul dintre rezultatele științifice la care țin cel mai mult
e faptul că elementele chimice sunt răspândite prin
Univers în aceeași proporție pe care o au în medie în
sistemul solar, deja începând cu 10-12 miliarde în urmă.
Când mi-am început doctoratul, modelul standard acceptat în comunitate era cu totul altul – că unele elemente, precum oxigenul, ar fi fost produse foarte
devreme, pe când altele, precum fierul, ar fi fost
adăugate relativ recent prin procese fizice. În 2009 am
publicat primul articol care contrazice acest model vechi,
au urmat apoi rezultate cu date tot mai bune. Articolele
din 2013, în Nature, din 2015 și cel mai recent, care sper
să apară anul acesta sau la începutul anului viitor,
confirmă concluzia din 2009. Despre descoperirea din
2015 chiar s-a făcut și un scurt videoclip de către echipa
PR de la NASA, numit „The Special Ingredients of the
Earth”.
O altă performanță e că am fost unul dintre liderii echipei
Astro-H/Hitomi – un satelit lansat de JAXA care a
revoluționat domeniul spectoscropiei în raze X. Chiar
dacă misiunea nu a avut un deznodământ tocmai fericit
– o defecțiune la bord a pus capăt acestui eveniment
mai devreme decât ne-am fi dorit – datele colectate în
primele săptămâni au fost de mare impact pentru comunitatea astronomică. Pentru mine a fost o mare provocare să conduc și să ghidez o parte din echipă, după
pierderea satelitului care a fost o tragedie neașteptată
pentru toți membrii colaborării. Dar, anul acesta, toate
rezultatele din observațiile făcute inițial au fost publicate
cu succes, iar JAXA a aprobat lansarea unei copii a
satelitului pierdut, care va avea loc peste circa trei ani.
Și, ca să nu fie trei performanțe din astrofizică, pe locul
trei o să adaug o reușită semi-profesională. Multe dintre
fotografiile mele au fost selectate pentru publicare online
de către National Geographic, inclusiv una la categoria
„fotografia zilei”, în decembrie 2015. Creativitatea este,
sau ar trebui să fie, punctul forte al oricărui cercetător,
așa că în timpul liber sunt uneori și artist.
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Ai umblat prin multe locuri din lume. Cum ai fost privită, ca
româncă?

În SUA, România era asociată cu Dracula. În Japonia,
cu Nadia Comăneci. Nu exclusiv, bineînțeles, dar cam
acestea erau primele lucruri pe care le auzeam când oamenii aflau de unde vin. Nu am simțit niciodată că ar fi
un plus sau un minus țara de proveniență, ci doar un
mod de a începe o discuție cu cineva nou, un fel de
echivalent al conversațiilor despre vreme. Sunt
româncă, dar și cercetător, fotograf, femeie, astronom,
prietenă, schioare, dansatoare, fiică. Lista e lungă. Nu
mi se pare că naționalitatea mă definește. Și niciun alt
element din listă. Mă înconjor de prieteni care văd personalitatea mea în mod integral, nu ca o sumă a laturilor
de mai sus.

Cum sunt văzuți românii în acest mediu al cercetării?

Îmi place să cred că știința, la cel mai înalt nivel, nu
cunoaște granița. Ca cercetători, ne axăm pe rezultatele
publicate de cineva, nu pe naționalitate. Nu sunt singura
româncă din astronomie, nici măcar singurul astronom
român care a primit burse de top la nivel internațional.
Fapt este, însă, că majoritatea astrofizicienilor români
de succes pe care îi cunosc au făcut facultatea în
străinătate și au rămas acolo pentru restul carierei. Near trebui un efort dedicat, un proiect care să ne
reunească pe toți (măcar din când în când) în România
și să ne pună în contact cu elevii și studenții din țară
interesați de acest domeniu și cărora le putem fi mentori.

Ce sfaturi i-ai da unui român care visează să ajungă departe în carieră?

Cred că autocunoașterea și atenția la bunăstarea
psihică personală sunt elemente importante în succesul
profesional. În același timp, sunt și elemente complet
tabu în România. Eu am realizat tot ce am realizat în
primul rând pentru mine. Nu ca să dovedesc că-s mai
bună decât alții, nu pentru părinți, nu pentru țară, nu pentru interviuri în ziare sau like-uri pe Facebook. Ca să
treci cu brio peste eșecuri, obstacole, stres și
nesiguranță – care se vor ivi inevitabil în drumul oricui
spre succes – trebuie să nu uiți niciodată de unde îți vine
motivația. Pentru asta, ea trebuie să vină din interiorul
tău, nu dintr-o sursă externă.
Trebuie să fii conștient cine ești și ce vrei, să fii împăcat
și mulțumit cu asta, ca să-ți permiți să faci ce-ți dorești
cu adevărat, fără să încerci să devii ce vor alții de la tine.
E o stare psihică pe care cred că foarte puțini oameni
(paradoxal, mai ales cei de succes) chiar o ating cu
adevărat. Dar merită să investim o parte din timpul nostru încercând să ne apropiem de ea și de noi înșine.

Ce urmează pe viitor pentru tine?

Fac parte, din mai anul acesta, din echipa de
consultanță științifică pentru satelitul în raze X numit
Athena, aflat acum în faza de studiu pentru a deveni
următorul proiect de anvergură al Agenției Spațiale Europene (ESA). În 2021 se preconizează că vom primi
decizia finală de a adopta proiectul, cu data de lansare
estimată în jurul anului 2030. Sper, așadar, să mă aflu
printre liderii europeni și mondiali în astronomia în raze
X care vor conduce studiile pe care Athena le va face
posibile după lansare, cu o tehnologie la bord mult mai
avansată decât orice satelit în raze X de până acum.

viitorulromaniei.ro
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pentru ele, ai fi surdo-mut! Una fără alta nu se
poate. Cu alte cuvinte, mai era speranță. Am
început să vorbesc într-o joi, spunea mama! Şi am
început să o fac bine şi cu sens. Toată familia s-a
bucurat. Bunica îi spunea mamei: “Vezi? Ţi-am
zis: copiii se mai dreg!” Aşa m-am “dres” şi eu.

R.: Un neobişnuit început de viaţă care vă inundă
de multe ori, cred, cu amintiri şi evocări despre
copilărie şi despre locul natal.

DAN MIHAI CIUPITU

“God grant me the Serenity to accept the things
I cannot change, Courage to change the things
I can and Wisdom to know the difference”
(Reinhold Niebuhr)

Vineri, 12 octombrie a.c., la Restaurantul “Boon” din
Sunnyside, NY, în cadrul Cenaclului Literar “Mihai
Eminescu”, condus de prof.dr. Theodor Damian, a
avut loc o frumoasă seară literară în care doctorulscriitor Dan Mihai Ciupitu a citit din creaţia sa câteva
pagini în manuscris. Au vorbit despre scriitor Theodor
Damian şi M. N. Rusu. După încheierea lucrărilor
cenaclului, i-am solicitat un interviu domnului Dan
Mihai Ciupitu, solicitare acceptată cu plăcere.
***
Reporter: Domnule Dan Ciupitu, ne bucurăm să vă
avem printre noi, aici, în cenaclul din New York,
vă mulţumim pentru paginile de literatură pe care
ni le-aţi citit şi am dori să ne vorbiţi mai întâi
despre începutul drumului dumneavoastră în viaţă.

DAN MIHAI CIUPITU: Cu mare plăcere. “M-am
născut de ziua mea”! (Vieru - Stratan) ”Îi născut di
zîua lui” se mai spune la moldoveni. Zi de toamnă,
de început, într-un an în care nimic important navea să se întâmple. Mic şi bolnav de la naştere,
doctorii au prezis că nu voi trece de primul an... Şi
nu mult a fost ca pronosticul lor să se şi întâmple.
Mama, îngrozită, eu fiind al doilea copil ce avea
să-l piardă în doar trei ani de măritiş, resemnată,
a chemat preotul să mi se facă cele creştineşti la
spital, dacă tot e să... Am fost botezat în chiuveta
din salon, naşă fiindu-mi sora mică a mamei, o
copilă de 10 ani! Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar “am
fost întors din drum”, cum se spune. Trecând de
primul an, speranțele mamei creşteau şi ele. Dar
în afară de a fi în viață, prea multe motive de
bucurie nu dădeam familiei. Nu mâncam, nu
creşteam şi nu făceam nimic din ceea ce cărțile
de pediatrie spuneau pe ore, zile şi luni că un
copil ar trebui să facă. Doctorii, aceşti vraci cu
pretenții de semidumnezei, îi spuneau mamei:
“O fi scăpat el, dar să nu aştepți minuni!... Cu
siguranță, după meningita ce a avut-o, intelectual
...” şi se opreau dând din cap şi ridicând din umeri
a lipsă de speranță…

R.: Pronosticul doctorilor nu s-a adeverit, din fericire.

D.M.C.: Anii ce au urmat arătau că era oarecare
dreptate în ceea ce au spus. Şi iată de ce. Nu am
vorbit până aproape de 4 ani! Niciun cuvânt! Nici
măcar o gângureală, 'colo … Mă strigau, eu întorceam capul, dar nu spuneam nimic. Bunica îi zicea
mamei: “Vezi, aude! Dacă nu e surd, nu e nici mut!”

D.M.C.: Da, fără îndoială. Despre locul natal?... Mai
nimic! Un orăşel moldovenesc, între dealuri şi
spre poale de munte, cu un spital mic şi în care
trebuie să fii ghinionist ca mine să îți vină să vii pe
lume. Nu am nicio amintire de atunci. Asta pentru
că noi nu locuiam acolo. Mama era în casa
copilăriei ei ca să aibă ajutorul bunicii la venirea
mea pe lume. A trebuit totuşi să stea aproape un
an cu mine acolo, întrucât iarna ce a urmat a fost
una grea, cu geruri şi zăpezi mari. Abia în primăvara
anului următor m-au dus acasă, în Bucovina, unde
tata, şantierist fiind, muncea şi el la “schimbarea
la față” a unei țări sărace, trecută printr-un război
şi unde puterea o luaseră pe atunci unii care cu
greu înțelegeau ce s-a întâmplat de s-au trezit
acolo sus unde erau. primele amintiri le am de pe
la 3 ani când stăteam cu tot felul de fete de pe la
țară pe care mama le aducea să aibă grijă de
mine pentru că ea, ca şi tata, muncea pe şantierele
țării ...
Cartierul şi strada copilăriei mi le amintesc foarte
bine: muncitoreşti, cu oameni foarte simpli, dar
buni, cu mult respect pentru tot ce omenesc e frumos. Începuturile au fost făcute pe stradă. Sunt
chiar mândru când cineva îmi spune că uneori
arăt şi mă port de parcă aş fi crescut pe stradă, că
am şcoala străzii. pe ea am clădit totul, ea e
piatra de temelie a educației mele. Români, evrei,
ruşi, ucrainieni, polonezi, țigani sunt cei între care
am trăit şi am crescut. Era o lume aparte, unde
viața era frumoasă, copilăria era frumoasă şi noi
toți, deşi nu aveam mai de niciunele, eram fericiți.
R.: Minunata inocenţă a copilăriei! Cine sau ce a
contribuit major în alegerea profesiei dumneavoastră?

D.M.C.: La 17-18 ani este nedrept să-i ceri unui
adolescent, cu suficient de multe probleme şi
întrebări de viață, să decidă ce profesie să urmeze.
Nu ar trebui să ştie!... Excepție nu am făcut nici
eu! Ceea ce ştiam că nu aş fi putut face era o facultate tehnică, o “politehnică”, cum se spunea.
Mintea mea nu era deloc pentru matematicăfizică, discipline ce se cereau ştiute pentru a intra
la una din zecile de astfel de facultăți şi de unde,
fără malițiozitate, ieşeau ingineri ce sfârşeau în
fabrici, multe “falite” chiar de când au fost gândite.
Îmi plăceau disciplinele umaniste, ca să spun aşa,
deşi am urmat secția reală în liceu. În fine, pe
scurt, am dat examen la Viticultură, dar am picat.
Toamna, la Agricultură şi iar am picat. Mi s-a
sugerat de către membri ai familiei să dau examen
la o şcoală sanitară şi toată lumea a fost mulţumită.
Astfel problema viitorului meu a fost rezolvată.
Mai era un amănunt, dar neimportant pentru ei:
eu încă nu intrasem la acea şcoală. Dar, în viaţă nu-i aşa? - important e să-ţi vină ideea!
R.: Categoric! Ce ne-am face fără idei? Ideea poate
deveni fapt.

D.M.C.: Sigur că da. Cred că există un Dumnezeu
al nedescurcăreților, împiedicaților şi neajutoraților.
Am intrat în toamna anului 1973 la o scoală
sanitară de pe lângă Spitalul Fundeni, Bucureşti.
Acolo pentru prima oară în viață am început să
mă gândesc serios la ce voi face. prin “şcoala de
moaşe” am intrat în lumea medicală, cum se
spune. Disciplinele studiate, practica în laborator,
atmosfera de spital au început să-mi placă. Am
descoperit acel miracol al suferinței umane versus
actul medical prin care, dacă ştii cum să-l faci,
multe lucruri, viața însăşi capătă alt curs. Da,
simțeam că asta trebuie să fac: să devin doctor!
Aveam acum 20 de ai! Deşi tot mic şi slab, mă
simțeam bărbat!... Am început să învăț pentru examenul de admitere şi în sesiunea din 10 iunie
1975 am reuşit la Facultatea de Medicină generală
din Bucureşti. prietena mea Olga, viitoarea mea
soţie, a intrat în acelaşi an la Facultatea de
pediatrie, tot în Bucureşti. Facultatea am făcut-o
între 1976-1982. Au fost anii cei mai frumoşi din
viața mea. Ani în care eu m-am format intelectual
şi profesional şi care au continuat de-a lungul
vieții, pentru că acest proces nu se termină decât
atunci când te strămuți într'altă lume… Am învățat
bine, am trecut examenele cu note mari. De fapt,
la Medicină toți luam note mari. Dacă luai un 9,
erai supărat; de luai un 8, nu vorbeai cu nimeni.
Încercai să uiți; dacă ar mai fi trăit bunica, cu
siguranță i-ar fi spus mamei: “Vezi? Ţi-am zis eu,
copiii se dreg!”
R.: Frumoase amintiri, într-adevăr! Unde aţi început
profesia de doctor?

D.M.C.: După terminarea facultății, am început să
profesez la Suceava unde, acum căsătorit, soția
avea servici la Spitalul Județean. Eu am fost
repartizat la secţia obstetrică-ginecologie. În acele
timpuri, avorturile nu erau permise, nu existau
metode anticoncepționale şi femeile, într-un act
de disperare, încercau tot ce se putea pentru a
scăpa de o sarcină nedorită. Am văzut şi trăit
multă suferință, durere şi moarte. Şi azi îmi aduc
aminte de o pacientă cu nişte ochi albastru-violet,
ireal de frumoşi, pe care am văzut-o la internare,
în gardă, seara, pentru ca a doua zi să nu o mai
recunosc. Într-un pat din reanimare, delirând, abia
respirând, în şoc septic, cu insuficiență renală.
Doar ochii albastru-violet m-au făcut să o recunosc.
Avea să se prăpădească până seara, la 21 de
ani, lăsând în urmă un copil de 2 ani şi un soț
plângând pe holurile spitalului. Nu se găseau antibiotice, nu exista o secție de dializă.
R.: Aţi prezentat succint situaţia disperată a multor
femei din acei ani de tristă aducere-aminte.

D.M.C.: Da, o perioadă cumplită. Tot la Suceava am
început Chirurgia şi, practic, tot acolo m-am format
ca doctor. Am văzut şi trăit multă suferinţă! Mi-am
amintit nu o dată de spusele tatălui meu: “Oamenii
nu vin la spital de plăcere…acolo nimeni nu
râde”…
R.: Adevărat. Cât timp aţi lucrat la Spitalul Judeţean
Suceava? Când aţi emigrat şi unde?
D.M.C.: Am lucrat acolo până la plecarea din ţară.
Am plecat într-o vacanță în Cipru, cu tranzit în
grecia. Nu am mai ajuns niciodată în Cipru; neam oprit în grecia unde albastrul Egeei, albul
caselor şi soarele fierbinte mi-au tulburat mințile,
cum se spune. A fost o decizie grea, dar luată
rapid. Aveam aproape 30 de ani şi o meserie pe
care voiam să o fac aşa cum îmi imaginam eu că
ar trebui ...
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Care revin de câte 3-4 ori pe an, se
căsătoresc, îşi botează copiii. Sunt cei
cu rădăcini puternice şi adânci prin familia
ce o au încă acolo, care se întorc sau se
vor întoarce într-o zi, în acele sate şi
oraşe unde, cu banii câştigați greu şi-au
ridicat case frumoase. Sunt cei ce nu
uită limba în care s-au născut şi o transmit
copiilor lor. Sunt cei ce trăiesc în spiritul
şi tradiția românească. Sunt cei cărora
nu le este ruşine că sunt români. Ei sunt
diaspora pentru mine!

Eram cu soția, nu aveam copii. Am
stat aproape un an de zile în Atena
aşteptând viza pentru a emigra în
Australia. Viața în emigrație e
tulburătoare prin ceea ce înseamnă
şi mai ales prin ceea ce trăieşti mental
şi fizic. Dar mi-a plăcut!... Apoi ceea
ce nu te omoară te face mai puternic,
se spune!... După un an, am ajuns
pe “Faraway Shores” sau “Down Under” sau “The Other Side Of The
World” sau ceea ce toată lumea ştie:
Australia. Era pentru prima dată în
viață când zburam cu avionul... şi
încă 21 ore!

R.: Interesant şi de apreciat punct de
vedere despre diaspora, pe care
l-am întâlnit foarte rar. În acest context,
ce rol credeţi că are credinţa religioasă
în viaţa românului din patrie şi din…diaspora?

R.: Aţi avut vreun motiv special pentru
care aţi ales Australia? De ce Australia?

D.M.C.: De ce Australia? Nu ştiu! Nu
am ştiut atunci, nu ştiu nici azi! poate
pentru că era mai departe România
de Australia decât de America; poate
pentru a scăpa de acel vis-coşmar al
emigrantului ce se întoarce în vis în
țară şi nu mai poate pleca! poate
pentru că nu ştiam nimic de Australia!? ...Oricum,
decizia a fost făcută şi ca orice hotărâre luată în
viață, bună sau rea, trebuie să trăieşti cu ea şi cu
repercusiunile ei. La Sydney, în 1985, în noiembrie,
era vară! Cald, frumos, lumea în vacanță. Totul
părea să fie bine. Au venit Sărbătorile, au trecut
Sărbătorile. Crăciun şi An Nou în pantaloni scurți
şi cu sarmale… Apoi vacanța s-a sfârşit! Şcolile
au început, lumea s-a reîntors la muncă. Nu mai
semăna deloc cu un oraş unde totul pare uşor!...
R.: Bănuiesc că, în Australia, aţi lucrat în domeniul
sanitar. Aşa este?

D.M.C.: Da. După două cursuri intensive de limbă
engleză a câte 3 luni fiecare, “full time”, am început
să ne căutăm de muncă şi să învățăm pentru acel
examen de echivalare a studiilor din România,
examen ce ne-a luat mult timp şi nu s-a sfârşit
cum ne-am fi dorit. Nu a fost deloc uşor, dar am
învăţat atunci că în viaţă întotdeauna este unul
mai bun ca tine, unul mai tânăr, mai frumos, mai
bogat şi… australian. Nimeni nu este de neînlocuit.
R.: Dacă toţi oamenii ar înţelege şi ar ajunge să
accepte aceste adevăruri, poate că lumea ar fi
mai bună, mai dornică de perfecţiune, mai tolerantă.

D.M.C.: Fără îndoială. În fine, în Australia am găsit
servicii permanente: eu, la Spitalul Universitar
“price of Wales”, Sydney, secţia patologie, serviciul
de urgenţe, unde am lucrat 28 de ani în toate
weekendurile, în toate sărbătorile; soţia a lucrat la
secţia microbiologie, din cadrul Spitalului Universitar
“St. Vincents” Sydney. Ne-am retras la 57 de ani,
când am considerat că munca nu este chiar totul
în viață. Sau poate am considerat că ne-am făcut
datoria față de țara adoptivă.
R.: Care considerați că este cea mai mare realizare
a dumneavoastră?

D.M.C.: Cred că cea mai mare realizare, probabil
multă lume gândeşte la fel, e că suntem în viață,
că am trăit viața pe care am trăit-o. Am văzut
multă suferință, dar şi bucurie.
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Sunt mulțumit că am înțeles să accept lucrurile
aşa cum sunt, inclusiv cele pe care nu le-am putut
schimba, că am avut curajul să le schimb pe cele
ce am putut, dar mai ales că am putut să fac
diferența între ele ... Asta nu am spus-o eu, am
citit-o undeva, mi-a plăcut şi mi se potriveşte.

R.: Prin aceste cuvinte, practic, cred că aţi găsit
cheia succesului în viaţă şi trăiţi conform principiului
de a accepta lumea aşa cum este şi, uneori, de a
încerca s-o modifici în bine, dacă ai posibilitatea.
În altă ordine de idei, mai mergeţi în România?
D.M.C.: Da, mergem foarte des în România. părinţii
s-au dus…, dar avem rude şi prieteni.
R.: Pe cine cunoaşteţi şi apreciaţi în New York?

D.M.C.: Am avut ocazia să întâlnesc câțiva oameni
care în “book”-urile mele înseamnă ceva. Una e
gazda noastră, o armeancă la 97 de ani, născută
în Rusia, trăită în persia, emigrată la 55 de ani în
America, care vorbeşte fluent 5 limbi, cu o minte
ascuțită, care foloseşte smart phone-ul, tableta şi
computerul mai bine ca mine, care găteşte foarte
bine şi care în una din zilele trecute mi-a spus: “Fii
atent, viața e foarte scurtă, ca mâine faci 100 de
ani şi ai să te întrebi când au trecut”!... prieteniile
se fac la tinerețe, la bătrânețe se întrețin. Sunt oameni, am întâlnit oameni aici, la New York, la care
țin mult şi cărora le-am spus-o. Oameni care prin
felul în care şi-au trăit şi îşi trăiesc viața, prin
educația şi erudiția lor sunt un exemplu şi mi-ar
place să fiu ca ei. Le-am spus-o şi mă bucur că
am avut şansa să-i întâlnesc. Şi dacă unii din ei
mă consideră la rândul lor prieten, atunci chiar mă
simt onorat. Nume? De frica a nu-i “uita” pe unii
sau pe alții, am să spun ca în povestea cu cei 4
arhangheli, care de fapt erau 3: Luca şi Matei!...
R.: Ce părere aveţi despre românii din diaspora?
Cum aţi defini termenul de “diaspora”?

D.M.C.: Diaspora este o “manta” foarte largă. Toți
cei ce dintr-un motiv sau altul nu trăiesc în țara în
care s-au născut sunt într-o diasporă. Dar pentru
mine, diaspora sunt şi acei tinerii de azi care
pleacă din țară să muncească pe unde cred ei că
pot face un ban mai mult, nu mai uşor.

D.M.C.: Credința înseamnă pentru mine
un “commitment”. Rolul credinței în modelarea omului a existat şi este prezent şi
astăzi. pentru noi, românii, cu excepția
anilor comunismului, religia a fost parte
integrantă a existenței țăranului român.
Se poate vorbi la noi chiar de un ortodoxism creştin specific românesc.
Mănăstirile din Bucovina copilăriei mele sunt un
exemplu, dacă vreți, al acestui specific în cultura
noastră poporeană. Istoric vorbind, credința ne-a
salvat de la dispariție.

R.: De-a lungul vieţii dumneavoastră, există ceva ce
ați spus sau aţi făcut şi regretați că s-a întâmplat
aşa?

D.M.C.: Într-o viață agitată ca a mea cu siguranță că
am regrete...şi încă multe!... Regret că nu am fost
întotdeauna serios şi organizat în viață!
Regret că am fost prea serios şi organizat în
viață, dar când nu trebuia!
Regret că nu am spus în viață întotdeauna tot ce
am crezut!
Regret că am spus în viață ce am crezut şi nu a
trebuit!
Regret că nu am descoperit mai devreme că viața
e şi altceva decât am gândit eu! Regret că nu am
râs mai mult în viață! Dar câte nu regretă omul în
viață!?...Şi cine nu regretă ceva? Doar cel ce nu a
avut o viață! Oare există şi astfel de oameni?
R.: Probabil, cei narcisişti?! Ce vă doriţi de acum
înainte în drumul dumneavoastră prin viaţă?

D.M.C.: Ce îşi doreşte toată lumea: să fim sănătoşi,
să-i iubim pe cei din jur, să facem cât mai puțin
“damage” în trecerea noastră prin această viață şi
să continuăm să credem că există Un Dumnezeu
pentru toată lumea, indiferent de ce nume are!
R.: Frumos spus. Ce aţi fi dorit să vă mai întreb?

D.M.C.: Ce altceva?... Ştiu şi eu?... Ce culoare are
fericirea? De ce uneori plângem când suntem
fericiți? De ce râd copiii când sunt fericiți? De ce
oamenii uită că atât cât trăim mai este Hope în
această călătorie ce am început-o “di zîua noastră”,
cum prin Moldova mai spun unii?!....

R.: Minunate idei. O poezie în proză… Aveţi un
talent înnăscut de a povesti care captivează. Domnule Dan Mihai Ciupitu, vă mulţumim pentru
răspunsurile pline de semnificaţii şi pentru amabilitatea dumneavoastră. Vă dorim sănătate şi
multe bucurii.
prof. Mariana Terra

20 l 21 noiembrie, 2018

BRANDURI ROMÂNEŞTI

Top branduri româneşti
care au trecut testul timpului.

entru a deveni brand, un produs trebuie să treacă
P
testul timpului. România nu a dus lipsă de mărci
célèbre, dar puţine au făcut faţă trecerii din comunism

Eugenia, vândută acum şi pe Amazon

în capitalism şi au fost sufocate de piaţa concurenţială.
Cele mai cunoscute au supravieţuit însă, iar astăzi
reprezintă branduri definitorii în segmentul lor, apreciate
de toţi românii, care le caută chiar şi când pleacă din
ţară. Fie că vorbim de ape minerale, de vinuri sau
dulciuri, de electrocasnice ori lactate, maşini sau
detergenţi, România se poate lăuda cu o serie de
branduri foarte puternice, apreciate în toată lumea,
care vor mai rezista mult timp de acum încolo.

Dero, singurul brand românesc de la raftul cu
detergenţi

Dero este unul din cele mai populare branduri
româneşti, sinonimul nostru pentru detergent. Prezenţa
sa în limbajul uzual al românilor este atât de bine
înrădăcinată, încât aproape toţi îl folosim când ne
referim la un detergent pentru spălat rufe, chiar
dacă vorbim, poate de alte mărci din comerţ. Aşa
cum românii folosesc branduri adoptate şi adaptate
precum adidaşi când vorbesc despre pantofi sport,
xerox- când se referă la copiatoare sau jeep- atunci
când vine vorba despre maşini de teren, Dero a
devenit titulatura universală pentru orice detergent.
Produsul Dero („Detergent- România”) a luat naştere
în 1996 pe platforma fabricii de detergenţi din Ploieşti,
dar a devenit un brand veritabil abia în 1995, după
ce a fost preluat de multinaţionala Unilever. Treptat,
Dero s-a poziţionat în segmentul produselor accesibile
ca preţ şi apreciat mai ales pentru faptul că este
„de-al nostru”, românesc, pe o piaţă în care se află
în competiţie cu zeci de alte mărci.
Studiile ulterioare au arătat că în România se cumpără
un pachet de Dero în fiecare secundă, una din trei
gospodării folosind acest produs. Brandul 100%
românesc a reuşit şi câteva premiere impresionante:
în 1998 a lansat prima variantă pentru spălare automată, în 2000 a fost prima marcă ce a lansat un produs „2 în 1” (detergent şi balsam), iar din 2004 foloseşte sloganul cu „cele mai frecvente 99 de pete”,
probabil cel mai cunoscut de pe piaţa românească
de profil. Singurul brand românesc de pe segmentul
detergenţi, care are deja o tradiţie de peste jumătate
de secol, deţine în prezent mai bine de un sfert din
piaţa autohtonă de 285 de milioane de euro.

Borsec- brandul milenar al României
Borsec este cel mai vechi şi mai puternic brand
românesc. Izvoarele de apă minerală din Harghita
sunt cunoscute încă de pe vremea romanilor, care
le-au descoperit după cucerirea Daciei. În secolul al
XVI-lea, apa minerală era turnată în butoaie de
stejar şi transportată la curtea domnească de la
Alba Iulia, unde era utilizată la tratament de către
principele Sigismund Bathory. Vestea calităţilor sale
curative s-a răspândit în toată Europa, iar din secolul
XVII Borsec devine deja staţiune balneară, cu cabane
de lemn în stil veneţian, băi publice şi o capelă.
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Era modernă începe în
anul 1803, când colonelul austriac Valentin
Gunther se vindecă şi
el în mod miraculos de
o boală considerată incurabilă la acea vreme:
ulcerul. Impresionat de
calităţile apei de la
Borsec, Gunther ia în
arendă izvoarele şi se
asociază cu vărul său, Anton Zimmethausen pentru a
vinde apa pe piaţa austriacă. Cei doi au construit o
fabrică de sticlă şi una de îmbuteliere, iar din 1806 se
lansează apa minerală Borsec.
Aerul de legendă se perpetuează chiar şi perioada în
care apele de la Borsec au început să fie exploatate
în mod industrial. Astfel, apele erau îmbuteliate doar
în nopţile cu lună plină, pentru a le păstra toate proprietăţile miraculoase. Ulterior, specialiştii Borsec au
făcut mai multe teste care au demonstrat că austriecii
din secolul XIX aveau dreptate şi nu era vreo superstiţie: pur şi simplu, în nopţile cu lună plină presiunea
atmosferică era maximă, astfel încât legăturile de
CO2 ţineau mai mult şi bulele din apă durau mai mult.
În 1873, apa de la Borsec a primit titlul de „Regina
apelor minerale” la Expoziţia Mondială de la Viena,
titulatură care aveau să-i rămână pecetluită până în
zilele noastre. Până la naţionalizarea sa, în 1948,
apele de la Borsec au fost exploatate şi comercializate
de mai multe entităţi private. Comuniştii au preluat
titulatura „Regina Apelor Minerale” chiar în denumirea
societăţii aflate în patrimoniul Apemin, au majorat
producţia, au modernizat instalaţiile şi au transformat
Borsec într-un brand naţional, aflat pe mesele tuturor
românilor. Treptat, apa Borsec devine marfă de
export pentru Israel, Germania, Italia, Ungaria, Arabia
Saudită, Elveţia etc, ţări în care ajungeau an de an
zeci de milioane de sticle.
După căderea comunismului, în 1992, apare o nouă
companie de stat, Regina Apelor Minerale Borsec
SA, care este privatizată în 1997, când ajunge în
proprietatea Romaqua Group, societate cu capital
100% românesc. Acum, Borsec este cea mai vândută
apă minerală din România, cu o cotă de piaţă de
peste 26% ca volum şi aproape 32% ca valoare. Cel
mai vechi şi mai puternic brand românesc a avut în
2017 vânzări de 160 de milioane de euro şi se
dezvoltă de la an la an. Din izvoarele milenare de la
Borsec se îmbuteliază 350 de milioane de litri pe an,
iar în cei 212 ani de producţie industrială s-au
îmbuteliat peste 35 de miliarde de litri de apă minerală.

Arctic- brandul din Găeşti
Arctic, singurul brand românesc de electrocasnice,
există din 1968. În 1970, la fabrica de la Găeşti a fost
produs primul frigider românesc, iar doi ani mai târziu
Arctic a realizat primul export în Franţa, intrând astfel
pe piaţa internaţională. În 1997, compania se privatizează, odată cu preluarea Arctic de către Banca Europeană de Reconstrucţie şi Groupe Societe Generale.
În 2002,brandul românesc este cumpărat de grupul
turcesc Arcelik, al treilea cel mai mare producător
de electrocasnice din Europa şi al şaptelea din lume.
Din acest moment, Arctic devine una din cele mai
mari companii din România, lansând produse de
calitate, de la maşini de spălat la aragazuri şi de la
frigidere şi combine frigorifice la aspiratorare şi chiar
televizoare. În 2015, fabrica de la Găeşti produce
frigiderul cu numărul 25.000.000, iar în perioada
2008- 2016 compania îşi dublează cifra de afaceri.
În 2017, cifra de afaceri Arctic a depăşit jumătate de
miliard de euro, tradiţionalul brand românesc devenind
unul global, în condiţiile în care exportă 80% din
producţie în 60 de pieţe din toate colţurile lumii.

În 2018, Banca Europeană de Investiţii a împrumutat
Artic cu 68 de milioane de euro pentru construirea
unei fabrici la Târgovişte, specializată în producţia
de maşini de spălat. În acest moment, clasicul Arctic
este lider de piaţă detaşat în România, cu o cotă de
piaţă de peste 40%.

Gerovital- „Farmec”-ul tinereţii fără bătrâneţe
Gerovital este doar una din mărcile Farmec, ambele
un simbol al industriei cosmetice locale şi un brand
românesc inovator, apreciat peste tot în lume. Originile
Farmec sunt în laboratoarele Molnar Moser, înfiinţate
în 1889 la Budapesta, din care s-a desprins o
jumătate de veac mai târziu un laborator care avea
să-şi înceapă activitatea în Cluj Napoca, sub numele
Farmec. Dacă în 1945 Farmec fabrica doar 45 de
produse, portofoliul său din prezent numără peste
400 de produse. Mărcile sale cu cea mai mare notorietate sunt Gerovital, Aslavital, Doina, Tarr, Triumf
şi Nufăr.
În anii’ 60, comuniştii au decis să intre în luptă pe
segmentul cosmetice cu giganţii occidentali şi investesc
în Farmec, iar fabrica din Cluj cunoaşte un veritabil
boom. În 1965 este lansat binecunoscutul lapte
Doina, care a rămas şi azi, după ai bine de 50 de
ani, cel mai bine vândut demachiant din România.
În 1967, Farmec a lansat Gerovital, prima cremă
anti-aging din lume, creată de profesorul doctor Ana
Aslan, considerată părintele geriatriei şi gerontologiei.
Tratamentul propus de Ana Aslan se bucură de confirmarea tuturor specialiştilor din lume, devenind o
certitudine ştiinţifică ce avea să aducă României şi
brandului Gerovital un renume la nivel mondial, nealterat până în prezent. Gerovital a revoluţionat, practic,
industria cosmetică din întreaga lume, fiind probabil
singurul domeniu în care un brand românesc a avut
un impact atât de semnificativ.
În 1969, Farmec marchează încă o premieră în
România şi începe fabricarea produselor de tip spray.
În 1989, Farmec asigura 90% din tot necesarul de
cosmetice pentru cei 23 de milioane de români,
oferind în jur de 600 de produse- de la creme de
îngrijire a pielii şi spray-uri, până la produse chimice
pentru curăţenia locuinţei. În 1995, Farmec se
privatizează prin metoda MEBO, astfel încât toţi
angajaţii fabricii de la Cluj Napoca au devenit acţionarii
companiei, cun capital astfel 100% românesc. Brandul
cu o istorie seculară este o raritate şi prin aceea că
a fost, de la înfiinţare şi până în prezent, liderul
pieţei cosmetice din România. Farmec exportă de
zeci de ani produse extrem de apreciate în ţări
precum Japonia, Canada, Irak, Kuwait, Iordania şi
majoritatea statelor europene, fiind un brand respectat
pe o piaţă globală dominată de coloşi cu afaceri de
zeci de miliarde de euro. Farmec operează în prezent
24 de magazine proprii în toată ţara şi a derulat în
2017 afaceri de circa 47,5 milioane de euro.
Dacia- cel mai puternic brand românesc

Dacia a fost mult timp subiect de bancuri, dar s-a
dovedit a fi unul din brandurile cele mai de succes
ale României. În anii’ 60, comuniştii au decis că
trebuie să avem şi noi propria maşină, astfel încât
au început să caute licenţa unui producător străin
de autoturisme. Am avut de ales între Renault,
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Peugeot, Fiat, Alfa Romeo şi Aston Martin, dar vizita
istorică din 1966 a preşedintelui Charles de Gaulle
în România a generat decizia politică de a merge pe
mâna Renault.
Se deschide Uzina de Automobile de la Mioveni,
construită într-un timp record, iar în 1968 iese pe
poarta fabricii prima maşină românească, Dacia
1100, primul model fiind făcut cadou preşedintelui
Nicolae Ceauşescu. Până în 1972 s-au produs
44.000 de modele Dacia 1100, din care puţine au
mai rămas în stare de funcţionare. În 1969 intră în
producţie Dacia 1300, dezvoltată ulterior în tot felul
de variante precum 1300 L (Lux), 1300 LS (Lux
Super), 1300 Break sau Dacia 1302 (sau Dacia
papuc). Pentru o scurtă perioadă este fabricat modelul
Dacia D6, o copie a dubiţei Renault Estafette, iar
după 1985 se intră şi pe segmentul modelelor pentru
oraş, cu Dacia 500 sau Lăstun, abandonat după
1989 din cauza proastei calităţi. Tot în ani ’80 se
fabrică şi Dacia 2000, destinată exclusiv elitei PCR.
În 1979 începe producţia modelului Dacia 1310, din
care s-au desprins Dacia 1310 Sport şi Dacia 1410
Sport. După 1991 se produce Dacia 1325 Liberta,
iar în 1995 apare prima maşină 100% românească,
Dacia Nova. În 1998 iese pe poarta fabricii de la
Mioveni maşina Dacia cu numărul 2.000.000.
În 1999, Renault cumpără uzina Dacia şi declanşează
o adevărată revoluţie. În 2003 apare modelul Solenza,
iar în 2004 este lansată Dacia Logan, portofoliul
fiind completat în 2008 cu modelul Sandero, pentru
ca în 2010 să apară Dacia Duster, primul SUV din
istoria acestei mărci. Logan, Sandero şi Duster se
dovedesc a fi un succes uriaş, care a propulsat
Dacia în topul celor mai importanţi producători auto
din lume.
Dacia a depăşit în 2017 o cifră de afaceri de 5
miliarde de euro, fiind cea mai mare companie
privată din România. Bătrâna Dacia este astăzi una
din cele mai vândute maşini din Europa iar trendul
este ascendent. Numai în octombrie 2018 uzina de
la Mioveni a produs 38.368 de maşini, cea mai mare
valoare din istoria companiei. Vânzările brandului
românesc au crescut în primele 9 luni ale anului cu
13,7% în Europa, graţie modelelor Duster şi Sandero,
cu peste 405.000 de maşini livrate.

CEC- brandul puşculiţă al României
Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) este
continuatoarea primei
instituţii de credit public
din România, Casa de
Depuneri şi Consemnaţiuni, înfiinţată în 1864 de
domnitorul Alexandru Ioan
Cuza, iar de atunci a
rămas principalul brand
financiar al României.
Primul său sediu au fost
trei camere mici amplasate în Ministerul Finanţelor de atunci, abia în 1900
fiind inaugurat actualul sediu, Palatul CEC. În 1948,
CEC renunţă la statutul de bancă centrală şi redevine
singura bancă de economii şi unica instituţie de
credit cu atribuţii legate de atragerea disponabilităţilor
băneşti ale populaţiei. În 1996, CEC devine societate
bancară pe acţiuni, cu unic acţionar statul român,
cea mai veche bancă din România începe o campanie
de rebranduire, pentru ca în 2008 să îşi lanseze
noua identitate şi denumire, CEC Bank. În 2005,
lansează primele sale carduri de debit, iar în 2006
Guverunl opreşte privatizarea CEC, considerând că
preţul de 560 de milioane de euro oferit de National
Bank of Greece, singurul investitor rămas în cursă,
este prea mic.

În 1990, CEC avea o cotă de piaţă de 32,9%, care în
2006 avea să ajungă la doar 4,03%. CEC Bank a
continuat însă se crească, iar în prezent se află pe
locul 7 în topul băncilor prezente în România. CEC
Bank are cea mai extinsă reţea teritorială, cu 1.022
de unităţi, din care 480 sunt situate în mediul rural,
păstrându-şi astfel, după zeci de ani, poziţia de lider
pe acest segment. Cei peste două milioane de clienţi
ai CEC Bank beneficiază de o reţea naţională de
1.217 ATM-uri şi 6.040 POS-uri. CEC Bank avea în
2017 active de 6,4 miliarde de euro şi a raportat un
profit de aproape 50 de milioane de euro.
Braiconf- brandul românesc care îmbracă Versace
şi Armani
Fabrica Braiconf de la Brăila, deschisă în 1950, este
şi acum cel mai mare producător de confecţii uşoare
din România. Compania a reuşit să se reinventeze
de mai multe ori şi a făcut astfel faţă provocărilor
pieţei concurenţiale, rămânând unul din brandurile
româneşti de referinţă. La începuturile sale, Braiconf
producea lenjerii de pat şi diverse textile pentru
armată, trecând apoi la cămăşi, produse pentru
copii, rochii pentru femei, până când comuniştii au
sesizat potenţialul de dezvoltare şi au investit în
fabrică. Aşa a ajuns Braiconf să exporte, începând
cu 1960, devenind cunocută în toată Europa pentru
cămăşile sale bărbăteşti. Înainte de 1989, la Brăila
se fabricau 5 milioane de cămăşi pe an, iar în cei
peste 65 de ani de activitate Braiconf a produs 140
de milioane de cămăşi. Acum, Brainconf lucrează
pentru giganţi modei, precum Versace, Armani sau
Kenzo. Compania obţine circa 6 milioane de euro
pe an din exporturi şi un milion de euro din vânzările
pe piaţa internă. După 1990, fabrica a fost privatizată,
iar printre acţionarii se aflau, la un moment dat,
banca de investiţii Julius Baer&Co şi . În prezent,
acţionarul majoritar al Brainconf este producătorul
român de electrocasnice Electroargeş SA.
Murfatlar- un vin mai vechi decât românii
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Murfatlar a fost cel mai mare producător local de
vinuri şi a câştigat sute de medalii la concursurile
internaţionale de profil, devenind astfel şi cel mai
apreciat vin românesc peste hotare. În timp, vinurile
Murfatlar au ajuns să fie exportate în 15 ţări, precum
Japonia, SUA, Israel, Finlanda etc, iar compania a
ajuns să producă peste 20.000.000 de sticle de vin,
cu o cotă de piaţă în România de 16%.
Istoria milenară a Murfatlar este umbrită acum de
problemele penale ale patronilor şi un proces interminabil de insolvenţă. Acţionariatul 100% românesc
al celui mai mare brand naţional de vinuri nu a adus
şi o soartă prielnică producătorului Murfatlar. Murfatlar
România SA se află din 2012 în insolvenţă, alături
de alte zeci de firme ale grupului Euroavipo SA,
care deţine compania, cu datorii totale de 1,3 miliarde
de euro. În paralel, Murfatlar face obiectul unui dosar
intrumentat de DNA sub suspiciunea unei evaziuni
fiscale de 150 de milioane de euro.
Între timp, marca Murfatlar a fost cesionată unor alţi
oameni de afaceri, iar cel mai mare brand de vinuri
româneşti trece prin cea mai grea perioadă din
istoria sa milenară

Napolact- lapte ca odinioară
Napolact este cel mai cunoscut producător de lactate
din România, brand cu o istorie de peste 100 de ani.
Povestea Napolact începe în 1905, când este atestat
la Cluj Napoca „Atelierul Vlad”, producător de unt şi
brânză de vaci, care avea să introducă pentru prima
dată iartul pe piaţa locală. Atelierul s-a dezvoltat, iar
în 1936 exporta brânzeturi fermentate şi topite chiar
şi în SUA. În 1948, compania este naţionalizată şi
devine Întrerpinderea de Industrializare a Laptelui
Cluj, pentru ca, din 1990, să devină Napolact.
În prezent, Napolact este parte a grupului olandez
Royal FrieslandCampina, al treilea cel mai mare
producător de lactate din lume, cu afaceri anuale de
12 miliarde de euro. Prin cele trei fabrici ale sale,
Napolact vinde în România lactate în valoare de 75
de milioane de euro. Brandul pune accent pe tradiţie
şi natural, iar acest lucru este foarte apreciat de
români, care văd în Napolact cea mai de încredere
marcă românească de lactate.
Eugenia- biscuiţii care ne-au îndulcit copilăria

Pentru români, Murfatlar reprezintă, pur şi simplu,
vinul. Licoarea dobrogeană datează încă de pe vremurile dacilor, care foloseau vinul produs în regiunea
cunoscută azi ca Murfatlar pentru schimburile comerciale
cu grecii din coloniile de la malul Mării Negre. Primele
mărturii scrise despre legendarul vin Murfatlar au
fost lăsate de celebrul poet latin Ovidius (43 î.e.n.17 e.n.), care a trăit în cetatea Tomis, actualul oraş
Constanţa, unde a fost exilat de împăratul Augustus.
În 1907, statul român înfiinţează la Valu lui Traian o
plantaţie cu soiuri din sortimentul Champagne,
destinată obţinerii de vinuri spumante, iar în anii
194- 1915, din aceste soiuri, se naşte „Lacrima lui
Ovidiu”, vinul de legendă al podgoriilor Murfatlar. În
1939, cu prilejul manifestărilor de Ziua Marinei,
regele Carol al II-lea a degustat vinurile de la Murfatlar
şi a fost atât de impresionat de calitatea acestora,
încât a decretat Murfatlar drept Via Regală. În 1955,
podgoriile ajung la 2.100 de hectare, prin înfiinţarea
Întreprinderii de Stat Murfatlar, care începe să producă
sortimente intrate în conştiinţa populară, pentru ca,
ulterior, suprafaţa plantaţiilor să depşească 3.000
de hectare.

În 1947, ieşea pe poarta fabricii Eugenia din Constanţa
primul biscuit sandwich cu cremă de cacao şi gust
de rom, care avea să preia numele ce-l va face
celebru. În scurt timp, nu exista în România ghizodan
de şcolar sau servietă de angajat din care să lipsească
Eugenia. După mai bine de 70 de ani, Eugenia a
rămas cel mai cunoscut şi apreciat biscuit românesc,
produs sub acelaşi nume de mai multe firme din ţară,
care au încercat astfel să profite de notorietatea unui
brand naţional. În 1997, Dobrogea Grup SA, unul din
liderii pieţei de morărit şi panificaţie din România, cu
acţionariat majoritar român, a înregistrat Eugenia la
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Relaţia dintre Eugenia şi români este atât de puternică,
încât cei plecaţi peste mări şi ţări duc dorul biscuiţilor
care le-au îndulcit copilăria. Aşa a ajuns ca Eugenia
să fie acum vândută şi pe Amazon, cel mai mare
retailer online al planetei, iar brandul aromat românesc
a devenit unul global. Dobrogea Grup SA a ieşit
recent din insolvenţă şi a raportat afaceri de aproape
35 de milioane de euro.
www.dcbusiness.ro
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Majoritatea bolilor vin de la cap.
Medicina chineză ne dezvăluie
cauzele apariției bolilor
în organismul uman
(3)
continuare din ediţia trecutã

USCĂCIUNEA
Toamna este de obicei foarte uscatã în China. De
aceea, uscãciunea a fost asociatã în medicina
tradiţionalã chinezã cu acest anotimp.
Uscãciunea consumã lichidele din corp, ducând la:
– uscarea nasului, a gurii şi a gâtului
– apariţia de crãpãturi ale pielii
– pierderea strãlucirii pãrului
– constipaţie
– reducerea cantitãţii de urinã.
Uscãciunea afecteazã adesea plãmânul. Acesta este
organul deţinãtor de energie cel mai delicat. Funcţiile
plãmânului sunt legate de împrãştierea fluidelor şi de
umezire. Afectarea plãmânului va duce la obstrucţia
funcţiei de dispersie a fluidelor. Uneori va apare o
tuse seacã, însoţitã de secreţii ce poartã urme de
sânge.
ALTE CAUZE ALE APARIŢIEI BOLILOR
– Constituţie slabã
– Suprasolicitare
– Activitate sexualã excesivã
– Probleme de nutriţie
– Traume fizice
– Paraziţi şi otrãvuri
– Tratament incorect
– Faptele neconforme cu morala

CONSTITUŢIE SLABĂ
Constituţia depinde de:
– Sãnãtatea pãrinţilor în general, şi în mod particular
de starea lor în momentul concepţiei viitorului copil
– Sãnãtatea mamei pe durata sarcinii
Factori ce afecteazã constituţia viitorului copil:
– Concepţia în stare de ebrietate
– Mama este prea în vârstã în momentul concepţiei
– Consumul alcoolului, tutunului sau al drogurilor pe
durata sarcinii
– Suportarea unui şoc pe durata sarcinii (afecteazã
energia inimii fãtului)

Constituţia unei persoane este stabilitã în momentul
concepţiei, dar ea poate fi modificatã şi pe durata
sarcinii:
– In momentul concepţiei, unirea energiei “Cerului şi
a Pãmântului” produce noua fiinţã,
– Energia ancestralã a pãrinţilor este transmisã fãtului,
– Constituţia se fixeazã în general în acest interval.

Totuşi, cei care au o constituţie slabã pot sã-şi
modifice energia printr-un mod de viaţã echilibrat,
prin evitarea stress-ului şi a exceselor (de muncã
sau sexuale), odihnã corespunzãtoare, alimentaţie
corectã, practica exerciţiilor de respiraţie, exersarea
unor sisteme de tehnici de cultivare şi întãrire a interiorului (practica Qigong-ului şi a Taijiquan-ului).
Constituţia slabã este indicatã prin:
– Urechi mici
– uls slab, leneş
– Limba foarte flascã, fãrã “spirit”
– Pertusis: indicã slãbiciunea dobânditã a plãmânilor

SUPRASOLICITAREA
In perioada modernã suprasolicitarea este una din
cauzele comune ale apariţiei bolilor. Pentru a o contrabalansa este nevoie de schimbarea modului de
viaţã, de odihnã şi de exerciţii energetice de întãrire
a interiorului.
Atunci când muncim, noi consumãm energie; în momentul odihnei sau al exersãrii tehnicilor energetice,
energia noastrã creşte.
In viaţa de zi cu zi noi consumãm energie. Esenţa
corporalã constituie însã baza materialã a vitalitãţii
noastre pe termen lung.
Energia folositã zilnic poate fi recuperatã rapid prin
odihnã, alimentaţie şi tehnici energetice.
Dacã suprasolicitarea este menţinutã un timp foarte
îndelungat (de ordinul anilor), energia nu mai poate fi
recuperatã suficient de rapid de cãtre splinã (prin
procesul de digestie). In acest caz, corpul persoanelor
respective va începe sã se bazeze pe esenţa corporalã.
In acest mod vor fi afectate fluidele corpului şi va interveni o insuficienţã a Yin-ului corpului. Remedierea
aceastei situaţii necesitã un timp îndelungat.
a) Suprasolicitare mentalã
Este foarte des întâlnitã în societãţile dezvoltate:
orele lungi de stress şi de suprasolicitare mentalã
sunt asociate şi cu dezordinea alimentaţiei. Aceste
lucruri afecteazã stomacul, splina şi rinichii. Alimentaţia
neregulatã (sau mesele consumate seara târziu) pot
cauza deficienţa energiei stomacului sau a fluidelor
stomacului.
b) Suprasolicitare fizicã
Afecteazã în principal energia splinei (splina dominã
cele patru membre). Munca fizicã solicitã de asemenea
un aport sanguin la nivelul tendoanelor/musculaturii
ce va fi asigurat de cãtre ficat. De aceea, suprasolicitarea fizicã poate duce în timp şi la afectarea sângelui
ficatului.
Folosirea excesivã a unei pãrţi a corpului (mişcãrile
de repetiţie) pot cauza stagnarea energiei în acea
parte. Ridicarea excesivã de greutãţi poate slãbi
rinichii şi spatele.
Statul excesiv în picioare slãbeşte de asemenea
rinichii.

In scrierile clasice se menţioneazã “cele cinci suprasolicitãri”:
– Folosirea excesivã a ochilor afecteazã sângele
(inima);
– Menţinerea excesivã a poziţiei culcat va slãbi
energia (plãmânii);
– Şederea îndelungatã va afecta musculatura (splina);
– Statul excesiv în picioare slãbeşte oasele (rinichii);
– Exerciţiile fizice în exces vor afecta tendoanele
(ficatul).

c) Exerciţiile fizice excesive
Acestea duc la slãbirea energiei, afectând şi sângele
ficatului.
Ele sunt foarte nocive mai ales pentru fete pe durata
pubertãţii, deoarece ulterior vor genera probleme
menstruale.
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Anumite tipuri de exerciţii pot cauza stagnarea energiei
în unele porţiuni ale corpului:
Ex: Ridicarea greutãţilor – cauzeazã stagnarea
energiei la nivelul pãrţii inferioare a spatelui
Ex: Alergarea – duce la stagnarea energiei la nivelul
genunchilor
Ex: Tenisul – provoacã stagnarea energiei la nivelul
coatelor

d) Lipsa exerciţiilor
Exerciţiile fizice executate periodic, într-o manierã
naturalã, permit o bunã circulaţie energeticã.
Lipsa exerciţiilor fizice produce stagnarea energiei.
Principiul care trebuie respectat este cel al evitãrii
excesului cât şi a insuficienţei.
Anumite exerciţii fizice (Qigong, Taijiquan) sunt
apreciate atât pentru exersarea corpului cât şi pentru
producerea energiei.

ACTIVITATE SEXUALĂ EXCESIVĂ
Activitatea sexualã excesivã slãbeşte esenţa rinichilor,
în special la bãrbaţi.
Fluidele sexuale masculine sunt manifestarea esenţei
rinichilor: de aceea pierderea acestor fluide duce la
slãbirea temporarã a esenţei rinichilor.
Fluidele sexuale feminine ţin mai mult de Jingye
(fluidele corpului mai dense, ce circulã prin interiorul
corpului).
Fluidele sexuale sunt susţinute de cãtre esenţa
dobânditã şi în mod normal ea nu slãbeşte. Dar dacã
activitatea sexualã este excesivã, corpul nu va avea
timp pentru a reface esenţa dobânditã.
Simptomele excesului în viaţa sexualã sunt:
– Obosealã evidentã
– Apariţia ocazionalã a ameţelilor
– Vedere neclarã
– Dureri ale spatelui, în zona inferioarã a acestuia
– Slãbiciunea genunchilor
– Urinare frecventã

Din punct de vedere al anotimpurilor se considerã cã
viaţa sexualã poate fi un pic mai intensã pe durata
primãverii şi ar trebui sã fie ceva mai reţinutã pe
durata iernii.
Pe durata tratamentului problemelor sexuale se recomandã reducerea vieţii sexuale.
Esenţa rinichilor slãbeşte
a) la bãrbaţi: din cauza excesului vieţii sexuale
b) la femei: din cauza naşterilor repetate.

Lipsa vieţii sexuale poate fi una din cauzele
apariţiei bolilor.
Dorinţa sexualã este o mãsurã a energiei (Yang-ului)
rinichilor.
Insuficienţa energiei (Yang-ului) rinichilor duce la
lipsa libido-ului.
Insuficienţa esenţei (Yin-ului) rinichilor provoacã
interes excesiv faţã de viaţa sexualã, însoţit de lipsa
capacitãţii de finalizare, vise erotice (în special la
femei) şi emisie seminalã nocturnã (la bãrbaţi).
Alte cauze ale unei vieţi sexuale neîmplinite: lipsa armoniei în cuplu, probleme sufleteşti, lipsa fericirii,
stress-ul.
autoeducare.ro
continuare în ediţia urmãtoare
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Afl~ ce mesaj con]ine
prenumele t~u!

Prenumele intreg primit la nastere da numarul activ. Metoda de
calcul: se cifreaza toate literele, iar rezultatul se reduce la un numar
format dintr-o singura cifra. Exceptie fac numerele maestre (11, 22,
33), care se reduc la o singura cifra, (1+1=2; 2+2=4; 3+3=6), dar se
interpreteaza si ca numar format din doua cifre.
Semnificatie: Numarul activ raspunde la urmatoarele intrebari:
Care sunt predispozitiile temperamentale? Cum reactionezi de
obicei? Cum te pui in miscare? Esti lent sau repezit? Cum incepi o
activitate si cum o continui? Duci la bun sfarsit ceea ce ai inceput?
Cum te comporti de obicei? Cum percepi raportul eu-ceilalti? Cum
te vezi pe tine? Cum te exprimi? Cum iti afirmi personalitatea? Cum
iti folosesti vointa? Ce incerci sa obtii de la viata? Cum procedezi
pentru a-ti atinge scopurile? Care e atitudinea ta fata de viata in
general? Ce de stil de viata preferi?
Exemple de cifrare a prenumelui (vezi cifrarea literelor):

A DA M
1+4+1+4=10; 1+0=1 Numarul activ este 1.
MA D A L I N A G E O R G I A N A
4+1+4+1+3+9+5+1+7+5+6+9+7+9+1+5+1=78;
7+8=15; 1+5=6. Numarul activ este 6.

Vezi acum ce spune prenumele tau despre tine:

Numarul activ 1

Caracter puternic si sensibl. Nu te impiedici de amanunte, preferi
sa mergi direct la tinta. Ai scopuri precise. Oportunist si curajos,
mergi cu capul inainte si nu esti intotdeauna prudent.
Desi te poti afisa ca o persoana sociabila, capabila sa se integreze
intr-un sistem de relatii, esti mai mult un individualist. Te simti foarte
bine in mijlocul celorlalti, dar ai nevoie si de singuratate. Functionezi
foarte bine de unul singur si nu prea accepti ajutorul venit din
partea altora. Atragi privirile si poti emana senzualitate.
In relatii, simti ca esti facut sa castigi! Vrei locul intai, iar daca pierzi
refulezi si pleci. Temperamental, iti poti iesi repede din fire. Plin de
energie si nu prea stai locului. Iti place sa te ambalezi si te poti
aprinde usor. Risti sa devii arogant atunci cand te dai mare si tare.
Viata este ca o competitie sau ca o aventura. Invidia si gelozia celor
din jur sunt emotile negative care te ameninta. Nu dai inapoi la
conflicte si iti sustii punctul de vedere cu patima.
Emani forta, iar celorlalti nu le e usor sa se puna cu tine. Nu eziti sa
incerci sa te impui prin masuri coercitive sau abuzive. Spirit autoritar,
nu te lasi influentat. Ai certe calitati de lider, iar independenta poate
fi cea mai mare calitate, dar si cel mai mare defect, in functie de
cum este folosita. Ambitia te poate duce departe, cu conditia sa
accepti lectia rabdarii. Hotararea iti poate aduce reusita in afaceri.
Puterea ta ii poate inspira pe cei din jur.

Numarul activ 2

Prenumele tau iti transmite sensibilitate. Prin urmare, te poti simti
vulnerabil, de aceea, daca esti atacat, trebuie sa inveti sa iesi din
defensiva si sa te aperi. Emotiv, esti in egala masura influentabil.
Uneori nu ai nicio problema sa lasi pe altul ce poti face chiar tu.
Ai nevoie de ceilalti ca de aer. Te orientezi spre relatiile cu ceilalti,
de aceea ai face cariera intr-un domeniu ce implica lucrul cu
publicul. De asemenea, serviciile sau meseriile prin natura carora ii
poti ajuta pe ceilalti iti sunt recomandate. Nu suporti sa-i vezi pe
ceilalti nefericiti, de aceea faci tot posibilul pentru a veni in sprijinul
lor. De asemenea, te straduiesti sa-i binedispui. Iti place sa faci
glume, chiar pe seama lor, sau chiar sa-i tachinezi. Ca sa te
binedispui s-ar putea sa te lansezi in critici la adresa altora. Ai putea
avea uneori probleme de constiinta, sau chiar de moralitate.
Iti place sa traiesti in armonie cu ceilalti si sa-ti gasesti echilibrul
relatiilor. Simti nevoia de asociere, fie in viata privata, fie de cea
profesionala. Stii sa faci o buna impresie si sa te faci placut. Esti un
mare diplomat si nu te deranjeaza sa-l lasi pe altul sa preia initiativa
si sa-si asume rolul de conducator. Bun executant.
Nu privesti viata ca pe o competitie, ci ca pe o cooperare. Colaborarea este inscrisa in codul tau genetic. In ciuda unei aparente reci,
sentimentele tale sunt extrem de intense. Compasiunea si daruirea
pot fi calitati, dar si defecte atunci cand sunt duse la extrem, pana la
ignorarea propriei persoane.
Ezitarea nu este prietena cu tine. Invata sa treci la fapte si sa-ti
asumi riscuri. Poti fi indulgent sau prefacut. Generozitatea iti poate
crea probleme, financiare de exemplu. Nu prea stii sa te opresti cu
cheltuielile, ai putea fi o mana sparta. Predispus la excese de orice
fel, desi ai o masca blanda si cumpatata. Daca te stapanesti, poti fii
un excelent administrator de bani si bunuri.
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Afectivitatea este latura cea mai dezvoltata a personalitatii tale.
Trebuie sa-ti insusesti calitati precum curajul, spiritul de initiativa si
combativitatea. Pasivitatea nu te poarta inainte. Functionezi cel
mai bine atunci cand te asociezi cu altii (casatorie, parteneriate). In
cazul in care nu poti lua decizii ferme, atunci trebuie sa-ti pui toata
inteligenta la bataie pentru a gasi persoana potrivita care sa te
scuture putin si sa iti trezeasca spiritul practic.
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Prenume cu calitati artistice. Daca nu ajungi sa practici o meserie
care sa aiba legatura cu audio-vizualul, artele plastice sau scena,
cu siguranta plusezi de fiecare data la capitolul impresie artistica.
Oricat ai incerca (si, de fapt, nu prea incerci deloc), nu reusesti sa
treci neobservat. Daca ceilalti nu te baga in seama, te bagi singur.
Iti place sa stralucesti, sa fii admirat si laudat. Ai tot dreptul, pentru
ca personalitatea ta emana forta. Cu toate acestea, poti fi destul de
emotiv. Marea problema intervine atunci cand trebuie sa te mobilizezi.
De multe ori trebuie sa fie cineva pe langa tine care sa te impinga
de la spate sau sa te duca cu zaharelul. Reactionezi foarte bine la
stimulii pozitivi, de aceea incurajarile si laude sunt motivatii suficiente
pentru tine ca sa te mentii la cel mai inalt nivel al tau. Daca esti descurajat, risti sa-ti pierzi increderea in tine. Iti place sa te impaunezi,
de aceea trebuie sa scapi de tentatia arogantei.
Esti un om al exceselor. Uneori nu ai limita, te angajezi in activitati
pe care nu le poti duce pana la capat si te trezesti ca iti incalci unele
promisiuni pe care ai apucat sa le faci. Lipsa ta de moderatie este
vizibila inclusiv la nivel verbal. Vorbesti deseori mai mult decat
trebuie, spui vrute si nevrute, relatezi cu lux de amanunte, adaugi
de la tine acolo unde e nevoie pentru a face istorisirea mai
savuroasa. Poti fi un povestitor innascut si poti divaga pe orice
subiect. Poti minti cu zambetul pe buze. De aceea, relatiile cu
publicul te pot propulsa.
Te adaptezi usor la orice situatie si poti sa iei decizii fulgeratoare.
Simt practic ce poate fi de folos in afaceri. Joci la cacealma, adori
aventura, iti plac senzatiile tari si nu te dai inapoi din fata riscurilor.
Esti ambitios, curajos si combativ.
Tendinta de a exagera pare a fi cel mai mare defect. Infumurarea te
poate face destul de nesuferit pentru ceilalti. De la un punct nu mai
prezinti credibilitate si tu singur obisnuiesti sa te discreditezi. Lasi
uneori impresia ca dai pe dinafara, ca e ceva in plus la tine.
Creativitatea este marele tau atu. Te poti descurca in orice situatie
si iti dau prin cap cele mai originale solutii. Preferi oamenii care iti
impartasesc gusturile si stilul de viata. Iar la tine totul trebuie sa fie
pe picior mare. Orice proiect sau petrecere trebuie sa fie de
proportii. Pleci de la principiul ca daca iti doresti mult, tot obtii ceva.
Daca, dimpotriva, iti doresti putin, nu pui mana pe nimic. Pe
deasupra, norocul se tine de capul tau. Daca mai esti si generos,
atunci chiar ca ajungi sa te convingi de proverbul care spune ca “de
unde dai, Dumnezeu iti da”.
Fiind usor exaltat, cu fire de artist, e bine sa-ti alegi un partener
pragmatic care sa stie sa te aduca cu picioarele pe pamant si sa-ti
deschida ochii atunci cand deviezi prea tare de la traseu. Sociabil,
comunicativ si prietenos, iti place sa fii inconjurat de lume multa. Nu
prea te impaci cu singuratatea. Senzualitatea ta poate merge pana
la comportamentul pasional.
Stii sa te bucuri de viata. Trebuie sa combati delasarea, vanitatea si
lipsa de masura. Trebuie sa ajungi la concluzia ca nimeni nu le
poate sti sau face pe toate si nu poate avea intotdeauna dreptate.
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Esti un excelent organizator, hotarat sa puna lucrurile pe roate. Nu
urmaresti neaparat o pozitie de conducere, dar mana ta se simte in
cadrul grupului. Daca nu esti numarul 1 intr-o structura, pozitia de
vice sau de adjunct te satisface. Esti eficient si te pricepi sa faci in
asa fel incat treaba sa mearga bine.
Inainte sa te apuci de ceva, faci un plan si trasezi obiective. Vrei sa
stii in ce ape te scalzi. Nu iti place sa ai parte de surprize pe parcurs. Rigoarea, metoda si simtul practic te caracterizeaza din plin.
Poti munci pana la epuizare. Esti capabil sa depui orice efort pentru
a duce la bun sfarsit ceea ce ai inceput. Nu lasi nimic la voia
intamplarii. Esti extrem de meticulos si, daca exagerezi, poti fi
considerat un tipicar. Acorzi atentie fiecarui detaliu. Pentru tine,
orice activitate in care te implici este un puzzle in care tu pui cap la
cap fiecare piesa in parte.
Esti atat de constiincios incat ceilalti se pot simti incomod in preajma
ta. Daca ii critici prea mult (cum poate ti-e obiceiul) si devii cicalitor,
atunci nici nu e de mirare. Iubesti ordinea si disciplina mai presus
de orice alte calitati. Asta te poate propulsa in ierarhie, pentru ca
superiorii nu vor ramane indiferenti la daruirea ta. Daca lucrurile nu
merg cum vrei tu, cei din preajma ta pot avea parte de o surpriza: in
ciuda firii tale linistite, s-ar putea sa-ti arati coltii si sa ai iesiri
necontrolate prin care vrei sa-i pui la respect.
Prudenta este pentru tine un aliat de nadejde. De un perfectionism
feroce, risti sa devii un adevarat maniac. Imposibil sa nu ai o mica
fixatie: fie curatenia, fie regimul alimentar, fie intretinerea corporala
etc. Muncesti cu spor in interesul familiei si vrei sa te faci respectat
prin eforturile intense pe care le depui. Esti constient ca nimic nu
vine prea usor, dar pentru tine satisfactia este direct proportionala
cu energia investita. De aceea, apreciezi foarte mult oamenii care
au reusit sa se afirme prin munca si inteligenta. Nu suporti
nedreptatea si detesti persoanele care au avut o ascensiune bazata
pe favoritisme.

Puterea ta de munca este cea care te propulseaza in viata. Totusi,
pentru a lupta, iti trebuie o motivatie serioasa. Trebuie sa ai un
argument solid care sa te mobilizeze.
Ai un singur lucru in minte atunci cand intreprinzi ceva: sa-ti faci
datoria, fata de familie, de prieteni sau de sarcinile de serviciu. In
viata de cuplu, trasatura ta de baza este fidelitatea. Faci totul cu
rabdare, cu meticulozitate si cu pragmatism. Tii in frau imaginatia si
nu acorzi atentie decat planului concret. De aceea, poti ajunge sa fii
principalul furnizor de stabilitate materiala in familie.
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Iti place schimbarea, iar ceilalti n-au ce face si trebuie sa accepte
aceasta latura a ta. La urma urmei, nu-i asa, pe tine nu te-a intrebat
nimeni la nastere daca vrei sa porti acest prenume.
Esti intr-un continuu proces de transformare. Dintre toate vibratiile
numelor, parca la tine se vede cel mai bine ca viata inseamna
evolutie. Daca altii sufera mai mult modificari de natura interioara,
la tine totul iese la suprafata. Schimbarile nu se petrec doar in
propria constiinta, ci au in egala masura o dimensiune sociala,
publica, sunt vizibile. Cum ar putea ceilalti sa nu le observe? Tu iti
schimbi sectorul de activitate, locul de munca, domiciliul, te
specializezi, dupa care ti se pare ca studiile dintr-un alt domeniu tiar fi fost mai de folos, vrei sa te plimbi si sa vezi tari straine, iar daca
iti place ce descoperi, s-ar putea sa te muti acolo, desigur, nu se
stie pentru cat timp.
Curiozitatea te inseamna sa afli tot de misca. Esti activ si deschis
mereu la noi experiente. Paradoxal, pe langa momentele de agitatie,
ai perioade de calm, de liniste, in care te aduni si iti pastrezi foarte
bine cumpatul. De o corectitudine rara, nu suporti nedreptatea si iti
pastrezi verticalitatea, chiar si atunci cand se fac presiuni asupra ta.
Nu stii ce inseamna compromisul.
Ca si persoanele cu vibratia activa 3, ai gust pentru arta spectacolului.
Daca nu cochetezi cu scena, stii macar sa te pui in centrul atentiei
si sa… faci specatcol. Te pricepi de minune sa faci galagie, sa spui
glume si sa ii scoti din amorteala pe cei de langa tine.
Stii sa te bucuri de ceea ce ai, totusi vrei mereu altceva. Te apuci de
mai multe lucruri odata si nu conteaza pentru tine daca le duci pe
toate pana la capat. Important este sa gusti cate putin din fiecare. Iti
place tot ce e nou, aventura iti face cu ochiul, iar calatoriile sunt
pentru tine cea mai buna solutie pentru a te reincarca energetic.
Pentru tine, cu cat mai multe experiente incitante, cu atat mai bine.
Ai nevoie de independenta si de libertate de miscare. Este important
sa ai o retea de relatii cat mai extinsa. Daca ti se impun limite sau
simti ca nu mai poti rezista inchis intr-un anumit loc sau intr-o slujba
care nu te mai multumeste si nu iei atitudine, atunci poti avea parte
de caderi nervoase ori de stari depresive. Norocul tau este ca te
poti intoarce la 180 de grade fara sa clipesti, deoarece dai dovada
de flexibilitate si te adaptezi usor oriunde.
Esti imprevizibil. De la timiditate si interiorizare poti trece rapid la o
dispozitie extrovertita. Instabilitatea si lipsa de continuitate pot fi
pentru tine defecte majore. Esti o persoana in primul rand rationala,
de aceea ar trebui sa nu cedezi in fata impulsurilor de moment. In
plus, te ajuta foarte mult intuitia, pe care ar fi bine sa te bazezi, mai
ales cand vii in contact cu ceilalti. Chiar daca nu arati poate, esti de
fel jucaus, iar daca cineva te descopera, isi da seama cat de
simpatic poti fi. Iar asta… e de bine, nu?
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Prenumele te indeamna sa cauti armonia si echilibrul in sanul
familiei dar rar o vei gasi. Muncesti de zor cu scopul de a asigura
bunastarea celor dragi. Esti responsabil si acorzi familiei tale intrega
energie de care esti in stare. Grija pentru aproapele tau este
motorul care iti da puterea sa treci peste orice.
De aici, rezulta desigur o serie de calitati: in primul rand generozitatea,
ruda altruismului, apoi adaptabilitatea la orice situatie si capacitatea
de a gasi solutii ingenioase. Desi esti sensibil la frumos si te
intereseaza aspectul, inteligenta ta este practica, pentru altfel nici
n-ai putea sa rezolvi tot ce ai in plan. Stabilitatea si constanta sunt
de asemenea doua atribute care te caracterizeaza, numai ca, daca
le duci la extrem, conotatia pozitiva dispare. Chiar daca esti ranit,
preferi sa suferi in tacere si sa mergi mai departe. Esti genul de
persoana care rezista in relatie de dragul continuitatii si, sa
recunoastem, in egala masura de frica schimbarii.
Trebuie sa te dedici cuiva ca sa te simti implinit. Daca nu exista in
viata ta cineva caruia sa-i acorzi atentie, atunci te ofilesti ca o floare.
Si culmea e ca tu nu esti o floare care se deschide atunci cand e
udata la radacina. Dimpotriva, infloresti daca ii stropesti tu pe altii,
daca le e lor bine. Intervine astfel o dimensiune sociala a personalitatii
tale. Trebuie sa te simti rasfatat si apreciat de ceilalti, pentru ceea
ce esti sau pentru ceea ce faci.
Daca te lasi coplesit de egoism, de propria importanta, atunci
dorinta de a fi pe placul celorlalti, de a fi adorat si laudat, poate iesi
la rampa. Lectia de viata pentru tine este sa te deschizi sincer catre
ceilalti, sa ii ajuti, sa te pui in slujba lor in mod sincer si dezinteresat.
Lasa aprecierile sa curga de pe urma eforturilor tale liber asumate!
Nu trebuie sa faci ceva pentru altul ca sa obtii onoruri. Dimpotriva,
onorurile trebuie sa decurga din ceea ce faci pentru ceilalti. Daca ai
invatat asta, atunci esti pe drumul cel bun.
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Vrei sa te prezinti intotdeauna la cel mai inalt nivel, iar casa ta poate
capata valoarea de centru al universului. Centrul operatiunilor tale
pare sa fie acasa. Acolo ai cu ce sa te lauzi, acolo investesti timp si
primesti oaspeti, carora sa le rasfeti simturile: fie vazul (au ce
vedea, obiecte de valoare, o curatenie model), fie gustul (mese imbelsugate, pentru ca s-ar putea sa fi un bucatar de soi), fie pipaitul
(materiale fine si catifelate in perdele, covoare etc.), fie auzul
(atmosfera cu fundal muzical). Daca mergi prea departe, s-ar putea
sa te alegi cu niste manii.
Esti facut pentru viata in cuplu si, mai ales, pentru viata de familie,
vei indura orice pentru a nu pierde zona de confort. Perspectiva
linistii domestice, sentimentul ca ai locul tau langa o persoana, te
pot face sa alegi casatoria fara sa stai prea mult pe ganduri, de cele
mai multe ori o casnicie nefericita. Chiar daca nu esti implicat intr-o
poveste de dragoste nebuna, manat de perspectiva placerilor domestice, te arunci inainte intr-o casatorie care parca da un sens
vietii tale, necontand cum va fi, iubirea e pe ultimul plan. Daca nu
reusesti in acest plan, risti sa devii depresiv ori sa te inchizi in tine si
sa tai legaturile cu exteriorul.
Esti o persoana sensibila, desi poate pari indiferent si distant. Daca
a trebuit mult timp sa-ti reprimi afectivitatea, atunci risti intr-adevar
sa devii opac la sentimentele celorlalti. Nici asta nu e fundamental
rau, pentru ca ai putea activa cu succes intr-o meserie care
necesita sange rece atunci cand ai de-a face cu alti oameni.
Nimic nu conteaza in viata decat sa fiti fericiti si mutumiti de ceea ce
sunteti. Evident, asta nu inseamna ca trebuie sa te complaci intr-o
anumita stare. Daca esti prea multumit de tine, atunci vei fi prea
putin dispus sa faci schimbari in viata ta. Ori, tocmai transformarea
este cheia evolutiei. Fereste-te de stagnare!
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Daca ti se spune deseori ca esti cu capul in nori sau picat de pe alta
planeta, atunci cineva a intuit foarte bine mesajul ascuns al
prenumelui tau. Cauti permanent sa dezlegi sensuri si sa patrunzi
taine. De aceea, studiul si cercetarea, lectura si documentarea, iti
ocupa mare parte din timp. Esti uneori atat de absorbit de ganduri,
incat te deconectezi complet de exterior. Astfel ajungi sa lasi acea
impresie de plutire intre doua lumi. In timp, ai mari sanse sa-ti
dezvolti preocupari spirituale sau religioase. Misterele si adevarurile
oculte pot deveni o mare atractie pentru tine.
Numele tau este purtatorul unei empatii rare. Intelegi foarte bine ce
simt si ce gandesc cei de langa tine, te pui usor in pielea lor. Fiind
atat de deschis la experiente psihice, reusesti sa stabilesti relatii la
un nivel foarte subtil. Acest avantaj iti permite sa fii un bun confident
si sfatuitor, putand excela in meserii care presupun consilierea si
indrumarea altor persoane.
Exista, desigur, si reversul acestei tipologii. Daca te refugiezi prea
mult in universul propriu si ridici prea multe bariere intre tine si
societate, atunci esti pe punctul de a plonja in singuratate,
autosuficienta si melancolie. Poti ajunge un introvertit preocupat
numai de interesele sale. Un fel de geniu pustiu. De altfel, tristetea
si, uneori, deprimarea, pun stapanire periodic pe orice purtator al
vibratiei 7 inscrisa in prenume.
Chiar si in viata de cuplu, iti pastrezi o doza de independenta. Esti
impreuna cu partenera/ partenerul, dar pana la un punct. La urma
urmei, fiecare are dreptul la independenta, gandesti tu. Asa ca, in
anumite privinte, fiecare cu ale lui. Esti extrem de inteligent si de
constient ca exista atat de multe domenii interesante incat, daca
cel de langa tine nu este interesat, problema lui! Pe tine nu te poate
influenta nimeni sa-ti stabilesti valorile si pasiunile.
Daca stii sa-ti proiectezi insa calitatile in exterior, atunci spiritul tau
de observatie si rabdarea pot deveni cei mai mari aliati ai tai.
Persoana capabila sa acumuleze multa intelepciune si sa actioneze
cu calm. Mai mult, esti perfectionist la culme. Duci insa o lipsa
acuta de simt practic, de aceea ar trebui sa imprimi o dimensiune
concreta existentei tale. Ai o imaginatie debordanta si o capacitate
de a realiza conexiuni intre concepte, care pe altii ii lasa cu gura
cascata. Valorifica-ti acest avantaj si transpune-l in realitate!
Inzestrat cu o fire artistica si esti daruit cu o creativitate iesita din
comun. Asadar, daca esti poet si visezi la o noua ordine imaginara,
asterne cuvintele pe hartie! Daca iti trec prin cap jocuri de cuvinte,
exprima-te si fa-i si pe ceilalti partasi la exuberanta ta! Limbajul tau
este inedit, prin urmare extrem de savuros. Esti genul de mucalit
care seamna cate o vorba de duh si ii culege pe ceilalti de pe jos.
In ciuda aplecarii tale spre studiul abstract si idealism, daca iti fixezi
un obiectiv si crezi in el, atunci nimeni nu te poate da inapoi. Te
mobilizezi cand vrei ceva anume si esti in stare sa depui orice efort.
Poti munci pana la epuizare, mai ales daca esti lasat in pace. De
aceea, e posibil sa cauti solitudinea si intimitatea pentru a duce la
bun sfarsit ceea ce incepi sau pentru a te dedica preocuparilor tale.
Important pentru tine este sa nu-ti faci mai multe griji decat e cazul.
Stai departe de micile manii si nu aborda pozitii extreme. Fanatismul
este unul din aspectele demne de luat in seama la tine. Ai credinte
pe care nu ti le zdruncina nimeni. Te poti aprinde atat de tare, incat
poti deveni adeptul unei idei sau al unui grup. Nu strica, in cazul
tau, mai multa flexibilitate si mai putina subiectivitate. De asemenea,
daca te deschizi spre ceilalti si raspandesti in jur intelepciune si
mister, reusesti sa te ridici la cel mai inalt nivel al tau.
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Prenumele tau impune respect. Esti o prezenta care iese obligatoriu
in evidenta. Desigur, prin calitati majore sau prin defecte de care
vorbeste lumea. Asteapta-te sa se discute despre tine, pentru ca iti
e imposibil sa treci neobservat. Chiar daca esti mai retras, cu
timpul, te obisnuiesti cu imaginea ta sociala.
Poti fi un model de urmat prin tenacitate si reusita sau, dimpotriva,
poti intampina opozitie. Iubit de unii si contestat de altii, exista la
tine aceasta dualitate care tinde spre extreme. Oricare din cele
doua directii ar fi valabila, nimeni nu poate pune la indoiala taria ta
de caracter. La tine, linia dintre putere si incapatanare, dintre fixatie
si prejudecata este destul de fragila. Atunci cand imbratisezi o
anumita convingere, vrei sa o impui si celorlalti. Daca nu reusesti
cu vorba buna, constrangerile, amenintarile si abuzurile sunt forme
de autoritate cu care te intalnesti nu de putine ori. Iar acestea sunt
trasaturile care te discrediteaza cel mai mult. Odata confirmat
statutul tau, intervine instinctul de conservare. Asadar, la scurt timp
dupa ce ai intrat intr-un rol, intervine teama de a nu pierde ceea ce
ai castigat. Sentimentul ca decazi in ochii celorlalti iti afecteaza
stima de sine si iti poate da stari de anxietate. Esti genul care se
agata din rasputeri sa-si pastreze locul. Sau, poate, scaunul.
Personalitatea ta intriga si in caz de nevoie, poti sa devii si tu intrigant pentru a ajunge acolo unde tintesti. Ai un amestec de duritate
si de blandete, de ironie si de afectiune, incat nu stie omul de unde
sa te apuce. Deseori depasesti puterea de intelegere a celorlalti.
Fermitatea convingerilor iti trasfera o mare capacitate de a depune
efort. Poti munci pe branci, pana la epuizare, mai ales daca ai o
motivatie sau iti propui un scop precis. Iar la tine, idealul pe care tii
cu tot dinadinsul sa-l transmiti mai departe copiilor tai este: “Trebuie
sa fii cineva!” sau “Trebuie sa ajungi departe in viata!”. Exista la tine
latura competitiva care te pune in relatie cu ceilalti. Tu, desigur,
trebuie sa fii in top. Ideea aceasta de “a nu fi mai prejos decat altul”
se poate transforma chiar in obsesie. De aceea, probabil te compari
destul de mult cu altii. Risti sa vezi prea mult calitatile tale si
defectele celorlalti. De aceea, obiectivitatea, detasarea, impartialitatea
sunt pentru tine lectii de invatat. Trebuie sa vezi mai departe de
interesul tau, atfel poti fi acuzat, pe buna dreptate, de egoism.
Ambitia este cea mai mare calitate. Ea te poarta inainte spre acea
imagine publica pe care vrei sa o construiesti. Este important
pentru tine sa sa fii percepout drept “cineva”. Perspectiva de a
conduce este o mare tentatie. Totusi, reputatia este mai importanta
decat functia. Daca una decurge din cealalta, cu atat mai bine.
Succesul si aprecierea celorlalti sunt factori motivationali pentru
tine. Daca esti in centrul atentiei, ai sentimentul de confort psihic
deplin. Semeni foarte mult cu cei al caror prenume are vibratia 1.
Numai ca tu nu vrei sa stralucesti doar pentru ca ai un ego
pronuntat, ci pentru ca din aceasta postura te bucuri de recunoastere.
Aceasta nevoie sociala da valoare aspiratiilor personale.
Impulsiv si pus pe fapte mari, nu accepti esecul si stii sa inveti din
orice infrangere. Esti extrem de pragmatic si iti place sa comanzi.
Inutil sa adaugam ca nu iti place sa te supui. De aceea, trebuie sa
faci uz maxim de inteligenta atunci cand iti alegi partenerul/
partenera, care e de preferat sa fie mai maleabil/ a. In proverbul
“Doua pietre tari nu se inteleg”, tu esti piatra din care sar cele mai
multe scantei. Dar viata are mare rabdare cu tine, pentru ca, in
timp, esti predispus la lectii din care sa inveti ca daca nu stii sa
cedezi din cand in cand, risti sa pierzi tot, si mai ales pe cei dragi de
langa tine. Esti printre cei care nu se nasc intelepti, dar devin
intelepti in urma unor situatii limita.
Constient ca nimic nu vine de la sine. Fiind refractar la schimbare,
accepti cu greu legea universala care spune ca daca opui rezistenta
unui lucru, acel lucru te va face sa suferi. Fiind autoritar, obisnuit sa
dai ordine, la fel si viata te face sa inveti cu forta din experiente.
Dar tu esti pregatit pentru orice. Ai puterea sa razbesti pana la
capat si sa demonstrezi intregii lumi de ce esti in stare. Stii prea
bine ca esti facut sa reusesti!

Numarul activ 9

O viata in cautarea fericirii. Acesta e mesajul cifrat in prenumele
tau. Ca sa fii fericit, nu trebuie decat sa-i vezi fericiti pe cei din jur.
Lasi deseori impresia ca te-ai nascut pentru altii. Esti altruist pana
la uitarea de sine. Ii pui pe ceilalti pe primul plan si esti gata sa le
sari in ajutor la cel mai mic semn. Nu e cazul sa te consideri insa un
martir si sa astepti recompense. Daca te dedici celorlalti, trebuie sa
faci asta din convingere spirituala si din iubire neconditionata.
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Esti un mare adversar al conflictelor si al situatiilor tensionate.
Psihologic, explicatia e simpla: esti o persoana de o emotivitate
care poate merge pana la timiditate. Nu pentru ca ti-e teama sa
accepti confruntarea, ci pentru ca nu vrei sa ranesti si preferi sa te
porti cu manusi. De altfel, emotiile tale se pot rispi tocmai in public,
daca esti pus in fata unei audiente numeroase. Luminile rampei ti
se potrivesc cel mai bine, indeosebi daca lupti pentru o cauza sau
aperi un ideal umanitar. Poti fi cel mai bun luptator pentru drepturilor
celor multi si cel mai bun aparator al cauzelor sociale.
Adesea iti alegi un drum si te implici in activitati de pe urma carora
au de beneficiat cat mai multi oameni. Iubirea pe care esti capabil
sa o daruiesti este mai mult impersonala. Nu prestezi un serviciu
de dragul cuiva anume, ci vrei binele si bunastarea tuturor. Iar
pentru asta, treci direct la fapte si te angajezi total. Intrebarea pe
care ti-o pui frecvent este “Daca nu eu, atunci cine?”. Nu te
deranjeaza sa preiei initiativa, sa-i mobilizezi pe ceilalti si sa iei
asupra ta sarcini care nu te privesc in mod direct. Esti insa atat de
devotat celorlalti, incat actele de voluntariat te caracterizeaza foarte
bine. Esti cel mai bun si mai loial prieten. Nu astepti sa vina totul de
la celalalt. Tu esti primul care sare in ajutor. Muncesti pe branci,
planifici si organizezi totul cu mare grija si esti convins ca, in timp,
roadele muncii tale se vor arata. De altfel, ascensiunea ta poate fi
lenta, dar este sigura.
Generos la culme, esti un factor de armonie in mediul tau prina
daruirea de care esti capabil. Desigur, in cazul in care alegi sa inoti
impotriva curentului dat de aceasta vibratie, poti ajunge sa te pui
mereu in centru si sa refuzi misiunea pe care o ai. In acest caz, poti
capata o forma de egoism care te lasa indiferent la nevoile celorlalti.
Astfel, de la implicare la indiferenta nu este decat un pas, pe care
deseori il faci.
Individualismul tau iese oricum intotdeauna la suprafata. Preferi sa
lucrezi de unul singur sau sa te implici in activitati in care te poti
detasa de ceilalti si te poti afirma ca individ unic. Esti preocupat de
ideile inalte si esti predispus la meditatie. Desi sociabil si saritor, nu
respingi izolarea si singuratatea. Locurile retrase iti pot stimula creativitatea si iti permit sa te manifesti in voie. De altfel ai tendinta de
a-ti crea o lume proprie in care sa te lasi luat de valul inspiratiei.
Partenerul/ partenera potrivit/a pentru tine este persoana care stie
sa iti respecte nevoia de singuratate si individualismul.
Iti place sa sfidezi limitele si sa depasesti granitele, chiar la propriu.
Calatoriile la distanta sunt benefice pentru tine, pentru ca iti dezvaluie
oameni si obiceiuri pitoresti. Daca nu calatoresti fizic, cauti
compensatie prin lectura, filme, sau alte forme artistice. Iti place elementul de senzatie si esti atras de mistere. Esti o persoana foarte
originala, un amestec de naivitate si scepticism. Trebui sa inveti sa
te adaptezi la realitatea imediata, pentru ca altfel risti sa devii
egocentric si sa devii un factor de revolta care vrea sa rastoarne
ordinea cunoscuta si acceptata de toata lumea.

Numarul activ 11

Prenumele tau intruchipeaza nivelul superior al vibratiei 2. Energia
lui 2, calitatile si defectele sunt amplificate. Trebui sa iti dai singir
seama daca rezonezi cu valentele lui 2 sau cu cele ale lui 11.
Emani in primul rand o forta uriasa. Poti fi de o blandete si de o
rabdare iesite din comun. Dar, daca explodezi, ar fi bine sa nu-ti
stea nimeni in cale. Te transformi intr-un uragan care distruge tot in
calea lui si restabileste ordinea, punandu-i pe ceilalti la punct.
Adesea ii pui pe ceilalti in dificultate. Ii poti coplesi cu energia ta,
care pare inepuizabila. Esti curajos si poti trece cu bine peste orice
incercare. Pentru tine, experientele neplacute devin lectii de viata in
urma carora devii mai intelept si mai pregatit sa mergi mai departe.
Ai o vointa de fier si, desi arati maleabilitatea specifica vibratiei 2,
sunt situatii in care hotararea ta este de neclintit.
Esti un idealist care vrea pentru el si pentru ceilalti o lume mai
buna, plina de armonie si de intelegere. Atat in viata privata, cat si
in profesie, iti fixezi cate un ideal pe care il urmaresti intreaga viata.
Ca sa reusesti, iti pui in practica toata convingerea si energia care
te caracterizeaza. Intuitia iti este de asemenea de mare folos si ar
trebui sa o lasi sa te ghideze spre un domeniu creativ.
In familie, urmaresti echilibrul dintre planul afectiv si bunastarea
materiala. Esti dispus sa renunti la unele placeri sau preocupari in
favoarea intereselor familiei, poti alege datoria in locul individualismului.
Dar nu vei renunta niciodata la proiectarea unei lumi utopice,
pentru ca tu ai nevoie de un ideal ca de aerul pe care il respiri.

Numarul activ 22

22 este vibratia superioara a lui 4. Pentru a-ti contura mai bine temperamentul si caracterul, trebuie sa-ti arunci privirea si pe acest
numar maestru a carui energie o poti imbratisa.
Spiritul practic se combina foarte bine cu idealismul. Daca iti pui
ceva in gand, nu ai liniste pana nu duci obiectivul pana la capat. In
cazul in care rezonezi mai bine cu 22 decat cu 4, ai tendinta de a-ti
investi energia si eforturile mai ales in munca. Astfel, afirmarea profesionala poate lua prim-planul aspiratiilor.
Pentru ca am vorbit de munca, ea este de preferat sa aiba loc intrun domeniu in care sa ai influenta asupra altora. Ai talentul de a
scoate la suprafata tot ce e mai bun in ceilalti si ii poti ajuta sa constientizeze calitati pe care nici nu credeau ca le poseda…
Aspiratiile tale sunt foarte ridicate si, in ciuda idealismului, preocuparea
ta fundamentala este concretizarea. Te pricepi foarte bine sa aduci
lumea ideilor in planul material.
valeriupanoiu.blogspot.com
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CHESTIUNI FAMILIALE

de: Viorel LUPEA
ORIZONTAL:

1) V~r cu polonicul - Unul dintre cei 12 fra]i
nervo[i ...

2) Tat~l speriatului - Sora micului dejun.

3) Nepo]ii ... pantofiorului - U[or de \mp~[tiat.

4) Nu chiar ca o sor~, dar ... - Broboada
str~bunicii ( pl.).

5) O r~utate de. . . soacr~ - Fratele blond al
calului.

6) Nemaipomenita calitate unei neveste fidele.
7) P~rin]i oficiali.

8) Domiciliul ierbivorelor... - ... [i al familiei,
nefinisat.

9) O familie de c^nt~re]i - Secretul romantic a
unei perechi de \ndr~gosti]i.

10) O victim~ a so]ului gelos - Copii de hectar.

11) Regiune \n Rusia, cam pe l^ng~ Don Acord sub\n]eles \ntre so]i.

12) Crest~ri forestiere piezi[e - Auto... ac]iune.

Nu vorbi de r~u pe nimeni.
Energia negativ~
se va \ntoarce \nzecit la tine

F

iecare persoana, indiferent de cultura, religie sau
etnie este ghidata in viata de anumite vorbe de
intelepciune care determina diferentele dintre oameni
si genereaza caracterul fiecarei persoane in parte.
Dintre toate codurile de viata existente, cel mai
raspandit este „The Native American Code of Ethics”
care ne invata, americani sau nu care este calea
catre o viata mai buna.
1. Trezeste-te o data cu soarele si roaga-te. Roagate singur. Roaga-te des. Cineva acolo Sus te
asculta. Trebuie doar sa vorbesti.
2. Fii tolerant cu cei din jur. Ignoranta, orgoliul,
furia, gelozia, lacomia vor duce la
ratacirea sufletului. Roaga-te
pentru cei rataciti sa fie calauziti
pe drumul cel bun.

5. Nu lua ceea ce nu este al tau.

6. Respecta toate lucrurile de pe acest Pamant, indiferent daca este vorba de oameni sau plante.
7. Respecta gandurile, dorintele sau vorbele celor
din jur. Nu intrerupe niciodata, nu iti bate joc, nu fi
nepoliticos cu alte persoane. Respecta tuturor oamenilor dreptul la libera exprimare.

8. Nu vorbi de rau pe nimeni. Energia negativa pe
care o raspandesti in Univers se va intoarce inzecit
la tine.
9. Toata lumea greseste. Si toate greselile pot fi iertate.

10. Gandurile negative cauzeaza suferinta mintii,
corpului, spiritului. Exerseaza optimismul.

VERTICAL:

1) Veri[ori cu lemurienii - F~r~ lungimi inutile.

2) Proba grupei sanghine pentru stabilirea paternit~]ii...

3) Min~ cu tent~ alimentar~ - Fratele osta[ului
de... alt~dat~.

4) Un cadou pe ro]i de la str~-str~bunicul - |n
prezent. . .

5) Emis! - Tatal... personalului.

6) Gol. . . golu] - O mare familie. . . electronic~
- Fluviu \n America Central~.

7) O mic~ familie de particule elementare Auto. . . cat^r.

8) Instabilit~]ile unui logodnic timid.
9) Mama coltului ( pl.).

10) Esentiali pentru existenta - Veri mai b~tr^ni
dec^t... vi]a.

11) O “familie” foarte numeroas~... - Frate
geam~n cu st^njenelul.

12) Veri[oara piritei, specializat~ \n radiotehnica - Str~mo[ii... dobrogenilor.

Dic]ionar: AEG = companie electric~ german~;
SINU = fluviu \n Liberia [i Columbia.

11. Natura nu ne apartine, este parte din noi. Animalele,
plantele si toate celelalte vietati fac parte, toate,
din marea familie universala.
12. Copiii sunt viitorul nostru. Saditi iubire in sufletele
lor si hraniti-le sufletul cu intelepciune si lectii de
viata. Cand cresc, oferiti-le spatiu sa se dezvolte.

13. Evitati sa raniti alte persoane. Durerea pe care o
provoci se va intoarce impotriva ta.

14. Fii sincer tot timpul. Sinceritatea este testul vointei
voastre in acest Univers.

15. Pastreaza-ti echilibrul. Starea psihica, mentala,
emotionala, spirituala, fizica trebuie sa fie puternice,
curate si sanatoase. Dezvolta-te spiritual pentru ati putea vindeca ranile emotionale.

16. Ia decizii in cunostinta de cauza.
Fii responsabila pentru propriile
actiuni.
17. Respecta intimitatea si
spatiul personal al celorlalti.

3. Incearca sa te descoperi
singur. Nu permite nimanui
sa faca lucrul acesta pentru
tine. Este drumul tau si esti
singura. Diverse persoane
pot merge alaturi de tine, dar
nu pot merge in locul tau.

4. Trateaza-ti oaspetii cu multa
consideratie. Ofera-le cea
mai buna mancare, cel mai
comod pat si trateaza-i cu respect si onoare.

18. Fii sincer in primul rand
cu tine. Nu ii poti ajuta pe
ceilalti daca nu te poti ajuta,
in primul rand pe tine.

jur.

19. Respecta credinta celorlalti.
Nu impune credinta ta celor din

20. Imparte ceea ce ai cu ceilalti. Implica-te in
acte de caritate.
noutati.me
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Satanizarea Bucure[tiului

la times new roman:

– Cinci statui ale lui Bahomed în Bucure[ti

Și dacă încă mai aveți vreun dubiu, vă arăt și poziționarea
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Profesor sanc]ionat
pentru c~ a refuzat s~ spun~ EA
unui student transgender

lor pe hartă.

la Protv

la Hotnews:

la EuropaFM:

la Recorder:

Sataniștii în sfârșit și-au dat armele pe față și au început
asaltul asupra României chiar în capitală, la câțiva kilometri
de sfânta catedrală.
Când au atacat referendumul au zis că luptă pentru
drepturile omului. Când au atacat catedrala au zis că
luptă pentru bugetul țării.Când au atacat Biserica Ortodoxă
Română au zis că luptă cu turnătorii de la securitate.
În sfârșit am văzut pentru ce luptă. Cine sunt cu adevărat
ONG-urile și presa Soroșistă. Nu ne mai pot păcăli acum,
drag neam creștin. Uitați dovada:
Sataniștii de la PressOne au marcat cu semnul fiarei și statuia lui Baphomet, demonul, atât pe ei înșiși cât și pe aliații
lor: ProTV, Hotnews, Europa FM, RECORDER și Times
New Roman (despre care bănuiam cu toții. Doar sataniștii și
chatboții din noul val de AI folosesc jocuri de cuvinte)

Aici e harta cu locațiile statuilor:

ganduridinortodoxieweb.wordpress.com

Un profesor de filosofie din SUA a intentat un proces
împotriva angajatorului său, Universitatea Shawnee
State din Ohio, reclamând faptul că este presat să
folosească pronumele feminine pentru un student
transgender, informează Washington Times.
Nicholas Meriwether, profesor de filozofie și membru
al Bisericii Presbiteriene din America, susține că deși
s-a oferit să folosească numele sau prenumele unui
student de sex masculin care acum se consideră femeie, conducerea universității nu a fost de acord.
Mai mult, universitatea îl obligă pe profesorul Meriwether
să folosească apelative ca „Domnișoară” și „ea”
atunci când vorbește cu studentul transgender, a
reclamat profesorul.
Meriwether a explicat că, în primul rând, credința sa
este cea care guvernează felul în care se gândește
la natura umană, sex, sexualitate și alte probleme.
Refuzul de a face pe placul conducerii universității a
atras după sine și probleme pentru profesorul de
filosofie. S-a dechis o anchetă, în urma căreia Meriwether a fost acuzat oficial că „a creat un mediu
ostil” pentru student. Oficialii din cadrul universității iau pus la dosar un avertisment scris, fiind avertizat
asupra „acțiunilor punitive suplimentare” în cazul în
care nu reușește să se conformeze.
Alianța de Apărare a Libertății, care a depus acțiunea
în instanță în numele lui Meriwether, a spune că
„toleranța este o stradă cu două sensuri”.
„Universitățile trebuie să fie o piață a ideilor, nu o
linie de asamblare pentru un anumit tip de gândire,
dar, din câte se pare, Shawnee State a ignorat acest
adevăr fundamental. Universitatea a refuzat să ia în
considerare soluții care să respecte libertățile tuturor
celor implicați”, spune un reprezentant al Alianței de
Apărare a Libertății.
„În schimb, a ales să-și impună ideile asupra profesorului
Meriwether sub amenințarea unei pedepse suplimentare
dacă nu renunță la drepturile sale protejate de Primul
Amendament”.
Bătăliile pentru modul în care trebuie apelate persoanele
transgender în școlile și universitățile din SUA s-au
intensificat în ultimii ani. În martie 2017, Departamentul
de Educație al New York-ului a emis o notă tuturor
profesorilor și facultăților prin care sunt îndemnați să
apeleze elevii transgender prin pronumele preferate,
inclusiv „el”, „ea”, „ei” sau „ze”.
www.activenews.ro
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• Ce \nseamn~ succesul:
- La 2 ani - s~ po]i merge
- La 4 ani - s~ nu faci pe tine
- La 12 ani - s~ ai prieteni
- La 18 ani - s~ conduci ma[ina
- La 20 de ani - s~ facii sex
- La 35 de ani - s~ faci bani
- La 50 de ani - s~ ai bani
- La 60 de ani - s~ facii sex
- La 70 ani - s~ conduci ma[ina
- La 75 de ani - s~ ai prieteni
- La 80 de ani - s~ nu faci pe tine
- La 90 de ani - s~ po]i merge

• Viața este ca o oră de matematică: adunăm,
scădem, înmulțim, împărțim... greșim.
Când realizăm că am greșit, am vrea să corectăm,
să o luăm de la capăt, dar uneori nu mai avem timp.
Sună de ieșire...

• Trei prieteni, in padure: un surd, un chel si un stirb.
- Pst, zice surdul, mi se pare ca aud ceva!
- Brrr, raspunde chelul, mi se face parul maciuca!
Iar stirbul: - Nu va fie teama, sunt inarmat pana-n
dinti!

• Viteza luminii este mai mare decât cea a sunetului.
De aceea, unii par strălucitori înainte să-i auzi
vorbind.

• Pe vremea lui Ceaușescu mă spălam pe cap cu
șampon de urzică.
He, he... ce-mi strălucea părul!
Acum mă spăl cu șampon special pentru strălucire.
Ce-mi mai lucește chelia!

• Vodca luată la vânătoare a salvat mai multe animale decât Greenpeace.

• Un tip se trezeşte cu o mahmureală groaznică.
Merge la baie şi, privindu-şi faţa umflată şi mototolită şi ochii bulbucaţi, spune:
- Păi cum dracu' să nu bei cu faţa asta?

• Tratăm cleptomania cu ajutorul claustrofobiei.
Poliţia

• Teoria relativitatii:
- In pat: este 7 dimineata, inchizi ochii pentru 5
minute si s-a facut 8:45.
- La serviciu: este 1:30, inchizi ochii pentru 5 minute
si cand ii deschizi este 1:31.

• El si Ea, pe canapea:
Ea: Ce faci ?
El: Ma gandeam ! Tu ?
Ea: Si eu ma gandesc !... Tu la ce te gandesti ?
El: La ce te gandesti si tu !
Ea: Porcule !

• O femeie si un barbat stau pe marginea prapastiei.
Femeii ii e cald. Barbatul îi face vânt.

• M-a sunat ieri o tipa: "Vino acum, nu-i nimeni
acasa".
M-am dus. Intr-adevar, nu era nimeni.

• Acasă sunt ca un tigru...
- ???
-Merg în patru labe și fără zgomot !

• - Sunt atât de frumoasă... atât de frumoasa ...Incat
nimeni nu observă cât sunt de deşteaptă !
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• - Mamaaa, tata m-a batut de doua ori azi. Nu stiu
ce a avut cu mine!
- Pai, cum s-a intamplat, Bulisor?
- Prima oara m-a batut cand i-am aratat carnetul de
note si a doua oara cand i-am spus ca e al lui de
cand era elev.
• Matrimoniale:
Sunt in cautarea unui barbat: fumator, alcoolic, curvar
... Consider ca intr-un cuplu ambii trebuie sa aiba interese comune!

• - Mamă, tata vrea sa se arunce de la balcon!
- Ce imbecil! Eu i-am pus coarne, nu aripi!

• Daca o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi un
furt, se numeste COMPLICE si va plati pentru asta.
Daca o alta persoana ajuta un hot dupa ce a savarsit
fapta, se numeste AVOCAT si este platit pentru asta.
• Urasc cand ma imbat!
Pentru ca de fiecare data cand beau in exces, ma
culc seara cu o tipă muuult mai draguta decat cea
langa care ma trezesc a doua zi dimineata!

• Dacă te înșală de fiecare dată cu aceeași tipă, lasă
naibii orgoliul și cere-i ăleia niște sfaturi!
• Adolescenta moderna: Greutate - 45 kg;
Cu machiaj - 49 kg; Cu haine - 49,2 kg.

• Orice felie de pâine ascunde trista poveste a unui
spic de grâu care ar fi putut deveni bere…
• Cum cucerești un bărbat în trei pași?
Te dezbraci și … faci trei pași către el.

• Micul Bulă e testat de un psiholog.
-Deci,incepe psihologul, ce vrei să te faci când o să
fii mare ?
-Vreau să fiu doctor, artist sau omul care curătă
geamurile, răspunde Bulă fără să clipească.
-Să inteleg,spune psihologul,că nu ti-e foarte clar
ce să faci ?
- Cum să nu ! răspunde Bulă. Mi-e cât se poate de
clar: vreau să văd femei goale !

• Exasperată de poznele pe care le face un puşti
obraznic, alergând de colo-colo prin avion şi deranjând pasagerii, stewardesa, căreia băiatul îi fusese
dat în îngrijire la plecare, îi şopteşte:
- Poate că te-ai plictisit. Hai, nu vrei să te joci puţin
pe-afară?
• Alinuţa la pescuit. Dintr-o dată, se trezeşte că a
prins peştisorul auriu. Pestişorul:
- Te rog, dă-mi drumul şi îţi îndeplinesc 3 dorinţe.
- Bine, fie !
Prima dorinţă: Să am mulţi bani.
- OK!
A doua dorinţă: Să am un iubit frumos, care să mă
iubească!
- OK!
A treia dorinţă: Să îmi mai îndeplineşti încă 10
dorinţe !

• O blondă, sotie cuminte si iubitoare, scapă cu două
ore mai devreme de la birou si se duce repede
acasă, cu gândul să petreacă mai mult timp cu sotul
ei. Numai că imediat după ce intră in casă, aude
zgomote din dormitor si, când se uită pe furis pe
usă, ii vede pe sotul ei si pe sefa ei. Blonda se
strecoară tiptil afară din casă si se duce in parc,
asteptând să treacă timpul. A doua zi, sefa ei iar
dispare cu două ore inainte de terminarea programului.Toate colegele ei dau să plece, numai blonda
stătea la birou.
- Tu nu pleci ? o intreabă celelalte.
- Nu plec, că si asa ieri era cât pe ce să mă prindă
sefa că am plecat mai devreme !
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Mireasă la 101 ani

Un cuplu din Ţara Galilor a dovedit că dragostea nu
are vârstă. Ea are aproape 101 de ani, el are 74 de ani
şi tocmai s-au căsătorit după o relaţie de 30 de ani.

Mireasa este fostă bucătăreasă la cantina unei şcoli,
iar mirele - fost şofer de autobuz. S-au cunoscut la o
petrecere şi s-au apropiat datorită pasiunii comune
pentru dans.
Femeia, născută în 1917 a mai fost căsătorită de
două ori, dar a rămas văduvă. La nuntă, ea a fost
îmbrăcată cu o rochie dantelată şi a avut un buchet
de trandafiri albi. Din cauza vârstei înaintate, a stat
într-un cărucior cu rotile, dar şi-a făcut intrarea pe
melodia Dancing Queen şi a declarat că este fericită
să fie mireasă pentru a treia oară.
30 de rude şi prieteni au fost prezenţi la eveniment.

O mireasă a citit ca jurământ
la nuntă mesajele trimise
de logodnicul ei altei femei

O viitoare mireasă a aflat cu o seară înaintea nunții
că logodnicul ei o înșela cu o altă femeie. Povestea
ei a devenit virală pe rețelele de socializare pentru
modul curajos în care femeia a decis să-i anunțe
despre acest lucru pe toți invitații la nuntă, inclusiv
pe cel cu care trebuia să se căsătorească.

Casey credea că logodnicul ei, Alex, este cel cu care
își va petrece tot restul vieții, însă cu o seară înaintea
nunții, femeia a primit de la un număr necunoscut
mai multe capturi de ecran cu mesaje trimise de Alex
unei alte femei, scrie Bored Panda.
Imaginile, trimise chiar de amanta logodnicului ei,
erau acompaniate de mesajul: „ Eu nu m-aș mărita
cu el. Tu?”.
Capturile de ecran devăluiau fără urmă de îndoială
că logodnicul femeii avea o aventură cu posesoarea
imaginilor.
Pe lângă câteva poze cu cei doi, printre mesajele
trimise de Alex femeii se numără:
„Weekendul acesta. Tu și eu. Ne vedem. Arată-mi ce
ai tu mai bun”, „Corpul tău este incredibil. Și știi cum
să-l folosești. Mi-aș dori ca prietena mea să fie măcar
pe jumătate atât de talentată ca tine”, „Mi-e foarte
dor de tine. Mă gândesc numai la tine. Nu am mai
avut o astfel de conexiune cu nimeni”.
Casey a hotărât, alături de prietenele ei cele mai
apropiate, să citească aceste mesaje cu voce tare,
în fața invitaților, în locul jurământului de nuntă.
Mireasa curajoasă și-a dus planul la bun sfârșit.
După ce toată lumea era adunată în biserică, iar
viitorul ei logodnic se întreba de ce nu pare deloc
entuziasmată în ziua ei cea mare, Casey a rostit în
fața tuturor: „Nu o să fie nicio nuntă astăzi. Se pare
că Alex nu este cine credeam că este.”
Ea a luat telefonul și a început să citească mesajele
cu pricina. Bărbatul cu care trebuia să se căsătorească
a plecat repede din biserică, după ce a realizat ce se
întâmplă.
„Vom avea în schimb o celebrare a onestității: găsirea
iubirii adevărate și acceptarea sfârșitului, chiar dacă
este dureros”, le-a spus femeia invitaților.
Deși „ziua nunții” nu a fost deloc cu și-a imaginat întotdeauna, Casey spune că petrecerea a fost una
reușită.

O tânără [i-a donat nunta
anulată unor cer[etori

O femeie din SUA, a cărei nuntă a fost anulată pe
ultima sută de metri, a donat recepția evenimentului
și mâncarea unor cerșetori. Tânăra a declarat că a
preferat ca niște oameni nevoiași să se bucure de
mâncarea pregătită pentru nuntă, decât să o arunce.
Sarah Cummins, în vârstă de 25 de ani, rezervase o
sală de evenimente a hotelului de lux Ritz Charles,
din Indiana, însă când nunta a fost anulată, femeia
nu și-a mai putut recupera cei 30.000 de dolari
investiți în recepție.
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Ea a decis să invite în schimb 170 de oameni fără
adăpost la eveniment. Sarah nu a dezvăluit motivul
pentru care nunta a fost anulată, însă a declarat că
mama logodnicului său a murit recent.
"A fost devastator pentru mine. Am sunat pe toată
lumea pentru a anula nunta, mi-am cerut scuze, am
plâns, am sunat la hotel, la firma de catering, am mai
plans puțin, apoi mi s-a făcut rău când m-am gândit
că trebuie să arunc toată mâncarea comandată pentru
recepție", a povestit tânăra.
Femeia și fostul ei logodnic și-au donat inclusiv
hainele pregătite pentru nuntă, o rochie și un costum
casual. O parte din familia tinerei a participat la
recepția pregătită pentru oamenii străzii, care au
apreciat gestul fetei.
"Nu am mai avut niciodata o haină atât de frumoasă.
Cred că îmi stă bine în ea. Pentru noi, este un
moment bun pentru a ne da seama de ce am putea
să avem. Sau să ne reamintim de ce am avut și ce
am pierdut", a spus unul dintre oamenii nevoiași
invitați la eveniment.

A folosit Facebook pentru a-[i
anula căsnicia în instan]ă

O tânără din India a folosit rețeaua de socializare
Facebook pentru a demonstra că mariajul ei a fost
ilegal și pentru a-l anula.
O adolescentă din Rajasthan,
India, a dovedit în instanță
că a fost căsătorită ilegal
folosind pagina de Facebook
a soțului ei, a declarat o
activistă pentru drepturile
copiilor, citată de AFP.
Sushila Bishnoi, în vârstă
de 19 ani, a apelat la instanță
pentru a anula căsătoria, pe
motiv că era minoră atunci
când a avut loc nunta. Soțul
ei a refuzat însă să
recunoască acest lucru în
fața instanței, așa că tânăra, ajutată de o activistă, a
căutat în postările de pe pagina de Facebook a
bărbatului și a găsit dovezile necesare: mai multe
mesaje de felicitare din partea unor prieteni.
„Instanța a acceptat dovezile și a declarat căsătoria
ilegală, anulând-o”, a declarat activista Kriti Bharti,
cea care a ajutat-o pe tânără.
Cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii secrete
ce a avut loc în 2010. „În Rajasthan se obișnuiește
ca fetele să se căsătorească dar să continue să
locuiască în casa părinților până la vârsta de 18 ani,
când sunt trimise la soți”.
www.digi24.ro
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Compatibilitatea \n func]ie
de grupa de s^nge

N

u degeaba se spune ca sangele apa nu se face. Pe
langa faptul ca sangele este vital, cercetarile oamenilor
de stiinta japonezi au demonstrat ca sangele care ne
alearga prin vene este raspunzator in mare parte si de
comportamentele noastre emotionale si sexuale. La inceputul secolului XX, biologul Karl Landsteiner descoperea
existenta celor patru tipuri de grupe sanguine, pe baza descoperirii acestuia fiind posibila efectuarea de transfuzii de
sange. Dupa aproape jumatate de deceniu, se emite o alta
teorie, Ketsu-eki-Gata, conform careia fiecare grupa sanguina dispune de trasaturi caracteriale specifice si de un
anumit comportament temperamental. In unele tari precum
Japonia chiar se fac angajari in functie de grupa sanguina
a candidatului sau se aleg partenerii de viata pornind de
la acelasi principiu.
Si cu toate acestea.... cat este mit si cat este realitate?
Chiar putem sa stim pe baza grupei sanguine cat de compatibili suntem din punct de vedere sexual cu o anumita
persoana? Cercetatorii sunt de parere ca da... Se pare ca
fiecare grupa sanguina in parte adopta un anumit tip de
comportament sexual care este mai mult sau mai putin
compatibil cu al unei alte persoane cu o grupa sanguina
identica sau diferita. Mai mult ca sigur ca barbatii nu se
aseamana cu femeile din mai multe puncte de vedere si
ca adopta in intimitate atitudini diferite. Iata insa care sunt
in linii mari trasaturile caracteriale ale barbatilor si ale femeilor atunci cand vine vorba de manifestarea dragostei
in dormitor:
Grupa 0 – Se stie ca prin venele persoanelor din grupa O
curge un sange fierbinte care nu se domoleste decat experimentand. Mult si bine, intens si cu lacomie... Grupa
O de sange este grupa de sange cea mai pasionala, indivizii din grupa O de sange dand dovada de o senzualitate iesita din comun. Sunt amantii perfecti, sunt
temperamentali si au un dar innascut de a seduce. Si
daca nu stapanesc la perfectie arta amorului, vor face
tot posibilul pentru a corecta acest lucru.
Grupa A- Atunci cand vine vorba de exteriorizarea
dragostei, pentru persoanele cu grupa A de sange nu
conteaza foarte mult durata, ci calitatea. “Putin, dar bun”
- acesta este principiul dupa care se ghideaza de cele
mai multe ori. Si cu toate acestea, imaginatia lor
amoroasa nu este atat de bogata. Le este teama sa
viseze si sa pluteasca pe aripile dorintei. Le este teama
sa indrazneasca. Pacat, caci cu toate acestea pot fi atat
de pasionali...
Grupa B – Rareori ii vei auzi pe cei apartinand grupei B
de sange vorbind despre dragoste sau despre actul sexual, chiar daca stiu si constietizeaza cat de importante
sunt acestea pentru succesul unei relatii. Si poate ca nu
vorbesc prea mult... dar in schimb actioneaza. Stiu cand
sa lase frau liber imaginatiei, stiu cand sa se opresca si
stiu sa traiasca clipa la intensitate maxima. Daca vor si
simt ca asa trebuie, pot transforma o seara banala si
monotona intr-una incendiara. Cu focul si scanteile de
rigoare...
Grupa AB – Pentru reprezentantii acestei grupe sanguine,
sexul reprezinta doar o mica parte din ceea ce se
numeste dragoste. In conceptia lor, dragostea fizica trebuie neaparat precedata de dragoste sufleteasca. Daca
nu se intampla acest lucru, ei raman in lumea lor, nemuritori si rece, urmarind doar satisfacerea propriilor
placer. Pot fi acuzati de egoism si superficialitate, insa
atunci cand simt ca au intalnit persoana potrivita se
daruiesc total, din tot sufletul si cu tot trupul, fara sa stea
prea mult pe ganduri.
Si pentru ca am vorbit in linii mari despre inclinatiile sexuale ale grupelor sanguine, haideti sa luam fiecare grupa
sanguina in parte si sa vedem cat de bine stiu cuplurile sa
se exprime prin limbajul trupului si al gesturilor de
dragoste:

Barbatul O si femeia O – Pentru a fi in totalitate fericiti,
cei doi au nevoie in permanenta de atingeri fizice, de
saruturi tandre, de gesturi gentile, de miscari incete si
mai repezi, de agonie si de extaz, de tremuraturi si de
placeri nebanuite. Nu este dominatie in acest cuplu caci
fiecare incearca toate posibilitatile pentru a obtine mai
intai placerea celuilalt si apoi propria placere. Adora momentele de preludiu cand se pierd unul in bratele celuilalt.
Barbatul O si femeia A – Cu toate ca per ansamblu cei
doi alcatuiesc o pereche frumoasa din punct de vedere
al compatibilitatii sexuale, de la a vrea si pana la a reusi
e cale lunga... Isi doresc un sex nebun, pasional si furibund si momente in care sa urle de placere. Isi doresc...,
dar nu obtin acest lucru de cele mai multe ori. Relatia
lor este cand pasiva, cand activa, cand minunata, cand
nu prea stralucita. Punctul culminant este insa important
pentru amandoi, grabindu-se sa ajunga la el cat mai repede. Mult prea repede...
Barbatul O si femeia B – Daca dragostea dintre cei doi
ar putea fi comparata cu un fenomen al naturii, furtuna
ar fi cuvantul care ar descrie cel mai bine aceasta relatie:
tunete, fulgere, gemete si o sincronizare perfecta. De
cele mai multe ori, cei doi ajung la destinatie in acelasi
moment, ceea ce-i face sa se simta in al noualea cer.
Ea doreste, el se supune, ea propune, el accepta.
Amandoi se simt insa excelent.
Barbatul O si femeia AB – Daca in cazul lor nu primeaza
simturile atunci cine? Dragostea? Hamm... nicio sansa.
Ambilor le place sa experimenteze trupul partenerului. Lui
ii place sa conduca, ei sa fie docila si supusa. Ei ii place
sa fie invatata, lui ii place sa dea lectii. Nu au nicio jena
sau rusine unul fata de celalalt, si daca unul nu stie, celalalt
nu ezita sa arate. Incet, delicat si tandru, la lumina lumanarilor parfumate sau pe covorul din fata semineului.
Barbatul A si femeia O – Se iubesc, se respecta si se
doresc. Mai mult ca fratii insa... Unuia dintre ei ii lipseste
senzualitatea, iar celalalt nu se straduieste prea mult sa
o descopere. Se pot lauda cu o viata sociala activa si se
potrivesc perfect din acest punct de vedere, insa pe plan
sexual compatibilitatea lor lasa mult de dorit. Rareori
ajung sa cunoasca impreuna formula fericirii pamantesti.
Barbatul A si femeia A - Tradititionalisti din fire, cei doi se
simt in largul lor doar atunci cand experimenteaza tehnici
deja cunoscute. De ce sa umbli pe carari neincepute
cand poti alege deja drumurile batatorite? Si totusi, pasiunea nu lipseste din acest cuplu, simple atingeri transformandu-se in momente de pura nebunie. Ea pare o
mata blanda, dar numai el stie cat de rau poate sa zgarie.
Barbatul A si femeia B – In cazul celor doi, dragostea se
exprima printr-un infinit de posibilitati, care de care mai
originale si mai creative. Afrodisiacele, petalele de
trandafir, valurile de sampanie si un intreg arsenal de
obiecte erotice fac deliciul acestei perechi. Gemetele
unuia trezesc dorinta celuilalt. Intotdeauna insuficient, de
cele mai multe ori satisfacator, dar niciodata banal, actul
de iubire dintre cei doi este in mod sigur unul minunat.

Barbatul A si femeia AB - Cine spune ca atunci cand faci
dragoste nu iti daruiesti si sufletul cand acest cuplu confirma acest lucru in majoritatea timpului? Dragostea in
aceasta pereche capata forma jocului erotic animat insa
si de puterea sufletului. In atingerile incendiare dintre cei
doi nu mai exista loc si pentru meditatii la nemurirea sufletului. Si de care suflet poate fi vorba cand cei doi isi
dau sufletul aratandu-si unul altuia, prin mangaieri si prin
soapte fierbinti, cat de mult se iubesc?
Barbatul B si femeia O – Egalitate si fraternitate? Invinsi
sau invingatori? Probabil ca ei stiu raspunsul cel mai
bine, insa monotonia si plictiseala pare ca domneste in
acest cuplu. Daca nu vor fi luate masuri cat mai drastice
din timp, fiecare va porni pe cont propriu in cautarea unui
partener care sa le dezghete simturile.
Barbatul B si femeia A – Cum ar putea el sa atinga absolutul decat cu ajutorul ei? Initiativele nu lipsesc in
acest cuplu, iar iubirea lor e cand spontana, cand copilaroasa, cand violenta, insa niciodata clipele traite acum
nu se vor asemana cu cele traite ieri. Nici un ieri nu va
fi identic cu un azi. Niciun clipa de iubire nu va fi irosita
in zadar, nici o soapta de iubire nu va trece pe langa urechea ei fara ca ea sa-i raspunda la randul sau inzecit.
Barbatul B si femeia B – Nu intelegi de ce casca sau o
doare capul de fiecare data cand incerci sa te apropii de
ea? Gandeste-te mai bine! Poate ca i-ai promis marea
cu sarea si nu te-ai tinut de cuvant. Incearca atunci sa fi
tu marea ei pentru ca ea sa se piarda in infinitul tau. Nu
mai refuza noutatile din dormitor, accepta experimentele
erotice si pune in aplicare trucuri care stii ca o fac sa
freamate de placere.
Barbatul B si femeia AB - Totul este mediocru incepand
cu dragostea si capituland cu actul sexual. Va multumiti
cu putin cand ati putea sa aveti atat de mult... Ei ii este
frica sa incerce si altceva pentru ca se teme ca el sa nu
gandeasca gresit despre ea, el ezita sa-i propuna ceva
mai deocheat de teama ca ar putea fi refuzat. Si cu toate
ca sunt la fel de activi pe plan sexual, senzatiile lor fizice
cunosc grade diferite de intensitate.
Barbatul AB si femeia O – Cei doi indragostiti isi petrec
mai mult timp discutand despre dragostea decat
punand-o realmente in practica. Ambii sunt timizi, retinuti
si insuficient de senzuali pentru a putea sa se bucure la
maxim la auzul gemetelor de placere ale partenerului.
In timp insa, uitand de inhibitii si de prejudecatil,
lasandu-si impulsurile sa zburde in voie pe campia libertatii, cei doi se pot simti extraordinar impreuna.
Barbatul AB si femeia A – Contrariile nu se atrag? Cine
ar indrazni sa spuna acest lucru privindu-va pe voi? Ea
este dulce, sensibila, blanda si inocenta, el un barbat
viril si puternic. Ea viseaza la nopti tandre cu parfum de
basm, el la nopti de pasiune ca-n filme. Si cu toate acestea, nimic nu poate fi mai frumos, nici pentru unul, nici
pentru altul decat atunci buzele unuia ating pielea
celuilalt.
Barbatul AB si femeia B – Nici prea picanta, dar nici prea
dulce, exact atat cat sa nu fie prea mult, dar nici prea
putin. Asa ar putea fi descrisa dragostea dintre voi. Nu
sunt scantei, nici focuri de artificii, dar exista armonie,
echilibru si o dragoste linistitoare. Incercati insa sa va
bucurati mai mult de magia momentelor petrecute in doi
pentru ca mai tarziu este posibil sa tanjiti dupa pasiunea
rascolitoare careia i-ati spus stop in urma cu ceva timp.
Barbatul AB si femeia AB – Doua fiinte identice, doua
trupuri care se potrivesc perfect, doua suflete care se
completeaza reciproc. Relatia lor inseamna combustie
interna, este ca un foc care arde pana cand se consuma
in totalitate. El ii anticipeaza miscarile ei, ea intuieste
dorintele lui, ea rastoarna, el revine la loc. Domina insa
pe rand. Nici unul nu doarme in timp ce celalalt priveste
in tavan si nici unul nu ramane imun la solicitarile
celuilalt.
www.garbo.ro
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Succes
In aceasta saptamana poti avea incredere in tine, intrucat succesul va fi de partea ta fara prea multe sacrificii. Va fi suficient sa iti faci treaba asa cum
obisnuiesti in mod normal, sa fii dedicata si cat se
poate de concentrata atunci cand este cazul. Nu iti
impune nimeni sa iti iei de munca si acasa, dar
bineinteles ca poate fi un avantaj, pentru a scapa
mai rapid de unele probleme. Saptamana incepe cu
o cuadratura intre Marte si Jupiter, asa ca ar fi
nedrept sa spunem ca vei avea parte numai de
lucruri bune. Se pot ivi si niste certuri in relatia de
cuplu, asa ca ar trebui macar sa stii la ce sa te astepti.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

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

Siguranta
In aceasta saptamana trebuie sa incerci sa privesti
prin oameni si lucruri si sa incerci sa scurtezi pe cat
posibil acele procese care in mod normal sunt desfasurate pe o perioada mai lunga. Nu iti pierde timpul
si nu depune eforturi inutile pentru proiectele care nu
prezinta siguranta de la bun inceput. Cu Mercur retrograd pana la inceputul lui decembrie nu prea iti
permiti sa iti asumi riscuri, chiar daca miza este
mare. Sansele de esec sunt destul de mari daca nu
cunosti toate datele problemei de la bun inceput.
Contrar asteptarilor, nu vei primi pe parcurs ajutorul
de care ai nevoie. Trebuie sa obisnuiesti cu greul si
sa ii faci fata singura!
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)
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SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Experienta
Aceasta saptamana este deosebit de prielnica pentru
tine daca iti propui din start sa iti rezolvi singura majoritatea problemelor. Daca te-ai gandit din timp la
ceea ce ai de facut si crezi ca esti pregatita sa
pornesti la drum, atunci nu mai astepta. Ia-ti inima in
dinti si actioneaza, pentru ca Soarele este in zodia ta
incepand cu ziua de joi, iar acest lucru iti aduce numeroase avantaje la care nici nu te gandesti. Nu te
teme daca nu ai experienta intr-un anumit domeniu,
pentru ca in aceasta perioada ti se ofera sansa de a
invata totul de la zero.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Afaceri
In aceasta saptamana incerci sa iti indrepti toata
atentia intr-acolo unde stii ca iti poti folosit intelectul
si abilitatile dobandite in timp, aprecierea venita din
partea celor din jur fiind importanta pentru tine. Daca
te ocupi de o afacere personala, poti fi sigura ca vei
avea parte de profit in aceasta perioada si vei reusi
chiar sa iti achiti toate datoriile. Ti se poate parea un
lucru usor de facut, insa ar fi foarte bine ca pentru o
vreme sa incerci sa contezi numai pe tine si sa nu
mai astepti niciun fel de ajutor din partea celor din
jur, iar rezultatul te va surprinde fara indoiala.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Intentii negative
In aceasta saptamana ar trebui sa iti creezi un scut
care sa te protejeze de vorbele rautacioase si de
toate intentiile negative pe care unii le au fata de
tine. Chiar daca acest lucru presupune sa te indepartezi
de multe persoane, nu are de ce sa iti para rau,
intrucat nu pierzi oameni importanti din viata ta. Iti
prinde bine sa faci acest triaj, chiar daca ti-ai dat
seama mai tarziu de necesitatea lui. In aceasta perioada, cuadratura dintre Pesti si Jupiter iti confera
energia de care ai nevoie pentru a duce la bun sfarsit
tot ceea ce iti propui, in ciuda piedicilor de care vei
avea parte.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Rezultate
Cuadratura cu care incepe aceasta saptamana, intre
Marte in zodia Pestilor si Jupiter in Sagetator, te va
ajuta sa obtii rezultate surprinzatoare intr-o perioada
destul de scurta de timp si, mai ales, intr-o varietate
de situatii cu care te vei confrunta. Nu te judeca
nimeni daca in aceasta perioada devii mai retrasa in
tine, pentru a te putea concentra mai mult asupra a
ceea ce consideri ca este mai important. De aceea,
relatiile tale cu prietenii sau cu familia nu vor avea de
suferit; ba din contra, vei avea parte de tot spijinul
celor dragi, iar rezultatele pozitive nu vor intarzia sa
apara.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Implicare emotionala
In incercarea de a rezolva problemele anumitor
oameni din viata ta, inevitabil vei pune la mijloc si
multe sentimente personale. Oricat ti-ai dori sa nu te
implici emotional si sa fii cat se poate de obiectiva,
vei sfarsi luand asupra ta o buna parte in greutatile
altora, iar acest lucru nu iti va face bine deloc. Saptamana incepe cu o cuadratura intre Marte in zodia
Pestilor si Jupiter in Sagetator, asa este prea putin
probabil sa treci prin aceasta perioada fara sa versi
macar o data cateva lacrimi, chiar daca nu vorbim
despre probleme care sa te te afecteze in mod direct
sau sa te influenteze pe termen lung.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Bine

Discutii
In acesta saptamana ar fi bine sa incerci ca discutiile
importante sa le porti numai fata in fata. Daca vei
incerca sa castigi timp comunicand in scris, ori la
telefon, s-ar putea ca rezultatul sa nu te multumeasca
pe deplin si sa fii nevoita sa gasesti o solutie noua.
Fa-ti putin timp in program pentru oamenii care
conteaza cu adevarat pentru tine, chiar daca acest
lucru va presupune sa faci mai multe drumuri. Soarele
in Sagetator iti va deschide ochii si iti va dezvalui
detalii pe care in alt context nu le-ai fi putut observa,
atentia fiind cheia in aceasta situatie.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Dezavantaj
In aceasta saptamana esti dezavantajata, intrucat
Soarele in Sagetator te impinge sa faci lucrurile in
graba si iei decizii pripite, fara a te informa suficient
in prealabil. Iti asumi riscuri nejustificat de mari si te
bazezi prea mult pe noroc, asa ca este imposibil sa
nu te confrunti cu probleme. Primele pe care le vei
resimti vor fi cele pe plan financiar, asa ca vei fi
nevoita sa iti mai limitezi cheltuielile pana cand vei
reveni pe linia de plutire. Incearca sa te aduni si sa
nu mai asculti tot ce auzi in stanga si in dreapta,
intrucat nu toate sfaturile merita sa fie puse in aplicare.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Dinamism
Aceasta saptamana va fi destul de dinamica pentru
tine asa ca, vrei, nu vrei, vei fi nevoita sa te trezesti
dis-de-dimineata si sa faci fata la tot ceea ce ti se
pregateste, pana seara tarziu. Ar fi bine sa nu iti pui
prea mult increderea in altii, pentru ca vei observa
multa invidie in jur si nu multi vor accepta cu usurinta
succesul tau. Cu Mercur retrograd, nu este exclus sa
ai parte si de o tradare, asa ca ai grija, in sa fara a
deveni prea usor paranoica. Nu trebuie sa exagerezi
cu gesturile de afectiune pentru a face pe cineva sa
inteleaga ce simti cu adevarat.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Schimbari
Aceasta saptamana este buna pentru orice fel de
schimbare, asa ca esti libera sa faci lucrurile la care
te gandeai de mult timp. Poti incerca o coafura noua,
sau poti adopta un stil vestimentar putin mai neobisnuit,
care sa te puna in evidenta, insa intr-un mod pozitiv.
Soarele va fi in zodia Sagetatorului incepand cu ziua
de joi, asa ca nu ai cum sa nu te simti mai interesata
de aspectul fizic, ori de toate detaliile care tin de
imaginea ta per ansamblu. Chiar daca vei cheltui
destul de multi bani, nu ti se va parea ca este vorba
despre o suma nejustificata.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Lipsa de motivatie
In aceasta saptamana vei avea mainile legate la
spate in multe privinte. Vei visa sa faci o multime de
lucruri, insa nu ti se vor oferi sansele pe care le
astepti si nici nu te vei simti in stare sa depui eforturi
mai mari pentru a-ti deschide singura usile de care ai
nevoie. Mercur este retrograd pana la inceputul lui
decembrie, iar acest lucru nu iti prieste deloc. Nu mai
ai motivatia de altadata si nici nu mai reusesti sa te
mobilizezi sa faci ceea ce ti se cere. Daca toate
lucrurile bune s-ar revarsa ca prin minune asupra ta,
ai fi cea mai fericita.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine
GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

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

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

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

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

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)
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Ovidiu Ha]egan a izbucnit
\n lacrimi dup~ ce a arbitrat
Germania - Olanda

Arbitrul roman Ovidiu Hategan a izbucnit in lacrimi la
finalul meciului dintre Germania si Olanda, din Liga
Natiunilor.
Imediat dupa ce a fluierat finalul meciului, Hategan
nu si-a mai putut stapani lacrimile si a inceput sa
planga.
El a fost consolat de fundasul olandez Virgil van Dijk,
care a dezvaluit si motivul pentru care Hategan a
inceput sa planga: el aflase la pauza meciului ca
mama sa a murit.
"Omul a cedat, avea lacrimi in ochi deoarece abia isi
pierduse mama. I-am urat sa fie tare si i-am zis ca sa descurcat bine. E un lucru mic, dar poate-l ajuta", a
spus Van Dijk dupa meci.
Ovidiu Hategan a arbitrat insa excelent meciul dintre
Germania si Olanda.
In ultima perioada, el a primit meciuri tot mai importante
si a condus echipe precum Real Madrid si FC
Barcelona.

Messi si Cristiano Ronaldo
nu vor castiga Balonul de Aur

Pentru prima data in ultimii 10 ani, Balonul de Aur nu
va fi castigat de Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi.
Intr-un videoclip de promovare al evenimentului, L'Equipe anunta ca Ronaldo si Messi nu se afla pe lista
finalistilor.
Lista de 3 va fi alcatuita din doi jucatori de la Real
Madrid, mijlocasul croat Luka Modric si fundasul
francez Raphael Varane, si unul de la PSG, atacantul
Kylian Mbappe.
Gala va fi avea loc pe 3 decembrie.
Anul trecut, Balonul de Aur a fost castigat de Cristiano
Ronaldo.
Ultima oara cand trofeul n-a fost castigat de Cristiano
Ronaldo sau Lionel Messi s-a petrecut in 2007, cand
brazilianul Kaka a fost desemnat cel mai bun jucator
al anului.

Oferta de nerefuzat pentru
Ibrahimovic! Conditiile pentru
o revenire-spectacol in Europa

Suedezul Zlatan Ibrahimovic a cucerit SUA si nu are
de gand sa renunte, desi are 37 de ani! Atacantul e
aproape de o revenire la Milan in aceasta iarna,
cand e pauza in campionatul american.
Italienii sunt disperati si vor sa-i achite un salariu 2
milioane de euro pentru un contract pe cateva lui.
Zlatan are insa o conditie: vrea sa joace la Milan din
sezonul urmator, cu un salariu de 6 milioane de euro.
Leonardo a confirmat ca revenirea lui Zlatan e aproape
de realizare si spera ca suedezul sa motiveze Milanul
sa revina in elita fotbalului italian: "Este recunoscut
faptul ca este aproape de o revenire la Milan, e un
luptator si are puterea de a motiva lumea de pe teren
si din tribune", a spus fostul mare jucator brazilian.
Zlatan a fost declarat cel mai bun nou jucator din
SUA, dupa debutul fulminant de la LA Galaxy.
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O nou~ performan]~ remarcabil~
pentru fotbalul rom^nesc:
Na]ionala under 19 merge la Turul
de Elit~ dup~ o victorie la scor

România U19-Gibraltar U19 8-0 | România U19,
antrenată de Dan Oprescu şi Răzvan Rotaru, a reuşit
astăzi să se califice la Turul de Elită, care va avea loc
în primăvară. A fost o calificare obţinută in extremis,
după ce jocul trecut am pierdut, 3-5 cu Grecia. În
primul meci am condus Bulgaria până la ultima fază,
dar gazdele ne-au egalat, România-Bulgaria 1-1.
Este a cincea calificare obţinută de juniori măcar la
Turul de Elită, în ultimii doi ani. De câte două ori am
mers cu naţionala U17 şi U19 de băieţi, iar anul
trecut au fost şi fetele de la U17..

În plus, naţionala U21 a reuşit o calificare superbă la
Campionatul European, care se va desfăşura în Italia
şi San Marino.
Acum ne-am clasat pe locul 2 şi datorită victoriei
Greciei cu Bulgaria, 3-0, deşi elenilor le-ar fi fost de
ajuns şi un rezultat de egalitate.
România U19 s-a calificat la Turul de Elită şi pentru
că grecii s-au ţinut de promisiune
"Poate nu credeţi, dar eu m-am gândit la calificare,
chiar şi după ce am pierdut cu grecii. Am şi vorbit cu
antrenorul naţionalei Greciei, pe care îl ştiam de pe
vremea când am antrenat acolo, şi mi-a spus că va
face tot posibilul să câştige. Era o miză importantă şi
pentru ei să termine grupa cu 9 puncte, ca să fie cap
de serie la tragerea la sorţi a Turului de Elită din
primăvară", a declarat, pentru Digi Sport, Ţiţi Dumitriu,
aflat alături de naţionala României.
"E bucurie foarte mare, normal, în delegaţia noastră.
Băieţii au jucat extraordinar şi să nu credeţi că e
floare la ureche să dai 8 goluri, indiferent cărei echipe.
Dar jucătorii şi tot staff-ul au crezut că se poate,
bravo lor, au dovedit că sunt un grup puternic", a mai
spus Ţiţi Dumitriu, supervizorul tricolorilor de la U19,
din partea Comisiei Tehnice a FRF, la competiţia
găzduită în aceste zile de Bulgaria.

Turul de Elită se va desfăşura în primăvară.
Deocamdată nu se ştie unde vor fi organizate turneele,
dar tragerea la sorţi va avea loc pe 6 decembrie, la
Nyon. Primăvara trecută, România a organizat unul
dintre Tururile de Elită, tot pentru U19, competiţie la
care Măţan, Dulca, Sîntean, Vlad Dragomir ori Tudor
Băluţă au pierdut dramatic meciul România-Ucraina
1-2, după ce Moruţan a deschis scorul, dar a fost
eliminat după ce şi-a dat tricoul jos. Lovitura decisivă
am primit-o în prelungiri!

Cu ce se ocup~ Darren Cahill
dup~ desp~r]irea
de Simona Halep

Darren Cahill a pus punct
colaborarii cu Simona
Halep din dorinta de a fi
mai aproape de familie,
insa nu poate sta departe de tenis.
Pe langa postul de analist de la ESPN, pe care
il ocupa inca din 2007,
australianul mai are inca
o colaborare in lumea
tenisului.
Astfel, Cahill este partener de afaceri cu fostul
antrenor Brad Gilbert in
proiectul numit "Pro Tennis Coach".
In acest proiect, Cahill le ofera sportivilor interesati
analize ale meciurilor, lectii video, sfaturi si chiar
posibilitatea de a discuta in timp real pe chat.
Pentru a beneficia de sfaturile lui Cahill, pretul unui
abonament este de 9.95 de dolari pe luna sau de
99.50 de dolari pe an.
Darren Cahill este considerat unul dintre cei mai buni
antrenori din tenisul mondial, in special datorita colaborarilor cu Lleyton Hewitt, Andre Agassi si Simona
Halep.
Australianul a renuntat la contractul avut cu Simona
din dorinta de a fi mai aproape de familie in 2019.
***

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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Muntenegru - România 0-1
Am căzut în urna a patra la tragerea la sorți
a preliminariilor pentru Euro 2020.

Muntenegru - România 01. România a terminat pe
locul 2 în Grupa 4, dar a
ratat celălalt obiectiv important al meciului cu
Muntenegru. În cazul unei
victorii cu două goluri marcate, tricolorii ar fi făcut
parte din urna a treia la
tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2020.
Dacă Scoția a bătut Israel
(3-2), cealaltă condiție imperios necesară, România
s-a impus doar cu 1-0 și va avea astfel o misiune mult mai grea de a ajunge la competiția
europeană din 2020.
Grupa infernală a României în preliminariile pentru Euro 2020
1. Franța
2. Germania
3. Serbia
4. România
5. Armenia
6. Liechtenstein
Grupa ușoară a României în preliminariile pentru Euro 2020
1. Elveția
2. Austria
3. Finlanda
4. România
5. Gibraltar
6. San Marino

2 decembrie 2018 este ziua tragerii la sorți pentru componența grupelor din preliminariile pentru Campionatul European din 2020. Ceremonia va avea loc la
Dublin, la ora 13:00 (ora României).
De ce era important locul 2
în Liga Naţiunilor
Echipele cel mai bine clasate
în grupele din Seria C a
Ligii Națiunilor, care nu obţin
calificarea la turneul final
prin intermediul preliminariilor, vor disputa un play-off,
în martie 2020, care oferă
şansa participării la Euro.
Cele patru echipe vor juca
semifinale într-o singură
manşă, pe terenul echipei
care a avut o linie de clasament mai bună, iar finalistele
vor juca de asemenea o
singură dată, urmând ca
învingătoarea să meargă la
Campionatul European.
Poziţia secundă poate oferi
o şansă în plus pentru a
ajunge la Euro, în cazul în
care "tricolorii" nu vor obţine
calificarea prin intermediul
preliminariilor. Pentru asta,
va trebui să ţinem pumnii
Serbiei, în preliminarii.
"Dacă nu vom câştiga grupa,
să fim pe locul 2, sperând
că Serbia se va califica din
grupa lor preliminară şi jucăm
noi barajul pentru Euro, dacă
nu ne vom califica", spunea
Nicolae Stanciu, la finalul partidei cu Serbia de pe Arena Naţională.
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Liga 1 de Fotbal:

33

Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Rezultatele inregistrate in meciurile din
etapa a 15-a din Liga 1 si clasamentul
actualizat. :
VINERI

U Craiova - Sepsi OSK

1-1

Astra - Poli Iasi

1-2

SAMBATA

Viitorul - Concordia Chiajna

CFR Cluj - Dunarea Calarasi
DUMINICA

Dinamo - FCSB

0-0

0-0
1-1

LUNI

Hermannstadt - Botosani

1-1

Gaz Metan Medias - FC Voluntari 2-0

Etapa a-17-a

1. CFR 1907 Cluj
2. FCSB
3. U Craiova 1948 Club Sportiv
4. FC Viitorul
5. CS Gaz Metan Medias
6. FC Astra Giurgiu
7. Sepsi Sfantu Gheorghe
8. FC Dunarea Calarasi
9. FC Dinamo Bucuresti
10. CS Concordia Chiajna
11. CSM Politehnica Iasi
12. FC Botosani
13. Hermannstadt
14. FC Voluntari

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

Liga B de Fotbal:

Rezultatele şi clasamentul la zi

SSC Farul
Pandurii Târgu Jiu
Baloteşti
Academica Clinceni
Ripensia Timişoara
Dacia Unirea Brăila
Metaloglobus
ACS Poli Timişoara
Sportul Snagov
UTA Arad
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Clasamentul este urmatorul:

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

Luceafărul Oradea
Energeticianul
ASU Poli Timişoara
Aerostar Bacău
Mioveni
Daco-Getica
Chindia Târgovişte
Petrolul 52
Universitatea Cluj
Argeș

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

39
38
37
36
35
34
33
24
24
23
21
21
20
18
18
16
15
14
8
5

30p
28p
26p
26p
25p
20p
20p
17p
17p
17p
17p
16p
15p
8p
10
10
8
8
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Horoscopul Japonez

Vedeți în rândurile de mai jos cărui semn zodiacal
aparțineți și ce spune despre dumneavoastră! Sunt lucruri
noi, pe care nu le veți regăsi în Horoscopul nostru…. Horoscopul Japonez are doar 11 semne zodiacale!
Așadar, să luăm fiecare zodie în parte și să discutăm elaborat!

Floarea de cireș
Persoanele născute în perioada 15 februarie–20 martie
sau Floarea de cireș sunt pline de energie și
independență, cărora însă nu le plac schimbările. Pentru
că le place să fie protejate, vor avea la rândul lor grijă
să aibă o familie fericită, cărora să le ofere toată
dragostea. Totuși, ar fi bine ca din când în când să-și
arate mai mult sentimentele.

Soarele
Sunteți născuți între 21 martie–29 aprilie? Atunci
sunteți,în horoscopul japonez, Soare. Aveți încredere în
dumneavoastră și faceți tot posibilul să obțineți ceea ce
vă doriți, sunteți sinceri și extrem de comunicativi, dar
uneori extrem de sensibili. Nu ar fi rău să fiți mai optimiști
în ceea ce privește viitorul.

Bambusul
Elementul definitoriu al Bambusului (30 aprilie – 4 iunie)
este sinceritatea, dar și onestitatea și delicatețea. Nativii
Bambusului nu suportă să fie mințiți, dar trebuie să
învețe că în viața e necesar să spui ceea ce gândești,
fără să îți fie frică.

Boul
Mândru, curios și deopotrivă inteligent, Boul (5 iunie –
6 iulie) se adaptează ușor în orice mediu s-ar afla și
trăiește viața la intensitate maximă. Lucru care i-ar putea
aduce la un moment neplăceri, de aceea ar fi bine dacă
s-ar gândi puțin și la ce îi poate rezerva viitorul.
Floarea de lotus
Dintre toți nativii horoscopului japonez, cei născuți sub
semnul Florii de lotus (7 iulie – 1 august) sunt poate cele
mai nehotărâte persoane, cărora le e greu să se
hotărască ce vor să facă în viață. Nu vă mai
entuziasmați atât de repede pentru că s-ar putea să
apară probleme care să vă depășească.

Podul japonez
La rândul lor, cei născuți sub semnul Podului japonez
(2 august – 27 august) sunt persoane simpatice, dar
cărora le place ca întotdeauna să dețină controlul, pentru că le este frică să nu sufere. Când vor cunoaște
dragostea adevărată, ar fi bine să nu o piardă.

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

Piatra de grădină
Cei născuți între 28 august – 10 octombrie (Piatra de
grădină) sunt persoane care iubesc libertatea și aventura și nu suportă rutina, de aceea aleargă mereu să
găsească fericirea, uitând că se pot simți liberi și lângă
omul pe care îl iubesc.

Împăratul
Destul de posesivi, dar și agili, sunt cei născuți sub semnul Împăratului (11 octombrie – 18 noiembrie). Aceștia
rezolvă orice problemă, pentru că știu să o analizeze cu
calm, dar ar trebui să-i înțeleagă pe cei care mai
greșesc. E omenesc…
Împărateasa
Aventurieră este și Împărăteasa (19 noiembrie – 26 decembrie), plină de ambiții și optimism, însă nu trebuie
să uite că întodeauna bumerangul se întoarce.

Luna
Sinceri dar extrem de geloși, cei născuți sub semnul
Lunii (27 decembrie – 18 ianuarie) ar trebui să se
gândească de două ori înainte de a lua o decizie, pentru
că un cuvânt aruncat la întâmplare, îi poate costa.
Broasca țestoasă sacră
Nu în ultimul rând Broasca țestoasă sacră (19 ianuarie
– 14 februarie) nu suportă singurătatea, de aceea face
tot ce poate ca să fie înconjurată de oameni dragi. De
multe ori uită să se gândească la propria persoană.

secretele.com

• 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: ____________________________________
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Supă de găluște, de post

Pentru a o prepara, ai nevoie de următoarele ingrediente:
– 2 morcovi
– două cepe
– un păstârnac
– o țelină
– 4 linguri de făină,
– 4 linguri de griș,
– o lingură amidon,
– o ceapă tocată mărunt
– sare, boia și piper, după gust
– o legătură pătrunjel
Cum o prepari
Taie mărunt ceapa, morcovul, păstârnacul, țelina,
asezonează-le cu sare, piper și boia și lasă-le la călit
într-o oală înaltă, până se înmoaie.
Adaugă peste 2 litri de apă. Lasă la fiert 10-15
minute.
Acum ocupă-te de găluște. Amestecă făina cu grișul,
amidonul și ceapa tocată mărunt, cu puțină apă
călduță, până ai obținut o pastă omogenă.
După ce ai obținut pasta, formează găluștele cu
lingura și pune-le imediat în oală, la fiert.
Lasă-le 5-10 minute la fiert, apoi oprește focul.
Adaugă la final pătrunjelul tocat, pune capacul și
lasă să mai stea 5 minute.
Poftă bună!

Cum prepară măicuțele
chifteluțele de post

A început postul și ne gândim ce ar fi mai bine să
mâncăm, pentru a nu ne lăsa organismul fără nutrienții
necesari. În cele ce urmează, veți descoperi rețeta
perfectă pentru chiteluțele de post, rețeta pe care o
prepară măicuțele la mănăstiri…
Este destul de simplu de preparat iar dacă vei
respecta întocmai rețeta, nu ai cum să dai greș!
Iată de ce ai nevoie:
– două căni cu fasole boabe
– 1/2 de franzelă
– o ceașcă cu ulei
– două cepe
– o căpățână de usturoi
– un morcov
– un păstârnac
– o frunza de dafin
– trei legături de mărar
– 1/2 linguriță de cimbru uscat
– sare
– piper
– o ceașcă de făină
Cum preparăm
Pune fasolea de seara, la umflat, iar a doua zi puneo la fiert. După 15-20 minute, scurge-o, clătește-o și
pune-o din nou la fiert, în apa fierbinte.
Când începe să fiarbă, adaugă ceapa, morcovul,
păstârnacul, curățate și tăiate cubulețe, frunza de
dafin și o linguriță rasă cu sare.
Dupa ce ai fiert totul, scurge fasolea foarte bine,
paseaz-o cu furculița, adaugă miezul de pâine înmuiat
și bine stors, verdeața tăiată mărunt, piperul, cimbrul,
usturoiul pisat și omogenizează bine totul.
Formează chifteluțe, trece-le prin făină, prăjește-le în
ulei și scoate-le pe un prosop, din hârtie, de bucătărie.
Gustul lor va fi deosebit!

Cea mai bună rețetă de
lapte de pasăre…

A făcut deliciul copilăriei a zeci de generații, a căzut o
perioadă într-un con de umbră, dar acum laptele de
pasăre a revenit pe firmament.
Știați că laptele de pasăre este o invenție a francezilor
care la început au folosit crema englezească și a fost mult
timp desertul aristocraților? Iată care este cea mai bună
rețetă.
Mod de preparare
Pentru prepararea acestui desert incredibil, aveți nevoie
de următoarele ingrediente: 6 ouă, 1 litru de lapte, 200 g
zahăr pudră, 1 linguriţă cu făină, un baton de vanilie,
esenţă de rom. Se pune laptele la fiert cu o păstaie de
vanilie din care se scot semințele. Între timp, se separă
albuşul de gălbenuş.
Albuşul se bate spumă cu 100 g zahăr până se întăreşte
ca o bezea. Când laptele este fiert, se dă focul mic şi cu o
lingură mare înmuiată apă rece se ia bezea cât să acopere
lingura, iar bulgărașii formaţi se pun în lapte. Aceştia se
umflă la fierbere şi pentru a păstra forma nu trebuie să se
atingă între ei.
După aproximativ două minute se întorc bulgării din bezea
pe cealaltă parte şi se mai lasă la fiert două minute, apoi
se scot într-un vas larg. Când se termină găluştele de
bezea de fiert se pune laptele la răcit, apoi se bate
gălbenuşul spumă cu restul de zahăr (100 g).
Se toarnă puţin din laptele răcit pentru a face o cremă şi
se adăugă în gălbenuş 1-2 linguri cu făină. Crema de ou
se omogenizează cu laptele în care au fiert bulgării de
bezea. Laptele se adaugă câte puţin în gălbenuş pentru a
nu se forma cocoloaşe. Se pune din nou pe foc până
crema se îngroaşă ca o smântână. Când e aproape rece
se adaugă esenţa de rom, după gust.
Crema de gălbenuş se pune într-un vas mare peste care
se așează bulgării de bezea. Desertul trebuie să stea cel
puţin jumătate de oră la frigider. Înainte de servire se
ornează cupele cu fulgi de ciocolată, ciocolată rasă, puțină
scorţişoară sau cacao.

Prajitură cu brânză în stil japonez
pe bază de 3 ingrediente…
O delicatesă sănătoasă!

Prajiturile cu branza in stil japonez sunt destul de diferite
de cele specifice bucatariei occidentale, primele fiind mult
mai usoare si mai pufoase. Sunt absolut delicioase! Si
vestea buna e ca se prepara si foarte usor!
Ingrediente
• 3 oua
• 120 de grame ciocolata alba
• 120 de grame de crema de branza
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Instructiuni
1.Se incalzeste cuptorul la 170° C. Separa albusurile de
galbenusuri si pune albusurile intr-un bol mare. Tine albusurile la frigider pana imediat inainte de folosire
(astfel bezeaua va fi mai inchegata).
2. Pune ciocolata (maruntita), intr-un bol mare. Topeste
ciocolata intr-un vas bain-marie peste apa fierbinte (60°
C). Apoi adauga crema de branza si topeste-le impreuna.
Scoate bolul din bain-marie, adauga galbenusurile si
amesteca-le bine.
3. Intr-un bol mare, bate albusurile de ou cu un mixer
electric pana se incheaga bine. *Consistenta trebuie sa
fie suficient de groasa incat albusurile batute sa nu se
prelinga nici la inclinarea vasului.
4. Adauga o treime dintr-o bezea in aluatul cremei de
branza si amesteca bine cu o spatula. Apoi adauga si
restul de bezea, amestecand bine.
5. Unge cu putin unt o hartie pentru copt, astfel incat
prajitura sa poata aluneca usor atunci cand se strange
la copt, pentru a preveni craparea aluatului. Captuseste
tava pentru prajituri cu hartia de copt. Toarna aluatul in
tava si loveste usor tava de blatul de gatit pentru a
elimina bulele de aer din aluat.
6. Asaza tava pe o foaie de copt. Toarna apa fierbinte
peste foaia de copt. Las-o la copt timp de 15 minute la
o temperatura de 170° C, apoi timp de inca 15 minute
la 160° C , dupa care opreste focul cuptorului si mai
lasa prajitura in cuptor vreme de 15 minute.
7. Cand prajitura e gata, pune tava de prajituri la racit.

O plăcintă cu mere deosebită

Plăcinta cu mere, va rămâne mereu desertul copilăriei
mele și îmi place să o prepar din mai multe motive:
1. Am rețeta de la bunica!
2. Nu costă prea mult.
3. Se prepară imediat.
Vrei să o încerci?
Dacă da, ai nevoie de următoarele ingrediente:
– 500 g făină
– 200 g unt moale/untură
– 100 g smântână
– 1 ou
– 150 g zahăr
– două fiole zahăr vanilat
– 10 g praf de copt
– un vârf de cuțit de sare
Pentru umplutură
– 1, 5 kg mere
– 3 linguri zahăr
– o linguriță cu vârf scorțișoară pudră
Cum prepari
Trebuie să începi cu umplutura! Spală merele, dă-le pe
răzătoarea mare, cu tot cu coajă, pune-le la călit și toarnă
3-5 linguri de zahăr. Adaugă și scorțișoara, după ce au început să se călească. Amestecă ocazional și, când se
mai evaporă zeama, ia de pe foc și lasă la răcit.
Acum să preparăm aluatul!
Freacă untul și zahărul, într-un castron mare, adaugă
esența de vanilie și oul și bate ușor până obții un rezultat
cremos. Pune și smântâna, amestecă până la omogenizare.
Separat, amestecă făina cu sarea și praful de coptn apoi
adaugă totul peste amestecul de mai sus, amestecând
bine, cu o lingură din lemn. Când aluatul care se formează,
s-a întărit, frământă-l cu mâna.
Când nu mai e lipicios aluatul, împarte-l în două bile
egale. Presară făină pe masă și întinde cu făcălețul una
dintre cele două bile, astfel încât să acopere tava în care
vrei să faci plăcinta cu mere.
Pune prima foaie în tavă și așează umpltura deasupra.
Întinde și a doua bilă de aluat, așa cum ai făcut cu prima,
apoi acoperă cu ea umplutura din tavă.
Dă tava la cuptorul preîncălzit timp de 30-35 de minute
sau până când observi că s-a copt aluatul.
Scoate plăcinta din cuptor și las-o puțin la răcit.
Presară zahăr pudră pe deasupra plăcintei cu mere și
porționeaz-o.
Poftă bună!
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