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ULTIMA ORĂ

Daniel Zamfir, dezvăluire
uluitoare despre prețul benzinei

Daniel Zamfir a declarat că a aflat de la președintele Con-
siliului Concurenței că atunci când barilul de petrol avea
un preț dublu, litrul de combustibil la pompă era mai ieftin
decât este azi. 
"Ce am aflat azi, după audierea președintelui Consiliului
Concurenței:
În 2008 pretul barilului de petrol era 140 de dolari iar
pretul la pompa era 3 lei. In 2018, pretul barilului e 70 de
dolari, deci la jumatate, iar pretul la pompă e 6 lei, adica
dublu!!! Asta în condițiile în care taxarea e la un nivel
scazut fata de media europeana și mai avem și ceva
rezerve de petrol. Cum o fi asta? Am convenit ca în luna
ianuarie sa finalizeze un raport cu privire la eventualele
practici neconcurentiale. I-am solicitat de asemenea sa fi-
nalizeze si raportul cu privire la practici similare în sistemul
financiar bancar", a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

www.dcnews.ro

A doua ediție Bucharest Gaming
Week a luat startul

în 4 decembrie 2018

Primăria Capitalei prin ARCUB în parteneriat cu Asociația
Gaming Week, organizează cea de-a doua ediție a eveni-
mentului Bucharest Gaming Week dedicat industriei de
gaming și pasionaților de jocuri video din România, ce va
avea loc în perioada 4 – 9 decembrie 2018.
După ce primul eveniment a adunat peste 10.000 de
participanți, de la pasionați de esports, gameri dedicați și
dezvoltatori de jocuri din România până la specialiști din
industria de game development, cea de-a doua ediție va
prezenta publicului noile jocuri create în România, oportunități
tentante ale industriei și cele mai tari competiții de esports.
Pe parcursul săptămânii, Bucharest Gaming Week se va
manifesta prin numeroase evenimente conexe, dedicate
industriei dezvoltatoare de jocuri din România, printre
care:

• expoziții de artă care evidențiază talentul și creativitatea
artiștilor români;

• conferințe despre stadiul și oportunitățiile industriei de
game development;

• workshop-uri de game design dedicat liceenilor
bucureșteni;

• competiții în cele mai populare gaming pub-uri din
Capitală.

Evenimentul central va avea loc la Romexpo, în weekendul
8 – 9 decembrie, și va reuni jucătorii pasionați cu cei mai
populari streameri și vloggeri din România, oferindu-le
ocazia de a descoperi proiecte la care lucrează studiourile
de game development din România și de a participa la di-
verse competiții organizate de parteneri.
Mai multe activități surpriză vor fi anunțate pe parcurs, iar
programul complet al evenimentelor din cadrul Bucharest
Gaming Week va fi dezvăluit treptat online/ precum și pe
pagina de Facebook a evenimentului.
Biletele au fost puse în vânzare și pot fi achizițonate de
pe www.arcub.ro, www.bilet.ro, www.entertix.ro și www.myt-
icket.ro precum și din magazinele partenere acestora sau
de la casa de bilete ARCUB din str. Lipscani, nr. 84-90.
Biletele care asigură accesul pentru o singură zi sunt
disponibile la prețul de 25 lei, iar abonamentele valabile
pentru ambele zile pot fi procurate la prețul de 40 lei,
până la data 15 noiembrie.
Începând cu data de 16 noiembrie, prețul biletelor pentru o
singură zi va fi de 35 lei, iar abonamentul va fi de 55 lei.
Bucharest Gaming Week este organizat de Primăria Capitalei
prin ARCUB, în parteneriat cu Asociația Gaming Week.

www.pcnews.ro

Premieră pentru România! 
Ion Țiriac, Nadia Comăneci 

și Simona Halep într-un proiect
legendar de business!

Marți, în jurul orei 12, patinoarul Țiriac-Telekom-Arena era
cel mai glorios loc din România, un loc încărcat de istorie,
zâmbete în trei culori și mult aur.„Cei care se află acum în
stânga mea au strâns mai mult aur decât tot tezaurul pe
care-l mai avem acum în țara asta”, a spus Ion Țiriac la
evenimentul de lansarea a noii săli de gimnastică a Nadiei
Comăneci, GymNadia.
Simona Halep, Ilie Năstase, Camelia Potec, Octavian Bellu,
Mihai Covaliu, Monica Roşu, Marian Drăgulescu, Alina
Dumitru, Marius Urzică, Larisa Iordache, Mihai Leu au fost
doar câţiva dintre sportivii şi antrenorii legendari care au
venit să aplaude şi să susţină iniţiativa celor doi mari am-
basadori ai ţării nostre. Fundaţiile lui Ion Țiriac şi a Nadiei
Comăneci, sprijiniţi şi de Simona Halep, şi-au dat mâna
pentru a pune bazele unei noi săli moderne de gimnastică
pentru copiii de 3-5 ani, dotată cu aparatură şi echipament
aduse din SUA şi care va funcţiona pe model american.

Vizibil emoţionată, Nadia a fost invitată să descopere şi
câteva tablouri care o întruchipau pe ea, copilul minune al
gimnasticii mondiale în ipostaze care i-au trezit amintiri
frumoase. Rolul acestora va fi ca pe viitor să ambiţioneze
micuţii care vor începe să se joace de-a campionii aici.
„Performanţa începe în joacă, poate cu doar 20 de genu-
flexiuni pentru orice copil normal. Dar dacă vrei să ajungi
campion olimpic, atunci trebuie să ajungi să faci 120 în
scurt timp”, a povestit cel mai glorios antrenor pe care l-a
avut vreodată România, Octavian Bellu.
„Un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire.
Cam aşa este şi aici. Un pas foarte mic pentru gimnastică,
dar care poate fi mai târziu unul uriaş”, a adăugat Ion
Țiriac, care a ţinut să precizeze şi că a purtat discuţii cu
noul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu pentru
ca în viitor să pună bazele unor grădiniţe olimpice în toată
ţara. Mai exact copiii ar trebui, de exemplu, să stea o oră
afară şi o oră înăuntru, să înveţe să iubească sportul şi
mişcarea, iar fizicul să devină chiar mai în formă decât
mintea.
Sala GymNadia se află în clădirea în care Ion Țiriac a
construit celebrul său patinoar, unde se antrenează şi
echipa de hochei pe gheaţă de juniori, sponsorizată de
Simona Halep.
„Ion Țiriac mi-a spus într-o zi: Comăneci, uite am un
spaţiu aici pentru tine. Acum nu există nici scări, dar
vreau să faci tu ceva cu el”, a povestit Nadia, care
niciodată nu şi-a uitat ţara şi care a încercat tot timpul să
construiască şi în România ceea ce a reuşit în SUA. Iar
aceasta a construit o sală unde speră să facă primii paşi
viitoarele campioane.

Din păcate, în această perioadă, gimnastica românească
traversează cea mai grea perioadă din istorie, iar această
mică sală, care poate găzdui până la 120 de copii, poate
fi un bun început pentru copiii care îşi doresc să ajungă
să le cânte imnul. Micuţele vor fi antrenate de profesionişti
foarte bine pregătiţi, care ştiu ce înseamnă un succes
olimpic.

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



4 ll 5 decembrie, 2018 Romanian Journal • New York

ACTUALITATE

  
  

  

  

        
        

     

         
          

        
       

        
      

      
         

      

         
       

       
        

       
   

    

          
        

     
      

  

        
       

        
    

       
    

         
    

        
        

        
      
        

          
       

        
         

    

        
         

         
         

        
         
       

            
         
     

         
        

           
           

          
        

        
        

         
       

       
       

    

        
       

        
          
       

      
       

        
          

        
       

       
        
         
      

  

        
    

       
  

          
       

           
            

          
         

      

        
       

        
      

        
        

        
       

       
         

        

       
       

       
      
          

        
        

      
      

         
         

          
         

          
          

           
         

       
           

         

          
        

        
        

          
       

        

        
 

          
  

          
 

       

  
        

  

         
         

          
       

  

        
 

Director şi Fondator
Vasile Bădăluţă

Grafică şi Layout:
A Plus Turnkey Systems, Inc.
www.romanianmall.com

ROMÂNIA:
ŞTIRI de ultima oră din massmedia
românească. Mulţumim colegilor ziarişti.

Notă:
Redacţia nu-şi asumă răspunderea celor

afirmate de semnatarii articolelor,
scrisorilor, anunţurilor publicitare sau
drepturilor la replică.

Sunt plătiţi numai colaboratorii care au
contract încheiat cu redacţia noastră.
Manuscrisele nu se înapoiază.

Nimic nu poate fi reprodus în întregime sau
parţial fără permisiunea prealabilă a editorului.
Nothing may be reproduced in whole or in part
without written permission from the publisher.

All artwork, layout, design and original slogans
remain the sole property of the publisher.

Pentru reclame sau anunţuri contactaţi-ne
la:

Tel: 718 482-9588
Tel: 646 322-3677

www.romanianjournal.us
E-mail:

editor@romanianjournal.us

Sau scrieţi-ne pe adresa:
Romanian Journal
PO Box 4009
Sunnyside NY 11104

Romanian JournalREACȚIE DURĂ A 
AMBASADORULUI ROMâNIEI LA
BERLIN, fAȚĂ DE AGENȚIA DPA

CARE A SCRIS CĂ ROMâNIA
„A ANExAT” TRANSILvANIA:

Dacă actul din 1 decem-
brie 1918 este echiva-
lent cu Anschluss-ul
Austriei de Hitler din
1938, atunci trăim în
lumi diferite

Ambasadorul României în
Germania, Emil Hurez -
eanu, a trimis o scrisoare

către președintele agen ției de presă Deutschee Presse
Agentur (DPA), în care a solicitat corectarea informațiilor
conform cărora, la 1 Decembrie, România a „sărbătorit 100
de ani de la anexarea unei părți din Ungaria”. Textul
scrisorii remise de ambasadorul României în Germania,
Emil Hurezeanu, directorului DPA, Sven Gosmann.
„Stimate domnule Gosmann,
Cu consternare am luat la cunoștință despre informarea
Dvd. legată de Ziua Națională a României din data de 1
decembrie 2018, preluată de ZDF.
Formularea tendențioasă, deja din menționarea cuvântului
„anexare” în titlul articolului, este regretabilă și indică o
cunoaștere cel puțin deficitară a istoriei.
În data de 1 decembrie 1918 a avut loc la Alba Iulia Marea
Adunare Națională, unde au participat 100.000 de persoane
și s-a hotărât Unirea provinciilor istorice, cu participarea
tuturor partidelor, tuturor confesiunilor religioase, tuturor
stărilor sociale. Documentul adoptat atunci, Proclamația
de la Alba Iulia, a fost semnată mai întâi de reprezentanți
ai minorității germane din Transilvania și Bucovina.
Dacă actul din 1 decembrie 1918, bazat pe principiul
autodeterminării și al votului democratic al majorității, re-
cunoscut prin tratatele de pace de la Versailles (1919) și
Trianon (1920) este echivalent cu Anschluss-ul Austriei
de Hitler din 1938, atunci înseamnă că eu, ambasadorul
României, țară membru UE și NATO, în 2018 și Dvs.,
director general al DPA în Germania, țară-membru UE și
NATO, în 2018, trăim în lumi și momente istorice complet
diferite.
Dacă acest lucru înseamnă pentru Dvs. anexare, atunci
întreaga arhitectură geopolitică, de după Primul Război
Mondial, reprezintă doar o serie de anexări.
Cer în mod ferm repararea acestei grave erori de interpretare
a istoriei.
Cu salutări cordiale,
Emil Hurezeanu”

Știrea inițială
Un articol publicat de Deutsche Presse Agentur (DPA) și
preluat de una dintre cele mai mari televiziuni din Germania,
ZDF, scrie că România a aniversat la 1 Decembrie 100 de
ani de la momentul în care a anexat o parte din Ungaria.
„România sărbătorește 100 de ani, aniversare a anexării
fostei provincii maghiare a Transilvaniei. Cu acest câștig
teritorial, de la prăbușirea Austro-Ungariei, după Primul
Război Mondial, România și-a mărit teritoriul cu aproximativ
o treime”, apare pe siteul televiziunii ZDF.

„Pe 1 Decembrie, Agenția oficială de presă germană
spunea că România sărbătorește 100 de ani de la anexarea
Transilvaniei, provincie maghiară. Este un articol. Îl puteți
găsi, îl am. Avem textul și în germană. România sărbătorește
a 100 aniversare a anexării fostei provincii maghiare a
Transilvaniei. Cu acest câștig teritorial de la prăbușirea
Austro-Ungariei, după Primul Război Mondial, România
și-a mărit teritoriul cu aproximativ o treime”, a declarat
duminică seara europarlamentarul Norica Nicolei, în emi-
siunea Sinteza Zilei, la Antena3,  citând din articol.

www.activenews.ro

Presa germană, modific<
articolUl desPre românia

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat gestul
televiziunii germane ZDF de a modifica știrea preluată de
la Deutsche Presse Agentur (DPA), în care se preciza că,
la 1 decembrie, românii sărbătoresc anexarea unei părți a
Ungariei. Cuvântul ”anexare” a fost schimbat cu termenul
”aderare”.

"Faţă de anexare, ce să mai spunem? Bine că au făcut şi
atât. Este un fapt pozitiv, că puteau să nu o facă.
Îngrijorătoare este puţina cunoaştere de către partenerii
europeni importanţi a realităţilor din România. Apoi ne
mirăm de ce, în mod aberant, se votează o rezoluţie
împotriva ţării noastre, în Parlamentul European. Nu se
cunosc aspecte. Cred că Guvernul PSD trebuie să
investească mai mult în translatori, ca să traducă ştirile în
limbi de circulaţie internaţională, pentru a cunoaște mai
bine România", a comentat analistul politic Bogdan Chirieac.
Cât depsre lipsa de reacţie a preşedintelui Klaus Iohannis
faţă de eroarea din presa germană, având în vedere
relaţia bună pe care o are cu Angela Merkel, analistul a
mai spus: "Acum, ce vreţi să vă spun, că dânsul poate
este de acord cu chestia asta? Nu cred că e de acord.
Lipsa sa de implicare, de reacţie nu rezultă doar în
chestiunile fierbinţi ale politicii româneşti, ci şi la nivel
internaţional şi, din această cauză, nu a reacţionat. Putea
reacţiona în nenumărate feluri şi cu mare credibilitate.
Dânsul, ca minoritar german, putea să spună foarte exact
cum au stat lucrurile. După un an de zile, în care s-a
celebrat Centenarul în toate felurile, Germania nu ştie care
este adevărul? Totuşi, orice aţi spune, DPA este principala
agenţie de presă a Germaniei, e de nivel Reuters, France
Presse, Associated Press. Aici jucăm, în această zonă. Nu
este vorba despre o agenţie minusculă din Letonia".

www.dcnews.ro
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ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Ast~zi 5 decembrie 2018, Comemor~m un an de 
la trecerea \n nefiin]~ a ultimului Rege al 
Rom^niei Mihai I. Dumnezeu s~-l ierte!

* PSD nu mai are majoritatea în Camera Deputaţilor,
deoarece 4 membri ai Camerei au trecut în Partidul
„Pro România” al lui Victor Ponta.

* De la 1 ianuarie 2019, salariul minim pe economie
va fi de 2.080 lei. Dar oare cât va urca inflaţia?

* Din 2019, Bulgaria va intra în Spaţiul Schengen. E
ruşinos că România este propusă abia pentru anul
2024.

* În ciuda scandalurilor şi controverselor, la 1 ianuarie
2019, ţara noastră va prelua preşedinţia Consiliului
Europei.

* Preşedintele Senatului, Călin P. Tăriceanu, este
acuzat de DNA că a primit mită, în 2016, de
800.000 euro, de la o companie străină.

* Elena Udrea şi Elena Bica rămân în arest preventiv
în Costa Rica până la finalizarea procedurii de
extrădare.

* În Bucureşti, la evenimentele organizate cu ocazia
Zilei Naţionale şi a Centenarului, nu a participat Ion
Iliescu, dar în tribuna oficială au fost ceilalţi
preşedinţi post-decembrişti: Emil Constantinescu,
Traian Băsescu şi Klaus Iohannis.

* Un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs
vineri în Alaska. Autorităţile au emis o alertă de
tsunami. Seismul a provocat pagube imense:
şosele surpate, clădiri afectate în zona din
apropierea oraşului Anchorage.

* Vineri, de Sf.Andrei, în Bucureşti au fost aprinse
luminiţele festive care au vestit începutul oficial al
Sărbătorilor de Iarnă. Tot vineri a fost deschis Târgul
de Crăciun din Piaţa Constituţiei.

* Banca Naţională a României (BNR) emite o
Bancnotă Aniversară pentru colecţionare, bancnotă
dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire
înfăptuită la 1 Decembrie 1918.

*Incidentul naval din Marea Neagră s-a soldat cu cap-
turarea de către Rusia a militarilor ucraineni. Ei au
fost plasaţi în arest preventiv pentru 60 de zile.
Rusia intenţionează să construiască o nouă staţie
radar de averizare în cazul unui atac cu rachete.

* John Allen Chau, un tânăr american (27 ani) s-a dus
în Insula Santinelei de Nord din Golful Bengal,
având ca scop să-i creştineze pe membrii unui trib
de acolo. Rezultatul: omul a fost ucis cu săgeţi de
câţiva membri ai acestui trib.

* Un fost militar din Guatemala (Santos Lopez Alonzo)
a fost condamnat la 5.160 de ani de închisoare pen-
tru participare la un masacru comis de armată la în-
ceputul anilor 1980 în oraşul Dos Erres. El a fost
condamnat la 30 de ani închisoare pentru crime îm-
potriva umanităţii şi la câte 30 de ani de închisoare
pentru cele 171 de persoane ucise. Mică pedeapsă!

* TVR a dat un milion de euro pe recitalurile de la Fes-
tivalul „Cerbul de Aur”. Mulţi artişti care au cântat în
cadrul festivalului au primit sume fabuloase.

* În anul 2008, Sorina (care locuia în Bucureşti) s-a
căsătorit cu irakianul Al Fatahi (care locuia în Norve-
gia). Se vedeau o dată pe an, vara, timp de o lună.
Ultima oară el a omorât-o cu 10 lovituri de cuţit şi 5
gloanţe.

* O femeie (64 de ani) a fost încătuşată în Capitală,
într-o biserică din sectorul 3. Oamenii legii au prins-
o când fura din buzunarele enoriaşilor. Hoaţa se afla
mai de mult în atenţia credincioşilor şi a poliţiştilor.
Se vede că aceasta a crezut că Dumnezeu îi va
ierta păcatul fiindcă l-a făcut în Casa Domnului.

* În cadrul şedinţei solemne cu ocazia Centenarului,
preşedintele Klaus Iohannis a criticat dur PSD-ul şi
pe liderul Liviu Dragnea. 

* În urma autopsiei, specialiştii de la Institutul Naţional
de Medicină Legală „Mina Minovici” au stabilit că
actriţa Stela Popescu a murit din cauza unui acci-
dent vascular cerebral. A trecut un  an de când s-a
stins această stea a teatrului românesc. Buna sa
prietenă de-o viaţă, actriţa Veronica Strugaru din
New York, continuă să-i facă cu drag pomenire
Steluţei.

* În apropierea unei uzine chimice din nordul Chinei,
50 de camioane au sărit în aer în urma unei explozii
urmate de un incendiu. Cel puţin 22 de persoane
au fost ucise şi alte 22 sunt rănite.

* Celebrul actor francez Gerard Depardieu (69 ani)
este acuzat de viol şi de agresiuni sexuale asupra
mai multor tinere. În prezent el se află în mijlocul
unei anchete severe. După mine, trebuie felicitat
pentru tinereţea lui...

* Şase bebeluşi au fost infectaţi cu superbacterii la
Maternitatea Giuleşti. Conducerea spitalului spune
că bacteriile nu sunt din maternitate fiindcă puteau
fi luate oriunde.

* Un fost boxer american, Samuel Little (78 de ani) se
află închis într-un penitenciar din Ector (Texas). Se
credea că acesta a ucis 30 de femei, dar nu de mult
el a mărturisit că a omorât 90 de femei în 35 de ani.
Dacă se dovedeşte că e aşa, Samuel Little va fi de-
clarat cel mai sângeros  criminal în serie din istoria
Statelor Unite. Criminal nebun sau... nebun crimi-
nal!

* Joi, la Catedrala Mântuirii Neamului, circa 500 de
credincioşi au rupt cordoanele de jandarmi şi au
forţat intrarea în altarul lăcaşului de cult. Ultima zi
de vizitare a altarului a fost duminică.

* Din cauza problemelor tot mai mari de sănătate,
îndrăgitul actor Alexandru Arşinel (79 de ani) a decis
să renunţe la activitatea de manager al Teatrului de
Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti şi la în-
treaga activitate de actor. Dragă Alex, acum putem
face noi doi, din nou, un turneu în America, al
şaptelea! Dureros că nu o mai ai parteneră pe
Stela.

* Din cauza stării avansate de degradare, Podul
Constanţa din Bucureşti riscă să se prăbuşească şi
să provoace o mare tragedie. În ciuda solicitărilor
de consolidare venite din partea Primăriei Sectoru-
lui 3 şi a Primăriei Capitalei, nu s-a luat încă nicio
măsură.

* Cercetătorii seismologi nu ştiu care este cauza pen-
tru care în luna noiembrie au avut loc multe
cutremure la nivel planetar: Franţa, Africa, Mada-
gascar, etc. Oamenii de ştiinţă studiază fenomenul
şi li se pare că aceste cutremure au fost provocate
de un meteorit sau de erupţia în adâncime a unui
vulcan.

* Un bărbat a povestit pe Reddit că, într-o seară, beat
fiind şi intrând în camera de hotel rezervată, a în-
ceput să facă sex cu soţia lui. La un moment dat,
şi-a dat seama că, în realitate, era în pat cu sora
geamănă a soţiei, beată şi ea. El a sărit ca ars din
pat, exact în momentul în care intrase pe uşă soţia.
I-a trebui mult timp bărbatului să-şi convingă con-
soarta că a fost aşa de beat, încât nu a realizat cu
cine face sex. Oare cumnăţica cu cine oare l-o fi
confundat?

* În Buşteni, două ursoaice cu pui au defilat prin oraş.
Tot ieri, în Braşov, un urs voinic s-a prezentat
dimineaţa la un mall să facă degustări. Cum mag-
azinul era închis, Moş Martin a luat-o la plimbare
pe străzi. Faptul că cei care fugeau de el au lăsat
urme ruşinoase, de frică, săracul urs aluneca ades.

UMOR
CULMEA...
Culmea agriculturii: să ari Calea Victoriei cu boi din

Guvern.

Culmea căsătoriei: să ceri mâna fetei şi să primeşti
piciorul tatălui.

Culmea sportului: să fugi de unul singur şi să fii clasat
pe locul doi.

Culmea cruzimii: să baţi un căţel de usturoi, iar el să
te muşte.

Culmea politeţii: să stai în picioare într-un autobuz
gol.

***

CUVINTE ÎNŢELEPTE 
Înţeleptul nu spune întotdeauna ce ştie, iar prostul nu

ştie ce spune.
***

Să nu-i spui prietenului secretele tale fiindcă şi el are
un prieten căruia îi va spune ce i-ai spus tu.

***
De foarte multe ori, din dragostea pe care o ai pentru

frumuseţea trandafirului, devii sclavul a mii de spini
care te înţeapă.

***
Ochiul omului este o fereastră care se deschide spre

tainele inimii.
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Lovitură! Personaj cheie absent
de la Bruxelles

Miercuri, Viorica Dăncilă şi membrii Cabinetului vor participa
la reuniunea comună a Guvernului României şi a Comisiei
Europene. Dăncilă în perioada 4-5 decembrie, la o vizită
de lucru la Bruxelles, unde are loc reuniunea comună a
Guvernului României și a Comisiei Europene.

Șefa Executivului este însoţită de întreg Cabinetul de
miniştri, cu excepţia unuia singur.
De la acest eveniment lipseşte ministrul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, după ce Paul Stănescu
a demisionat, iar preşedintele Klaus Iohannis a amânat,
neconstituţional, numirea Liei Olguţa Vasilescu în această
funcţie.
Din partea Ministerului Transporturilor, la întâlnire participă
ministrul-demisionar Lucian Șova.
Marţi, premierul Dăncilă a declarat, la România TV, că,
prin faptul că din delegaţia României lipseşte ministrul
Dezoltării, ţara noastră este mai vulnerabilă în faţa mai-
marilor europeni.
Paul Stănescu a demisionat din funcţiile pe care le ocupa
în Guvernul Dăncilă, vicepremier şi ministru al Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.

www.capital.ro
Legea Educației, modificată:

violenţa psihologică – bullying în
şcoli, aspru pedepsită

Legea Educaţiei a fost modificată şi adoptată de Senat,
după ce deputații PSD Petre Florin Manole și Andrei Pop
au iniţiat proiectul prin care să fie interzisă violenţa
psihologică, denumită şi „bullying” în şcoli.
În noua Lege a Educaţiei se arată acum că ”în unităţile de
învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării
profesionale sunt interzise comportamentele care constau
în violenţa psihologică – bullying”.
Noua Lege a Educaţiei a fost votată în unanimitate în
Senat, iar de acum va avea o secţiune care prevede pre-
venirea bullying-ului, precum şi asistenţa psihologică şi
informarea personalului didactic. Odată ce legea anti-
bullying va intra în vigoare, vor urma şi pedepse cât mai
drastice şi între timp cadrele didactice vor urma cursuri
unde vor putea învăţa cum să depisteze şi cum să
combată acest fenomen de bullying.
Deputaţii PSD care au iniţiat acest proiect legislativ sunt
Andrei Pop, secretar al Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci, şi Petre-Florin Manole, din Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
Ce este bullying-ul
Prin definiţie, bullying-ul este seria de acțiuni „fizice,
verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context
social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică
un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea
demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva
unei persoane sau grup”. În urma unor studii de specialitate,
s-a stabilit că un procent uriaş, de 50% dintre elevi, se
simt în pericol din punct de vedere fizic şi psihic atunci
când se află la şcoală.

Mai mult, România ocupă locul trei în topul ţărilor afectate
de acest fenomen în şcoli. La copiii care cad victime
acestui timp de violenţă se manifestă dispariţia încrederii
în sine, scăderea randamentului şcolar, abandonarea
studiilor sau, mai grav, depresii.

fanatik.ro

Modificările aduse Codului de
Procedură Penală: Inculpatul nu

poate asista la audierea victimei.
Sintagma „probe sau indicii

temeinice”, reformulată
Comisia privind Legile Justiţiei a adoptat, marţi, raport fa-
vorabil cu amendamente la Codul de Procedură Penală.
Printre modificările efectuate se numără şi eliminarea
posibilitatea ca suspectul sau inculpatul să asiste la
audierea victimei şi reformularea sintagmei "probe sau
indicii temeinice".
În şedinţa de marţi, Comisia specială a modificat Codul
de procedură penală, reexaminarea venind în urma deciziei
CCR. Membrii forului legislativ au adoptat raport de
admitere cu amendamente la proiectul de lege, cu 10
voturi "pentru" şi cinci "împotrivă".
La finalul şedinţei de marţi a Comisiei, preşedintele forului
legislativ, Florin Iordache, a anunţat că raportul privind
modificarea Codului de Procedură Penală va fi votat
săptămâna viitoare de către Senat, urmând ca peste
două săptămâni să fie adoptat de Camera Deputaţilor, for
decizional pentru proiectul de lege.
Astfel, în reuniunea de marţi a Comisiei speciale, parla-
mentarii au decis eliminarea din Codul de Procedură
Penală a sintagmei "probe sau indicii temeinice" cu privire
la condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare a
acţiunii penale. Astfel, membrii Comisiei au decis revenirea
la forma în vigoare, respectiv la formularea "suspiciune
rezonabilă".
Varianta propusă de Parlament, înaintea deciziei CCR,
era: "(1) Ori de câte ori există probe sau indicii temeinice
cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, sunt obligate să
întocmească un proces-verbal despre împrejurările con-
statate".
Forma în vigoare la care a revenit Comisia este "(1) Ori
de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la
săvârşirea unei infracţiuni, sunt obligate să întocmească
un proces-verbal despre împrejurările constatate".
Totodată, printr-un alt amendament a fost eliminată
sintagma "probe şi indicii temeinice" cu privire la condiţiile
de punere în mişcare sau de exercitare a acţiunii penale
care a fost introdusă în Parlament şi asupra căreia s-a
pronunţat CCR.
"Articolul 15 Condiţiile de punere în mişcare sau de
exercitare a acţiunii penale. Acţiunea penală se pune în
mişcare şi se exercită când există probe din care să
rezulte că o anumită persoană a săvârşit fapta şi nu
există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau ex-
ercitarea acesteia", prevede amendamentul votat, marţi,
de membrii comisiei.
Parlamentul a adoptat, iniţial, la propunerea Ministerului
Justiţiei, introducerea sintagmei „probe şi indicii temeinice”
cu privire la condiţiile de punere în mişcare sau de
exercitare a acţiunii penale.
"Articolul 15 Condiţiile de punere în mişcare sau de
exercitare a acţiunii penale Acţiunea penală se pune în
mişcare şi se exercită când există probe din care rezultă
indicii temeinice că o persoană a săvârşit o infracţiune şi
nu există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau
exercitarea acesteia", prevede forma amandamentului
adoptat de Parlament.
În forma în vigoare a legii, formularea este "presupunere
rezonabilă" privind condiţiile de punere în mişcare sau de
exercitare a acţiunii penale.
"Articolul 15 Condiţiile de punere în mişcare sau de exercitare
a acţiunii penale Acţiunea penală se pune în mişcare şi se
exercită când există probe din care rezultă presupunerea
rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune şi nu
există cazuri care împiedică punerea în mişcare sau
exercitarea acesteia", prevede textul legii în vigoare.
De asemenea, la articolul 77 care vizează "Suspectul"
aleşii au decis revenirea la forma în vigoare a actului nor-
mativ.

Formularea iniţială a acestui articol era: "Persoana cu
privire la care, din probele sau indiciile temeinice existente
în cauză, rezultă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea
penală se numeşte suspect".
În forma în vigoare a Codului de Procedură Penală, articolul
77 prevede: "Persoana cu privire la care, din datele şi
probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că
a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte
suspect". Totodată, la articolul 92 membrii Comisiei speciale
au decis eliminarea posibilităţii ca suspectul sau inculpatul
să asiste la audierea martorilor sau victimelor.
Prin urmare, în urma amedamentului adoptat de forul leg-
islativ, articolul 92 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
"Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie
încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire
penală. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică,
fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace. În cazul în
care martorii sau subiecţii procesuali consideră că au
motive de temere în legătură cu aceste împrejurări pot
solicita, potrivit legii, procurorului sau judecătorului statut
de persoană ameninţată sau protejată, după caz, atât în
faza de urmărire penală cât şi de judecată".
De asemenea, potrivit articolului 171¹, referitor la probe
reformulat în Comisia privind Legile Justiţiei, "obiectele,
înscrisurile sau datele informatice predate sau ridicate
silit vor fi folosite ca mijloace de probă numai în cauza în
care s-a dispus, prin ordonanţă a procurorului sau încheiere
a instanţei, predarea şi, respectiv, ridicarea silită a acestora.
În măsura în care se constată că obiectele, înscrisurile
sau datele informatice predate sau ridicate silit, după caz,
nu au legătură cu cauza în care au fost solicitate, vor fi
restituite persoanelor fizice sau juridice din posesia cărora
au fost ridicate în termen de maxim 2 luni de la predare,
respectiv, ridicare silită".
În legătură cu modificarea articolului 171, la finalul şedinţei
Comisiei speciale, preşedintele forului Florin Iordache a
fost întrebat ce se va întâmplă cu probele obţinute în
timpul percheziţiilor, iar acesta a răspuns: "Tocmai am
modificat şi acel articol 171. Am demonstrat că în timpul
unei percheziţii se găsesc şi alte probe fără îndoială pot fi
folosite. am adus în discuţie şi alte articole care sunt. Cu
toţii ne dorim în niciun caz să îngreunăm ancheta Parchetului
şi ne-am dorit cu toţii şi putere şi opoziţie, că au fost şi
amendamente de la opoziţie acceptate, dar ne-am dorit
cu toţii nişte prevederi mai clare astfkle încât să nu mai fie
oameni nevinovaţi în instanţă pe nişte prevederi neclare".
Referitor la articolul care vizează redactarea şi semnarea
hotărârii judecătorii au fost modificate două alineate.
"La articolul 406, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
(2) Hotărârea se redactează de unul dintre judecătorii
care au participat la soluţionarea cauzei în fond şi la
dezbateri, în termenul prevăzut de lege, şi se semnează
exclusiv de către membrii completului şi de grefier.
(4) În caz de împiedicare a vreunuia dintre membrii completului
de judecată de a semna hotărârea, se va proceda astfel:
a) în cazul hotărârii pronunţate la judecarea cauzei în fond,

de către judecător unic, aceasta nu se va putea semna
de niciun alt judecător. În caz de încălcare sunt incidente
prevederile art. 281 alin. (1) lit. m);

b) în cazul hotărârii pronunţate în compunere colegială, în
caz de împiedicare a vreunuia dintre membrii comple-
tului de judecată de a semna hotărârea, aceasta va fi
semnată, în locul celui aflat în imposibilitate, de către
preşedintele completului. Dacă preşedintele completului
este cel împiedicat a semna, hotărârea se semnează de
către un membru al completului care a participat la
soluţionarea cauzei în fond şi la dezbateri, în ordinea
înscrisă pe lista de şedinţă, prin culisare;

c) în cazul reglementat la lit. b) nu poate fi suplinită mai
mult de o semnătură în cazul completului colegial com-
pus din 3 judecători, respectiv două semnături, în cazul
completului colegial compus din 5 judecători;

d) împiedicarea mai multor judecători de a semna decât
limita prevăzută la lit. c) face incidente dispoziţiile art.
281 alin. (1) lit. m);

e) dacă împiedicarea îl priveşte pe grefierul de şeinţă,
hotărârea se semnează de către grefierul şef sau de
către un alt grefier desemnat de preşedintele instanţei.

În plus a fost introdus un nou alineat, la articolul 406, care
prevede că: "Sunt considerate cazuri de împiedicare:
decesul, imposibilitatea exercitării funcţiei pe o durată
mai mare de 3 luni, pensionarea".        www.mediafax.ro
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catedrala m^ntuirii neamului, 
la ro[u, a fost sfin]it~: 

un eveniment destinat mai 
marilor zilei, cu mul]umiri pentru

ajutorul de care mai e nevoie
Catedrala Mantuirii Neamului din Bucuresti, constructie
aflata la rosu, a fost sfintita, duminica, in 25 noiembrie,
in cadrul unui eveniment la care au participat mii de
credinciosi din intreaga tara, oficialitati si invitati de
peste hotare. In timpul slujbei, in catedrala au avut
acces doar mai marii zilei. Credinciosii obisnuiti au
stat ore intregi in frig, in spatele gardurilor de protectie
ridicate de Jandarmerie si au vazut evenimentul pe
ecrane mari instalate in afara catedralei.

Catedrala urmeaza sa fie finalizata abia in 2024, iar
in clipa de fata, constructia nu a fost inca receptionata
si nu are autorizatie de la ISU, astfel ca intregul
eveniment s-a desfasurat "pe raspunderea propri-
etarului", adica a bisericii.
Presedintele Klaus Iohannis nu a participat la eveni-
ment.
Evenimentul a suscitat un mare interes, dar si con-
troverse, in conditiile in care "este ilegala punerea in
functiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la
care nu s-a facut receptia si pentru care nu a fost
obtinuta autorizatia de incendiu, potrivit legii 307/2006",
conform ISU Bucuresti-Ilfov.
De altfel, constructorul catedralei a primit chiar in
vinerea de dinainte de inaugurare o amenda de
10.000 de lei pentru "incalcarea normelor de securitate
la incendiu aplicabile la organizarea de santier pentru
acest obiectiv".
"Cu ajutorul lui Dumnezeu, am sfintit altarul acestei
catedrale numita a Mantuirii Neamului, sau Catedrala
Nationala. Dam slava lui Dumnezeu si multumim
tuturor celor care ne-au ajutat si care ne vor ajuta in
continuare. 

Pentru, ca asa cum se vede, mai sunt unele lucrari
pentru terminarea turlei pantocrator, turlei centrale,
iar dupa aceea urmeaza pictarea bisericii in mozaic.
Speram ca peste trei ani sa revenim la sfintirea
picturii in aceasta catedrala", a spus patriarhul, dupa
citirea Actului de sfintire, informeaza Agerpres.

Patriarhul a anuntat ca, dupa Sfanta Liturghie, pana
joi, "toti credinciosii ortodocsi, barbati si femei, vor
putea intra in Sfantul Altar, sarutand Sfanta Evanghelie,
Sfanta Cruce si Sfanta Masa si cerand ajutorul lui
Dumnezeu pentru oferirea dorintelor de bine".
Pana la ora 13:00 au avut nevoie de ingrijiri medicale
63 de persoane, dintre care 3 au fost transportate la
spital, informeaza ISU.
...mii de romani au stat ore intregi in frig, in afara
cladirii, iar unii dintre ei au avut nevoie de paturi
impartite de pompieri, ca sa nu inghete.
In public sunt inclusiv parinti care si-au adus copiii
mici la impartasanie si care au stat ore intregi in frig
asteptand sa intre. Asta desi ISU avertizase: "nu ex-
puneti copiii cu varste mici la temperaturi scazute
pentru perioade lungi de timp".
Politicienii si ceilalti oficiali care au primit invitatii la
eveniment au stat in tot acest timp inauntru, astfel ca
nu au avut nicio problema, iar pentru deplasare au
apelat la coloane oficiale, desi statutul legal al eveni-
mentului pare sa fie ilegal.
La slujba a participat si premierul Viorica Dancila. In-
trebata ce inseamna realizarea acestui proiect,
premierul a raspuns: "Realizarea romanilor si a Ro-
maniei, un proiect, un monument cu care ne putem
mandri. Si cred ca aceasta mandrie nu este a mea
ca si prim-ministru, este mandria pe care trebuie sa
o poarte in suflet orice roman", potrivit Agerpres.
Patriarhul Daniel le-a multumit tuturor participantilor
si le-a transmis celor care nu mai pot indura frigul sa
se retraga si sa revina mai tarziu.
Premierul Viorica Dancila, care a participat la slujba,
a fost vazuta iesind din catedrala.

ISU transmite ca 45 de oameni au avut nevoie de
ingrijiri in primele ore ale diminetii, iar doi au ajuns la
spital.
Un incident socant s-a produs in apropierea catedralei,
unde un preot nemultumit si-a dat foc in semn de
protest, dupa ce a facut declaratii de presa. Barbatul
a dat foc jachetei pe care o purta, dar pe care si-a
dat-o jos imediat si nu a patit nimic. A fost preluat de
jandarmi si a refuzat sa mearga la spital.
Aproximativ 20.000 de oameni au venit sa stea in frig
si ceata, in spatele unor garduri puse de jandarmi.
Usile catedralei sunt inchise si nu intra decat cine
are invitatie speciala. Oamenii de rand vor intra in
catedrala abia dupa terminarea slujbei.
Unei femei i s-a facut rau si a fost luata de ambulan-
ta.

Grupuri de oameni incep sa plece. Au venit de
dimineata si au stat deja multe ore in frig, dar nu au
reusit sa vada mare lucru.
In jurul orei 09:30 erau deja adunati la slujba circa
15.000 de persoane, informeaza corespondentul
Ziare.com de la fata locului.

De la ora 09:00 a inceput slujba de Sfintire a Altarului
Catedralei Nationale, oficiata de Patriarhul Daniel si
de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

ziare.com

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
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Bucovina şi reunirea
de Gabriel Gherasim

continuarea din edi]ia trecut~

Conform datelor recen să -
mântului din 29 decembrie
1930, în cele cinci judeţe bu-
covinene (Cernăuţi, Storojineţ,
Rădăuţi, Suceava şi Câmpu-
lung) locuiau 75.533 germani
(8,8%), pe când numărul româ -
ni lor era de 379.691 (41,01%),
al ucrainenilor – de 236.130
(27,7%), al polonilor – de
44.254 (5,4%), al evreilor –
de 92.492 (10,81%), al un-
gurilor – 11.881 (1,4%), al
ruşilor – de 7.948 (0,9%), al
ţiganilor – de 2.164 (0,3%)
etc. Reiese că populaţia ger-
mane, mai numeroasă în

judeţele Cernăuţi (19.586), Câmpulung (19.109) şi Rădăuţi (10.291),
alcătuia doar 8,8 la sută din întreaga populaţie a Bucovinei. Însă
nici elementul ucrainean nu era ponderabil (doar 27,7 la sută), ca
Bucovina să devină obiect de revizionism. În nota ultimativă din 26
iunie 1940 a Guvernului Sovietic către Guvernul Român, se reliefa:
„Guvernul Sovietic consideră că chestiunea întoarcerii Basarabiei
este legată în mod organic de chestiunea transmiterii de către
URSS a acelei părţi a Bucovinei, a cărei populaţie este legată în
marea sa majoritate cu Ucraina Sovietică prin comunitatea soartei
istorice, cât şi prin comunitatea de limbă şi compoziţie naţională”.
Primind acea notă ultimativă, Guvernul de la Bucureşti a dispus
retragerea armatei şi a autorităţilor civile nu numai din Basarabia,
ci şi din nordul Bucovinei, după o hartă anexată de către Comisariatul
Poporului pentru Afacerile Externe de la Moscova. În ziua de 28
iunie 1940, trupele sovietice au ocupat în întregime judeţele
Cernăuţi şi Storojineţ, precum şi o mare parte dintr-un alt judeţ bu-
covinean – Rădăuţi. Însă, din structura demografică a acestor
judeţe reieşea că Kremlinul, revendicându-le, a făcut uz de fals în
nota sa ultimativă remisă Guvernului de la Bucureşti. Populaţia
acestor judeţe nu era curat ucraineană. În judeţul Cernăuţi, de
pildă, numărul ucrainenilor era de 136.380, iar cel al românilor –
de numai 78.589. Dacă adăugăm la acest număr pe cel al
germanilor, evreilor, polonilor, ungurilor, cehilor, slovacilor, lipovenilor,
bulgarilor, sârbo-croaţilor, turcilor şi al ţiganilor trăitori atunci în
judeţ, vom obţine cifra de 170.544. Deci, populaţia ucraineană a
judeţului chiar şi cu zece ani înainte de anexarea lui de către
URSS nu era majoritară în comparaţie cu celelalte naţionalităţi.
Un tablou similar ni-l oferă şi structura de atunci a populaţiei din
judeţul Storojineţ. Numărul ucrainenilor era de 77.382, al românilor
– de 57.595; aici mai locuiau 15.322 de evrei, 8.990 de germani şi
8.489 de poloni. Referitor la judeţul Rădăuţi, situaţia era cu totul
alta: ucrainenii nu depăşeau cifra de 14.000, pe când românii erau
în număr de 89.002. Vezi: Dumitru Covalciuc. Românii nord-
bucovineni în exilul totalitarismului sovietic // „Ţara Fagilor“. –
Cernăuţi – Târgu-Mureş, 2003. – P. 63-64.
4) Maiorul care a salvat Putna din mâinile sovieticilor: „De aici nu

ne mai retragem! Peste Putna nu se trece!
Maiorul Valeriu Carp este eroul care a oprit înaintarea soldaţilor
sovietici pe teritoriul României, ce tocmai pierduse nordul Bucovinei
şi Basarabia. Acesta a luat de unul singur decizia de a le ordona
soldaţilor din batalionul pe care îl conducea să se oprească din re-
tragere şi să stăvilească înaintarea armatei sovietice care nu
respecta prevederile Pactului Ribbentrop – Molotov şi ajunsese în
apropiere de Putna.
La data de 23 august 1939, Germania lui Hitler şi Uniunea
Sovietică a lui Stalin au semnat un tratat de neagresiune, pact ce
a rămas cunoscut în istorie ca şi Pactul Ribbentrop – Molotov.
Astfel, cele două ţări şi-au împărţit practic Europa, Germania ad-
judecându-şi partea occidentală şi centrală a continentului, în timp
ce URSS-ul s-a ales cu partea central – răsăriteană a Europei. În
urma acestui pact, România a pierdut nordul Bucovinei şi Basarabia
în favoarea Uniunii Sovietice. Românii au primit două ultimate
pentru a-şi retrage armata de pe aceste teritorii, astfel că regele
Carol al II-lea a cedat presiunii şi a dispus ca soldaţii români să
părăsească teritoriile pierdute. Sovieticii au hărţuit armata română
care se retrăgea din nordul Bucovinei, încercând să-i provoace pe
soldaţii ce au fost nevoiţi să renunţe fără luptă la pământurile ţării
lor. „Armata Roşie” nu a respectat noua frontieră impusă şi a
pătruns pe teritoriul României, îndreptându-se spre Putna şi
Suceava, localităţile de suflet ale domnitorului Ştefan cel Mare. Nu
se va şti niciodată unde aveau să se oprească soldaţii sovietici
dacă nu exista un erou, care să-i oprească, respectiv maiorul
Valeriu Carp. Comandantul Batalionului 3 din Regimentul 16
Infanterie al Diviziei 7.

Valeriu Carp, a îndrăznit să ia decizii din proprie iniţiativă şi din
cauză că regele şi guvernul nu au avut curajul să încerce oprirea
„avalanşei” sovietice, maiorul Carp le-a ordonat soldaţilor aflaţi în
batalionul său să se oprească din retragere, pentru a stăvili
înaintarea armatei sovietice. 
“De aici nu ne mai retragem! Peste Putna nu se trece! Mergeţi la
unităţi, organizaţi-vă poziţii de apărare şi, dacă ruşii mai înaintează
un pas, din ordinul meu şi pe a mea răspundere, deschideţi focul”,
le-a ordonat maiorul Valeriu Carp ofiţerilor din batalionul său.
Pentru ca lucrurile să nu degenereze într-un scandal internaţional,
sovieticii au fost nevoiţi să cedeze şi să renunţe la pătrunderea în
România. Deoarece a „îndrăznit” să înfrunte Armata Roşie, maiorul
Valeriu Carp a fost declarat de sovietici criminal de război. Eroul
român, născut la Iaşi, a murit în vara lui 1944, la vârsta de 47 de
ani, pe câmpul de luptă, la Paşcani, încercând să-şi apere patria.
Maiorul Valeriu Carp este un erou al neamului românesc. Curajul
şi determinarea acestuia au făcut ca mormântul lui Ştefan cel
Mare, un mare iubitor de patrie şi neam, să rămână pe pământ
românesc.
“Dacă nu era Valeriu Carp, probabil că acum aveam nevoie de
viză şi paşaport pentru a ajunge la cea mai importantă ctitorie a
marelui voievod român, precum şi la mormântul acestuia de la
Mănăstirea Putna”, a arătat istoricul sucevean Ilie Gliga. În luna
ianuarie a anului 1999, colonelul în rezervă Ioan Ambrosă şi-a
publicat memoriile, unul dintre capitolele cărţii avându-l în rol
principal pe Valeriu Carp. Colonelul (r) Ambrosă a avut ca „Motto”
câteva cuvine care i se potrivesc atât eroului necunoscut Valeriu
Carp cât şi celorlalţi militari români căzuţi pe câmpul e luptă: „celor
ce şi-au servit cu credinţă patria, dar au fost lipsiţi de recunoştinţa
ei.”
5) Urmarea
Sub inventatul pretext al intenţiei de a trece frontiera şi de a se
stabili în România, zeci de mii de oameni au fost împuşcaţi fără
cercetări şi judecată, în curţile lor, pe drumuri, pe câmpuri, în locuri
publice. Alţii au fost executaţi pentru că ar fi făcut spionaj… în
favoarea României. Membrii fostelor partide politice din perioada
interbelică, foştii primari, ofiţeri, jandarmi, preceptori, preoţi, care
n-au dovedit să se refugieze în România, au fost arestaţi şi
escortaţi în direcţii necunoscute, de unde nimeni nu s-a întors.
Românii de orice vârstă, din toate structurile socio-economice, au
fost decimaţi la ei acasă, în puşcării, în timpul încercărilor de
repatriere în România, în timpul şi după ce au fost deportaţi, într-
un adevărat genocid anti-românesc pe un calapod satanic bine
definit, atât de naţional-socialist (hortiştii unguri din Nordul
Transilvaniei), cât şi de comuniştii (bolşevicii) ruşi socialişti.
6. Masacrul de la Fântâna Albă
Masacrul de la Fântâna Albă a avut loc la 1 aprilie 1941, în
Bucovina de Nord unde între 2000 şi 4000 de români au fost uciși
de către trupele sovietice când încercau să treacă granița din
URSS în România.Deși, potrivit unor date, nu au fost omorâți mai
mult de 48 de civili, martorii locali au povestit despre un număr de
victime mult mai mare, susținând că supraviețuitorii au fost torturați,
executați sau îngropați de vii în morminte. Alți supraviețuitori au
fost luați pentru a fi torturați și uciși de către NKVD, poliția secretă
sovietică. 
Incidente premergătoare
La 19 noiembrie 1940, 40 de familii (105 persoane) din localitatea
Suceveni au încercat să treacă granița, noaptea, la Fântâna Albă.
Surprinși de patrulele sovietice, a avut loc o confruntare în care 3
au fost uciși, 2 răniți și capturați de sovietici. Restul grupului
(inclusiv 5 răniți) a reușit să ajungă la Rădăuți. Drept represalii,
autoritățile sovieto-ucrainene au ordonat arestarea și deportarea
tuturor rudelor celor 105 de persoane în Siberia. A urmat o altă
încercare de refugiere în România a peste 100 de persoane din
localitățile Mahala, Ostrița, Horecea și alte câteva sate, aceștia
având mai mult noroc și reușind să treacă în România. Aceasta a
dat încredere și altor oameni, de aceea în noaptea de 6 februarie
1941 un grup de 500 de persoane din satele Mahala, Cotul
Ostriței, Buda, Șirăuți, Horecea-Urbana și Ostrița a încercat să
treacă în România. Oamenii au fost surprinși însă și atacați cu
rafale de mitralieră din mai multe direcții. Au fost uciși foarte mulți,
inclusiv organizatorii N. Merticar, N. Nica și N. Isac. 57 de persoane
au reușit totuși să se refugieze în România, dar alții 44 au fost
arestați și acuzați că ar fi fost membri ai unei organizații
contrarevoluționare. La 14 aprilie, 1941, 12 dintre ei au fost
condamnați la moarte, iar restul de 32 la 10 ani de muncă forțată
și pierderea drepturilor civile pentru 5 ani. Ca și în cazurile
anterioare, toate rudele lor au fost considerate trădători de țară,
arestate și deportate în Siberia.
Desfășurarea masacrului
La începutul anului 1941, NKVD a lansat zvonuri potrivit cărora
sovieticii ar fi permis trecerea graniței în România. Drept urmare,
la 1 aprilie 1941, un grup mare de oameni din mai multe sate de
pe valea Siretului (Pătrăuții-de-Sus, Pătrăuții-de-Jos, Cupca,
Corcești, Suceveni), purtând în față un steag alb și însemne
religioase (icoane, prapuri și cruci din cetină), a format o coloană
pașnică de peste 3.000 de persoane, și s-a îndreptat spre noua
graniță sovieto-română. În poiana Varnița, la circa 3 km de granița
română, grănicerii sovietici i-au somat să se oprească. 

După ce coloana a ignorat somația, sovieticii au tras în plin cu mi-
traliere, încontinuu, secerându-i. Supraviețuitorii au fost urmăriți
de cavaleriști și spintecați cu sabia. După masacru, răniții au fost
legați de cozile cailor și târâți până la 5 gropi comune săpate
dinainte, unde au fost ingropați, unii fiind în viață încă: bătrâni,
femei, copii, sugari - vii, morți sau muribunzi. Două zile și două
nopți s-a mișcat pământul în acele gropi, până toți și-au dat duhul.
Câțiva, „mai norocoși”, au fost arestați de NKVD din Hliboca
(Adâncata) și, după torturi înfiorătoare, au fost duși în cimitirul
evreiesc din acel orășel și aruncați de vii într-o groapă comună,
peste care s-a turnat și s-a stins var.
O listă parțială a victimelor identificate ulterior:
· Din comuna Carapciu: Vasile, Gheorghe și Cosma Opaiț, Gheor -

ghe, Vasile și Cosma Tovarnițchi, Nicolae Corduban.
· Din satul Cupca: Ioan Belmega, Ioan Gaza, Mihai Țugui, Arcadie

Plevan.
· Din satul Dimca (Trestiana): Petre Jianu a lui Ion, Vasile și Petre

Cimbru, Nicolae Drevariuc.
· Din comuna Suceveni: Dragoș Bostan, Constantin Sucevean,

Titiana Lipăștean, Gheorghe Sidoreac.
· Din comuna Iordănești: Nicolae Halac a lui Simion, Ion Halac a

lui Dumitru, Dumitru Halac a lui Grigore, Dumitru Opaiț a lui
Mihai, Constantin Molnar.

· Din comuna Pătrăuții de Jos: Zaharia Boiciu, Ana Feodoran a lui
Simion, Gheorghe Feodoran a lui Gheorghe, Teodor Feodoran
a lui Gheorghe, Maftei Gavriliuc, Ion Pătrăuceanu a lui Ilie, Ștefan
Pavel a lui Petru, Rafila Pojoga.

· Din Pătrăuții de Sus: Constantin Ciucureanu, Arcadie Ursuleanu,
Gheorghe Moțoc.

Numărul exact al victimelor nu s-a aflat și probabil nu se va mai
afla vreodată. Conform datelor arhivate de autoritățile sovietice,
20 de persoane au fost ucise în încercarea de a trece granița,
printre care bătrâni, femei și copii. Conform listelor realizate mai
târziu, numărul victimelor din doar șase sate bucovinene era de
44 de persoane (17 din Pătrăuții-de-Jos, 12 din Trestiana, 5 din
Cupca și 5 din Suceveni, 3 din Pătrăuții-de-Sus, 2 din Oprișeni).
Alte estimări ale martorilor locali dau un număr între 200 și peste
2000 de victime, ucise direct de mitraliere, altele rănite și ucise
apoi cu lovituri de săbie și hârleț sau îngropate de vii. O relatare a
evenimentelor este făcută de către unul din puținii martori oculari
care au supraviețuit, Gheorghe Mihailiuc (1925 - 2005, fost profesor
de liceu, scriitor și poet), în cartea sa, „Dincolo de cuvintele
rostite”, publicată în 2004, la editura Vivacitas din Hliboca. Mihailiuc
descrie ce s-a întâmplat la Fântâna Albă pe 1 aprilie 1941 ca pe
un „masacru”, un „genocid”, și un „măcel”. 
Urmări

După masacru a fost declanșată o operațiune vastă de represalii.
Astfel, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, peste 13.000 de
români au fost ridicați din casele lor și deportați în Siberia și
Kazahstan. Au supraviețuit puțini. Ca rezultat al emigrărilor,
deportărilor și asasinatelor, populația românească a regiunii
Cernăuți a scăzut cu 75,000 de persoane între recensământul
românesc din 1930 și primul recensământ sovietic în 1959. S-a
afirmat că aceste persecuții au făcut parte dintr-un program
deliberat de exterminare a populației românești, plănuit și executat
de regimul sovietic. Subiectul masacrului de la Fântâna Albă a fost
considerat tabu până în anii '90, fiind interzisă de autoritățile
sovietice și ulterior de cele ucrainene orice referire la el sau
comemorare a lui. Doar din anul 2000 autoritățile ucrainene au
permis oficierea unui parastas pentru odihna românilor care și-au
dorit doar să trăiască în România.

În data de 12 aprilie 2011, Camera Deputaților a adoptat
propunerea legislativă nr. 796/2010 prin care data de 1 aprilie se
instituie drept Zi națională de cinstire a memoriei românilor –
victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone, ale
deportărilor, ale foametei și ale altor forme de represiune organizate
de regimul totalitar sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și
întreaga Basarabie.

În anul 2015 deputatul Eugen Tomac a susținut constituirea unei
Comisii parlamentare pentru restabilirea adevărului istoric în
privința masacrului de la Fântâna Albă din 1 aprilie 1941. Un an
mai târziu, aceasta nu a fost încă înființată. „A trecut un an, iar
PSD și PNL nu și-au desemnat încă membrii în această Comisie,
blocând astfel în mod intenționat constituirea acesteia. Cât timp
va exista guvernul condus de la Moscova sau Teleorman, România
va avea mult de suferit...

***
"Regret să constat lipsa de respect și disprețul liberalilor și social-
democraților. Este o atitudine josnică, pe care nu am cum să n-o
condamn. România nu cunoaște nici măcar numărul exact al
morților de la Fântâna Albă. Până astăzi, nu a fost făcută nicio
analiză pertinentă a masacrului", a declarat Eugen Tomac în
aprilie 2016.

Sursa: Gabriel Gherasim, "Românii bucovineni sub cizma străină", 
gabrielgherasim.com
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ACTUALITATE

mâncare românească
în restaUrantele consiliUlUi Ue

În restaurantele Consiliului UE s-a servit marţi mâncare
tradiţională românească, eveniment pregătit cu ocazia
aniversării Zilei Naţionale a României şi a Centenarului
Marii Uniri, dar şi în contextul preluării de la 1 ianuarie a
Preşedinţiei Consiliului de către România, conform unui co-
municat al Reprezentanţei Permanente a României la UE.
Din meniul tradiţional românesc nu au lipsit ciorba de
fasole cu afumătură, sarmalele, salata de boeuf, ghiveciul
cu mămăliguţă, zacusca şi, la desert, cozonac.
'A fost o surpriză plăcută să descoperim că felurile de
mâncare au la bază reţete tradiţionale, fiind realizate
inclusiv de bucătari români care lucrează la Consiliu. Sunt
gusturile savuroase de acasă, de care astăzi s-au bucurat
colegii noştri din toate statele membre. Cu mai puţin de o
lună înainte de preluarea Preşedinţiei Consiliului UE,
România este omniprezentă la Bruxelles, iar astăzi
principalul element de interes este gastronomia românească',
a declarat cu acest prilej Luminiţa Odobescu, ambasadorul
României la UE.
Preparatele au fost apreciate în mod deosebit de funcţionarii
europeni care au trecut pragul restaurantelor Consiliului.

andreea cosma, dUPă ce a fost
condamnată la PatrU ani

de închisoare cU execUtare în
Primă instanţă: a fost o

răzBUnare a PalierUlUi laUra
codrUţa Kovesi

Andreea Cosma, în prezent
deputat, condamnată marţi
la patru ani de închisoare
cu executare în primă
instanţă, a anunţat că a
depus un denunţ împotriva
fostei şefe DNA Laura
Codruţa Kovesi, pe care
o consideră vinovată pen-
tru sentinţa primită.
"Nu mă aşteptam la con-

damnare, a fost o surpriză. Mă simt nedreptăţită şi, punând
cap la cap piesele jocului, ce s-a întâmplat şi ce urmează,
îmi dau seama că acest lucru a fost o răzbunare din
partea palierului, să spun, Laura Codruţa Kovesi (...)
Preşedintele completului de judecată la instanţa de fond,
că este primă instanţă, format din doi judecători, este
fostul procuror şef DNA Braşov, care la un moment dat a
fost consilierul Laurei Codruţa Kovesi ", a declarat Andreea
Cosma.
Deputatul a anunţat că a depus un denunţ pe numele
Laurei Codruţa Kovesi, precizând că mai există un denunţ
împotriva fostului procuror-şef DNA, dosar în care ea este
martoră.
"Am depus un denunţ împotriva Laurei Codruţa Kovesi.
Denunţ înseamnă că am înştiinţat organele de cercetare
penală cu privire la săvârşirea unei posibile infracţiuni. 

De la momentul la care am derulat şi am vrut să fac acest
lucru, am primit nişte ameninţări verbale din partea anumitor
persoane care au aflat de demersul pe care îl fac, îmi duc
la capăt tot ceea ce am început, urmează până la sfârşitul
săptămânii, vreau să fac dezvăluirile pe care vreau să le
fac în legătură cu acest denunţ. Din motive obiective,
vreau să mă pregătesc până la sfârşitul săptămânii. Sunt
martoră într-un alt dosar care o priveşte pe Laura Codruţa
Kovesi, împotrova căreia a fost făcut şi depus alt denunţ",
a mai spus Andreea Cosma.
Andreea Cosma a fost condamnată, marţi, de instanţa
supremă, la o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu
executare pentru complicitate la abuz în serviciu în dosarul
„Ciuperceasca”. DNA Ploieşti a trimis-o în judecată pentru
fapte comise în 2015, când Cosma era notar. Decizia nu
e definitivă.

al doilea transPlant Pediatric
de cord din românia

a fost realizat la târgU mUreş

O echipă de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare
şi Transplant Târgu Mureş a realizat, marţi seara, al doilea
transplant pediatric de cord din acest an la un pacient de
10 ani din Tulcea, cu insuficienţă cardiacă în stare avansată.
Operaţia a durat cinci ore şi jumătate şi a decurs bine.
Dr. Horaţiu Suciu, şeful Institutului de Boli Cardiovasculare
şi Transplant Târgu Mureş, a declarat, presei, că donatorii
copii sunt foarte rari, atât în ţară, cât şi în străinătate.
”Operaţia a decurs bine. O echipă din centrul nostru s-a
deplasat la Oradea de unde a prelevat cordul. Acesta a
ajuns pe calea aeriana cu un elicopter SMURD. Operaţia
a durat cinci ore şi jumătate, a decurs bine şi suntem
încrezători”, a spus Horaţiu Suciu.
Băieţelul, care a primit inima unei fetiţe de opt ani aflată în
moarte cerebrală, avea insuficienţă cardiacă în stare
avansată. La rândul ei, mama copilului, Marieta Turlica, a
spus că băiatul era pe lista de aşteptare de trei ani, iar
alte două şanse le-a ratat după ce s-au răzgândit părinţii.
”El s-a bucurat foarte mult pentru că ştia că e singura lui
şansă la viaţă, la viaţă lungă şi când a aflat ca totul a fost
bine a fost foarte fericit. Le mulţumim părinţilor care au
avut curajul să facă acest lucru. Nu stiu ce le-aş putea
spune, pentru că durerea lor, bineînţeles, este imensă,
îmi imaginez, am fost şi noi în starea respectivă. Le
doresc putere să treacă peste şi le mulţumim din suflet să
ştie că acolo, undeva, fetiţa lor încă mai trăieşte în
copilaşul nostru”, a spus Marieta Ţurlică.
La prelevarea de organe a participat medicul Marius
Harpa, care a declarat presei că echipa pe care a con-
dus-o a fost contracronometru din cauza vremii, însă s-a
încadrat în timp, iar transplantul a avut loc în condiţii
foarte bune.
”După o zi de muncă, după un drum lung, după o vreme
nu prea prietenoasă, eram la limită şi cu transportul
cordului din cauza vremii, dar ne-am încadrat în timp,
cordul a ajuns bine, operaţia a decurs excelent. Evoluţia
pare bună, receptorul reacţionează bine la cordul implantat,
nu are suport special, deci evoluţia e bună”, a spus
medicul Marius Harpa.
Acesta este al doilea transplant pediatric de cord din
acest an, realizat în România.

www.mediafax.ro

noUa taxă aUto, de la 1 ianUarie
Guvernul are în vedere o nouă taxă auto, iar la Ministerul
Mediului au loc consultări în cadrul unui grup de lucru din care
fac parte cele mai importante intituții ale statului.
Grațiela Gavrilescu a declarat în cadrul interviului acordat
DCNews și DCBusiness că nu este vorba efectiv de o taxă.
Atfel spus, aceasta va fi atasată unui impozit existent deja.
Ministrul a explicat că este vorba despre "contribuții defalcate
care să ducă cu gândul la poluare". Sumele de plata vor fi în
funcție de poluarea pe care vehiculul o produce; în acest
moment sunt în lucru câteva variante. Acestea prevăd că plata
acestei sume se va putea face atunci când proprietarii mașinilor
își fac ITP-ul ori la plata impozitului vehiculului. Sursele citate
au explicat că în prezent se insistă de prima variantă, mai ales
că ITP va deveni obligatoriu anual.
"Ministerul nu își dorește să sară cu penalizările pe cetățeni
motiv pentru care s-a decis oferirea de perioade de grație
cetățenilor" a punctat Graţiela Gavrilescu.
Totodată, noile reglementări vor face distincţie clară între
persoanele care deţin de ani mulţi o maşină şi cele care aduc în
ţară astfel de autovehicule. Ultima categorie va fi mult mai
aspru taxată pentru a se descuraja introducerea de rable în
ţară. Procesul de taxare va fi etapizat, în aşa fel încât cei care
decid să-şi schimbe maşina să nu plătească aceste sume
pentru poluare inutil. Despre momentul în care noua prevedere
va intra în vigoare, ministrul a declarat că nu dorește să spună
precis când pentru că nu își dorește să se speculeze dar cert
este că deja de la începutul anului viitor, chiar de la 1 ianuarie,
vor exista deja anumite prevederi și că cel târziu în luna martie
2019, se va aplica noua lege.
Grațiela Gavrilescu a adăugat că românii sunt din ce în ce mai
interesați de achiziționarea mașinilor noi, nepoluante și a dat
exemplul mașinilor electrice despre care a spus că în urmă cu
10 ani erau cerere pentru aproximativ 50 de mașini electrice
sau hibrid iar acum sunt cerute 1100 de mașini de acest fel.
Înnoirea parcului auto național este posibil prin intermediul pro-
gramului Rabla, cel mai vechi program guvernamental. Prin in-
termediul programului Rabla plus, românii pot achiziționa mașinile
electrice sau hibrid.

"cadoUl" de Pensionare din
Partea firmelor PentrU
2 milioane de angajaţi

Potrivit proiectului noii legi a pensiilor, adoptat, luni, de Senat,
începând din 2021, vor fi considerate stagiu de cotizare, adică
vechime în muncă, doar perioadele pentru care angajaților li s-
au plătit contribuțiile pentru pensii în sistemul public. Două
milioane de angajaţi sunt în pericol de a pierde ani buni de
muncă. Conform legislației actuale, perioadele asigurate sunt
cele pentru care s-a datorat CAS, chiar dacă unii angajatori nu
au efectuat plățile cuvenite din rea-voință. Prin urmare, pe
viitor, salariații vor trebui să își verifice mai des dacă angajatorul
și-a onorat obligația de a plăti respectivele contribuții pentru
pensii. În cazul în care constată că nu au fost plătite aceste
taxe, angajatul poate adresa o sesizare către Inspectoratul
Teritorial de Muncă (ITM), precum şi către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF) sau chiar formula o plângere
penală. Mai mult, angajatul în cauză se poate adresa şi
instanţelor de judecată. Statisticile oficiale arată că, circa 10%
dintre societăţile româneşti au datorii la bugetele de asigurări. 
"O clarificare la sintagma plătit şi datorat. Ce s-a întâmplat
până acum? În lege se scria că se datorează contribuţia către
bugetul asigurărilor sociale, dar nu se preciza şi că acestea
trebuie plătite. Am ajuns în situaţia în care anul trecut, înainte
de transferul contribuţiilor, am avut 2 milioane de persoane
care nu aveau plătite contribuţiile către bugetul de asigurări
sociale. De fiecare dată exista deficit pe fondul de pensii şi
statul trebuia să completeze aceste sume", declara cu ceva
timp în urmă fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu.
Pentru ca noul act normativ să intre în vigoare, el trebuie
adoptat și de Camera Deputaților care este, în acest caz, for
decizional, documentul mergând apoi spre promulgare, la
președintele țării.
Pe de altă parte, deputații au adoptat un proiect de lege ce-i
obligă pe angajatorii să vireze contribuțiile pentru pensii și
sănătate la nivelul salariumului minim brut pe țară pentru toți
salariații, inclusiv pentru cei cu contracte de muncă cu timp
parțial.
Această prevedere se aplică și în situațiile în care salariul
acordat în baza contractului cu timp parțial este sub nivelul
salariului minim brut pe țară garantat în plată. Se dorește,
astfel, descurajarea acelor anagajatori care, încercând să-și
reducă povara fiscală, încheie contracte în regim parțial de
muncă.

www.dcbusiness.ro
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DIN ISTORIA ROMâNILOR

Legende “paralele”, 
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea a Ix-a

continuarea din ediția precedentă

Rodica-Radhika-Radha

Zeița numită și Radharani și Radhe, este  foarte
populară în tradiția Vaishnavism.
Ea este cea care îi aduce lapte zeului Krishna, iar
în textele medievale este un avatar al lui Lakshmi.
Rodica  este o zeiță a blândeței, dragostei și
frumuseții.

Mă întreb: oare cum a ajuns Ea să fie prezentă în
inconștientul poporului nostru care încă își numește
uneori fetele Rodica, nume fără un înțeles evident,
dar care e adus din trecutul uitat, știut fiind totuși
faptul că, odată cu creștinarea noastră, numele pe
care erau obligaţi părinții să-l dea fetelor lor la botez
trebuia să fie iudaic-biblic!
Încăpățânat și acest popor al nostru?!

Rodica-Radhika , dragostea dintre ea și Krișhna
este considerată o metaforă-simbol a sufletului
îndrăgostit.
Dragostea lor profundă a inspirat numeroase lucrări
literare, iar dansul Ei cu Krișhna, dansul Rasa lila
este și azi considerat o performanță de neegalat.
În templul de la Mayapur ei sunt împreună, admirați
și azi de credincioși.
Dacă se consideră că El, Krișhna, a încântat lumea,
Ea, Rodica, l-a încântat și înălțat pe EL.
Ea este Zeița Supremă, adorată mai presus decât
toți ceilalți. Este personificarea și simbolul devota-
mentului total și al energiei feminine absolute.

Există zone în India ca Vaishnavas, în West, Ben-
gal, Assam, Manipur și Odisha unde Ea este zei-
tatea cea mai venerată.

Plecată de pe teritoriul Vechii Dacii, alungată de
creștinism, ea încă mai răsare uneori din groapa
uitării reflectându-se în numele dat unor fete din
România de azi. Sora mea este una din noro-
coasele care poartă acest nume: Rodica-Aida
Săvescu.
Îmi pare rău că nu m-am gândit atunci să-mi întreb
părinții ce i-a determinat să-i dea acest nume surorii
mele. Dar pe atunci nu știam ce știu acum...
Valorile-simbol puternice, cum sunt cele incluse în
numele Rodica, sunt independente de valorile infe-
rioare, impuse printr-o nouă formă religioasă. Spre
exemplu, numele Rodica� își merită admirația, dar
folosirea limitată a acestui nume în România nu
presupune nepăsare, ci mai degrabă o pierdere a
unui bun spiritual ancestral și o necunoaștere a val-
orii sale perpetuate prin timp.
Astfel, Rodica, ascunsă în spatele unei ordini arti-
ficiale, revine în relația ontologică a valorilor și își
stabilește puterea Ei în opoziție cu diversitatea și
uneori egoismul unora de a crede în superioritatea
absolută sau exclusivă a noilor forme  religioase.
Numai actualizarea unei astfel de valori “inferioare”
face mai temeinică actualizarea valorilor supe-
rioare.
Rodica a fost, este și va continua să existe în
subconștientul poporului nostru dacic, deoarece
ființa umană are întotdeauna puterea de a decide
pentru sau împotriva unei valori, iar acest fapt con-
stituie esența moralității.

continuarea în ediția următoare
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ACTUALITATE

REGINA MARIA ȘI REGELE
fERDINAND PE BANCNOTA

DE 100 DE LEI
BCR a introdus în circuitul numismatic, de la 1 decembrie
2018, o bancnotă de 100 de lei, pe care sunt Regele Fer-
dinand și Regina Maria. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind
Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de
1 decembrie 2018, Banca Naţională a României a lansat în
circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecţionare,
cu valoarea nominală de 100 lei, dedicată împlinirii a 100
de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente
grafice reprezentative: în partea dreaptă portretele regelui
Ferdinand I şi reginei Maria; dedesubt, pe două rânduri,
numele acestora şi anii de viaţă, respectiv „Regele
Ferdinand I 1865-1927" şi „Regina Maria 1875-1938". În
zona centrală, o imagine de la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

Pe reversul bancnotei sunt ilustrate intrarea în Bucureşti
a alaiului regal la l Decembrie 1918 şi un fragment din
buzduganul regelui Ferdinand I, respectiv patru femei în
costume populare specifice fiecărei provincii româneşti
unite: Basarabia, România, Ţara Ardealului şi Bucovina.
Bancnota are fundalul albastru specific celor obişnuite de
100 de lei, şi aceeaşi dimensiune, dar altă imagistică.
Prețul de vânzare este de 150 de lei și include și pliantul
de prezentare. Bancnota este emisă în 10.000 de exem-
plare.
Bancnota aniversară pentru colecţionare, cu valoarea
nominală de 100 lei, are putere circulatorie pe teritoriul
României, anunţă BNR. Lansarea în circuitul numismatic
a bancnotei aniversare se realizează prin sucursalele re-
gionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a
României.

www.dcnews.ro

DRAGA OLTEANU MATEI
A RĂMAS PE STRĂZI

Draga Olteanu Matei și-a
pierdut casa, escrocată de
o prietenă. Actrița a implinit
84 de ani în urmă cu o zi.
Aceasta s-a retras de ani
buni în Piatra Neamț, unde
trăieste acum singură,
după ce în 2014 soțul ei a
murit.
În urmă cu cațiva ani,
actrița a povestit adevăratul

motiv pentru care s-a mutat în Piatra Neamț: pentru că
rămăsese fără casă! Ea a mărturisit că a trecut printr-o
perioadă cumplită când s-a trezit și cu banii luați și fără
casă în București.
Draga Olteanu Matei și sotul ei, dr. Ion Matei au locuit
într-o casă cu chirie, care însă a fost demolată. O perioadă,
cei doi au stat la hotel, unde își dădeau toți banii. “Toată
leafa noastră o dădeam pe hotel. A fost o perioadă în-
grozitoare”, a povestit actrița.
Apoi, au primit o casă naționalizată, unde plăteau chirie la
stat. Când s-a dat Legea 112, prietenii i-au sfătuit să
cumpere casa pentru că altfel vor rămâne pe stradă. Au
cumpărat-o, însă la scurt timp s-au trezit cu o persoană
care le-a spus că e locuința ei.
“Am găsit o avocată, prietenă de familie care a știut să ne
escrocheze îngrozitor, a făcut un gest oribil și asta a
coincis și cu ieșirea soțului meu la pensie. Atunci am
hotărât să plecam definitiv la Piatra Neamț", a povestit
actrița.
La Piatra Neamț, actrița și-a înființat o companie de teatru
care îi purta numele, însă în 2011 a decis că e cazul să se
retragă definitiv, astfel că a radiat societatea. În 2014,
Draga Olteanu Matei a suferit lovitura vieții: soțul ei, Ion
Matei, cel care-i fusese alături 44 de ani, a murit.

www.dcnews.ro

ELENA UDREA ŞI ALINA BICA
RĂMâN ÎN AREST PREvENTIv

PâNĂ LA fINALIZAREA
PROCEDURII DE ExTRĂDARE

O instanţă judiciară din Costa Rica a decis, luni, că Elena
Udrea şi Alina Bica vor rămâne în arest preventiv până la
finalizarea procedurii de extrădare, informează presa
locală.
Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia
oraşului San Jose, a decis luni după-amiază admiterea
cererii procurorilor de menţinere în detenţie preventivă a
Elenei Udrea şi a Alinei Bica până la finalizarea procedurii
de extrădare, informează site-ul de ştiri AmeliaRueda.com.
Înaintea deciziei, Ministerul Public din Costa Rica anunţa
că a cerut prelungirea detenţiei preventive până la
"finalizarea procedurii de extrădare solicitată de România".
Elena Udrea şi Alina Bica au fost reţinute pe 3 octombrie
de autorităţile din Costa Rica, în baza unor mandate
Interpol emise la cererea României.

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a anunţat pe 17
februarie că se află în Costa Rica. În aprilie, Elena Udrea
transmitea, prin intermediul avocaţilor săi, la procesul "Gala
Bute", că ar avea statut provizoriu de refugiat politic din 21
martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu
părăsi teritoriul statului Costa Rica. Ea a spus tot atunci şi
că este însărcinată cu gemeni. La finalul lunii martie, Elena
Udrea transmitea însă, prin intermediul înscrisurilor depuse
de avocaţii săi, că a pierdut unul din gemeni. Două luni mai
târziu, pe 5 iunie 2018, fostul ministru a fost condamnat
definitiv la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul
"Gala Bute".
Imediat, Poliţia Română cerea instanţei mandat european
de arestare şi urmărirea internaţională a Elenei Udrea, iar
tot atunci ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, anunţa că
extrădarea este posibilă şi fără un tratat bilateral cu Costa
Rica şi că Ministerul se va ocupa de transmiterea cererii de
extrădare. În 25 iunie, ministrul Justiţiei declara că şi-a
îndeplinit la timp şi complet obligaţiile care îi revin cu privire
la procedurile de extrădare în cazul Elenei Udrea. Ulterior,
pe 20 septembrie, iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov,
anunţa pe Facebook că aceasta a născut o fetiţă.
Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis şi instituirea
sechestrului pe toate bunurile deţinute de Elena Udrea,
până la concurenţa sumei de 4,7 milioane de euro, în
vederea confiscării speciale în dosarul Hidrolectrica.
Alina Bica, fost procuror-şef DIICOT, a fost dată în urmărire
generală în 27 iunie, după ce a fost condamnată la patru
ani de închisoare cu executare pentru "favorizarea făptuitorului",
în dosarul în care a fost cercetat şi Adriean Videanu. Şi
fostul procuror-şef DIICOT a cerut din luna ianuarie statut
de refugiat politic în Costa Rica, după cum au anunţat
avocaţii la proces. Soţia omului de afaceri Ovidiu Tender
declara însă, la jumătatea lunii iunie, că aceasta nu s-ar
mai afla în Costa Rica, ci în Panama.

O ROMâNCĂ, ÎN CALENDARUL
CELOR MAI SExy

BUNICI DIN ITALIA
Protagonistele calendarului
„Miss Nonna 2019”, primul
calendar de acest fel din
Italia, sunt câștigătoarele
concursului final de
frumusețe și eleganță din
luna iunie a acestui an
care a avut loc la Telgate,
în provincia Bergamo.
Printre cele care au primit
un premiu la „Miss Nonna”
(Miss Bunica) se numără
și Cătălina Mioara
Georgescu, o româncă în
vârstă de 49 de ani.
Cătălina a obținut la Finala
de la Telgate titlul de „Miss
Nonna Fashion 2018” iar
în calendarul anului 2019
a fost aleasă să reprezinte
luna octombrie.

rotalianul.com
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Protest, Paris. Statistică
înfiorătoare făcută publică

Protestele de la Paris au avut efecte extrem de grave atât
din perspectivă economică, dar și din punct de vedere al
numărului răniților și condamnaților. 
Protestele de la Paris sunt gata să se termine, însă
urmările sunt multe și grave. În urma incidentelor, sute de
persoane au fost rănite, iar alte douăzeci au fost condamnate,
marți, în procedură rapidă.
Protestatarii au fost condamnați la închisoare cu suspendare
în urma violențelor din ultimele zile din capitala Franței,
conform Le Figaro.
Potrivit datelor oficiale, sâmbăta trecută au avut loc 2034
de adunări la care au participat 290.000 de persoane. În
urma protestului, o femeie și-a pierdut viața, iar alte 409
persoane au fost rănite grav.

Zeci de protestatari care au participat la violenţele de
la Paris au fost condamnaţi
Douăzeci de persoane au fost condamnate marţi în
procedură rapidă în urma protestelor violente de la Paris,
soldate cu sute de răniţi şi daune materiale semnificative,
afirmă surse judiciare citate de site-ul cotidianului Le Fi-
garo.
Douăzeci de protestatari violenţi au fost condamnaţi la
pedepse de câteva luni de închisoare cu suspendare.
Cel puţin 263 de persoane au fost rănite în cursul protestelor
de la Paris, iar 412 indivizi acuzaţi de implicare în violenţe
au fost reţinuţi, a transmis Ministerul francez de Interne.
Aproximativ 135.000 de persoane au participat sâmbătă
la protestele organizate în Franţa de Mişcarea "Vestelor
galbene", care denunţă majorarea preţurilor la carburanţi
şi scăderea nivelului de trai.

Guvernul de la Paris SUSPENDĂ creşterea taxei pentru
carburanţi
Guvernul francez va anunţa marţi că va suspenda creşterea
taxei la carburanţi, după protestele organizate în Franţa
de Mişcarea "Vestelor galbene", a informat presa franceză,
relatează site-ul postului BBC.
Premierul francez Philippe suspendă pentru şase luni
aplicarea majorării taxei la carburanţi
Premierul francez Édouard Philippe a anunţat suspendarea
pentru şase luni a majorării taxei la carburanţi, au anunţat
marţi surse guvernamentale, relatează France 24.
Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019, a
declarat Philippe.
”După această revoltă, trebuie să fi surd sau orb ca să nu
vezi sau să auzi acest lucru”, a precizat acesta într-un co-
municat.
”Francezii care poartă veste galbene vor scăderea taxelor
şi locuri de muncă pentru a le putea plăti. Asta dorim şi
noi. Dacă nu am reuşit să le explicăm asta, dacă majoritatea
parlamentară nu a reuşit să îi convingă pe francezi, atunci
trebuie să schimbăm ceva”, a explicat acesta.

Pompeo: Preşedintele Trump
vrea să creeze o nouă

ordine mondială liberală
Preşedintele SUA, Donald
Trump, vrea să creeze o
nouă ordine mondială care
să prevină războaiele şi
să ofere prosperitate
sporită, a declarat Mike
Pompeo, secretarul amer-
ican de Stat, într-un discurs
la Bruxelles, informează
agenţia de ştiri Reuters.
Pompeo: Preşedintele

Trump vrea să creeze o nouă ordine mondială liberală
"În conformitate cu cele mai bune tradiţii ale măreţei
noastre democraţii, adunăm naţiunile nobile pentru a crea
o nouă ordine liberală care previne războiul şi oferă o mai
mare prosperitate", a afirmat şeful diplomaţiei americane.
Pompeo a acuzat Iranul şi China că provoacă instabilitate
la nivel global.
"Chiar şi prietenii noştri europeni spun uneori că nu
acţionăm în interesul lumii libere. Acest lucru este pur şi
simplu eronat", a declarat Pompeo.

www.mediafax.ro

UE A PUS GâND RĂU
DOLARULUI AMERICAN

Bruxelles a elaborat un pachet de măsuri privind extinderea
utilizării monedei unice într-o serie de domenii strategice,
precum energie, materii prime, aeronautică, în tentativa
de a limita dominația dolarului în calitate de monedă
mondială de rezervă, informează Financial Times, cu
referire la proiectul respectivului document.
În opinia experților care au elaborat acest proiect, întărirea
”rolului internațional” al euro se impune pentru creșterea
suveranității economice a Uniunii Europene în contextul
politicilor promovate de președintele Statelor Unite, Donald
Trump.
Bruxelles crede că este momentul să acționeze în confor-
mitate cu ”recentele probleme apărute pe linie de man-
agemen și comerț pe baza regulilor internaționale”. O
observație care, crede FT, constituie aluzie ascunsă la
agresivitatea polticii comerciale a administrației Trump.
În aceste condiții, UE este de părere că țările membre
trebuie să garanteze că toate contractele încheiate în
cadrul ”acordurilor energetice interstatale” să fie exprimate
în euro. În prezent, mai mult de 80% din importurile de
resurse energetice efectuate de UE sunt realizate în
dolari.
Comentând această intenție, FT notează că acest demers
capătă o valoare aparte pentru Bruxelle pe fondul eforturilor
depuse de țările Uniunii de a păstra acordul cu Iranul,
care restrânge activitățile nucleare ale Teheranului.
Proiectul subliniază, de asemenea, că un rol mai mare al
monedei unice la nivel global reflectă ”greutatea politică,
economică și financiară” a UE într-o lume tot mai multipolară.
FT menționează că documentul va fi prezentat spre ex-
aminare liderilor UE la următorul summit al Uniunii.

www.dcbusiness.ro

funeralii de stat 
George H. W. Bush

(1924 - 2018)

Corpul neînsufleţit al fostului preşedinte american
George H.W. Bush a fost depus luni în Capitoliul
Statelor Unite ale Americii, în Washington, unde
cetăţenii îşi pot prezenta omagiile, relatează CNN. Ca
niciodată, dialogul cu SUA este la cel mai înalt nivel...
Liderul majorităţii din Senat, Mitch McConnel, prima
persoană care a vorbit în timpul ceremoniei organizate
luni în Washington, l-a descris pe Bush ca fiind „umil”
şi „un lider cu principii”.   „Ne-a făcut să zburăm înalt,
ne-a motivat mereu, şi a făcut acest lucru cu bunătate
şi modestie, lucru rar întâlnit într-o persană cu statutul
şi realizările sale”, a declarat McConnell.   Preşedintele
american Donald Trump a adus un omagiu luni seara
predecesorului său republican George Herbert Walker
Bush, al cărui sicriu, acoperit cu drapelul SUA, a fost
depus pentru un omagiu public solemn la Capitoliu,
relatează AFP.   
În tăcere, Donald Trump şi soţia lui Melania au intrat
în rotonda Capitoliului. În faţa sicriului, preşedintele
american a făcut un salut militar.   Republicanul George
H.W. Bush a afirmat că nu a votat pentru Donald
Trump în alegerile din 2016. Dar actualul ocupant de
la Casa Albă a ţinut să-i aducă toate onorurile, în
special trimiterea avionului prezindenţial Boeing 747
pentru a-i aduce trupul neînsufleţit la Washington.
''George H.W. Bush a condus o viaţă care întruchipează
ceea ce America are într-adevăr extraordinar'', a scris
Donald Trump despre cel de-al 41-lea preşedinte al
Statelor Unite, care a decedat vineri la Houston,
înTexas, la vârsta de 94 de ani.   "Hotărât în timpul
războiului, preşedintele Bush a fost generos în timp
de pace", a menţionat miliardarul republican.
Vicepreşedintele Mike Pence a participat de asemenea
la marea ceremonie oficială organizată la Capitoliu.
Corpul fostului preşedinte republican va rămâne în
Washington până miercuri, când va fi organizată o în-
mormântare ceremonială la Catedrala Naţională din
Washington.   Cetăţenii au venit încă de la primele ore
ale dimineţii la Capitoliu pentru a-şi prezenta omagiile.
George H.W. Bush a murit vineri, la vârsta de 94 de
ani, în casa sa din Houston.   După finalizarea cere-
moniilor din Washington, va fi organizată o altă înmor-
mântare în Houston joi, ca mai apoi corpul preşedintelui
să fie înmormântat în College Station, Texas.

adev.ro



14 ll 5 decembrie, 2018 Romanian Journal • New York

cUltUr<

memorandistUl nicolae cristea,
între oamenii-icoană ai neamUlUi

românesc

Memoria timpului cerne printr-o sită deasă lucrarea
înaintașilor, dintre care răzbat la limanul nemuririi

numai o mică parte, cât vârful unui aisberg plutind în
ocean. Despre militanții români transilvăneni din perioada
Imperiului Austro-Ungar se cuvine să glosăm în anul Cen-
tenarului Marii Uniri mai mult decât oricând, pentru că ac-
tivitatea lor plină de sacrificii s-a constituit în istorie ca o
treaptă importantă spre împlinirea visului României între-
gite.                      

Restituirea operei rămase de la preotul și publicistul
memorandist Nicolae Cristea (n.1834 Ocna Sibiului- d.
1902 Sibiu), redactor-șef  între 1865 și 1883 la “Telegraful
Român“1 din Sibiu, și apoi ctitor, alături de alți câțiva “tot
unul și unul”, cum îi va aprecia la superlativ I.Slavici,  al
ziarului “Tribuna”, din aceeași localitate a Transilvaniei,
se întregește cu fiecare volum pe care îl așezăm în lumina
tiparului. Este o datorie pe care ne-am asumat-o față de
un mare înaintaș sibian, amenințat altfel să cadă pe ne-
drept în uitare. Experiența dobândită ca asesor consisto-
rial sub patru mitropoliți ai Ardealului, începând cu
inegalabilul Andrei Șaguna, care l-a desemnat în testa-
mentul său în funcția încredințată “până-i va plăcea”2,
apoi sub Procopie Ivanovici, Miron Romanul și sub Ioan
Mețianu, va face din ocnerul isteț și harnic un om chibzuit,
demn și prestant, acționând cu mult tact, răspunzând cu
moderație înțeleaptă la atacurile violente la care a fost
supus, ceea ce îl va determina  chiar și pe fostul ministru
de finanțe maghiar Lucaci, vorbind cu un alt român, să
afirme că Nicolae Cristea “este omul cel mai cu minte  și
de omenie din toată nația dumneavoastră”.3 Aprecieri el-
ogioase aveau să vină în contemporaneitate, între altele,
din partea mai tinerilor jurnaliști M. Eminescu și I. Slavici,

iar între istoricii prestigioși de mai târziu, specializați în
trecutul Transilvaniei, Vasile Netea n-a ezitat să-l
socotească pe Nicolae Cristea, printr-o superlativizare  la
fel de onorantă, drept “cea mai înaltă figură de gazetar
ardelean din secolul al XIX-lea, adevărată pildă de onesti-
tate, de abnegație și eroism profesional.”4  

V o l u m u l
M e d i t a ț i u n i
Politico-Istorice.
Spre Marea Unire
(Editura D*A*S,
Sibiu, 2018) apare
acum după o cu -
le gere de studii
consacrate de noi
în 1996 ace s tui
om-icoană al nea-
mului românesc,
Memo randistul
Nicolae Cristea și
epoca lui, pre fa -
țată de Prof. Univ.
Dr. Mircea Păcu -
rariu. Cartea s-a
bucurat și de o a

doua ediție, îmbogățită, în 2011. Concomitent,  în 1996 a
apărut prima ediție, urmată în 1998  de o ediție critică, la
volumul File de memo ria lis tică. Jurnal, cu un Cuvânt
înainte semnat de Mitropolitul Ardealului Antonie
Plămădeală. În noul volum au fost selectate de data
aceasta două  eseuri politice, apărute antum la Sibiu, re-
spectiv La țintă. Meditațiune politică de Nicolae Cristea,
în 1895 și  Din trecut pentru viitor. Repriviri politice re-
cente, în 1899, dar cu autor nemenționat pe copertă. Tex-
tul a fost retipărit după ziarul „Tribuna” nr. 251 și
următoarele din 1898, având anexate trei materiale
doveditoare, de un cert interes. 

Dorim să completăm astfel plaja creației lui Nicolae Cristea
cu pagini în care printr-o panoramare a seismelor societății
din țările central și est europene, se reflectă în subtext
crezul și direcția de luptă ale temerarului combatant sibian
pentru idealurile nației române. Replasat în peisajul calei-
doscopic al societății austro-ungare cu principalii ei actanți,
cititorul este pus în contact cu evenimentele de la  Curtea
imperială a Vienei, cu deciziile luate în Parlamentul bu-
dapestan, cu luptele ce se duceau pretutindeni pentru put-
ere. Dar tema pivotantă a comentariului rămâne
“chestiunea româ nească”, cu amintirea proaspătă a
detenției suferite pentru activitatea memorandistă a sa și
a camarazilor tran sil vă ne ni de crez politic. 
Stăpânind cinci limbi străine, comentatorul are o anumită
ubicuitate ca spectru documentar și dovedește o autori-
tate cu totul specială, asigurată de continua lectură a pre-
sei. De aici și plaja largă a faunei politice din care își
selectează personalitățile discutate. Se perindă prin
paginile celor două meditațiuni monarhi și arhiduci,
miniștri și parlamentari, politicieni ce reținuseră interesul
presei momentului. Din eșichierul politic european nu
lipsesc Napoleon al III-lea, Bismarck, țarul Rusiei Alexan-
dru al III-lea. La un moment dat în imperiului dualist
“providențialul” Kossuth Ferencz este văzut ca cel mai
potrivit aspirant la tronul Ungariei și ziarele se încarcă
până la  saturație cu asemenea aprecieri elogioase. În
pofida atâtor nume de personalități, care populează scena
politică a vremii, profilul cel mai puternic conturat în noua
carte este până la urmă chiar al lui Nicolae Cristea. Politi-
cianul transilvănean trăia o teribilă dramă a marginalizării,
în ciuda martiriului pe care continua să-l suporte chiar și
după ieșirea din temnița de la Vaț. Paginile Jurnalului său
început în 1895 și Meditațiunile scrise pentru viitorime
erau o supapă prin care ziaristul își descărca sufletul tot
mai întristat și-și nutrea conștiința mereu trează.
Aspirațiile Partidului Național Român, prezent prin
reprezentanții săi în multe file ale Meditațiunilor, mișcările
Partidului Liberal și ale celui Conservator din România,
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cu aderări sau respingeri de linii tactice, trezesc interesul
analistului politic de la Sibiu. Comentatorul reînvie o lume
apusă pentru cititorul zilelor noastre, dar nu pe cea a
strălucirii  habsburgice, care a alimentat beletristica
bogată în fantezii a temei. Analistul este preocupat în prin-
cipal de sarabanda aranjamentelor din culise, cu umbrele
compromisurilor lăsate de actanții vieții politice. Înțelegând
ce se ascunde în dosul cortinei, Cristea nu ezită să dea
în vileag falsul și turpitudinea acelei lumi doar aparent
pline de fală, el deosebind aparențele de adevăr. De aici,
interesul pe care îl reprezintă astăzi noua carte pentru citi-
torii interesați de acea epocă. 
În mod cert, ținuta dârză, atât profesională cât și umană,
îl desemnează pe jurnalistul transilvănean ca pe un model
demn de urmat. Modest și discret în tot ce a întreprins,
cu aplicație socială și vizionarism politic, Nicolae Cristea
a lăsat imaginea omului de condei consecvent crezului
său, tot astfel cum Mircea Vulcănescu rămâne pentru noi
icoana omului de stat imaculat, iar Arsenie Boca este în
conștiința urmașilor simbolul credinței religioase mântu-
itoare. Și nicicând nu socotim că ne este mai necesară o
asemenea pilduitoare existență de memorandist, implicat
în lupta pentru demnitatea poporului său asuprit, ca în
acest an centenar al Marii Uniri. 
Mai presus de toate, merită înțeles mesajul pe care autorul
îl transmite viitorului prin meditațiunile sale. În contextul
dramatic în care i-a fost dat să lupte pentru “ținta“ națională
cea mai înaltă a românilor din Transilvania,  pe care el tre-
buia să o ascundă sub pavăza unei atitudini moderate, în
lupta cu teroarea regimului austro-ungar ajuns la apogeul
puterii sale, mărturisirea făcută în eseul La țintă
concentrează crezul său de luptător cu arma condeiului:
”Între astfel de împregiurări, aspirațiunile române nu pot fi
imposibile… De optimism putea fi vorba când ne-am fi
mărginit la laudele activității române de până aici în cauza
națională politică, atunci când am zis că, după activitatea
lăudabilă de până aci și chiar și admirabilă, lucrurile au să
se dezvolte mai departe de la sine și că românii nu mai au

nimic de făcut. Aceasta nu am zis-
o și nu o zicem, când constatăm
că românii nu au ajuns încă la
țintă. Evenimentele, nici atâta nu
ne permit: să stăm la constatarea
aceasta. Ele ne împing, și încă cu
tot dinadinsul, la ac țiu ne mai de-
parte. Este timpul suprem. Și
așteptarea și amânarea sunt
păcate de moarte. “ (s.n.)
Nădejdea nu îi este spul be ra tă nici
măcar de lunile pe tre cute în închi -
soa rea un gu rească de la Vaț, de
unde el încurajează soția și copiii
în 13/25 august 1894, încre din țân -
du-i că ne ca zurile prezente se vor
transforma în “plăceri sigure, pen-
tru toți aparținătorii familiei noastre
în mic și  mare.”(s.n.) Desigur că
familia cea mare era în conștiința acestui om de profundă
însuflețire patriotică țara întreagă, care trebuia mântuită
pe plaiuri transilvane de jug străin. Dar la finele secolului
al XIX-lea România nu era încă pregătită pentru o unire
administrativă, drept care unii jurnaliști transilvăneni, între
care se număra și Ioan Slavici, vedeau posibilă o struc-
turare federală a statului, cu regiuni care să-și conserve
identitatea bazată pe specific de limbă și de cultură.
Această optică alimenta teoria unității prin diversitate, piv-
otând pe elemente culturale și era aplicată de comentatori
la întreaga Europă.  
Studiile publicate în volumul Meditațiuni politico-istorice.
Spre Marea Unire, pentru prima dată înmănunchiate ast-
fel, sunt nu numai un dialog impresionant al intelectualului
sibian cu marile imperative ale vremii lui, ci și o oglindă a
evoluției limbii române la finele secolului al XIX-lea, o
interesantă bază de cercetare pentru stadiul momentului
publicistic respectiv.  Ca asemenea pagini să fie puse la
îndemâna cititorilor de la începutul secolului al XXI-lea, 

unele retușări discrete s-au impus cu necesitate, întocmai
cazului unor construcții resimțite astăzi ca inadecvate.
Principiul urmat a fost ca, pe cât este posibil, să
conservăm expresivitatea limbii literare române de la
finele secolului al XIX-lea, dar fără să șocăm lectorul
zilelor noastre. Unde era necesar, am dat explicații la cu-
vintele ieșite din uz, recurgând la marile dicționare ale
vremii.  Așa cum ne-am constituit ca o echipă în realizarea
unui asemenea dificil proiect editorial, în care istoricul
Mihai Sofronie este prefațator, iar îngrijirea ediției am
împărțit-o cu universitarul bucureștean Marin Diaconu,
considerăm că în acest an de sărbătorire a Centenarului
Marii Uniri, apariția noii cărți  dedicate memorandistului
transilvănean Nicolae Cristea are multiple rațiuni de
susținere. Gândul nostru de a desăvârși o restituire
științifică completă cuprinde și un al patrulea volum, cel
consacrat publicisticii autorului sibian, întregire pe care o
încredințăm anului ce va veni. 

Anca Sîrghie
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OPINII

Andrei Pleșu
Aştept să fiu contrazis 

România e, în multe privinţe, o alcătuire paradoxală.
De aceea e greu siste -
ma tizabilă, de aceea e
greu de guvernat. 
Reu şim lucruri care, în
mod normal, nu merg
împre ună. 
Reuşim de pildă, con-
statase deja Titu Maio -
rescu, să producem

for me, pentru care ne lip seş te cu totul fondul. Aşa
ceva nu e la îndemâna oricui. Şi ceea ce e spectac-
ulos e că, una peste alta, ţara funcţionează, aşa
paradoxală, improbabilă cum este!
Să dăm câteva exemple:
Una dintre neobişnuitele noastre reuşite este să avem
un coeficient imens de poluare (în aer, în apă şi pe
pământ), fără să avem o mare industrie. Industria este
sublimă, dar imperceptibilă altfel decât prin cantitatea
de toxine pe care o emană. Ne otrăvim, aşadar, fără
otravă sau, mai exact, obţinem otravă din te miri ce.
O altă reuşită paradoxală: avem medici foarte buni şi
spitale foarte proaste.. E inexplicabil cum poţi avea
medici de calibru, când mai tuturor le lipseşte instrumen-
tarul necesar pentru a-şi face meseria onorabil. Şi totuşi
şi-o fac. Medicul te salvează, “sistemul” te omoară.
Alt miracol: avem o mare concentrare de “atracţii tur-
istice” şi n-avem turism. Turismul n-ar da rezultate la
noi decât dacă s-ar generaliza un mod de teleportare
a turiştilor, aşa încât ei să ajungă în faţa frumuseţilor
patriei fără să aibă nevoie de drumuri, de hoteluri şi
de servicii în general. Paradox colateral: suntem os-
pitalieri, dar umflăm grosolan nota de plată, pe baza
ideii că “străinul” trebuie jumulit.
Mai departe: ne lăudăm cu elevi eminenţi, foarte bine
calificaţi la felurite olimpiade internaţionale, dar ştim
cu toţii că învăţământul autohton e în criză, că profe-
sorii s-au descalificat, că şcolile sunt delabrate şi
salariile sunt mici.
Avem tradiţii agrare, pământ fertil, mână de lucru, dar
nu prea mai avem agricultură: mâncăm pâine
turcească, fructe şi legume comunitare, iar carne şi
produse din carne importăm din toată lumea.
Suntem săraci, dar am umplut Bucureştiul de auto-
mobile pretenţioase, cârciumile sunt pline, călătorii
români se înghesuie prin avioane trans-europene şi
trans-atlantice cu bagaje de apocalipsă.
Suntem patrioţi, dar n-avem patriotism: adică nu ne
preocupă grădinăritul limbii strămoşeşti, viitorul ime-
diat şi concret al ţării, istoria ei, monumentele ei,
instituţiile ei. Avem la chefuri romanţioase suspinuri
naţionale, dar primul gând când ne amintim de
ţărişoară e s-o delapidăm.

Pe măsură ce avem elite mai puţine, dezvoltăm faţă
de ele un dispreţ tot mai mare.
Avem şomaj, dar muncim la negru, n-avem bani, dar
ne descurcăm, suntem creştini, dar la câte un hram
sau la câte o sărbătoare ortodoxă ne îmbulzim, ne
ocărâm şi vociferăm ca o hoardă fără istorie şi fără
credinţă.
Orice analiză a României contemporane (sau
eterne?) se blochează, la un moment dat, în paradox-
uri asemănătoare. Inventarul lor pare infinit.
În rezumat, s-ar spune că ori avem evoluţii inter-
minabile, care nu culminează niciodată într-un scop
atins, ori avem împliniri care nu se justifică prin nici o
evoluţie. Ori drum fără ţintă, ori ţintă fără drum.
Creşterea organică, cu rezultat conştient şi = previz-
ibil, continuitatea, consecvenţa, organizarea, tenaci-
tatea iată virtuţile care ne lipsesc. Dar ne descurcăm
noi şi fără…
De la Andrei Pleşu citire:
Nici în străinătate nu e totul perfect. Nici vorbă. În
Franţa disciplina rutieră e şleampătă, infinit mai rea
decât în Germania; portofelul îţi poate fi furat oriunde
pe glob; şmecheri şi obraznici se găsesc pretutindeni;
surpriza restaurantului scump şi prost e mereu
posibilă; unele locuri sunt murdare; blocuri
dizgraţioase s-au construit, mai ales în anii ’60, peste
tot; companiile aeriene occidentale oferă servicii
mediocre, provoacă întârzieri, nu te scutesc, la o
adică, de pierderea bagajelor.
Pe scurt, oriunde te-ai afla, poţi întâlni numeroase
prilejuri de indispoziţie.

La noi e altfel. Neregulile, inconfortul, arbitrarul, lipsa
de educaţie, nesimţirea, ilegalitatea, aproximaţia, mă
rog, toată ornamentica “milenară” a ţărişoarei
ilustrează o tradiţie durabilă.
Nu e vorba de accidente, de “din când în când”-uri tol-
erabile, inerente, compensate de un fundal general
agreabil.
Fundalul a ocupat avanscena. Şi e esenţialmente
neplăcut. E muşchiulos, vital, indestructibil. Turcii vin
şi pleacă, fanarioţii vin şi pleacă, ruşii vin şi pleacă,
comuniştii vin şi pleacă. Noi rezistăm fălos, fudul,
chefliu şi dârz. Dăm vina pe ei, pe toţi, şi ne vedem
de treabă. 

NATO încearcă să ne organizeze, UE încearcă să ne
domesticească. Degeaba.
Apa trece, pietrele rămân, avem şapte vieţi în pieptul
de aramă, românul nu piere. Nu moare şi nu se
transformă. Se adaptează. Se descurcă.
Ţine cu dinţii de specificul lui naţional. Şi tocmai de
aceea, sunt pesimist. Cred că nu ne vom schimba
niciodată. Vom continua să stăm în calea tuturor bine-
facerilor şi noroacelor, fără să luăm decât caimacul
de primă instanţă.
În rest, vom dospi, somnolenţi, în dulcele borş auto-
hton, cu mici accese de enervare tandră…
Străzile vor rămâne mereu betege, pline de gropi şi
asfaltate cu gumilastic, autostrăzile, dacă vor exista,
vor fi nişte şantiere perpetue, şoferii “profesionişti sau
amatori” vor conduce bezmetic, isteric, mitocăneşte.
Îşi vor parca maşinile în poarta ta, în curtea ta, în su-
fletul tău şi, dacă protestezi, te vor înjura exterminator
sau vor zâmbi suveran, de la înălţimea limuzinei pro-
prii. Justiţia va fi mereu o loterie, ziarele vor evita orice
urmă de decenţă şi de nobleţe. Limba se va strica zi
de zi, televiziunile vor atinge culmi de manipulare şi
trivialitate. Laura Andreşan e doar începutul. Oricine
va putea striga în piaţa publică orice despre oricine.
“Relaţiile”, pilele, bacşişul vor fi la fel de greu de
înlăturat ca şi câinii vagabonzi, politicienii vor perora
obscen despre patrie şi se vor gândi strict la găştile
de partid şi la conturile personale.
Toate scursurile vor ajunge vedete, toţi derbedeii vor
deveni campioni ai dreptăţii. Vom fi sufocaţi de
proasta creştere, de incultură, de muzică proastă şi
de fast-food. Prostia va avea bani, iar nepriceperea
va avea putere. Aerul se va umple de invidie, ură şi
băşcălie. Comunismul va reînvia, roz şi cochet, cu
sprijinul unor băieţei de bani (şi idei) gata, semidocţi
şi trendy, netrăiţi, iresponsabili, grăbiţi să găsească
înainte de a căuta. În schimb, icoanele vor fi evacuate
din viaţa publică, în numele unei libertăţi de conştiinţă
care nu ştie încă nici ce e libertatea, nici ce e
conştiinţa.
Manelele se vor multiplica, urbanistica va intra în co-
laps, vom avansa trudnic printre răgete şi scuipături.
Şi vom vota, o dată la patru ani, în funcţie de clubul
sportiv care ne place.
Cum vedeţi, sunt pesimist. Ba pot, pentru ca să spun,
că sunt apocaliptic.
Totul a început când, întors la Bucureşti după o
vacanţă agitată pe alte meleaguri, am constatat două
lucruri: mai întâi că e mai cald decât în restul Europei,
mai cald decât la Mediterana şi apoi că singura scară
rulantă care urca de la autobuze la ghişeele de con-
trol-paşapoarte nu funcţionează. Am urcat gâfâind, cu
mireasma patriei în nări.
Sunt prea pesimist? Să dea Dumnezeu! De-abia
aştept să fiu contrazis.

fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEx MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com



5 decembrie, 2018 l l 17Romanian Journal • New York

ROMâNI DE SUCCES

GALA 100 pentru Centenar
THEODOR DAMIAN în

"Enciclopedia Românilor de Pretutindeni"

Joi, 29 noiembrie a.c., la Ateneul Român din Capitală a avut loc festivitatea de
onorare a 100 de români din diaspora care, prin activitatea lor pusă în slujba nea-
mului românesc, s-au dovedit demni de a fi incluşi în cartea omagială "Enciclopedia
românilor de pretutindeni" vol. I, carte despre comunităţi, personalităţi, concepte
şi coorodonată de Dan Dungaciu şi de George Grigoriţă. Cartea se află sub aus-
piciile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi ale Institutului de Ştiinţe
Politice şi Relaţii Internaţionale "Ion. I.C. Brătianu" al ACADEMIEI ROMÂNE.
Din New York a fost distins domnul pr.prof. univ. dr.Theodor Damian.

La festivitate au participat prim-ministrul Viorica Dăncilă, ministrul pentru Românii
de Pretutindeni, doamna deputat Natalia-Elena Intotero, numeroşi oameni de stat
şi de cultură, personalităţi omagiate.
În cuvântarea sa, doamna deputat Intotero a spus: "La 100 de ani de la Marea
Unire, românii sunt cunoscuţi în lume ca un popor de oameni harnici, inteligenţi,
cu putere creatoare, care oferă comu ni tă ţilor în care trăiesc rodul muncii, minţii,
sufletului şi talentului lor. Ţara noastră are valori pretutindeni în lume. Acum, mai
mult ca oricând, trebuie să dovedim că suntem un popor unit, dincolo de graniţe
şi dis ta n ţe, capabil să conlucreze pentru idealuri comune, într-o lume deschisă,
dar plină de provocări. România noastră frumoasă este ţara în care ne înclinăm
în semn de respect pentru înaintaşii noştri, ţara în care tratăm prezentul cu re-
sponsabilitate şi construim un viitor sigur pentru copiii noştri... Această Enciclopedie
este un prim pas ca formă de recunoaş te re a valorii şi a aportului cultural important
al românilor noştri în dezvoltarea societăţii româneşti. România este a tuturor
românilor şi trebuie să fie prezentă în orice loc trăieşte un român. La mulţi ani,
România!"

Programul a constat din prezentarea personalităţilor premiate despre care domnul
Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, a spus: "Prin această carte, îi
putem cunoaşte pe românii din afara României şi putem apoi lua măsuri ca ei să
fie şi să rămână ai României".

A fost prezentat proiec-
tul "100 pentru Cente-
nar", au fost omagiaţi
laureaţii şi s-a intonat
Imnul Uniunii Europene.
Din programul omagial,
menţionăm: intonarea
Imnului de Stat, discur-
sul primului ministru
Viorica Dăncilă, al dep-
utatei ministru Natalia-
Elena Intotero,
participarea Orchestrei
Naţionale Radio, testi-
moniale premiaţi din
Belgia, Portugalia,
Italia, Marea Britanie,
Franţa, Grecia, Spania,
SUA, Germania, Israel,
momente artistice cu
Marcel Pavel, Nicolae
Voiculeţ, Ioana Novac şi
Cvartet.

Întâlnirea de la Ateneul
Român s-a încheiat cu
socializarea celor
prezenţi la recepţia
oferită de doamna prim-
ministru Viorica Dăncilă.
Din New York, la festiv-
itate a participat domnul
Alex Marmara, fotore-
porterul revistelor Ro-
manian Journal şi
Lumină Lină.
Aplaudăm această ac-
tivitate în premieră a
Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni
de a scoate în evidenţă
contribuţia importantă a
multor români din dias-
pora la mai binele ţării

de adopţie, dar şi pentru mai binele patriei lor. Sperăm ca obiectivele enunţate să
se realizeze.
Prezenţa românului-american Theodor Damian în această valoroasă enciclopedie
ne onorează şi ne bucură.  Colectivul de redacţie al revistei Romanian Journal  îl
felicită călduros pe domnul Theodor Damian pentru includerea în prima "Enciclo-
pedie a Românilor de Pretutindeni", enciclopedie ocazionată de împlinirea a 100
de ani de la Marea Reunire. Ne mândrim cu astfel de oameni!

Redacţia Romanian Journal
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FLOREA BURCĂ
“Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme,

lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea.”

Toţi credincioşii îl binecuvântează pe Domnul din
Ceruri căruia se roagă şi căruia îi închină viaţa

spirituală de pe acest pământ. Un astfel de om,
preot şi mesager neobosit al preceptelor Celui de
Sus este domnul Florea Burcă, român-ardelean
stabilit de mulţi ani în America, în statul Florida.
Dialogul cu dânsul este confortabil, ca o povestire
frumoasă la gura sobei, acum, în preajma Crăciunului.
Domnul Florea a insistat să-l menţionez cu vorbe de
laudă pe domnul director Vasile Bădăluţă, apreciin-
du-l pe acesta ca fiind omul care a contribuit major,
cu mari sacrificii personale, la unirea românilor, din
ţărmul estic al Atlanticului până la cel vestic al paci-
ficului, cu pământul dintre oceane.

Reporter: Domnule Burcă, sunteţi un om al credinţei,
propovăduiţi credinţa printre confraţi. Vorbiţi-ne puţin
despre acest aspect al vieţii, acum, în zilele
premergătoare Crăciunului.
FLOREA BURCĂ: Voi binecuvânta pe Domnul în
orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
Eu am căutat pe Domnul şi El mi-a răspuns, m-a
izbăvit de toate temerile mele. Noi, românii, suntem
un popor credincios. Indiferent cărei confesiuni, cărei
religii îi aparţii, dacă crezi în Cel de Sus, dacă te
rogi Lui, dacă faci fapte bune, înseamnă că Domnul
este cu tine şi te va ajuta.
R.: Aşa este. Credinţa în Domnul ne susţine. Trecând
acum la biografia dumneavoastră, spuneţi-ne, vă
rugăm unde şi când v-aţi născut.
F.B.: Sunt ardelean, dar înainte de toate, sunt român.
M-am născut la 8 mai 1944, în localitatea Somosches
din judeţul Arad, o localitate mică, lângă comuna
Cermei, unde se opreşte trenul, că e capăt de linie
ferată. Am făcut primele patru clase primare la noi,
în comună, apoi ciclul doi, clasele de gimnaziu V, VI
şi VII, în comuna Cermei, cam la doi kilometri şi
jumătate de satul nostru. Am mers în fiecare zi la
Cermei, la şcoală, timp de trei ani, pe Uliţa Raiului,
că aşa se chema şi aşa se cheamă şi în ziua de azi. 
R.: Cum aţi caracteriza copilăria pe care aţi avut-o?
Ce vi se pare demn de amintit?
F.B.: pot spune că, deşi eram săraci, am avut o
copilărie frumoasă. Tot acolo, la noi în sat, la Biserica
Baptistă, am învăţat să cânt la trompetă. Vărul meu,
Cornel Burcă, m-a iniţiat în tainele muzicii. prin anii
`60, într-o iarnă, el a venit la noi de la Arad. Erau
vreo 13 copii pe care i-a învăţat să cânte la
instrumente, printre care eram şi eu. Şi-mi plăcea
foarte mult.

R.: Povestiţi-ne, vă rugăm, o întâmplare mai deosebită
din această perioadă a vieţii dumneavoastră.

F.B.: E cam hazlie întâmplarea pe care v-o spun
acum, dar este purul adevăr. Când am văzut că pot,
apăsând pe o clapă de la instrument, să scot un
sunet, am prins imediat curaj. pe vremea aceea,
cele două surori gemene ale mele erau în leagăn, în
belci. M-am hotărât să cânt la instrument. Cum
afară era ger cumplit, am încercat să cânt în casă.
Cu sunetele pe care încercam să le scot din trâmbiţă,
vă daţi seama că nici cei care erau treji nu prea
puteau îndura, cu atât mai puţin surorile mele din
leagăn. Mama m-a dojenit, mi-a zis să nu mai cânt,
că scol fetele care, oricum, nu au lăsat-o să doarmă
toată noaptea. Dar eu devenisem un elev sârguincios
în ale muzicii, mai puţin în ale şcolii sau în ale
lucrului de casă. M-am întrebat atunci: „Unde să mă
duc?” Şi m-am dus în grajd şi am încercat să fac
repetiţie acolo. În grajd aveam doi mânji. Când m-
au auzit ce sunete scot din trâmpiţă, au sărit cu pi-
cioarele în iesle. Vroiau să fugă de acolo. Atunci
pun eu trompeta jos şi scot caii din iesle. Totuşi
vroiam să cânt, dar unde? Mi-am făcut cumva o
gaură în paie. Am reuşit să intru acolo, deşi cam
înghesuit, dar mâna şi trompeta erau afară. Eu
cântam de zor, deşi mâna îmi cam îngheţase. parcă
văd fulgii de zăpadă care cădeau pe mâini şi pe
clape. Nu-mi păsa, eu cântam cu avânt. Un vecin
de-al nostru a ieşit să dea de mâncare animalelor.
Când m-a auzit cum cântam, a venit la mine şi m-a
sfătuit să merg în casă, că îngheţ de frig afară. Apoi
a mers la mama şi i-a spus: „Nu cred că-i bine cu
pruncu` ista al tău. Cheamă-l în casă că tăt îi vânăt
la degete, cum cade neaua pe mâinile lui.”. Vedeţi,
cam aşa am început eu să învăţ să cânt.
R.: Nostimă întâmplare care a dus la o pasiune de-
o viaţă. Continuaţi, vă rog.
F.B.: Cu ajutorul Domnului am crescut mai mare.
Am învăţat tâmplăria la Arad. La Biserica Baptistă
„Speranţa”, în scurt timp, m-am integrat în domeniul
muzical. În anul 1963 am înfiinţat fanfara bisericii.
Anul acesta am fost invitat să particip la împlinirea a
55 de ani de la înfiinţarea bisericii. După armată, m-
am angajat la Uzina de Strunguri din Arad, unde am
fost şi dirijor al fanfarei. Acolo am lucrat ca lăcătuş
mecanic. Mai târziu am mers la Bucureşti, prin
transfer, şi am urmat cursuri de depanator al utilajelor
de calcul. Reparam maşini de scris şi maşini de cal-
culat. 
R.: Cum s-a împăcat activitatea mecanică, tehnică,
cu activitatea artistică, muzicală?
F.B.: S-au împăcat de minune. Ne simţeam bine
fiindcă ni se dădea câte o primă de 23 August şi de
1 Mai. Mai mergeam pe la oameni, la nunţi şi la
înmormântări, cântam şi ne descurcam. A fost frumos
atunci, căci, aşa cum spune pastorul Marian Levii
din New York: „Eram tineri!”
R.: Da, când eşti tânăr, totul ţi se pare mai uşor şi
mai frumos. Trecând acum la alt subiect, când aţi
emigrat în Statele Unite şi de ce?
F.B.: Cu ajutorul Domnului, în 1987 am venit în
America, ţara tuturor posibilităţilor, ţara pe care mulţi
o visau când erau în România. Am emigrat pentru
că vroiam ca soţia mea, Maria, să trăiască. Ea a
fost foarte bolnavă şi doctorii români mi-au spus că
nu mai pot face nimic pentru ea. În America ea a
mai trăit până când a plecat la Domnul, în 2008.
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fată, Mirela, MI-
RE-LA, sunt şi note muzicale şi, probabil, de aceea
i-am pus acest nume. Ea locuieşte în Florida, ca
noi. Eram deja mutat în Florida, unde sunt şi acum.

Aici, m-am recăsătorit cu Mia şi sunt fericit că
Domnul m-a binecuvântat cu o soţie atât de bună.
Timp de 5 ani am locuit în Chicago. Am fost membru
activ în biserica păstorită de Alexa popovici. Şi de
acolo am amintiri frumoase. 
R.: Povestiţi-ne ceva interesant din acea vreme.
F.B.: Cu plăcere. Când să iau carnetul de şofer, ţin
minte că m-am dus cu un prieten care zicea că-l
cunoaşte pe cel care ne examinează. Când am
ajuns acolo, prietenul lui nu era de servici. Eu am
vrut să mergem acasă, i-am spus că nu ştiu engleză,
dar prietenul meu a insistat şi până la urmă m-a
convins să dau examen şi că nu-i nicio problemă
dacă nu-l iau, că pot să-l dau din nou. În cele din
urmă, mi-am luat inima-n dinţi, m-am urcat la volan
şi am tras maşina pe rampă. poliţistul era cu dosarul
meu în mână, gata să mă întrebe ceva. În acel
moment s-a blocat maşina. Fiindcă eram stresat,
nervos, necăjit la culme, am început să dau cu
pumnul în volan, în bordul maşinii, doar-doar se va
deschide ceva. A venit poliţistul la geamul maşinii.
El vorbea, eu vorbeam şi nimic nu se înţelegea. În
final, poliţistul pleacă. În acel moment, nu ştiu cum
şi de ce, geamul s-a deschis , eu scot capul pe
geam şi-l strig pe examinator, pe poliţist: „Hello,
hello, no problem”. El se întoarce, deschide dosarul,
bifează ceva acolo, apoi pleacă. prietenul meu îmi
strigă: „Floreo, dă-i drumul, ai trecut.”  „Ce să trec?
Unde? Cum?”, întreb eu. „Ai trecut examenul, gata,
eşti şofer în America!”, zice el.  Uf, aşa am luat eu
cu brio examenul de şofer la Chicago. Cred că e
bun şoferul, e bun şi carnetul, că umblu cu el, fără
probleme, de 27 de ani. 
R.: Felicitări pentru succes şi pentru talentul de
povestitor! Vorbiţi-ne puţin despre perioada când aţi
locuit în New York.
F.B.: De acolo am alte amintiri plăcute. Ne-am mutat
în „oraşul care nu doarme niciodată”, în 1992. Cu
ajutorul fratelui păstor Dincă Filip, am găsit servici ca
portar la un bloc, pe strada 67. Am locuit ani de zile
în apartamentul Bisericii Baptiste de pe Linden Street,
în Queens, şi m-am ocupat de partea muzicală,
înfiinţând şi fanfara bisericii. Colaborator l-am avut
pe Daniel Deceanu, un dirijor foarte talentat. Am
conlucrat cu folos până în anul 2.000, când m-am
mutat în Florida. De New York mă leagă multe amintiri
frumoase. prin anul 1993 a venit Levi Marian ca
pastor al bisericii, un om minunat, care şi acum este
pastor acolo. Dar vreau să amintesc de domnul
director Vasile Bădăluţă, românul pe care l-am
cunoscut, cu care am colaborat şi pe care nu-l voi
uita niciodată. Dânsul deschisese un post românesc
de radio şi a venit la mine, a înregistrat corul şi
orchestra şi le-a dat pe post. Toţi ascultam cu evlavie
la radio. Apoi îmi amintesc când domnul Bădăluţă a
strâns peste 700 de români care, în faţa Casei Albe
din  Washington, au cerut intrarea României în NATO.
Spre sfârşitul manifestaţiei, dânsul mi-a întins microfonul
şi mi-a zis: „părinte, vă rog, spuneţi o rugăciune
acum şi aici”. Eu, emoţionat, parcă nu-mi găseam
cuvintele, dar apoi Domnul m-a luminat şi am cântat
TATĂL NOSTRU. Toată lumea avea ochii în lacrimi,
de emoţie. Aşa am încheiat ziua de 20 aprilie 1996 la
Casa Albă. N-am să uit niciodată acea zi. Ştiu că
apoi domnul Bădăluţă a deschis un post românesc
de televiziune şi ziarul „Romanian Journal”. 
R.: Amintiri frumoase de spus tuturor celor care vor
să asculte fapte deosebite şi să se pătrundă de pa-
triotism adevărat. Ştim că muzica este subiectul
dumneavoastră preferat, muzica este pasiunea pe
care o aveţi încă de mic copil. Vorbiţi-ne despre
cărţile despre muzică pe care le-aţi scris.
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F.B.: Da, aveţi perfectă dreptate. Credinţa profundă
în Domnul şi muzica m-au ajutat şi mă ajută în
drumul meu prin viaţă. Activitatea mea muzicală în
Statele Unite este rodnică. Am scris prima carte de
muzică cu note muzicale pe 4 voci, „Cântările
Evangheliei”, ediţie de lux, cu 805 cântări, în 1995. 
R.:. Aţi fost ajutat financiar?

F.B.: Mă bucur că mi-aţi pus această întrebare. Da,
categoric. Vreau să-i amintesc pe toţi sponsorii mei
şi le mulţumesc cu această ocazie, căci datorită lor,
în mare parte, cărţile au văzut lumina tiparului. Deci,
banii pentru tipografie au fost daţi de familia george
şi Maria Burciu din New York. A doua carte, „Imnurile
iubirii”, volumul 1, are 275 cântări pe 4 voci. Sponsori
au fost doctorii Sandu şi Daniela  popa din Chicago.
A treia carte, „Imnurile Iubirii”, volumul 2, are 385
cântări pe 4 voci şi a fost sponsorată de familia
Doru şi Maria Mărgeanu din New York, Ianculovici
Vasile şi Lucreţia din New York şi familia Todoruţ şi
Tabita din Florida. A patra carte este „Aleluia”, cu
cântece scrise pe o singură voce, cu 279 cântări.
Sponsor este familia Aurel şi Cristina Andor, tot din
New York. Iată că tot New Yorkul este la înălţime. A
cincea carte este „Imnurile Iubirii”, volumul 3, pentru
coruri bărbăteşti, cu 333 cântări pe 4 voci, sponsorată
de pastorul george Dancea din Chicago. A şasea
carte este „Imnurile Iubirii”, volumul 4, cu 310 cântări,
cu duete pentru coruri feminine, solo şi arii din
opere, carte sponsorată de familia Lucian şi Liduna
Cotuna din Arad. A şaptea carte este „Imnurile
Iubirii”, volumul 5, cu 276 cântări. A opta carte
„Imnurile Iubirii”, volumul 6, are 214 cântări. Amândouă
volume, 5 şi 6, au fost sponsorate de familia Ionel şi
Florica Jura din Akron, OH. Ultima carte tipărită
acum câteva luni este „Cântările Evangheliei”,
reeditată şi adăugită, cu 960 de cântări, toate pe 4
voci (deci prima avea 805 cântări, iar cartea reeditată
în 2018, după 24 de ani, are 960 cântări), carte
sponsorată de mai multe familii din America. Am
menţionat cu drag numele celor care m-au ajutat şi
le mulţumesc încă o dată. Domnul ştie dărnicia
fiecăruia. 
R.: Este impresionant numărul de cărţi, ca şi al oa-
menilor care vă apreciază şi care v-au sponsorizat.
Pentru cei interesaţi, spuneţi-ne unde se pot obţine
cărţile.

F.B.: Ultima carte se poate obţine de la familia
george şi Maria Burciu din New York. Telefon: (718)
381-5563. De asemenea, cartea „Imnurile Iubirii”,
volumul 2, pentru cor mixt, se poate obţine de la
familia Doru şi Maria Mărgeanu, tot din New York.
Telefon: (718) 894-855 şi telefon celular: (917) 459-
3458. Vreau să scot în edidenţă ideea că eu nu am
merit în această lucrare, Domnul să fie lăudat pentru
toată lucrarea Lui. Am primit putere şi energie şi
bani din partea Domnului Isus Hristos. 
R.: Credeţi că românii din diaspora au un rol important
în evoluţia societăţii româneşti?

F.B.: Categoric. De exemplu, cred că, în parte, şi
datorită nouă, românilor de aici care am manifestat
în număr mare, România a intrat în NATO. Noi am
fost şi suntem români pentru toată viaţa. Nimeni nu
ne poate lua acest fapt. Să fim mândri că suntem
români, oriunde am fi, şi să avem credinţă profundă
în Domnul.
R.: Vă mulţumim pentru amabilitatea cu care ne-aţi
întâmpinat şi vă dorim sănătate şi mult bine.

prof. Mariana TerraLa manifesta]ia pro NATO din fa]a Casei Albe organizat~ de Dl. B~d~lu]~

dirijând orchestra

cu soţia
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SENZAȚIONALA discuție a lui
Ceaușescu cu George Bush:

„Chiar dacă nu vom mai avea
ce să MâNCĂM, nu vom mai

apela credite”
Vă prezentăm prima parte a convorbirii șefului
statului român cu cel care, ajuns președintele
SUA, îi va semna condamnarea la Malta, în de-
cembrie 1989.
Vizita vicepreședintelui George Bush în România a
avut loc în perioada 18 – 19 septembrie 1983. La în-
tâlnire au mai participat Ștefan Andrei - ministrul
afacerilor externe și amiral Daniel J. Murphy - șeful
personalului Oficiului vicepreședintelui Statelor Unite
ale Americii.
Era perioada în care Ceaușescu anunțase că
intenționează să plătească integral datoria externă
a României și să nu mai recurgă la alte credite
externe, urmând ca dezvoltarea țării să se facă
exclusiv pe seama producției interne, lucru care a
dus la înfometarea populației și la o uriașă criză
economică.
De remarcat, Ceaușescu dă dovadă de multă abilitate
în discuțiile cu cel care va deveni următorul președinte
american, după Reagan. La rândul său, acesta pare
să-l prețuiască pe interlocutor, mai cu seamă în
chestiunile internaționale.
Iată mai jos stenograma discuțiilor, reprodusă după
revista Periscop, a Asociaţiei Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Informaţii
Externe, numărul aprilie – iunie 2017.

Nicolae Ceaușescu: Sper că vă simțiți bine în Româ-
nia?
George Bush: Îmi face o mare plăcere să mă aflu

aici. Am avut convorbiri foarte rodnice astăzi
dimineață cu domnul vicepreședinte al Consiliului
de Stat. Fotografii văd că lucrează!

Nicolae Ceaușescu: Trebuie să lăsăm întâietate
presei în speranța că vor scrie mai mult ca să nu
se aducă rachetele în Europa (este vorba despre
intenția Statelor Unite de a amplasa în Europa ra-
chete nucleare Pershing, ca răspuns la creșterea
numărului de rachete sovietice cu rază medie de
acțiune SS-20 – n.r.).

George Bush: În orice caz, au fost mai multe războaie
de la cel de-al Doilea Război

Mondial, dar nici unul pe teri-
toriul Europei. Aici s-a
menținut pacea. Dacă îmi
permiteți, dle președinte, aș
dori să vă înmânez o

scrisoare de la
președintele Ronald

Reagan. (...)

Nicolae Ceaușescu: Mulțumesc foarte mult pentru
acest mesaj prietenesc, pentru salutul ce mi-a fost
adresat mie și poporului român. Vă rog să-i transmiteți
președintelui Reagan salutul meu și cele mai bune
urări și, de asemenea, un salut și cele mai bune
urări pentru poporul american. Împărtășesc pe
deplin cele cuprinse în mesajul președintelui Reagan
cu privire la dezvoltarea relațiilor româno-americane
și la necesitatea și dorința de a continua această
dezvoltare în viitor. Aș dori să vă salut în mod
cordial și să exprim bucuria mea pentru realizarea
vizitei dvs în România.

George Bush: Vă mulțumesc.
Nicolae Ceaușescu: Și eu am convingerea, ca și

președintele Reagan, că vizita și convorbirile cu
dvs. vor ajuta la o mai bună înțelegere, atât în ce
privește problemele bilaterale, cât și problemele
internaționale. Desigur, regret că vizita dvs este
prea scurtă, dar sper să mai reveniți în România.
Acum sunt gata să vă ascult pe dvs.

George Bush: În primul rând, dle președinte, aș
vrea să vă mulțumesc pentru aceste amabile
cuvinte. Sunt întru totul de acord cu dvs în ce
privește durata vizitei mele. Este ca și cum cineva
s-ar duce la New York și s-ar gândi că a văzut
Statele Unite ale Americii într-o singură zi, dar am
avut discuții foarte bune cu dl vicepreședinte, cu
dl ministru de externe și cu alte persoane din
guvernul dvs. Ne-am referit în principal la problemele
economice și la cele bilaterale. Cunoscând însă
interesul dvs și, mai mult decât atât, cunoașterea
aprofundată a problemelor internaționale, aș vrea
să discutăm și aceste probleme. S-a menționat
problema rachetelor și sunt gata să discut și
această problemă cu dvs. Am menționat dlui
vicepreședinte, astăzi de dimineață, că avem o
serie de noutăți privind relațiile noastre bilaterale.
În ziua în care am plecat din Statele Unite ale
Americii, directorul Eximbank mi-a dat un telefon
și mi-a spus că sunt gata să activeze din nou
creditul pentru centrala nucleară de la Cernavodă.
Un alt lucru, pe care nu 1-am menționat astăzi de
dimineață, este acela legat de creditele CCC
(Commodity Credit Corporation –comoanie
americană de stat care acționează pe piața agricolă,
putând inclusiv acorda credite internaționale –
n.r.), respectiv cum să realizăm niște progrese în
legătură cu aceste credite. De asemenea, s-a
hotărât - lucru pe care iarăși nu 1-am menționat
azi de dimineață – să continuăm negocierile în
problema pescuitului. Acestea erau problemele pe
care doream să le menționez — două au fost
abordate pe scurt, una nu a fost abordată — re-
spectiv în ce privește creditul Eximbank. Acestea
sunt veștile bune pe care doream să vi le
împărtășesc. Nu știu cum ați fi de părere să
abordăm problematica discuțiilor noastre. În ce ne
privește, noi suntem foarte preocupați de situația
din Orientul Mijlociu.

Nicolae Ceaușescu: Să terminăm cu cele bilaterale
și pe urmă putem să abordăm orice problemă pe
care o doriți dvs și noi, de asemenea, orice
problemă pe care considerăm că trebuie să o
discutăm.

George Bush: Foarte bine.
Nicolae Ceaușescu: Noi acordam o importanță mare

relațiilor economice cu Statele Unite ale Americii.
Ele s-au dezvoltat mult în anii '70. Într-adevăr,
vizita președintelui Nixon a avut în această privință
o importanță deosebită, însă aș dori să menționez,

între altele, că înainte de a fi președinte, în 1967,
a vizitat România, prilej cu care am avut o convorbire
neoficială, ca să spun așa, și am putut să discutăm
lucrurile mai deschis. Întâmplător, era tot într-o
perioadă de încordare. Nefiind o persoană oficială,
el nu a reușit atunci, în câteva capitale est-
europene, să aibă convorbiri cu conducerile din
statele respective. Când a venit la București, în
calitatea oficială de președinte al Statelor Unite
ale Americii, a afirmat — desigur, în glumă — că
vizita în România i-a adus un succes și a reușit să
ajungă președinte. Noi dorim să dezvoltăm relațiile
cu SUA în toate domeniile. Direct între România și
SUA, nu au fost niciodată probleme deosebite,
sigur, afară de deosebirile de orânduire socială și
totdeauna, chiar după Primul Război Mondial, SUA
au avut poziție de sprijin la adresa României.
Deci, obiectiv, nu sunt probleme care pot constitui
un obstacol în calea colaborării relațiilor româno-
americane. Deosebirile de orânduire socială sunt
probleme care privesc opțiunile fiecărui popor și
ele nu trebuie, în niciun fel, să afecteze colaborarea
între state. De altfel, tocmai în aceste împrejurări
și pe această bază, pornind de la principiile egalității,
respectului independenței și suveranității, ale
neamestecului în treburile interne, s-au dezvoltat
în deceniul anilor '70 relațiile româno-americane.
În general, am ajuns la un nivel relativ bun în ce
privește schimburile și colaborarea economică
dintre țările noastre. În ultimii doi ani, a avut loc o
anumită dare înapoi. Sigur, o anumită cauză poate
fi și situația economică mondială, dar la aceasta
trebuie să adăugăm și unele măsuri restrictive
luate în SUA. Noi am dori să depășim complet
această situație și să reluăm colaborarea economică
în spiritul anilor anteriori. Nu doresc să întru în
amănunte, mai cu seamă că ați discutat, în
dimineața aceasta, aceste probleme. Una din prob-
leme, pe care noi am dori să o soluționăm în mod
radical, ar fi problema clauzei. Atunci când s-a
votat amendamentul Jackson-Vanik (care lega
acordarea Clauzei națiunii celei mai favorizate de
respectarea drepturilor omului – n.r.), acesta era
legat, mai cu seamă, de plecările evreilor în Israel.
Sigur, în ce privește România, problema aceasta
practic nu mai există, pentru că acum avem în
Israel o populație de origine românească de
aproape 500.000 de oameni. În România mai sunt
doar circa 20.000 de evrei. Dacă SUA sunt interesate
să primească un număr mai mare de emigranți
din România, putem să discutăm această problemă,
sigur, pe o durată mai lungă, de perspectivă. Eu
nu am nimic împotrivă să se ajungă chiar la două
milioane de cetățeni americani de origine română.
Astăzi sunt vreo 600.000. Dar consider că aceasta
nu trebuie să constituie o problemă în calea unor
relații economice bazate pe avantajul reciproc.
Am reținut cele spuse de dvs cu privire la Eximbank,
despre creditele CCC și în legătură cu pescuitul.
Noi am soluționat cu General Electric problemele
și am ajuns la un nou acord în sistemul de finanțare
a centralelor electrice nucleare. (...) În general,
am hotărât să nu mai apelăm la niciun
credit. Vom acționa și acționăm să
lichidăm într-o perioadă cât mai scurtă
toate creditele și vrem să realizăm în-
treaga dezvoltare numai prin mijloace
proprii.
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Chiar programul agricol pe care 1-am adoptat
recent și care necesită cheltuieli de peste 100 mil-
iarde lei, ceea ce înseamnă practic cam 8-10
miliarde dolari, dorim să-1 realizăm cu forțele
proprii. Garanțiile bancare și creditele din bănci le
vom utiliza numai în sistemul de plăți și în activitățile
curente, adică fără a apela la credite propriu-zise.
În ce privește sistemul de credite CCC, vreau să
vă spun deschis - i-am spus dlui Nixon, cu prilejul
unei vizite pe care a făcut-o aici astă vară și cu
care am avut o convorbire prietenească — că nu
vrem să mai folosim aceste credite.

George Bush: Foarte bine.
Nicolae Ceaușescu: Și aceasta pentru motivul că și

aici s-a acționat de o manieră care pentru noi a
fost de neînțeles. Eu vă spun toate acestea numai
pentru a înțelege că noi vrem să așezăm relațiile
noastre pe o bază realmente durabilă, fără să mai
apară probleme care să împiedice dezvoltarea lor.
Cu un grup (de oameni) de afaceri, în rândul
cărora se găsesc și fostul ministru al Agriculturii și
fostul senator Vanik, vrem și realizăm, o colaborare
largă în domeniul agriculturii.

George Bush: Dl Charles Vanik din Ohio?
Nicolae Ceaușescu: Da. Ei au fost, în vară, aici și

am discutat aceste probleme. Dacă s-ar întâmpla
să trebuiască să importăm produse agricole, vrem
să le importăm, de asemenea, fără să mai apelăm
la sistemul de credite. Noi ne propunem să nu mai
apelăm, decât cu totul excepțional, la importul de
produse agricole (...) Cu președintele Nixon sta-
bilisem să ajungem, în schimburile economice, să
depășim 1 miliard dolari în 1980 și după aceea să
mergem la 2 miliarde dolari, în ambele sensuri,
desigur. În 1980 și 1981, am ajuns chiar la 1,180
miliarde dolari. Este adevărat, soldul a fost negativ
pentru România, dar dorim să continuăm să
realizăm acest nivel pe un sold care să asigure o
balanță echilibrată. Noi considerăm că este posibil
să facem acest lucru. Iată, pe scurt, acestea ar fi
câteva considerente. M-am referit la unele mai pe
larg pentru a înțelege cum judecăm noi și de ce
punem un mare accent ca și în relațiile economice
să se acționeze în spiritul egalității și respectului
reciproc. Cu prilejul întrunirii Comisiei mixte sau a
Comitetului, dorim să discutăm pe larg și să
ajungem la concluzii comune în această privință.
Am fi deosebit de mulțumiți și vom saluta dacă
președintele Reagan, dacă dvs, dle vicepreședinte,
veți acorda o atenție corespunzătoare și veți
încuraja realizarea acestor obiective.

George Bush: Vă mulțumesc foarte mult pentru
această prezentare detaliată și aprofundată a prob-
lemelor bilaterale (...) În ce privește creditele
acestea CCC, dacă am înțeles bine, dle președinte,
dvs ați spus că nu vor mai fi necesare.

Nicolae Ceaușescu: Am spus că, dacă va mai fi
nevoie să cumpărăm produse agricole, nu le vom
mai lua pe baza acestui credit. Și am să vă spun
de ce. În 1981, a fost aici o delegație mare de
congresmeni americani și a insistat să luăm produse
agricole americane în cadrul acestui credit - era
vorba de unt și alte produse agricole. Erau în
delegație inclusiv președintele Comisiei pentru
agricultură și dl Percy. Noi am spus că vom analiza
această problemă și suntem interesați dacă vor fi
condiții avantajoase. La sfârșitul anului 1981, De-
partamentul de Stat sau nu mai știu cine, nu mai
rețin exact...

Ștefan Andrei: Casa Albă.

Nicolae Ceaușescu: A dat o declarație în care spunea
că, deși România a solicitat produse prin sistemul
CCC, consideră că nu este necesar să i se acorde
și că se dă un ultimatum României să achite 50.
000 de dolari care nu au fost achitați. [Ironic] Sigur,
noi am înțeles că este o problemă vitală pentru
Statele Unite ale Americii și am achitat imediat cei
50.000 dolari, a căror întârziere s-a datorat faptului
că undeva se încurcase evidența. De aceea, nu
mai vrem să apelăm la acest sistem.

George Bush: Nici președintele Reagan, nici eu nu
am urmărit această problemă foarte îndeaproape
și probabil că a fost o neînțelegere din partea
mea. Din câte am înțeles eu, dimpotrivă, România
ar fi dorit să ridice această problemă a creditului
CCC, însă dacă nu mai doriți astfel de credite nu
este nici o problemă pentru noi. Pur și simplu nu
va mai exista o lună de negocieri care, deci, nu
vor mai avea loc. Am vrut să fiu sigur că aceasta
este situația, că nu mai doriți credite CCC pentru
că eu voi spune acest lucru ministrului Agriculturii,
la înapoierea mea.

Nicolae Ceaușescu: Nu, nu mai dorim. Am luat
așa o hotărâre: chiar dacă nu vom mai
avea ce să mâncăm, nu vom mai apela
la credite pentru mâncare. (...) Dorim să
avem relații foarte bune, dar ținem mult ca aceste
relații să se bazeze pe respectul independenței
României.

George Bush: Înțeleg foarte bine convingerile dvs și
punctul dvs de vedere, însă aș dori foarte mult ca
și dvs să înțelegeți că și noi avem niște credințe
bine încetățenite. Și noi am avut o revoluție pe
care am dus-o la bun sfârșit. De asemenea, ori de
câte ori au fost tentații, cum au fost cele decurgând
din amendamentul Jackson-Vanik, acestea au fost
ridicate în Congres, în baza acelorași credințe pe
care noi le avem. Este vorba de același Vanik din
Ohio...

Nicolae Ceaușescu: Știu, știu. Mi-a și spus că regretă
că a venit cu amendamentul acela.

George Bush: Este foarte interesant, pentru că,
după cum știți și, vă mai amintiți, Administrația a
luat o poziție contrară în Congres, susținând că
acest amendament este contraproductiv.

Nicolae Ceaușescu: Știu, știu, cunosc. Am văzut,
însă, că Tribunalul Suprem, sau Curtea Supremă,
a considerat acest amendament ca neconstituțional
și, deci, înseamnă că în virtutea acestei hotărâri
este nevalid.

Ștefan Andrei: Era vorba de sistemul de votare, că
trebuie să fie respins cu două treimi din voturi.

Nicolae Ceaușescu: Dar, mă rog, aceasta este o
problemă care a trecut.

George Bush: Problema la care vă referiți este în
legătură cu altceva. În ce privește însă acest
amendament Jackson-Vanik, el a fost constituțional.
Era vorba de un alt amendament care punea sub
semnul întrebării dreptul Congresului de a se
opune prin veto unei hotărâri a președintelui.

Nicolae Ceaușescu: Sperăm că vom soluționa această
problemă. Oamenii de afaceri americani doresc
să aibă o siguranță pe mai mulți ani. Nu se poate
face o colaborare pe termen lung, dacă în fiecare
an aceasta este pusă în discuție.

George Bush: Ceea ce ați menționat dvs, dle
președinte, se referă la o altă problemă și anume,
la problema clauzei care este o chestiune internă
și a noastră și a dvs. În orice caz, am înțeles că
din partea dvs s-au luat o serie de măsuri care
vor îmbunătăți situația. Este evident că și la noi
se discută foarte mult cui să i se acorde clauza,
pe ce perioadă ș.a.m.d. 

Din câte îmi dau seama, clauza este singura
problemă reală în momentul de față. Până acum,
am avut impresia că aceasta mai este corelată și
cu întârzierea unor plăți, dar de astăzi de dimineață
am înțeles că aceste datorii sunt achitate la termen
și nu mai este o problemă.

Nicolae Ceaușescu: Sperăm să le lichidăm într-o
perioadă mult mai scurtă decât s-a discutat. Vrem
să lichidăm creditele către toate statele într-o
perioadă mult mai scurtă. De altfel, în SUA creditele
garantate de stat sunt foarte mici!

Ștefan Andrei: 7 milioane dolari anul acesta.
Nicolae Ceaușescu: Iar creditul bancar total, de

asemenea, nu este prea mare în SUA și nu vom
avea probleme să-1 plătim. De aceea, am și
hotărât să nu mai luăm nici un dolar credit, de la
nimeni. Nimeni nu mai poate lua pe
credit, fără aprobarea mea, nimic. Și
eu nu dau nici o aprobare!

George Bush: Înțeleg foarte bine punctul dvs de
vedere, mai ales că am fost om de afaceri, dar
această chestiune este și una de libertate, în ceea
ce vă privește. Din păcate, noi nu o să facem
acest lucru. Este adevărat, nu avem datorii în
străinătate, dar avem un deficit de 200 miliarde
dolari, deci avem datorii față de cetățenii noștri și
acest lucru ne îngrijorează.

Nicolae Ceaușescu: Când am spus că nimeni nu
mai poate lua pe credit fără aprobarea mea, m-
am referit la întreprinderile de stat. Dacă, însă,
cetățenii români pot să primească credite din
Statele Unite ale Americii, eu nu am nimic împotrivă,
dar fără garanția statului român. Așa că noi nu
încălcăm nimănui acest drept.

George Bush: Am înțeles foarte bine pentru că îmi
dau foarte bine seama ce înseamnă să nu ai
datorii în străinătate. Nici noi nu avem datorii decât
în interior.

(...)
Nicolae Ceaușescu: Poate pe problemele bilaterale

să încheiem discuțiile?
George Bush: De acord.
Nicolae Ceaușescu: Eu sper că vom reuși să obținem

o dezvoltare bună a relațiilor noastre.
George Bush: De altfel și punctul meu de vedere,

care coincide cu cel al președintelui Reagan, este
că relațiile generale dintre țările noastre sunt foarte
bune, chiar dacă mai sunt unele probleme, pe ici
pe colo. Eu sunt cu totul de acord cu dvs că pot fi
rezolvate în continuare și pot să
vă asigur că nici Administrația
noastră nu dorește, cât de
puțin, să existe vreo piedică,
cât de mică, în calea
dezvoltării relațiilor noastre,
mai ales a celor econom-
ice.

Nicolae Ceaușescu:
Eu salut acest
lucru.

(...)
evz.ro
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Majoritatea bolilor vin de la cap. 
Medicina chineză ne dezvăluie

cauzele apariției bolilor
în organismul uman

(4)
continuare din ediţia trecutã

PROBLEME DE NUTRIŢIE
Alimentaţia incorectã este una din principalele cauze
ale apariţiei bolilor.

a) Supraalimentaţia şi malnutriţia - Cantitatea de
hranã consumatã trebuie sã fie adaptatã nevoilor
organismului. Dacã aportul de hranã este fie
exagerat, fie insuficient, el poate cauza îmbol-
nãvirea.
Consumul exagerat de alimente – când este depãşit
necesarul de elemente nutritive vor fi afectate
splina şi stomacul, se va acumula flegma şi vor
stagna elementele nutritive în interiorul corpului.
Vor apãrea urmãtoarele simptome: eructaţii însoţite
de regurgitãri, dureri în epigastru şi în tot abdomenul,
diaree, vãrsãturi.

Subalimentarea – duce la imposibilitatea creãrii
bazei necesare pentru producerea sângelui şi a
energiei. Dupã un timp se ajunge la diminuarea
energiei de apãrare.
Incercarea de a slãbi prin “înfometare” duce la
slãbirea energiei splinei. Din cauza faptului cã
splina nu mai are o funcţionare foarte bunã, ea nu
va mai putea sã-şi exercite cu succes funcţiile de
transport şi de transformare a fluidelor, ceea ce va
provoca stagnarea acestora şi creşterea în greu-
tate.

b) Consumul preferenţial al unui singur tip de ali-
mente
Necesitãţile organismului pot fi satisfãcute doar
atunci când acesta primeşte o alimentaţie echilibratã.
Consumul unui singur tip de alimente poate duce
la malnutriţie sau la alte boli.
De exemplu, populaţiile care se hrãnesc în exclu-
sivitate cu orez decorticat prezintã o frecvenţã
ridicatã a bolii beri-beri.
Locuitorii teritoriilor unde apa nu are iod în cantitate
corespunzãtoare suferã de tulburãri ale glandei
tiroide.
Excesul de vegetale crude, de salate sau de fructe
slãbeşte energia splinei, ele fiind contraindicate
persoanelor ce au o slãbiciune a acesteia.
Când în alimentaţie predominã hrana rece va fi
slãbitã energia splinei putându-se dezvolta rãceala
şi umezeala interioarã. Simptomele caracteristice
acestei situaţii sunt: dureri abdominale şi diaree.
Alimentele extrem de fierbinţi vor duce la eliberarea
cãtre exterior a energiei vitale, afectând energia şi
sângele corpului.
Cãldura excesivã, în special cea provenitã din
fumat şi din consumul bãuturilor alcoolice, va con-
suma Yin-ul (fluidele) corpului, provocând uneori
chiar şi stagnarea sângelui.
De asemenea, consumul exagerat de dulciuri sau
fãinoase, grãsimi, produce cãldurã umedã în corp,
cauzând stagnarea energiei şi a sângelui.

Simptome: senzaţia de greutate în piept, ameţeli,
hemoroizi sângerânzi, furuncule.

Dacã mâncarea este limitatã doar la câteva feluri,
energia internã va avea de suferit.

Gustul picant este absorbit de cãtre plãmâni.
Energia din mâncarea condimentatã este uşor ab-
sorbitã prin canalul plãmânului.
Dacã mâncarea este condimentatã într-o manierã
moderatã atunci fiziologia aparatului respirator va
fi îmbunãtãţitã.
Excesul de condimente va afecta însã energia
plãmânilor.

Gustul amar este legat de inimã, de sânge şi de
fluidele corpului (Jingye). Excesul de alimente
amare va creşte focul de la nivelul inimii, conducând
la consumul fluidelor.

Gustul sãrat influenţeazã rinichii şi oasele. Persoanele
ce au probleme cu oasele sau cu rinichii nu vor
avea voie sã consume decât alimente ce sunt uşor
sãrate.

Gustul acru guverneazã ficatul şi tendoanele. Excesul
alimentelor acre va afecta ficatul, provocând
rigidizarea tendoanelor şi a articulaţiilor.

Gustul dulce corespunde splinei şi musculaturii. Per-
soanele ce suferã de afecţiuni ale stomacului şi ale
splinei vor consuma cât mai puţine dulciuri.

c) Consumul de mâncare alteratã, toxicã sau în
condiţii neigienice
Aceste situaţii vor duce la afectarea splinei şi a
stomacului. Semne clinice: greţuri, vãrsãturi, diaree,
dureri în epigastru şi abdomen.

TRAUME FIZICE
Traumele fizice cauzeazã stagnarea sângelui şi a en-
ergiei. Traumele uşoare duc la stagnarea energiei, în
timp ce traumele grave produc stagnarea sângelui.
In general, în cazul traumelor se observã afectarea
regiunilor musculare însoţitã de dureri, sângerãri,
lezarea tendoanelor şi în unele cazuri grave chiar şi
a organelor interne, fracturarea oaselor, dislocarea
articulaţiilor, ş.a.m.d.
Un pericol foarte mare îl constituie invadarea corpului,
prin porţiunile rãnite, a energiilor patogene, ceea ce în
unele cazuri poate duce chiar la comã sau convulsii.
PARAZIŢI ŞI OTRĂVURI
Infestarea cu paraziţi este foarte des întâlnitã la copii.
Factorii care contribuie la infestare: hranã insuficientã,
consumul excesiv de grãsimi şi de dulciuri, ce conduc
la creşterea umezelii (ce este mediul perfect pentru
paraziţi sau pentru ciuperci).
TRATAMENTUL INCORECT
Tratamentul incorect poate duce la agravarea unei
afecţiuni.
De exemplu: folosirea unei proceduri ce tonificã Yang-
ul (energia) în situaţia în care ar trebui de fapt sã în-
tãreascã Yin-ul.
Un alt exemplu îl constituie (întãrirea Yin-ului) creşterea
umezelii atunci când în organism existã retenţie de
apã.

FAPTELE NECONFORME CU MORALA (conform
teroriei din Qigong)

Qigong-ul pune un foarte mare accent pe moralã. Se
spune mereu:
“Pune morala pe primul loc”
sau:
“Morala ridicatã, nivel avansat în practicã”.
Morala nu are însã legãturã numai cu nivelul practi-
cantului de tehnici energetice, ci şi cu sãnãtatea
noastrã. Atunci când noi punem accentul pe moralã,
când facem fapte bune, când acceptãm numai gânduri
pozitive, când rostim numai adevãrul, intrãm în
rezonanţã cu un câmp pozitiv foarte puternic aflat în
Univers.

Aceastã rezonanţã apare la nivelul câmpului conştiinţei
noastre (Yin), dar se va regãsi şi la nivelul compo-
nentelor materiale (Yang), al corpului.

In cazul în care noi suntem obişnuiţi cu “minciuna
necesarã”, spunând lucruri care nu sunt reale, dar a
cãror rostire o considerãm necesarã celor cu care ne
întâlnim, atunci când acceptãm gânduri urâte despre
cei din jurul nostru, în momentele în care cu voia sau
fãrã voia noastrã facem fapte rele, noi declanşãm un
mecanism ce duce la umplerea câmpului nostru (al
conştiinţei dar şi al corpului) cu semnale care ne vor
perturba normalitatea. In timp vor apãrea tensiuni la
nivelul conştiinţei, vor fi afectate diferite pãrţi ale
corpului ce au legãturã cu locurile în care se aflã
semnalele de nemulţumire ale celor pe care i-am
afectat.

O persoanã moralã este o persoanã sincerã, copilas
fericitfericitã, sãnãtoasã. In interiorul sãu nu existã
tensiuni, nu existã blocaje. Atunci când ne putem de-
schide faţã de toate persoanele cu care ne întâlnim,
atunci când nouã, dar şi lor, le va fãcea plãcere sã
ne întâlnim, momentul întâlnirii va duce la crearea
unui câmp nou (obţinut din rezonanţa câmpurilor in-
dividuale). Acest nou câmp va avea mai multã putere
decât câmpurile individuale şi va influenţa pozitiv
persoanele ce fac parte din el.
Medicina tradiţionalã chinezã foloseşte mecanismul
descris de teoria Yin – Yang:

“In mijlocul Yin-ului apare Yang-ul,
Yang-ul este cel care activeazã Yin-ul.”

Câmpul are caracter Yin. Noul câmp obţinut prin
rezonanţa a douã sau mai multe câmpuri, ce au
aceleaşi caracteristici (aceeaşi parametri), va produce
în timp modificãri la nivelul Yang-ului, al structurii
materiale.
Persoanele cu o moralã avansatã vor intra cu uşurinţã
în rezonanţã cu alte persoane ce pun accentul pe
moralã, pe când cei care nu sunt atât de dispuşi sã-şi
asume realitatea, ci doresc sã o transforme prin
minciunã, prin fapte negative, vor intra mai uşor în
rezonanţã cu partea “mai puţin pozitivã” a Universului.
In acest câmp, “nu tocmai bun”, se gãsesc semnale
ce nu permit relaxarea, intrarea într-o stare de linişte
sufleteascã, de echilibru. Ceea ce se va afla în
câmpul acestor din urmã persoane va fi mai degrabã
stress-ul decât împãcarea, boala şi nu sãnãtatea,
supãrarea şi nu fericirea.
Inţelegerea şi asumarea acestor lucruri este foarte
importantã.

Aceste rânduri au fost preluate din cartea Maestrului
Cezar Culda; “Medicina Tradiţionalã Chinezã şi
Qigong-ul Terapeutic”

autoeducare.ro
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Calul Troian ad~pat din cosmetice:
Manipularea pe scurt. 

(Caz Multiplex)

Într-un interviu cu George Carlin, omul strigă ”Căcat”
și e cenzurat. Apoi începe să povestească despre
cum s-a drogat, cum a intrat prin efracție în diverse
locuri și cum a făcut alte ilegalități, vorbind cu
nonșalanță despre toate astea.
Brusc, el nu mai e cenzurat! În mod elegant, restricțiile
au fost împinse cu putere în societate, așa încât,
păpușarul s-a asigurat că tot ceea ce trebuie promovat,
oricât de mizerabil ar fi și ar arăta, ele vor fi primite
cu brațele deschise. 
Așa arată manipularea. Una dintre formele ei. Este
odioasă, lascivă și seducătoare. Pleacă de la o idee,
o poveste, ceva concret, palpabil, manifestabil, și
preferabil, cât mai aproape  de percepția omului, și
se infiltrează adesea prin canalul EMPATIEI. Ea
apasă butoanele de urgență ale fiecărui om în parte,
pe categorie socială, pe nivel de trai, pe preferințe
de tot felul. Faptul că cineva știe care e filmul tău
preferat poate fi fundamentul în baza căruia se con-
struiesc dinamic scenele de manipulare. Dar asta
este o altă poveste.

Dacă știu filmul tău preferat, știu ce îți place, iar
dacă știu ce îți place, pot să intuiesc ce NU îți place.
Lumea întreagă funcționează într-un joc de antiteze,
pe care le numim dualitate, forțe, bine/rău, și altele
de genul, care NU sunt constructe sociale și invenții
omenești, sunt realități pe care fizicianul, chimistul,
geneticianul și matematicianul, le întâlnește într-o
formă sau alta. Așadar, pot să fac o asociere
inteligentă între ceea ce îți place și ceea ce NU îți
place, așa încât, apropiindu-mă de zona neuronală
aferentă atașamentului tău (simpatie- legătură
emoțională profundă-apartenență-principiu), conectez
disprețul/antiprincipiul și ceea ce detești, antipatia,
la zona neuronală aferentă simpatiei.  Și nu, asta nu
e ceva ce se produce într-o singură zi, ci în etape,
concrete, dintre care amintesc găsirea canalului
deschis (portul deschis, ca la calculatoare), mesajul
compatibil, softul compatibil cu windows-ul tău, urmat
de îmbrăcămintea mesajului- aspectul său- dacă e
user-friendly sau nu, etc, așa încât calculatorul tău 

(mintea ta cu firewall/antivirus, deci) să nu folosească
prea multe resurse (discernământ, apărare), să
raționalizeze, contracareze mesajele care se infiltrează
pe principiul seducției, atractivității vizuale/ emoției-
care nu prea cunoaște rațiune, de cele mai multe
ori.
Cele mai ușor de folosit în manipulare sunt cuvintele
cu rezonanță imediată: Libertate, acasă, devotament,
iubire, bine, frumos.  Dacă alături acestor cuvinte un
construct suficient de bun încât să fie primite împreună
cu senzația/sentimentul/percepția duioasă pe care o
oferă rezonanța acestor cuvinte în neocortexul fiecărui
om, ai deschis ușa simpatiei față de orice idee. Așa
sunt alcătuite discursurile care flatează omul. Plecând
de la procesul acesta de alăturare, manipularea se
folosește și de atașamente mai mari, adevărate
concepții și combinații de idei și principii, pentru a
tăvăli o idee murdară, în zona frumosului nostru.

Pe scurt, cum să bagi un crocodil într-o casă:
îl îmbraci frumos, îl faci să arate dulce, inofensiv, și
aștepți până când gazda deschide ușa. De ce să
îmbraci frumos un crocodil, făcându-l să arate dulce
, inofensiv? Pentru că știi deja că gazda are o
slăbiciune pentru animăluțe drăgălașe, și empatizează
cu ele. Dacă gazda deschide ușa, și știe că are o
slăbiciune față de tot ceea ce arată drăguț, probabil
că ea va ceda. Dacă știe să-și țină în frâu slăbiciunile,
nu va ceda, și chiar dacă va deschide ușa, va ști să
o închidă înapoi, înainte ca ceva să intre. Dacă va
îndrăzni să arunce o privire în profunzime, ea va
vedea îndată că bonețica și aspectul plăcut haios
ascund de fapt un crocodil, de care ea se teme de
fapt. Dar în două circumstanțe clare gazda nu va
deschide ușa: când e ocupată cu treaba ei, și când
știe clar și ferm că nu așteaptă pe nimeni. Diferența
între reușita atacului  și eșecul nu este slăbiciunea
gazdei, în a simpatiza cu animăluțe dulci,ci faptul
că:

1- gazda cunoaște foarte bine slăbiciunea ei și o
stăpânește, o înfrânează cu vigilență

2. Gazda este într-un moment de nedumerire, așa
că se uită cu mai multă atenție la arătare, și vede
că dincolo de aspectul haios creat, se ascunde de
fapt un crocodil.

3. Gazda este foarte fermă și hotărâtă să nu se
abată de la treburile ei gospodărești, așa încât, nu
deschide ușa la nimeni, sau pur și simplu cunoaște
că nu așteaptă pe nimeni: ea are principii, atitudini
concrete față de evenimentele imediate ale vieții.

Deși pare, la prima vedere ar putea fi chimie, însă
este vorba despre  programare socială, o adevărată
artă și inginerie, în care , folosindu-se de ceea ce
simpatizează un om în mod irațional, adversarul
împinge zilnic câte puțin, câte puțin, acele elemente
pe care le respingi, așa încât să fie ușor de asimilat
în percepție, ulterior fiind legate cele două idei la
început în opoziție. Când se întâmplă asta, prima
idee se preschimbă și preia forma celei de-a doua
idei care la început părea respingătoare/de respins,
în mod natural de către noi înșine, și de către
psihismul nostru.

Ca în arta războiului, pentru a exista manipulare,
trebuie să existe mai întâi un interes și o țintă, un
canal și un mediatizator/intermediar, fie că e o
persoană sau o idee, sau un principiu. Majoritatea
formelor de manipulare socială în ultima vreme au
făcut apel la sentimente și emoție, fiindcă așa ca în
advertising, au impact imediat, și răsunător.
computerbrain

Cel mai relevant exemplu de manipulare a opiniei
publice și a percepției colective este cazul mediatizat
recent în presă: scandalul de la Multiplex, când o
mamă  (nu știu sigur dacă am voie să-i definesc
genul/apartenența la grup? � ) a iscat un adevărat
scandal, pentru faptul că nu i s-a permis să cumpere
oferta Family, generic denumită astfel, deoarece,
conform spuselor caseriței, ea era o femeie singură
cu 2 copii, nicidecum însoțită de un soț/bărbat,
pentru a beneficia de ofertă. Simțindu-se teribil de
ofensată, și dezgustată de acest ”comportament
necivilizat” al caseriței, femeia a luat atitudine, și în
mai puțin de câteva ore, problema ei a devenit
virală. Sigur că la finalul mesajului, nu a uitat să
amintească oamenilor despre ”acceptare” și ”integrare”,
despre o ”Europa” și ”oameni cu altfel de sentimente.”

Înainte să trec mai departe, ridic doar câteva
ÎNTREBĂRI ESENȚIALE, pentru a lămuri mai departe
chestiunea aceasta cusută cu ață albă:
1. Urmărind blogul ei și toate articolele, se poate ob-

serva că debordează de reclame la produse,
prezentări pentru cosmetice, majoritatea  dintre
ele sponsorizate direct de către producător, sau în
urma unui parteneriat, evident. Deși articolele sunt
organizate: health,  parenting, recenzii, majoritatea
prezintă locuri și produse, în cele mai mici detalii.
Pe scurt, advertoriale. Monetizate/plătite sau nu,
e problema ei, cert este că reclama îi definește
blogul și prezentarea de branduri.

2. Printre postări, se remarcă faptul că este pasionată
de filme, atât ea cât și copiii ei, și stă la doi pași de
Multiplex.  Cu siguranță nu e prima oară când
beneficiază de oferta Family.   Și cu siguranță nu
e prima oară cînd merge la film. Și nici prima oară
când îndeamnă publicul să cumpere bilete  la film.
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Totuși, este absurd să crezi  că, mergând mai des la
film, ea nu a cerut niciodată oferta Family.  Totodată,
dacă înainte i s-a aprobat fără probleme oferta
family, și situația actuală a fost doar o excepție sau
un dialog neplăcut cu caserița, este un motiv absurd
să schimbi întreaga politică de preț a unei companii,
din doar aceste motive.  Darămite să pui și numele
ei, GENERIC – pe toate afișele.  JeSuis…
Trecând peste întrebările care probabil dădeau unora
transpirații,  să revenim la manipulare. Ea a plecat
de la o idee, de la a povesti experiența ei, și a
încheiat cu îndemnuri politice. NU e acesta un motiv
suficient că ideea de bază, teza de la care a plecat
cu povestea, este acceptul, familia și civilizația
Europeană, către care noi aspirăm de atâta timp,
fără succes, evident, în opinia ei?  Folosește brusc,
în încheierea textului, retorica unanim acceptată de
majoritatea, care deși nu cunosc problemele delicate
cu care se confruntă sănătatea morală azi, ei știu
doar atât: că trebuie să ne integrăm în UE. Că
există doar acest NOI și restul lumii. Brusc, a pus un
paravan colosal, un mare zid între noi și restul lumii,
sfidând cumplit realitatea (realitatea care de fapt nu
e chiar așa, că avem granițele libere, avem mentalitatea
liberă, avem legile potrivite, și avem și discernământul
și libertatea conștiinței- încă).
Cititorul astfel, simțind pentru câteva secunde lipsa
de apartenență a sa la cultura civilizată, la modelul
de perfecțiune umană occidentală pe model agresiv,
se simte îndatorat să facă ceva. Psihologic vorbind,
manipularea a putut avea loc, căci terenul era fertil:
s-a creat o nevoie, pe baza unei lacune:
APARTENENȚA- sau mai exact, LIPSA De
APARTENENȚĂ, lipsa de PRINCIPII SOLIDE- terenul
fertil pe care orice idee poate să facă pui în mintea
colectivă.
Evoluția, dragii mei, este un termen puternic. Știindu-
se cu musca pe căciulă, omul  mediu, frustrat,
stresat și niciodată mulțumit de propria condiție,
vibrează al naibii de tare când aude acest cuvânt, și
mai ales posibilitatea ca acest cuvânt să îl CHEME.
Așa că omul nostru , se duce: SEDUS fiind de
senzația împlinirii, una falsă, firește, care îi șoptește
via reclame, imagini și distorsiuni sociale fabricate-
că el poate fi MAI MULT, MAI BUN, MAI FRUMOS,
SUPERIOR; DEASUPRA, MÂNDRU, BOGAT, im-
portant, etc.

Exploatarea slăbiciunilor este o practică veche, și
nicio cădere din principiu nu are loc decât în preajma
acestor procese psihologice concrete.
Când omul nu are rădăcini și nu e înfipt în pământ, în
cultură, legi morale, fire, principii și o structură a sa
proprie la care să adere, fie ea moștenită, nativă,
sau asimilată și aplicată pe parcurs, omul pune mâna
pe tot ce i se flutură în fața ochilor, impulsionat de
slăbiciunile exploatate și zgândărite de alții, ale firii.
… ȘI TOATE ACESTE CUVINTE cu iz politic vin
acum de la o persoană (că dacă zic aici femeie, se
va interpreta injust) a cărei subiecte de interes erau
cu totul altele, până în acest moment. Nu politică, nu
orice altceva conex, ci produse cosmetice, vacanțe,
abonamente la sală, și nu, nu din perspectiva
kantiană, ci din perspectiva unui om care e plătit să
scrie asta, și nu neapărat că are o vocație. În fond,
s-a trădat singură, mărturisind cititorilor despre cât
de greu îi este să scrie un text-reclamă pentru un
anumit produs, într-una din postări pe blog.
Discreditarea subtilă continuă, subminând autoritatea
patriarhală, probabil fără să-și dea seama: ”cum de
umblu singură pe stradă, neînsoțită de către capul
familiei”.
Finalul devine apoteotic:  ”cum să deschiden noi, ca
societate, discuții despre oameni cu altfel de senti-
mente, cu altfel de orientări sexuale, cu altfel de
dorințe de la viață pentru propriul corp, când noi nu
suntem în stare să recunoaștem ca familie un grup
în care nu sunt prezenți cei doi adulți, și obligatoriu
de sexe diferite?”
Sigur, despre asta era vorba. Ah, cum de nu mi-am
dat seama? Că de la experiența EI, a trecut brusc la
experiența NOASTRĂ- ca societate. Dar cum era
de așteptat, în orice practică de manipulare, ținta
trebuie să se integreze perfect în experiența subiectivă:
trebuie să rezoneze și să empatizeze, și dacă nu se
identifică, măcar să-și poată imagina , cum ar fi să…
”suferi”, de exemplu. Legătura s-a și creat. Emoția a
deschis canalul, și pe fondul dorinței de adecvare,
de respect și de umplere a golurilor mai devreme
arătate, apare soluția: să acceptăm pe cei diferiți ca
noi, ca să fim în rând cu europenii.
Într-un fel numai de ea știut, experiența traumatizantă
care a ofensat-o aparține brusc tuturor. Aparține,
dintr-o dată, societății. Manipularea continuă: de la
sentimentul de inadecvare socială pe care să fim
serioși, majoritatea l-a trăit cel puțin odată, prin lume
(ar trebui să fie suficient să NU se mai întâmple), de
la acest sentiment de inferioritate și izolare față de
chemarea EVOLUȚIEI, occidentul de stânga, progresul
și iluminarea, a trecut subtil la unica soluție care ne
mai poate da o șansă la realizarea și la rezolvarea
psihologică a frustării colective care cică ne macină
din temelii de sute de ani încoace.
Via Facebook, unii s-au marcat ca fiind în siguranță
după întâlnirea cu acest kit complet de manipulare
al Ralucăi, prezentat nouă, celor care nu ne dăm cu
creme, și nu ne acoperim cu izul specific murdăriei
globale, sub o formă inocentă de ”autodenunț”. 
Așa că în câteva ore s-a produs un caz național.
Singurul, unicul, viralul, THE ONE. Suficient cât să
schimbe politica unei singure companii. Ce chestie ! 

O româncă din cîteva milioane, care nu e politician
de stânga, reușește, prin ingeniozitate, să facă
zgomot, într-un fel clasic în care deja ne-am obișnuit.
Suficient cât să modifice, după cum am arătat, pe
spețe psihologice, mentalitatea oricărui om cu un
softuri piratate, sau slăbite, care în loc să-și creeze
propriile reguli, instalează permanent și înghite fără
să mestece, idei parvenite din zone precum aceasta:
un blog cosmetic plin cu advertoriale, un site de
reclame plătite care peste noapte tratează problema
urgentă a celor peste 3 milioane de OAMENI,
ROMÂNI: REFERENDUMUL pentru familie, și nu
oricum, ci cu emoție , după cum am arătat mai sus,
încărcat de tehnici, cu puncte țintite și lovite fix acolo
unde îi doare.
După ce a servit cititorilor propria terfelire (de care
eu mă îndoiesc cu argumente), ca și cum ar fi fost
terfelirea lor, căci empatia  nu doarme, a oferit soluția
la mizerabila condiție în care, vezi-Doamne, ea- deci
implicit și NOI, ne aflăm, fie că suntem familie
monoparentală sau familie de omizi. Probabil câteva
zeci de mii de pizza  family s-au comandat anul
acesta, și pe nimeni nu am auzit să se simtă
discriminat, că el e singur sau monoparental.
Ce fel de om normal, care nu are nicio intenție de
propagandă, merge neînsoțit la film, singur, cu doi
copii, și cere un bilet FAMILY, fără să-și dea seama
că FAMILY în contextul HOLYYWOOD multiplex
înseamnă evident, prezența unui bărbat/femeie și
copii !? FIZIC, nu plecat în delegație, sau imaginar.
Ce om face chestia asta? În afară de tipa aceasta
care e prietenă cu Piarița de la Cinema, conform
datelor de pe wall-ul ei mândru și frumos, făcut
privat la scurt timp după publicarea acestui articol.
Probabil unul la fel de învrăjbit, îndoctrinat neprielnic
și foarte ofensabil, aflat în contextul potrivit, în cercul
potrivit și cu ardoarea potrivită- precum individul
care cere mici la micul dejun, la prima oră a dimineții,
la un Kaufland din Odorheiu Secuiesc.
Și nu oricum o face, ci folosindu-se de tehnici precise,
așa încât din discurs, să reiască fix ceea ce se
dorește de atâta vreme: simpatia oamenilor a cărei
urmare este acord și consimțământ pentru primirea
cu brațele deschise în spațiul social ale celor care
suferă de pe urma neîncadrării lor niciunde.
Viitorul, conform schiței  prezente, sună grav: statul
va obliga orice afacere să se supună regulilor sociale.
Sau dacă nu reușește statul, va reuși un singur om,
care prin meticulozitate și multă ambiție, pune osul
la noi idei, susținut din umbră de promotorii noului
val. Pe scurt,  unii vor putea fi arestați pentru că
vând rochie de mireasă pentru femei, și nu rochii de
mireasă pentru bărbați.
Asta a făcut defapt acest ”părinte1și2”, publicându-
și tristețea abil întocmită– în văzul tuturor, finalizând,
asemeni unui mamifer care nu face altceva decât să
imite, prin empatizare totală și fără discernământ,
puhoiul de lacrimi în avantajul comunității sub cupola
căreia probabil s-a hotărât să scrie.
Tot acolo ea scrie că ”oamenii sunt mici și urâți. Pe
interior”, reușind astfel să mai atragă de partea bar-
icadei sale, pe fix acei oameni care sunt de fapt mici
și urâți.  Pe interior. Acesta este unicul criteriu de
selecție al său. Ce rudimentar, minuscul și de-a
dreptul inconștient. Cum altfel să atragi de partea ta
pe fix aceia care se ofensează din orice, mai puțin
din impactul cu propria oglindă?

trasaturidinfront.ro
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CUvINTE ÎNCRUCIŞATE

Tare (de) caracter de:  Nicolae OANA    
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ORIZONTAL:
1) Josnic-obscena împreunare, la altitudine, a
trupului cu atitudine. 

2) Vast concept... ace[ti aditivi – Forma dete-
riorat~ dup~ ce-ai dat-o roat~.

3) Par~ de argint... divin reflectat – Jurnal pref-
acut de net anacronic (pl.).

4) Acceptat la r~s~rit suveran în înalta slava –
Greu-lucr~torul... vajnic dependent – Ilustru
încornorat de critic~ înapoiere.

5) Înl~turare, necesar-dorit~, de necorespun -
z~toare.

6) Obiect(iv)ul dat la fund de stat – Ru[inea
oral~ dat~ pe cinst(it)e – P~t(r)at la
suprafa]~ intrat în avarie!

7) Apucatul excentric de s~geat~ din fulger.
8) Tip de personalitate ce substituie dublura –
Nechemat~ bun~ciune... ce pozeaz~-n ireal!
– Recep]ia zgomotoas~ aflat~ în cauz~!

9) Realmente deta[ate deprinderi(!) – A
(pe)trece tot timpul în frig.

10) Sufl~tor... format la cercul urmat de boi! –
Subiectul f~cut ciorb~... de [tirea incom-
plet~.

11) Incomod~ întindere interioara u[or sesizat~
exterior

VERTICAL:
1) Secretul transform~rii adev~ra]ilor b~rba]i. 

2) Hain~ de piele veritabil~ purtat~ în schimburi

– Se poart~ disimulate în zeghe.

3) Zicere dedicat~ închin~rii consacrate –

Rudimentar codat utilizat în chip cioplit.

4) Copacul amputat... prin pierdere(!) – Sub]ire

gol... când te ia din port! – Un refec... într-o

stiv~... intern motivat! 

5) Edulcorare regizoral~ cu efect alter(n)ativ.

6) Cea mai scurt~ fa]~ de mas~... dintr-o mie

– Conceptul conglomerat al concentr~rii în

locuire (pl.) – Scurt~ folosin]~... ca urmare

a unui abuz!

7) A se reproduce vibra]il cântând în strun~.

8) Perfecta pereche... în plin~ îndoire! – Opu[i

binelui... în ebraic~... b~ga]i în strai]~! –

R~s~rit... cuprins de blestem... într-o

chestie!

9) U[oare limbi încuietoare prin care traducem

c~ sunt bune de clan]~ – Bine [i dulce dis-

pune aluat, crem~ [i fructe coapte.

10) A povesti... pe unde î[i bag~ nasul – Atribut

masculin de permanent~ împreunare.

11) Efect înfiorator de punere la curent.

CASTELUL: 
TESTUL CARE

TE VA AJUTA S<
TE CUNO{TI MAI BINE

Imaginati-va ca va aflati in fata unui castel.
Scenariul se va desfasura ulterior cu ajutorul
urmatoarelor intrebari: “Cat de usor va asumati
riscuri in viata? Ce credeti ca se va intampla in
viitor si care este imaginea pe care o au ceilalti
despre tine?” Momentan….
Ajutandu-te de o hartie si de un creion, noteaza
raspunsurile urmatoarelor intrebari. Cu ajutorul
acestora vei invata mai multe despre caracterul
tau, aspecte pe care probabil nu le cunosteai
pana acum.

1. Va aflati in fata usii castelului. Cum va
imaginati ca arata aceasta usa?
a) este o simpla usa
b) este o usa acoperita de plante si este

oarecum greu de gasit
c) este o usa masiva de lemn decorata cu

detalii metalice si iti creaza un sentiment de
mister si de teama

2. Imediat dupa ce intri pe usa castelului
realizezi ca nu se afla nimeni inauntru. Este
pustiu. Care este primul lucru pe care-l vezi?
a) o bilbioteca mare, cu peretii acoperiti de

carti
b) un semineu imens ce arde puternic
c) o salon de evenimente, cu candelambre

uriase si covoare rosii

3. Privesti in jurul tau si observi niste scari.
Decizi sa urci pe aceste scari. Cum arata
aceste scari?
a) par ascutite si masive ca si cand se indreapta

spre nicaieri
b) au forma unei spirale, niste scari imense

4. Dupa ce urci scarile, ajungi intr-o camera
mica in care exista o singura fereastra. Cat de
mare este aceasta fereastra?
a) este o fereastra normala
b) este prea mica, abia patrunde lumina
c) fereastra este imensa

5. Te uiti pe fereastra. Ce vezi?
a) valuri imense ce se lovesc furios de stanci
b) o padure inzapezita
c) o vale plina de verdeata
d) un oras mic, vibrant

6. Faci cale intoarsa pe scari si te-ai intors in
zona in care erai atunci cand ai intrat pentru
prima data in castel. Mergi pe langa castel si
incearca sa gasesti intrarea din spate a castelului.
Deschizi acea usa din spatele cladiri si intri
intr-o gradina interioara. Ce se afla acolo?
a) este plina de plante, ierburi, lemne rupte si

sarma ghimpata
b) se afla intr-o stare impecabila si este plina

de nenumarate flori colorate
c) este o mica jungla, dar daca ar fi ingrijit

acest loc ar arata superb

Interpretare Intrebarea Nr. 1 – Usa reprezinta atitudinea ta pe care o ai fata de noile experiente.
* Daca ati ales prima varianta, usa simpla, probabil nu va este frica sa infruntati noile provocari
si aveti obiceiul de a va incerca norocul in noi situatii fara sa va ganditi prea mult atunci cand o
faceti.
* Daca ati ales cea de a doua varianta, usa ascunsa, posibil ca viitorul dumneavoastra sa nu fie
prea clar si prea bine definit.
* Cea de-a treia varianta este de cele mai multe ori alegerea persoanelor care nu se bucura
foarte mult de aparitia noilor experiente din viata lor si care sunt obisnuite sa traiasca in zona
lor de confort.

Intrebarea Nr. 2 – Spatiul din interiorul castelului reprezinta ideea pe care crezi ca o au ceilalti
despre tine. Daca, de exemplu, ti-ai imaginat o bilbioteca te privesti ca fiind genul de persoana
care le acorda ajutorul necesar celorlalte persoane din viata sa si care-i ajuta sa-si gaseasca
raspunsul la intrebari.
* Imaginea semineului sugereaza sentimentele de caldura si de pasiune pe care crezi ca le
oferi celor din jurul tau.
* Sala de evenimente implica faptul ca va simtiti o persoana foarte importanta care are foarte
multe de oferit celor din jurul sau.
* In cazul in care prima imagine care ti-a aparut in minte a fost cea a unui coridor lung cu usile
inchise, te privesti ca fiind o persoana greu de inteles.

Intrebarea Nr. 3 – Scara reprezinta modul in care privesti viata.
* Prima varianta sugereaza faptul ca esti o persoana care vede viata ca fiind plina de suferinta
si de dificultati, spre deosebire de scara spiralata, care arata faptul ca esti o persoana ce are o
latura romantica, ce se bucura de viata.

Intrebarea Nr. 4 – Fereastra reprezinta modul in care te simti in acest moment. 
* Fereastra prin care patrunde cu greu lumina semnifica starea de depresie sau de sufeinta din
viata ta. Simti ca nu exista o cale de a scapa acestei situatii momentan.
* O fereastra normala indica faptul ca esti o persoana care are asteptari realiste de la viata. Iti
dai seama ca exista limitari, dar preferi sa privesti partea plina a paharului.
* Daca fereastra este imensa, probabil te simti invincibil, liber si in masura sa realizezi ceea ce
vrei.

Intrebarea Nr. 5 – Vederea de la fereastra
* Vederea de la fereastra reprezinta o privire de ansamblu asupra intregii tale vieti.
* Valurile furtunoase reprezinta o viata agitata si intr-o continua schimbare, lipsita de echilibru.
* Padurea inzapezita reprezinta o persoana ce a trait izolata si detasata de societate.
* Valea verde arata ca viata ta este plina de calm, echilibru, fara prea mult stres si fara anxi-
etate.
* Orasul vibrant indica faptul socializezi extrem de mult si ai o multime de prieteni.

Intrebarea Nr. 6 – Curtea castelului
Aceasta este imaginea pe care o aveti referitoare la viitorul dumneavoastra. Asa ca, in cazul in
care ai ales gradina plina de flori frumoase, viitorul ca fiind pe masura imaginii din mintea dum-
neavoastra. Pe de alta parte, imaginea gradinii lasate in paragina, din contra, reprezinta
imaginea unui viitoru subru, viitorului dureros, lipsit de speranta. In cazul in care gradina aleasa
are potential dar are nevoie de un pic de ingrjire, este necesar sa preluati controlul asupra vietii
dumneavoastra si sa va asumati aceasta responsabilitate.
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DIvERSE

Samsung recurge la hipnoză:
«Unspoil Me» șterge amintirea

unei emisiuni Tv, 
pentru a o putea viziona

din nou ca pentru prima dată!
ATENȚIE! Nu încercați așa ceva, nici măcar din curi-
ozitate!

Samsung lansează o aplicație care poate să-ți
„șteargă memoria” prin hipnoză

V-ați spus: „Aș vrea să existe un site web corporatist
care să mă hipnotizeze și să-mi șteargă o parte din
memorie”? Dacă da, ce este în neregulă cu tine?
Site-ul suedez al firmei Samsung include o aplicație
bizară numită „Unspoil Me” – o sesiune de hipnoză
de 23 de minute, care cuprinde modele ce se răsucesc,
muzică ce fascinează și vocea unui hipnoterapeut
care să vă controleze mintea. Scopul este să vă
faceți creierul să uite show-ul preferat, pentru a-l
putea vedea din nou ca și cum ar fi pentru prima dată.
Nu, nu este o glumă. Firma pare destul de serioasă
în legătură cu această aplicație. Sesiunea (de hipnoză)
a fost creată de hipnotiștii certificați Ulf Sandström și
Fredrik Praesto. Înainte de a începe, site-ul solicită
participanților să accepte anumiți termeni și condiții,
inclusiv următoarele:

„3. Înainte de a începe experiența, vă garantez că
am peste 18 ani, sunt complet sănătos din punct
de vedere mental și nu sufăr de probleme neurologice
sau de epilepsie. Dacă nu, garantez că voi contacta
un medic înainte de a lua parte la această experiență.
Dacă sufăr de tensiune arterială anormal de mică,
de asemenea mă voi consulta cu un medic înainte
de a lua parte la această experiență.
4. Sunt conștient de faptul că experiența (auto-hip-
noza) ar putea avea efecte reale și sunt pregătit să
uit în întregime sau parțial din serialele mele
preferate de televiziune.
5. Asigur că scopul meu unic de a folosi «Unspoil
Me» este pentru scopul propus și, prin urmare, mă
voi gândi doar la un clip de film sau la un serial de
televiziune pe care voi avea posibilitatea să îl uit.”

Instrumentul cere, de asemenea, participanților să
își pună căști, să se izoleze într-un loc liniștit și să
privească (parcurgă) întreaga sesiune (de hipnoză)
fără întrerupere. De asemenea, se recomandă să
treacă o noapte (în care să dormiți) înainte de a
revedea emisiunea TV „ștearsă”.

Sesiunea de hipnoză

Când începe sesiunea, tiparele hipnotice se rotesc
pe ecran pe măsură ce hipnotizatorul se prezintă pe
sine. Vibrația este chiar înfiorătoare, iar faptul că
tipul sună ca un personaj negativ de-al lui James
Bond NU ajută. Apoi, muzica începe și hipnotizatorul
îi cere ascultătorului să se concentreze asupra
modelului turbat.
Apoi, trebuie să numărați înapoi de la 300, în timp ce
hipnotizatorul continuă să repete despre mersul într-
un „loc mai adânc”. La un moment dat, trebuie să vă
imaginați un set de 10 trepte care merg într-un loc
„mai adânc”. Hipnotizatorul cere apoi participantului
să meargă pe scări, în timp ce spune o poveste
despre un împărat și un matematician. Există o
mulțime de programări neuro-lingvistice.
Apoi, ascultătorului i se cere să prezinte o cronologie
liniară și să se gândească când a fost privită pentru
prima dată emisiunea TV care se dorește a fi uitată.
Hipnotizatorul îl instruiește pe ascultător să „plutească”
într-un punct de pe cronologie înainte ca emisiunea
TV să fi fost vizionată. Odată ce acest lucru este
făcut, ascultătorului i se spune să zboare înapoi (în
prezent), cu super-viteză, la momentul „acum”.
În final, hipnotizatorul susține că spectacolul respectiv
va deveni o „imagine mică, neclară” în mintea subiec-
tului. El adaugă, de asemenea, că în timpul somnului
de noapte, unul dintre visurile ascultătorului va „instala”
tot ceea ce s-a făcut în timpul sesiunii de hipnoză.

Programarea mentală și controlul minții

În zilele noastre, companiile mari de tehnologie nu
sunt satisfăcute de vânzarea produselor către clienți.
Ele trebuie să-i poată spiona, să le colecteze datele
și, dacă este posibil, să le controleze mintea și
gândurile. Chiar dacă acest program de hipnoză ar
putea fi un truc bizar de marketing pentru a vinde
televizoare, reflectă totuși mentalitatea acestor giganți
în tehnologie.
Trebuie să fii foarte încrezător ca să te supui unei
sesiuni de hipnoză sponsorizată de o corporație.
Cine știe ce alte mesaje ar putea fi încorporate
acolo? Dar grozăvia nu se oprește aici.
În viața reală, terapia cu electroșocuri este folosită
pentru a șterge „amintirile rele” din mintea subiecților,
pentru a trata depresia și sindromul de șoc post-trau-
matic. În cercurile mai întunecate, hipnoza și
electroșocurile sunt folosite pentru a șterge, distorsiona
și recrea amintiri victimelor care au suferit traume
grave – un pas important al controlului minții.
Având în vedere acest fapt, numele programului de
hipnoză – Unspoil Me – este destul de deranjant. Da,
face aluzie la faptul că „șterge” show-urile TV. Dar,
de asemenea, face aluzie la adevărul întunecat al
tehnicilor de ștergere a memoriei: este vorba despre
„reconstruirea” minții celor care au fost programați
prin crime, traume și abuzuri.

www.yogaesoteric.net

Un studiu demonstrează clar:
există viață după moarte!

De curând, s-a încheiat cel mai vast studiu cu privire la
viața de după moarte. Se pare că da, după moarte există
conștiință la nivel cerebral. Această concluzie vine din
partea cercetătorilor, din cadrul Universității din Southamp-
ton.
“Contrar percepției de până acum, moartea nu reprezintă
un proces ireversibil, datorat anumitor boli sau accidente.”
Menționează cercetătorul Sam Parnia.
40% din subiecții evaluați prezentau forme de conștiință,
imediat după ce inima le-a cedat și erau declarați morți.
Diversiunea experienței cu moartea
Studiul AWARE se bazează pe principiul evaluării pacienților
aflați aproape de moarte sau a celor care au avut experiențe
ale sufletului ieșit din corp. Cercetătorii au investigat 2.060
subiecți care au supraviețuit, după ce inima le-a încetat
să mai bată. Acești pacienți proveneau din 15 spitale din
Marea Britanie și Statele Unite.
“În cadrul acestui studiu am încercat să trecem dincolo de
bariera emoțională și să aflăm ce se întâmplă de fapt,
după ce murim” a menționat Dr. Parnia.
Cercetătorii au descoperit că un procent de 39% dintre
pacienții care au supraviețuit, prezentau semne de
conștientizare, în timp ce inima le încetase să mai bată.
Au existat și subiecți care nu au prezentat nicun fel de
percepție cu privire la acest eveniment.
“Acest lucru poate scoate în evidență faptul că majoritatea
oamenilor prezintă activitate mentală inițial, însă această
amintire dispare fie datorită afecțiunilor craniene, fie
datorită sedativelor.” A mai menționat Dr. Parnia.
Dintre cei care au menționat percepția de conștientizare,
doar 2% au menționat faptul că rememorează anumite
sunete sau imagini, din momentul detașării sufletului, de
corp. Un procent de 65% dintre subiecți, menționează că
nu pot explica exact ceea ce au simțit în acele momente.
Poate că cea mai importantă descoperire a fost cea în
cazul unui bărbat în vârstă de 57 de ani. Creierul său a
încetat să mai funcționeze și după recuperare, bărbatul a
menționat faptul că rememorează activități petrecute în
jurul său.
“Aceasta este o declarație extrem de importantă, deoarece
până acum majoritatea oamenilor credeau că aceste stări
sunt iluzorii. Amintirile acestui bărbat au fost confirmate
de cei din jurul său. În acest caz, conștientizarea a apărut
chiar și în intervalul de 3 minute, după ce inima a încetat
să mai bată. Acesta este un lucru paradoxal, gândindu-ne
la faptul că până acum se credea că mai pot exista reacții
maxim 20-30 de secunde, după ce inima nu mai
funcționează.”
Amintirile bărbatului au putut ajuta cercetătorii să localizeze
activitatea cerebrală, în timp.
“Bărbatul menționa faptul că a auzit cum funcționau trei
mașinării, timp de 3 minute. Astfel am putut ști cu exactitate
și durata amintirilor.” A adaugat Parnia
“Totul pare destul de credibil și ceea ce a menționat că s-
a petrecut cu el este adevărat..”
“Cercetătorii au menționat faptul că aceste descoperiri
deschid calea către alte cercetări cu privire la viața de
după moarte.,” a adăugat Dr. Jerry Nolan, editorul cercetării.
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• Doar românii, la întrebarea: 
„Ce faci?", răspund: „Nimic. Muncesc."

• Nu e nimic complicat la o femeie. 
O ții în brațe, îi spui că e frumoasă și inteligentă.
Iar dacă nu-ți mai vine altceva în minte, o întrebi:
- Mi se pare mie, sau ai mai slăbit puțin?

• Care e diferenta intre o zana si o vrajitoare?
Cativa ani de casatorie.

• Sotul isi asteapta sotia langa un salon de infru-
musetare.
Aceasta iese si intreaba cochet:
- Ei, ce spui?
Sotul, privind-o, ii raspunde:
- Macar, ai incercat!

• - Tata, e adevarat ca parintii stiu mai multe decat
copiii?
- Da.
- Spune-mi, cine a inventat barometrul?
- Torricelli.
- Atunci, de ce nu l-a inventat tatal lui Torrecelli?!?

• M-au sunat de la compania de telefoane pentru o
factură neplătită. Le-am zis că apelul lor este foarte
important pentru mine, am pus telefonul pe masă
și le-am cântat la acordeon 15 minute.

• – Dezgustător să vii acasă la ora asta. Este trecut
de ora trei și eu n-am închis un ochi toată noaptea!,
se vaită soția, privind dezaprobator la soțul care toc-
mai intrase.
– Și crezi că eu am dormit?

• Înțelegi că ai îmbătrânit atunci când cei pe care-i în-
tâlneai în discotecă, îi întâlnești acum în farmacie.

• Tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de căsătorie?
– Nu, ce fel de om crezi că sunt? Dar tu?
– Eu da, dar n-am știut că e logodnica ta…

• Soțul de 40 de ani, gândește privindu-și soția de 20
de ani:
„Când o văd eu pe ea, întineresc cu 10 ani. Când
mă vede ea pe mine, îmbătrânește cu 10 ani.
Rezultă deci că avem amândoi câte 30 de ani…”

• 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…

• Caut persoane care dau animale în adopție (porci,
găini, gâște, curcani). De preferință înainte de
Crăciun.

• Iubitule, îți amintești ce chimie era între noi la în-
ceput?
– Da… Păcat că acum e matematică.
– Cum matematică?
– Numai probleme…

• Am descoperit în telefonul iubitului un contact nou,
”Sex Gratis”. Hopa, zic eu, l-am prins pe fraier.
Sun la numărul ăla și era să leșin: a început tele-
fonul meu să sune!

• - Ce este mai rau:  ignoranta sau dezinteresul?
- Nu stiu si nici nu ma interesează!

• Sexul nu se poate numi  sport. In sport, învingător e
cel care termina primul.

• Intră soția în  casă.
- Dragul meu, uite, aici, o bere pentru tine...
Mai trece ceva timp:
- Dragul meu, de ce nu te uiți la fotbal ? Ia zi, vrei
ceva de mincare mai special, mai bun, ceva?    
Soțul, cu o privire îngindurată:
- Ia  zi, cât de tare...
- Un pic..., așa..., farul din dreapta,  capota și  par-
brizul...

• – Alo, iubito, după serviciu merg la bere cu băieții…
– Repetă, te rog…
– După serviciu… vin direct acasă…

• Badea Gheorghe pleacă cu prietenii la o plimbare
cu mașina prin București. Pe la Arcul de Triumf
încurcă circulația și un bucureștean țipă la el pe
geam:
– Bă, Gheorghe!
Gheorghe al nostru le spune prietenilor:
– Vedeți, bă, pe mine mă cunoaște toată lumea!

• - Doamnă, rochia asta vă face grasă!
- Ah, Slavă Domnului, și eu care credeam că e de
la dulciuri

• Soția își bănuiește soțul de infidelitate și el neagă. 
Ea îi spune să meargă într-un lăcaș sfânt și să jure
pe Biblie că nu a înșelat-o cu nicio altă femeie. El
este de acord, își vizitează părinții în seara aceea
și o roagă pe mama sa:
- Ia-mă, mamă, în brațe, ca în copilărie!
Mama îl ia în brațe ca pe un copil, bărbatul pleacă
acasă, la familia lui, iar a doua zi merge la lăcașul
sfânt și jură:
- Jur că de când m-a ținut mama în brațe ultima
oară, nu m-am culcat cu nimeni altcineva, decât cu
soția mea!

• Jur că nu mai beau!
Când ajung beat acasă, totul se întâmplă pe dos!
Câinele mă linge, iar nevasta latră la mine!

• Soacra merge în vizită la nora ei și o găsește goală
în pat.
- Ce faci, draga mea?
- Îl aștept pe soțul meu în costumul Evei, ca să-i fac
o surpriză plăcută. 
Se duce soacra acasă și își așteaptă soțul goală,
pe pat.
- Ce faci?, zice acesta când o vede.
- Te-aștept în costumul Evei! Nu-ți place?
- Ba da, dar n-ai putea să-l calci puțin?

• Înainte de Facebook, doar familia ta știa că ești
prost.

• Ironia Vieții (ciudate, dar adevărate)
1. Avocatul speră să intri în necazuri.
2. Doctorul speră să te îmbolnăvești.
3. Profesorul și învățătorul speră să fii prost și să
nu știi.
4. Proprietarul și gazda speră să nu îți construiești
casă.
5. Prostituata speră să nu te însori.
6. Dentistul speră să ți se strice dinții.
7. Mecanicul speră să ți se strice mașina.
8. Poliția speră să devii infractor.
9. Meșterul de sicrie și groparul speră ca tu să mori.
10. Numai hoțul îți dorește prosperitate și bogăție
în viață.
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ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus!
se poate schimba aceasta?

Un tânăr neliniştit a venit odată la marele duhovnic al tim-
purilor noastre, Sfântul Paisie Aghioritul. Nu se putea
stăpâni în nici un chip. S-a aflat după aceea că un
duhovnic nepriceput, în loc să-i dea un sfat înţelept
tânărului, a pus toate problemele şi nenorocirile lui pe
seama moştenirii genetice. Din cauza impasului în care s-
a trezit, tânărul a căzut în deznădejde.
Sfântului Paisie îi părea rău că oamenii se chinuiesc
uneori la gândul că au parte de o moştenire foarte grea.
De fapt, demonul le trimite un astfel de gând ca să-i
înfricoşeze, să le întunece mintea şi să-i scoată din fire,
fără vreun motiv serios.
“Chiar dacă în om ar exista vreo moştenire păcătoasă, ea
nu poate rezista în faţa harului lui Dumnezeu”,spunea
sfântul.
Cu toate acestea, duhovnicul athonit nu nega sau diminua
rolul genelor. “Fiecare om a primit daruri de la Dumnezeu
pentru a se folosi, chiar dacă aceste daruri sunt folosite
de om în scopuri bune sau rele”, mai spunea părintele.
“Dacă omul va folosi darurile primite spre folosul său,
atunci va atinge treapta desăvârşirii.”
Neajunsurile noastre, fie că sunt rodul propriei neatenţii,
fie că sunt moştenite de la părinţi, sunt, de asemenea,
proprietatea noastră. Fiecare dintre noi trebuie să lupte
corespunzător, pentru a se elibera de aceste neajunsuri.
Despre influenţa reciprocă a moştenirii şi a duhovniciei
scrie şi duhovnicul Mănăstirii Pecerska din Pskov, arhi-
mandritul Ioan (Krestiankin). Acesta avertizează o femeie
care i-a cerut un sfat, în legătură cu complicaţiile spirituale
şi medicale pe care le are un avort: “Uciderea copiilor
este un păcat de moarte. Urmările acestuia se răsfrâng în
primul rând asupra dumneavoastră, iar apoi asupra copiilor
pe care i-aţi născut. Aceştia se vor chinui în viaţă şi vă vor
pedepsi pentru uciderea frăţiorului lor în aşa fel, încât nu
veţi putea rezista. Aşa că alegeţi dumneavoastră ce doriti
să faceti în viată.”?
În altă scrisoare, marele duhovnic mângâie inima plină de
necaz a unei mame care a născut un copil anormal din
punct de vedere psihic.
“În puterea mea stă doar să mă rog pentru toţi cei necăjiţi.
V-aş mai sfătui să analizaţi şi din punct de vedere
duhovnicesc cele ce se petrec cu dumneavoastră. 

Căci, dacă nu ar fi existat boala copilului, aţi fi continuat
să vă «veseliţi» în viaţă, fără să ştiţi că înaintaţi spre
beznă. Al doilea moment important în viaţa dumneavoastră
este acela al bolii fiului, care reprezintă o epitimie pentru
cei care, din voinţa dumneavoastră, nu au văzut lumina
zilei. Iar dacă aceasta este o epitimie, atunci va urma şi
iertarea. Pecetea nebuniei nu-i va face rău sufletului
copilului şi cei care vorbesc despre sufletul său luminat
spun adevărul.”
Stareţul a binecuvântat ca fiul nenorocit să fie dus la un
spital-internat special şi acolo să fie împărtăşit. “
Altă soluţie nu există. Căci dacă el va face, în nebunia sa,
rău cuiva, atunci dumneavoastră, şi nu el, vă veţi tângui
pentru fapta săvârşită. Fie ca Dumnezeu să vă dea
înţelepciune şi tărie!
Bolile urmaşilor nu sunt fundamentate întotdeauna pe
răul făcut de strămoşi. Să luăm ca exemplu hemofilia –
boala monarhilor încoronaţi. Regii sunt oameni din carne
şi sânge. Pentru a înfrunta piedicile ivite în calea dinastiilor
şi a păstra dreptul la tron, aceştia îşi alegeau soţul sau
soţia din cercul foarte restrâns al rudelor regale. Astfel, în
cazul conceperii pruncului, acesta avea defecţiuni genetice,
care nu permiteau sângelui să se coaguleze în mod nor-
mal.
Chiar şi în cazul unei traume minore, un astfel de bolnav
are parte de hemoragii importante, externe sau interne.
Adesea această boală curma vieţile reprezentanţilor celor
mai importante curţi regale europene. Mutaţia fatală l-a
atins şi pe prinţul Leopold, fiul reginei Victoria a Angliei, în
aceeaşi măsură şi pe ţareviciul Aleksei, moştenitorul
tronului rus.
Deşi cauza hemofiliei este cunoscută foarte bine, boala
este până astăzi incurabilă, afectând doar bărbaţii. Femeile
sunt doar purtătoare ale acestui defect genetic. Totuşi nu
toate bolile genetice reprezintă o pedeapsă pentru greşelile
generaţiilor anterioare. Dar cu siguranţă că orice anomalie
genetică ne face să ne gândim la rădăcinile noastre, la
duhovnicia celor adormiţi din neamul nostru şi a rudelor în
viaţă.
După cum se vede, moştenirea genetică şi duhovnicia
trebuie privite într-o strânsă legătură. Legătura aceasta
este mult mai strânsă şi complicată decât pare la prima
vedere. Pentru a fi clarificată, trebuie înţelese natura
duhovnicească şi trupească a omului, cauzele bolilor şi
vindecarea lor (vezi Addenda I).
Nu suntem doar fiinţe duhovniceşti sau trupeşti. După
cum se exprima foarte bine mitropolitul Antonie de Suroj:
“Deplinătatea omului nu constă în duhul sau sufletul său,
ci în unitatea dintre suflet şi trup. În această privinţă trupul
nostru este mult mai important şi capătă posibilităţi foarte
mari, în comparaţie cu ceea ce credem de obicei.”!
De aceea, atunci când analizăm natura duhovnicească a
omului, trebuie să avem în vedere neapărat partea biologică
a acestuia, iar în cadrul analizării funcţiilor organismului,
să avem în vedere psihologia şi duhovnicia sa.

Şi totuşi, simptomele bolilor trebuie separate de căderea
morală. Nu este un secret faptul că suntem ţesuţi din
contradicţii. Bucuria şi tristeţea, inspiraţia şi apatia, setea
de câştig şi mustrările de conştiinţă, toate acestea sunt
legate strâns, într-un nod. Să ne amintim, de exemplu, de
ţarul Ivan cel Groaznic, tiranul crud şi, în acelaşi timp,
rugătorul smerit, în timpul căruia Rusia a cunoscut mari
biruinţe, dar şi cutremure pe măsură. Cine se poate
edifica mai bine cum a fost, de fapt, personalitatea acestui
om?
Rădăcinile multor întâmplări, boli şi neputinte din viata
noastră se află în tainitele sufletului, în “cele mai dinlăuntru
ale inimii”, în faptele inconştiente, în tendinţele moştenite
şi obişnuinţele căpătate pe parcursul vieţii. Rolul geneticii
nu poate fi totuşi supraevaluat personalităţii. În cadrul
acesteia au fost adunate o mulţime de fapte, inclusiv
unele foarte interesante şi controversate. Ele urmează să
fie analizate critic. Astfel, în “Science”, una din revistele
cunoscute în toată lumea, se consideră într-o mare măsură
că până şi alegerile politice, gusturile muzicale sau alegerea
concediului sunt influenţate genetic.
Aceasta nu înseamnă, desigur, că există vreo genă a
“predispoziţiei pentru muzica rock” sau a “concediului în
Alpi”. Totuşi este puţin probabil ca preadolescentul care
este un împătimit al muzicii rock să preţuiască la fel de
mult şi cântările bisericeşti. La fel, un profesor de conservator
nu va distruge totul în calea sa în urma înfrângerii suferite
de echipa de fotbal al cărei suporter este. Este clar că
trebuie să se aibă în vedere atât vârsta, cât şi educaţia,
reputaţia, mentalitatea, cultura generală şi premisele
genetice ale persoanei. Ar fi greşit să excludem total
importanţa ultimelor, căci este dovedit faptul că genele
acţionează direct sau indirect asupra funcţiilor şi trăsăturilor
psihologice. Printre acestea se numără măsura activităţii,
a închiderii în sine, a agresivităţii, a sexualităţii. La tânăr
aceste caracteristici sunt diferite faţă de cele ale omului în
vârstă.
Nu este uşor să răspunzi la întrebarea cum anume
influenţează genele structura trupului şi influenţa genelor
şi a mediului înconjurător asupra comportamentului
oamenilor este studiată de o ramură relativ nouă a ştiinţei:
genetica dezvoltarea organismului, caracteristicile psihicului
şi ale personalităţii. Genele pot fi legate de patimi şi de
păcatele de moarte prin intermediul fiziologiei organismului,
prin activitatea celulelor şi a ţesuturilor.
Acţiunea moştenirii depinde de voia lui Dumnezeu, de
ispitele demonilor, de mediul înconjurător, de cercurile
sociale, de educaţie şi, desigur, de eforturile personale
ale omului. Nu punem aici la îndoială importanţa factorilor
genetici, ci vorbim despre comportamentul şi bunăstarea
noastră, de sănătatea şi lumea interioară, care nu sunt
definite de genetică în mod exclusiv. Genele sunt fundamentul
organismului. În baza acestui fundament, conformându-
se Providenţei divine sau ignorând-o, omul îşi poate forma
personalitatea.
Din Konstantin V. Zorin, Genele și cele șapte păcate
capitale, Editura Sophia, Bucureşti, 2008
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compatibilitatea \n func]ie
de numerologie. 

afl~ dac~ v~ potrivi]i cu adev~rat
Comptabilitatea este considerata de multi secretul unei re-
latii reusite, fie ea de prietenie sau amoroasa. Nu doar
potrivirea intre zodii este importanta insa, ci si cea intre
numerele fiecarei persoane. De aceea, ne-am gandit sa iti
impartasim cateva dintre secretele compatibilitatii in nu-
merologie.

Stabilirea compatibilitatii cu ajutorul numerelor este o
tehnica simpla, dar care iti poate permite sa afli dinainte
la ce poate sa duca relatia cu partenerul tau si cum ar fi
mai bine sa procedezi in anumite situatii de conflict sau
neintelegeri.
Pentru a vedea cat de bine te potrivesti cu jumatatea ta,
trebuie sa scrii pe o hartie data nasterii tale, dar si pe a
partenerului, pe un singur rand, fara zero-uri. Apoi sa aduni
cifrele intre ele. Din numarul obtinut, scade 22 pana cand
obtii un numar mai mic decat 22.

De exemplu, Maria este nascuta pe 27.08. 1989, iar Dan
pe 06.03.1985.
Pentru a-si afla compatibilitatea numerologica ei aduna
2 + 7 + 8 + 1 + 9 + 8 + 9 + 6 + 3 + 1 + 9 + 8 + 5 = 76

76 - 22 = 54
54 - 22 = 32
32 - 22 = 10

Asadar, numarul lor de potrivire in numerologie este 10.
Calculeaza si tu si vezi mai jos ce iti spun cifrele.

1 La voi in relatie exista mereu o problema in privinta
conducerii. Jumatatea ta va dori sa preia fraiele legaturii
amoroase si sa se impuna, dar chiar si asa relatia va fi
una creativa si interesanta.

2 Se poate spune despre voi ca sunteti suflete pereche.
Aveti o relatie linistita, va intelegeti fara sa va spuneti nimic
si sunteti deschisi si sinceri. Toti isi vor dori sa fie ca voi. 

3   Iti vine sa crezi sau nu, dar relatia voastra ar putea
duce la un mariaj, la formarea unei familii si la nasterea
unui copil. Aveti stabilitate, pe care insa numai o soacra
risca sa o zguduie din temelii.

4   La voi in relatie canta cocosul. Aveti parte de pasiune,
uneori dusa la extrem, care se poate termina in crize
aprige de gelozie. Riscati sa lasati problemele din exte-
rior sa va distruga legatura amoroasa. 

5   O relatie care ii marcheaza pe ambii parteneri. Jucati
un rol deosebit de important unul in viata celuilalt si
deviniti o stea calauzitoare fara de care partenerul nu
se poate descurca. 

6   Se spune ca ar fi cea mai armonioasa relatie dintre
toate. Asigura cele mai trainice mariaje, o dragoste im-
partasita, armonie si pace. Paradoxal, e posibil ca la in-
ceput sa nu va intelegeti bine, dar cu timpul ajungeti la
un ideal. 

7   Va urmaresc multe schimbari, iar relatia este dominata
de calatorii, dar si de comunicare. Intervine instabilitatea,
poate chiar infidelitatea, iar o astfel de legatura
amoroasa tinde sa nu dureze foarte mult. 

8   Nu e vorba de o relatie de dragoste, ci mai degraba
de una de afaceri. Se spune ca intr-o viata anterioara v-
ati cunoscut si ati grest unul fata de celalalt, motiv pentru
care vreti sa compensati acum. Nu e imposibil, dar e
foarte mult de munca daca vreti sa aveti un viitor. 

9   In loc sa fiti impreuna, tindeti sa va simtiti singuri, desi
duceti o viata in doi. Sentimentele nu sunt impartasite
pe masura, iar o astfel de relatie se termina de cele mai
multe ori cu o despartire si multa suferinta. 

10   "Succes" si "noroc". Acestea sunt cuvintele cheie
pentru aceasta relatie. Va salvati unul pe celalalt, invatati
unul de la altul si cresteti frumos. Aveti interese comune,
iar asta va leaga. O legatura reusita. 

11   O sa fie greu fiindca amandoi vreti sa conduceti in
relatie, iar de aici apar conflictele si neintelegerile. Tre-
buie sa incercati sa va intelegeti si sa gasiti un compro-
mis, altfel nu aveti un viitor comun. Va potriviti insa foarte
bine la pat.

12   Amandoi trebuie sa faceti mari sacrificii daca vreti
ca relatia sa mearga bine. E o legatura dificila, care va
lasa o amprenta mare in sufletul amandurora.

13   Nu e deloc bine. Exista o incompatibilitate energet-
ica intre voi si puteti ajunge chiar si la violenta.

14   E una dintre cele mai bune compatibilitati. Aveti o
legatura amoroasa pasnica, linistita, marcata de obiec-
tive comune si aceleasi interese. O relatie stabila si de
durata.

15   O astfel de relatie se bazeaza pe manipulare si san-
taj. Incearca sa nu-ti legi viata de o persoana daca aveti
aceasta cifra intrucat nu se va sfarsi totul decat in
lacrimi.

16   Conflictele apar la tot pasul si, oricat ati incerca, nu
va potriviti deloc. O relatie foarte instabila. Relatia este
periculoasa pentru ambii parteneri. 

17   Va numarati printre norocosii care se pot lauda cu o
relatie minunata. Sunteti facuti unul pentru celalalt. 

18   Traiti din vise. Relatia este bazata pe iluzii si riscati
sa faceti alegeri gresite impreuna. Nu va cunoasteti cum
trebuie si sa nu veti fi fericiti. 

19   Starniti invidie in jur cu relatia voastra armonioasa
si calda. Puteti forma cu usurinta o familie si va bucurati
de copii sanatosi si fericiti. Traiti o dragoste adevarata,
bazata pe intelegere si sprijin.

20   Lucrurile nu merg bine din prima. Din fericire, prob-
lemele vor trece pe plan secundar. Dupa o vreme, intre
voi vor aparea sentimente puternice. Esential este sa
aveti rabdare pana o sa va obisnuiti unul cu celalalt. 

21   Nu aveti de ce sa va faceti griji. Aveti o relatie plina
de pace, liniste si armonie. Grija reciproca pe care o pur-
tati unul pentru celalalt precum si compatibilitatea ener-
getica excelenta va transforma intr-un cuplu perfect.

22  O relatie vulcanica si imprevizibila, care poate erupe
in orice moment. Trebuie sa depuneti multa silinta pentru
liniste si armonie, iar in final e posibil sa divortati!

www.perfecte.ro

UNSPREZECE ARTISTI
CONSACRATI CARE AU LUPTAT

IMPOTRIvA ILLUMINATI.
IATA CE S-A ALES DIN EI!

De mai bine de 20 de ani Illuminati pregăteşte
societatea pentru a introduce o Nouă Ordine Mondială.
Acest proces este considerat de unii o conspiraţie,
sau chiar o mare glumă, dar aceştia nu sunt decât
parte componentă din starea latentă de ignoranţă.
Pe de altă parte, alţii chiar au luat în serios ameninţarea
cu formarea unei Noi Ordini Mondiale şi implementarea
ei pe întreaga planetă.

Această ordine presupune un control strict asupra
minţii şi comportamentului uman. Starea de pseudo-
libertate se transformă într-una de control permanent,
iar singura predominantă a omului va fi ideea de
supunere. Dacă oamenii obişnuiţi nu au nicio forţă
reală în faţa Illuminati, artişti consacraţi ai lumii au
încercat să ia atitudine cu privire la această ameninţare
globală.
Unii dintre ei se spune că au fost omorâţi pentru că
s-au împotrivit acestei mişcări, dar zvonurile nu au
fost niciodată confirmate. Unu exemplu este cântăreţul
american 2Pac care a luptat prin versurile sale
împotriva Noii Ordini Mondiale. De asemenea, Michael
Jackson s-a împotrivit acestei mişcări, încercând să
transmită publicului larg mesajul: You will never get
me!” adică Niciodată nu o să mă controlezi!”.
Iată câţiva artişti de talie mondială care au luptat îm-
potriva Illuminati prin muzică lor:
2Pac,  Dr. Dre,  Immortal Technique,  Fatboy Slim,
LL Cool J,  Onyx,  Matthew Good,  Puff Daddy,
Black Eyed Peas,  Slim Shady
În cele din urmă, Michael Jackson a transmis unul
dintre cele mai clare mesaje prin muzică sa. A încercat
să deschidă ochii oamenilor cu privire la Noua Ordine
Mondială care se pregăteşte. Pentru că în viziunea
Illuminati, artistul era un pericol, în cele din urmă, în
condiţii misterioase, regele muzicii pop a fost trimis
în lumea celor drepţi.
Este doar o coincidenţă că Michael Jackson cânta în
faţa Ochiului (simbolul Illuminati) ” Doreşte-mă,
înspăimântă-mă, dar niciodată nu o să mă omori”.
Probabil că artistul s-a înşelat cu ultima parte a ver-
sului.
Noua Ordine Mondială, fără doar şi poate că există,
fiind una dintre cele mai mari conspiraţii pe care
organizaţia satanică Illuminati o pregăteşte omenirii.
Probabil că este o chestiune de timp până se va
încerca implementarea acestei idei.

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

Ordine
Totul pare sa fie in ordine in viata ta in aceasta
perioada, asadar nu te stresezi din orice lucru de
nimic. Mercur ocupa o pozitie strategica in zodia
Scorpionului, asa ca vei reusi sa rezolvi problemele
fara prea multe complicatii. Este un moment bun
pentru a pune capat oricarui conflict, chiar daca nu ai
de gand sa pastrezi legatura cu persoana care stii ca
ti-a cauza neplaceri in trecut. Cel putin sa ramai cu
constiinta impacata ca ai facut tot ce ti-a stat in
putina pentru a ingropa securea razboiului. Vei cheltui
o suma destul de mare, insa pentru interesul tau per-
sonal.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Precautie
Nu vor avea loc schimabri majore la locul de munca
in aceasta saptamana, insa tot simti nevoia de a fi cu
ochii in patru si in permanenta pregatita sa reactionezi
daca ceva se intampla. Iti prinde bine sa fii precauta,
insa nu exagera fara rost, intrucat aceasta stare de
continua tensiune nu iti poate face bine. Cuadratura
dintre Soarele in Sagetator si Neptun in Pesti te
impinge sa fii mai directa, sa spui concret ce iti
doresti si sa nu mai te feresti. Acestea fiind spuse, nu
vei mai face lucruri de complezenta si vei reusi sa
pastrezi mai mult timp pentru tine.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Influentare
In aceasta saptamana esti grabita si neatenta, asa
ca riscul de a te rani sau de a intra in bucluc creste
pe zi ce trece. Mercur in zodia Sagetatorului nu
simplifica deloc lucrurile pentru tine, ba din contra iti
ascunde detalii care poate in alt context ti s-ar fi
parut evidente. Incearca sa profiti de pe urma faptului
ca in aceasta perioada ai o influenta puternica asupra
oamenilor din jurul tau. Este un moment foarte bun
pentru a-ti prezenta ideile, intrucat vei fi ascultata si
multe din planurile tale vor putea fi puse in aplicare.
Nu iti ramane decat sa faci rost cat mai curand de
resursele necesare.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Comunicare
In aceasta saptamana ti se dezvaluie noi oportunitati,
insa nu iti garanteaza nimeni ca vei sti sa profiti de
fiecare in parte. Reusesti sa comunici cu succes tot
ceea ce iti trece prin minte, asa ca multe din ideile
tale pot evolua. Ai nevoie de oamenii potriviti langa
tine, asadar trebuie sa stii unde sa ii cauti. Vineri, in
zodia Pestilor se regaseste cuadratura dintre Marte
si Neptun, care te indeamna sa renunti la rezolvarea
problemelor profesionale pentru a petrece mai mult
tip cu cei dragi. Ai putea chiar sa te bucuri impreuna
cu familia de o iesire in afara orasului la final de sap-
tamana. 
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Resposabilitate
In aceasta saptamana poti simti ca responsabilitatea
care sta asupra umerilor tai devine din ce in ce mai
apasatoare. Cauti noi metode de a te eschiva si de a
scapa de datorii si probleme, intr-un mod prin care
sa depui cat mai putine eforturi. Cu Marte retrograd
in zodia Scorpionului, orice greseala sau o gluma
neadecvata te poate instraina de persoane dragi tie,
asa ca masoara-ti cu atentie cuvintele si gandeste-te
serios daca cel cu care interactionezi accepta chiar
orice vine din partea ta. Ai grija si nu iti spulbera
planurile inainte de a incepe sa lucrezi la ele, pentru
ca riscul in acest sens este mare.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Apropiere
In aceasta saptamana trebuie sa iti evaluezi obiectiv
intentiile pentru a-ti da seama daca urmeaza sa faci
cel mai bun lucru sau nu. Daca esti sincera cu tine,
reusitele iti vor fi garantate si iti face si aliati pe
parcurs. In perioada imediat urmatoare sunt foarte
importante legaturile cu ceilalti, asa ca nu te teme sa
interactionezi cat mai des cu oamenii. Ai numai de
castigat daca iti faci prieteni noi la tot pasul, asa ca
nu trebuie sa stai cu gandul ca ai deja destui amici si
cunostinte. Cuadratura dintre Soare si Neptun te in-
curajeaza sa te apropii cat mai mult si de oamenii
dragi tie, chiar daca relatia cu acestia este deja
stransa.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Indoiala
In aceasta saptamana, impactul negativ al lui Mercur
retrograd este compensat de conjunctia dintre Marte
si Neptun in zodia Pestilor. Acestea fiind spuse, vei
pierde sume importante de bani, insa poti sta fara
grija, intrucat ii vei recupera intr-un timp atat de scurt
incat nici nu iti va mai parea rau. Nu te indoi de
hotararile pe care le iei, intrucat judecata de moment,
mai ales in conditii de stres, este cea mai buna. O
persoana draga iti poate cere sfatul in legatura cu o
problema cu care se confrunta, asa ca ai fi bine sa iei
cat se poate de in serios acest lucru.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Castig
Aceasta saptamana se anunta cat se poate de promi-
tatoare pe plan fianciar, asa ca pregateste-te pentru
castiguri binemeritate in acest sens. Vorbim despre
mai mult decat un simplu salariu, asa ca poti lua in
considerare o prima sau un bonus. Te vei grabi sa iti
achizitionezi ceva ce iti doreai de foarte mult timp,
asadar esti indreptatita sa nu mai fii la fel de chibzuita
cum obisnuiai. Mercur este inca retrograd, deci nu
se pune problema ca pentru moment sa incerci sa iti
devolti o afacere a ta, pentru ca te simti mai atrasa
de cumparaturi si cheltuieli de tot felul decat de
investitii serioase.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Rabdare
Daca o oferta neobisnuita te ia prin surprindere in
aceasta saptamana, nu te grabi sa o respingi. Ar
putea fi vorba despre o oportunitate pe care nu o vei
mai primi din nou prea curand. Trece toate informatiile
prin filtrul ratiunii si nu te baza mai deloc pe instinct,
intrucat ar putea fi destul de inselator de aceasta
data. Conjunctia dintre Marte si Neptun, in zodia
Pestilor, te impinge asa fii destul de grabita, iar acest
lucru nu iti aduce niciun beneficiu. Aduna-ti rabdarea
si gandeste-te cu atentie la ceea ce ai de facut,
pentru ca avantajele unei decizii corecte iti vor prinde
bine pe termen lung.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Antrenament
In aceasta saptamana ar trebui sa iti pui in evidenta
un anumit talent, sa te faci remarcata si sa nu te temi
de reactia celor din jur. Cu putin antrenament, ai
sansa de a excela in tot ceea ce iti doresti, asa ca ar
putea fi un moment excelent pentru a face niste
cursuri sau pentru a urma sfaturile pe care le primesti
de la o persoana care se pricepe mai bine. Cuadratura
dintre Soarele in Sagetator si Neptun in Pesti te
invaluie in curiozitate, asa ca nu este de mirare de ce
vrei tocmai acum sa inveti lucruri  noi, ori sa te per-
fectionezi.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Lectii de viata
In aceasta saptamana nu putem vorbi despre aliati si
dusmani, intrucat lucrurile nu evolueaza intr-o directie
in care conflictul sa fie iminent. Daca te asiguri ca
esti prudenta si faci cu atentie fiecare pas, ai sanse
destul de mari sa scapi neatinsa de consecintele ne-
placute ale cuadraturii dintre Soare si Neptun. S-ar
putea spune ca astrele incearca sa iti dea o lectie
pentru greselile pe care ai putea sa le eviti doar luan-
du-ti mai multe masuri de precautie. Aceste atentionari
iti pot fi extrem de utile mai ales la locul de munca,
acolo unde vei avea un real avantaj daca nu te vei
lasa purtata de val.
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Incurajare
In aceasta saptamana este bine sa nu fii egoista, ci
sa te bucuri pentru succesul colegilor sau prietenilor.
Va veni si vremea ta sa ai parte de castiguri si, cu
siguranta, nu ti-ai dori sa te stii inconjurata de mai
multa invidie decat de spriijn si incurajari. Conjunctia
dintre Marte si Neptun are loc in zodia Pestilor asa
ca aceasta perioada devine semnificativa pentru tine,
fiind indicat sa examinezi cu atentie oportunitatile si
sa te retragi din orice situatie care, fie nu implica
prea multe avantaje, fie ascunde o serie de capcane.
Daca iti pregatesti un concediu, asigura-te ca exista
o persoana care sa iti preia sarcinile importante.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine
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Balonul de aur 2018: modric,
marele câştigător. Povestea de

viaţă a campionului croat
Luka Modric (33 de
ani) a câştigat
Balonul de Aur
2018, distincţia
venind ca o con sfin -
ţire a unei cariere
de excepţie, în care
croatul a câştigat de
patru ori Liga Cam-
pionilor.
Anul acesta a fost
unul perfect pentru
Modric. A cucerit
Liga Campionilor cu

Real şi a jucat finala Mondialului, cu naţionala Croaţiei.
Au urmat distincţiile individuale: a fost desemnat cel
mai bun jucător de la CM, pentru ca apoi să fie
jucătorul anului în viziunea FIFA.
Acum, mijlocaşul de 33 de ani se poate lăuda cu o
performanţă de excepţie, din mai multe puncte de
vedere: a devenit primul croat din istorie care câştigă
trofeul, în cei 63 de ani de când se acordă şi a reuşit
să oprească hegemonia instaurată în urmă cu un
deceniu de cei doi mari titani ai fotbalului mondial.
Din 2008 până în prezent, Cristiano Ronaldo și Lionel
Messi și-au împărțit Baloanele de Aur. Portughezul a
cucerit cel mai râvnit trofeu individual în 2008, 2013,
2014, 2016, 2017, iar argentinianul în 2009, 2010,
2011, 2012 și 2015.

Balonul de Aur 2018: Modric, 
poveste de viaţă demnă de Hollywood

Născut pe 9 septembrie 1985, în Zadar, Croaţia,
Luka Modric provine dintr-o familie de refugiaţii ai
războiului din Serbia.
Mijlocașul lui Real Madrid are o poveste de viață
demnă de filmele dramatice. La vârsta de 6 ani,
bunicul său a fost împușcat mortal de rebelii sârbi,
iar casa i-a fost incendiată.
Astfel, el a fost nevoit să părăsească orașul natal,
Zadar, și s-a mutat într-un hotel, alături de membrii
familiei, devenind astfel cu toții refugiați într-o zonă
de război, iar tatăl său a intrat în armată. A crescut
printre sunetele exploziilor grenadelor. Un angajat al
hotelului în care a stat Modric la acea vreme a spus
că "a spart mai multe geamuri din hotel decât bombele.
Juca fotbal non-stop pe holuri".
Pasiunea pentru fotbal și talentul l-au făcut să
răzbească în viață, însă a întâmpinat tot felul de ob-
stacole. Antrenorii spuneau că e prea slab și prea
timid pentru a juca fotbal, dar micuțul Luka nu s-a
lăsat descurajat și a început să joace cu o pereche
de apărători din lemn, făcute de tatăl său. "Prima
mea pereche de apărători avea o poză cu Ronaldo
pe ele", a spus Luka.
Modric a fost format la Dinamo Zagreb încă de la
copii și juniori, din 1996, anul în care s-a apucat
practic de fotbal. A fost împrumutat apoi la Zrinjski și
Inter Zapresic, înainte de a reveni la Dinamo Zagreb,
de unde a fost apoi transferat de Tottenham în 2008,
pentru 21 de milioane de euro. După patru ani pe
White Hart Lane, mijlocașul a ajuns la Real Madrid în
schimbul a 30 de milioane de euro.
La echipa națională a Croației a debutat în 2006, sub
comanda lui Slaven Bilic. De atunci a adunat 111
selecții și a marcat de 14 ori. Ajuns căpitan al Croației,
Modric a jucat în toate cele 6 meciuri ale croaților la
această Cupă Mondială, a marcat de două ori și a
oferit o pasă de gol. Mijlocașul de 33 de ani și-a
condus naționala spre prima finală din istoria sa la
Cupa Mondială, după 2-1 în penultimul act cu Anglia. 

Performanță decisivă în stabilirea câștigătorului
Balonului de Aur.
Modric, abia al zecelea transfer din 2012
Interesant e că mult timp Modric a fost considerat
unul dintre cei mai subestimaţi jucători din fotbalul
mondial. Croatul se află la Real Madrid de şase ani,
atunci când a fost cumpărat de la Tottenham pentru
30 de milioane de euro; de curând, Marca a reamintit
că unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti ai momentului
a fost doar al zecelea transfer al anului 2012.
Nouă fotbalişti au costat mai mult decât Modric în
urmă cu şase ani. PSG a făcut cel mai scump transfer
al acelui an: l-a cumpărat pe Thiago Silva, de la
Milan, cu 42 de milioane de euro.
Următoarele locuri sunt ocupate de Hulk, transferat
de Zenit de la Porto pentru 40 de milioane de euro,
Lucas Moura, pentru care PSG i-a plătit tot 40 de
milioane lui Sao Paulo, Javi Martinez, adus pentru
aceeaşi sumă de Bayern de la Athletic Bilbao, şi Axel
Witsel, cumpărat tot pentru 40 de milioane de Zenit
de la Benfica.
Mai scumpi ca Modric au mai fost Eden Hazard,
cumpărat în 2012 de Chelsea de la Lille pentru 35 de
milioane de euro, Willian, cumpărat de Anzhi de la
Şahtior Doneţk cu 35 de milioane, Oscar, adus de
Chelsea de la Internacional Porto Alegre cu 32 de
milioane, şi Robin van Persie, transferat de Manchester
United de la Arsenal pentru 30,7 milioane de euro.
Modric a fost omul serii şi la Gala UEFA
Balonul de Aur vine ca o consfinţire a unui sezon
perfect pentru croat. El a fost desemnat jucătorul
anului şi la Gala UEFA, acum aproximativ trei luni.
Atunci, Real Madrid, campioana Europei din ultimii 3
ani, a acaparat premiile individuale acordate în cadrul
galei de la Monaco. Luka Modric a obținut cel mai
râvnit trofeu al serii: UEFA l-a desemnat cel mai bun
fotbalist al anului 2018.
Distincțiile pentru cel mai bun portar, cel mai bun
fundaș, cel mai bun mijlocaș și cel mai bun atacant
din sezonul 2017-2018 din UEFA Champions League
le-au revenit fotbaliștilor care (și) în stagiunea trecută
au îmbrăcat tricoul clubului din capitala Spaniei, după
cum urmează:
Cel mai bun portar: Keylor Navas;
Cel mai bun fundaș: Sergio Ramos;
Cel mai bun mijlocaș: Luka Modric;
Cel mai bun atacant: Cristiano Ronaldo.

De asemenea, Luka Modric a fost desemnat de
UEFA cel mai bun fotbalist din 2018. În acest top i-a
devansat pe Mohamed Salah (Liverpool) și pe Cristiano
Ronaldo, cel care câștigase în 2016 și 2017 și care
în această vară s-a transferat la Juventus.

grupa romaniei la europeanul
de handbal feminin

Etapa cu numarul doi a fazei grupelor de la Campionatul
European de handbal feminin a fost una a rezultatelor
asteptate, cel putin in Grupa D, din care face parte si
Romania. Iata rezultatele de luni:
Germania - ROMANIA 24-29
Cehia - Norvegia 17-31
Clasamentul Grupei D arata astfel dupa doua etape:
1. ROMANIA 4 puncte
2. Norvegia 2 puncte
3. Germania 2 puncte
4. Cehia 0 puncte
Primele trei clasate din grupa se califica in faza
grupelor principale de la Euro, Romania avand deja
biletele pentru aceasta faza a competitiei.
Partidele din etapa a treia se vor disputa miercuri
dupa urmatorul program:
19:00 Germania - Cehia
22:00 Norvegia - ROMANIA
Cristina Neagu a devenit, luni seara, golgheterul all-
time al Campionatului European cu reusitele din
prima repriza a duelului cu Germania.
Cea mai buna handbalista a Romaniei a marcat cinci
goluri, exact cele de care avea nevoie pentru a
depasi recordul unguroaicei Agnes Farkas.
Cu 206 goluri inscrise la Campionatele Europene,
Cristina este golghetera all-time si nici nu va fi
depasita prea curand.

* * *
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



Tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2020.
România, în grupă cu Spania, Suedia, Norvegia,

feroe şi Malta
Spania, Suedia, Norve-
gia, Insulele Feroe şi
Malta vor fi adversarele
României, în preliminari-
ile Euro 2020. Aflată în
urna a patra valorică,
naţionala lui Cosmin
Contra nu a reuşit să
prindă o grupă accesibilă
la tragerea la sorţi

desfăşurată la Dublin. De asemenea, "tricolorii" vor juca în una din cele cinci
grupe cu şase echipe. 
Grupele din preliminariile Euro 2020
Grupa A: Anglia, Cehia, Bulgaria, Muntenegru, Kosovo 
Grupa B: Portugalia, Ucraina, Serbia, Lituania, Luxemburg
Grupa C: Olanda, Germania, Irlanda de Nord, Estonia, Belarus
Grupa D: Elveţia, Danemarca, Irlanda, Georgia, Gibraltar
Grupa E: Croaţia, Ţara Galilor, Slovacia, Ungaria,  Azerbaidjan
Grupa F: Spania, Suedia, Norvegia, România, Insulele Feroe, Malta
Grupa G: Polonia, Austria, Israel, Slovenia, Macedonia, Letonia
Grupa H: Franţa, Islanda, Turcia, Albania, Moldova, Andorra
Grupa I: Belgia, Rusia, Scoţia, Cipru, Kazahstan, San Marino
Grupa J: Italia, Bosnia, Finlanda, Grecia, Armenia, Liechtenstein
Bucureştiul (Arena Naţională) va fi gazda a patru meciuri de la turneul final
aniversar de peste doi ani, 3 partide din cadrul Grupei C (14, 18 şi 22 iunie) şi o
optime de finală (29 iunie).

modificare istoric~ \n liga campionilor: 
anun]ul f~cut luni de Uefa

Asistenta video in arbitraj (VAR) se va utiliza din optimile actualei editii a Ligii
Campionilor la fotbal, in februarie 2019, si va fi folosita si pentru finala Europa
League, a anuntat luni UEFA, potrivit AFP.

Organismul de conduc-
ere al fotbalului european
anuntase deja ca doreste
sa utilizeze VAR pentru
urmatoarea editie a Ligii
Campionilor, 2019/2020.
"Daca o putem face in-
ainte, de ce nu?", a de-
clarat presedintele UEFA,
Aleksander Ceferin, dupa
reuniunea Comitetului
Executiv de la Dublin.

"Suntem gata de a utiliza VAR mai devreme decat era prevazut si suntem
convinsi ca acest lucru va fi benefic pentru competitiile noastre in masura in care
ii va ajuta pe arbitri si va reduce numarul posibilelor erori", a adaugat Ceferin.
Sistemul VAR este deja folosit in campionatele din Franta, Spania, Germania si
Italia, iar in Premier League ar putea fi implementat din sezonul urmator.
UEFA a confirmat, de asemenea, luni, utilizarea VAR in finala Europa League, in
turneul Final Four al Ligii Natiunilor si la Campionatul European de tineret (U-21)
din vara viitoare, competitie la care va participa si echipa Romaniei.
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SPORT

Etapa cu numarul 17 din Liga 1 s-a
incheiat luni seara cu un duel incheiat
la egalitate, Astra si FC Botosani fa-
cand amandoua pasi gresiti in drumul
spre play-off.

Iata rezultatele inregistrate:

Vineri:
Poli Iasi - Sepsi 1-1
CFR Cluj - FC Voluntari 5-0

Sambata:
Hermannstadt-Concordia Chiajna 2-1
Viitorul - Dinamo 4-1

Duminica:
U Craiova - Dunarea Calarasi 1-0
FCSB - Gaz Metan 2-1

Luni:
Astra Giurgiu - FC Botosani 1-1

Clasamentul este condus in continuare
de CFR Cluj, iar FCSB si Viitorul par
echipele care vor incerca sa se lupte
pentru titlu:

1. CFR Cluj 36 puncte
2. FCSB 34p
3. FC Viitorul 32p
4. CSU Craiova 29p
5. Gaz Metan Medias 26p
6. Sepsi 24p
7. Astra 21p
8. Hermannstadt 21p
9. FC Botosani 20p
10. Dinamo 18p
11. Poli Iasi 18p
12. Dunarea Calarasi 17p
13. Concordia Chiajna 17p
14. FC Voluntari 8p

Topul marcatorilor este condus de
Tucudean, cu 11 goluri in acest sezon,
el fiind urmat de Gnohere, care a in-
scris de 10 ori.

Etapa  a-20-a

Ripensia Timişoara 2 - 0 Dacia Unirea Brăila
UTA Arad 1 - 1 Daco-Getica
Academica Clinceni 2 - 1 Mioveni
Pandurii Târgu Jiu 2 - 0 Aerostar Bacău
Baloteşti 4 - 0 Argeș
Sportul Snagov 0 - 1 Petrolul 52
ACS Poli Timişoara 3 - 0 SSC Farul
Metaloglobus 0 - 1 Universitatea Cluj
Luceafărul Oradea 2 - 1 Energeticianul
Chindia Târgovişte 2 - 1 ASU Poli Timişoara

Clasamentul
1 CHINDIA TÂRGOVIŞTE 20 44
2 Sportul Snagov 43
3 Petrolul 52 42
4 Academica Clinceni 42
5 Universitatea Cluj 41
6 Argeș 38
7 Mioveni 34
8 Pandurii Târgu Jiu 28
9 Energeticianul 28
10 UTA Arad 28
11 Daco-Getica 24
12 ASU Poli Timişoara 24
13 Luceafărul Oradea 23
14 Ripensia Timişoara 22
15 Metaloglobus 21
16 SSC Farul 19
17 Aerostar Bacău 19
18 Baloteşti 19
19 ACS Poli Timişoara 10
20 Dacia Unirea Brăila 9

Liga 1 de fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Liga B de fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi
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{tia]i c~ ...
• Stomacul poate influenta psihicul unei persoane. Din

cauza retelei neuronale extrem de bogate, stomacul, sau
sistemul nervos enteric, nu actioneaza doar pentru a ges-
tiona digestia, ci actioneaza ca un al doilea creier, putand
influenta starea unei persoane, sau emotiile, facandu-si
simtita cel mai bine prezenta in conditii de stres.

• Dreptacii au tendinta sa mestece mancarea pe partea
dreapta a danturii, iar stangacii au tendinta sa o mestece
pe partea stanga.

• Se presupune ca barbatii care clipesc mai des decat
media barbatilor, ar avea inclinatii homosexuale, iar
restul barbatilor ar fi heterosexuali - atractie spre sexul
opus. 
La fel, femeile care clipesc mai rar decat media femeilor
ar fi atrase de alte femei, iar celelalte femei ar fi hetero-
sexuale. 
Femeile clipesc ceva mai des decat barbatii (dar nu de
doua ori mai des).

• Zambetul este cea mai folosita
expresie faciala. Un zambet poate
folosi de la o pereche de 5 muschi
faciali, pana la 53.

• Nasul uman poate identifica
pana la 50 de mii de mirosuri
diferite. 

Oricum, simtul mirosului la om este mult mai putin dez-
voltat decat cel al animalelor.

• Daca bei apa la ora corecta, se mareste la maximum
efectul benefic pentru corpul uman. 
Doua pahare de apa dupa ce te trezesti, ajuta la acti-
varea organelor interne. 
Un pahar de apa cu 30 de minute inainte de a manca,
ajuta la digestie. 
Un pahar de apa inainte de a face baie, ajuta la
scaderea presiunii sanguine. 
Un pahar de apa inainte de a te duce la culcare, ajuta
la evitarea apoplexiei si a atacurilor cardiace. 
Un pahar de apa inainte de a face sex, ajuta la relaxare. 
2 pahare de apa inainte de a bea bauturi alcoolice, ajuta
la ficat. 
Un pahar de apa inainte de a te supara, ajuta sa iei lu-
crurile cu calm. 
...10 pahare de vin ajuta sa uiti toate cele de mai sus...

• Aproximativ 10% din oameni fac, de-a lungul vietii, pietre
la rinichi, de dimensiuni mai mari sau mai mici... 
Mai mult barbatii decat femeile dezvolta pietre la rinichi... 
Suplimentele de vitamina C in exces pot favoriza for-
marea pietrei la rinichi... 
Pietrele la rinichi se formeaza cand urina are un continut
prea mare de minerale si saruri care se intaresc. 
Factori care predispun la formarea pietrelor la rinichi: 
- deshidratarea 
- alimentatia bogata in proteine si saraca in fibre 
- sedentarismul 
- mostenirea genetica 
- functionarea unui singur rinichi 
- infectiile urinare... 
Limonada facuta in casa, cu apa plata, si sucurile natu-
rale pe baza de citrice (sucurile naturale de portocale)
reduc de obicei riscul aparitiei pietrelor la rinichi, insa
este important ca lichidele sa fie consumate in mod reg-
ulat, in cantitati mari.

• O parte importanta din greutatea corpului uman adult
este reprezentata de microbi, bacterii si alti paraziti care
isi au domiciliul in sau pe corp. Existenta majoritatii aces-
tora este esentiala pentru buna functionare a corpului.

• Persoanele cu numar mai mare de alunite (pistrui) au
tendinta de a trai mai mult decat persoanele cu un
numar mai mic de alunite. Aceste persoane, cu mai
multe alunite, desi mai predispuse spre o forma de can-
cer de piele, imbatranesc mai incet decat cele care au
mai putini pistrui pe corp.

• Cascatul este contagios.
Daca cineva casca in prezenta
ta, vei incepe si tu sa faci ace-
lasi lucru. Chiar si daca doar iti
imaginezi o persoana care
casca, sau doar citesti despre
cascat, sau doar vorbesti de-
spre asta, vei incepe sa casti
si tu. 
Se pare ca acest reflex func-

tioneaza nu doar la oameni, ci si la animale. Daca un
caine dintr-un grup casca, aunci si ceilalti e posibil sa o
faca.

• Persoanele dreptace traiesc, in medie, cu noua ani mai
mult decat cei stangaci.

• La aproximativ fiecare sapte ani, corpul dumneavoastra
inlocuieste echivalentul a aproximativ un nou schelet.

stiati-ca.haios.ro

MICA PUBLICITATE
• Nu departe de New York, caut femeie internă pentru îngrijire bătrâni.

Casa şi masa gratuite. Salariu foarte convenabil. Tel.: (914) 557-3501
• 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

• 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

• 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

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

Top 5 alternative sănătoase
pentru zahăr

Este bine cunoscut faptul ca avem o tendinta interioara
de a indulci alimentele inca din primele zile de viata.
Lupta impotriva dorintei coplesitoare de alimente dulci
(dulciuri) nu este usoara, dar cu un pic de ajustare si
substitutii adecvate, putem elimina complet zaharul din
dieta noastra, fiind mult mai sanatosi. Va aducem mai jos
o lista de alimente care sunt cel mai bun inlocuitor pentru
zaharul rafinat.

Mierea
Mierea este un substitut excelent pentru zahar in
aproape toate retetele. Daca reteta spune ca ar trebui
sa utilizati o lingura de zahar, va fi de ajuns sa adaugati
o jumatate sau trei sferturi dintr-o lingura de miere.

Sirop de artar
Siropul de artar este o alegere excelenta la prepararea
prajiturilor si placintelor, piureului dulce, deserturilor
cremoase cat si pentru topping-urile pentru clatite.
Aici este reteta: 1 ceasca de zahar este inlocuita cu 2/3
sau 3/4 dintr-o ceasca de sirop de artar.

Stevia
Stevia nu contine calorii, dar trebuie sa fiti atenti. La de-
sertul vostru preferat adaugati doar o cantitate mica,
pentru ca este 300-400 de ori mai dulce decat zaharul
rafinat.

Piure de Banane sau Mere
Piureul de mere sau cel de banane va poate satisface
dorinta de dulciuri, asigurand in acelasi timp un aport
substantial de de fibre, vitamine si minerale.

Sirop de agave
Siropul de agave contine 70% fructoza si 20% glucoza,
astfel incat acesta ofera are un gust foarte dulce si un
indice glicemic foarte scazut. Se potriveste excelent la
o varietate de bauturi si deserturi cremoase si budinci.

De ce este bine să gătim
în vase din fontă şi 

cum se îngrijesc aceste vase
pentru a-şi păstra calităţile!

Vasele de fontă fără smalț sunt ideale și net superioare
față de orice vas de gătit, pentru că nu intoxică preparatele,
mâncarea nu se lipește de fund, dacă sunt bine asezonate,
iar dacă sunt îngrijite cum trebuie, țin o viață și pot fi
lăsate moștenire.
Cum se îngrijesc ca să nu ruginească?
Necesită o îngrijire de asezonare detaliată chiar odată pe
lună în primul an, uscare obligatorie pe aragaz imediat
după folosire și spălare,  pentru că au porii foarte mici și
dacă nu sunt uscate cum trebuie, apa rămâne în ei și rug-
inesc, iar mâncarea prinde un gust ciudat.

Asezonarea inițială este obligatorie, altfel oalele vor rugini.
Dacă le-ați spălat, uscați-le pe aragaz bine de tot.
După uscarea completă, oala de fontă se dă cu ulei și de
bagă la cuptor cu fundul în jos neapărat, timp de două,
trei ore.
Dacă nu le-aţi spălat, dați-le cu ulei peste tot băgaţi-le la
cuptor, tot cu fundul în jos, ca să se scurgă uleiul în exces.
Procedura se repetă odată pe lună în primul an sau odată
la două luni în anii următori.
Pentru cine nu sunt recomandate vasele de fontă?
Sunt grele, după cum am văzut necesită o îngrijire
meticuloasă în primul an și nu sunt recomandate pentru
persoanele comode.
Persoanele comode renunță ușor și se plâng că aceste
vase sunt proaste, dar, de fapt, este vina lor că nu și-au
făcut timp să le îngrijească.

Metode simple prin care îți alegi
perechea de blugi perfectă, 

fără să îi probezi!

Cât de des ți se întâmplă să vezi o pereche de blugi în
vitrina unui magazin, însă nu ai timp sau nu îți place să îi
probezi și astfel decizi să nu îi cumperi?
Ei bine, dacă ești genul care nu probează, dar totuși îți
dorești să îți cumperi o pereche de blugi care să îți vină
perfect, îți recomand aceste metode, dau rezultate garan-
tat!

Cum alegi perechea perfectă?
De ce am făcut articolul acesta? Pentru că sunt foarte
multe persoane care își doresc să cumpere anumite
articole vestimentare din magazin, fără să le probeze, din
motive personale sau de igienă. Dacă te numeri printre
ele, iată ce pași trebuie să urmezi!

Alege mărimea corectă
Iată cum faci asta: ia blugii de o parte și de alta a taliei,
apoi pune talia în jurul gâtului, asigurându-te că nasturele
se află la baza gâtului. Da, m-ai auzit bine, în jurul gâtului.
Dacă cele două extremități ale taliei se unesc în spatele
gâtului, atunci mărimea este cea corectă.
Dacă cele două extremități nu se unesc, probabil că îți vor
fi strâmți.

Lățimea corectă
Acum, să vedem cum alegem talia corectă. Ia perechea
de blugi, bagă cotul într-o parte a taliei, apoi asigură-te că
pumnul ajunge până în cealaltă parte a taliei, fără să
forțezi. Dacă lungima taliei este aceeași cu distanța dintre
cor și pumn, atunci ai găsit talia corespunzătoare, altfel,
blugii sunt ori prea strâmți, ori prea largi.

Lungimea perfectă
De cele mai multe ori, blugii sunt suficient de lungi,
anumite branduri îi fac chiar foarte lungi, astfel încât să
poată fi ajustați după înălțimea fiecărei persoane. Pentru
a te asigura totuși că nu sunt prea scurți, prinde blugii de
extremitățile din partea de jos ale blugului, apoi întinde
brațele cât poți de mult. Dacă fermoarul este poziționat
exact pe mijlocul gâtului tău, atunci lungimea este cea
potrivită.
Cum verifici dacă blugii îți încap pe pulpă
Dacă îți dorești o pereche de blugi mai strâmtă, trebuie să
strângi pumnul și să îl introduci pe blug. Dacă pumnul
trece de partea de jos a blugului, atunci mărimea este
una potrivită.

Este important să-ți masezi tălpile
înainte de culcare

Masajul si automasajul reprezinta doua dintre metodele
eficiente prin care putem sprijini procesul de autovin-
decare si regenerare a corpului.
Subliniind importanta si eficienta masajului si a au-
tomasajului, medicii recomanda adesea aceste tehnici
in scopuri terapeutice.

Avantaje multiple
Prin intermediul masajului poti imbunatati circulatia
sangelui si sprijini procesul de eliminare a secretiilor
glandelor sebacee si sudoripare, precum si a surplusului
de tesut adipos. Un alt avantaj il constituie reglarea
metabolismului prin accelerarea fluxului de nutrienti
catre tesuturi. De altfel, masajul contribuie si la im-
bunatatirea oxigenarii tesuturilor si la reducerea di-
mensiunilor nodurilor limfatice prin tonifierea si elas-
ticizarea pielii. Ca urmare, pielea capata un aspect
mai sanatos si mai tanar.
Tonusul muschilor motori depinde foarte multe mult
de postura corporala pe care o mentii.
Masajul picioarelor, care implica inclusiv intinderea
fibrelor musculare, sprijina tonifierea si contribuie la
relaxarea musculaturii membrelor inferioare prin in-
departarea acumularilor de acid lactic, substanta re-
sponsabila, de multe ori, pentru crampele si durerile
musculare care se instaleaza dupa efort.
In plus, masajul sprijina si amelioreaza digestia.
Astfel, masajul devine nu numai o eficienta metoda
terapeutica paleativa, ci si una curativa in cazul
anumitor boli.
In imaginea de mai sus sunt ilustrate zonele picioarelor
asupra carora este indicat sa insisti in timpul masajului
pentru a sprijini vindecarea anumitor organe.
– Este binecunoscut faptul ca masajul si presopunctura

talpilor picioarelor pot vindeca anumite boli ale or-
ganelor interne si, implicit, reduce simptomele de
durere!

– Masajul picioarelor se recomanda mai ales seara
inainte de culcare si, pentru a beneficia din plin de
efectele ei terapeutice, este indicat sa aplici zilnic
aceasta forma de terapie.

– Se recomanda reprize de masaj cu durate cuprinse
intre 10 si 15 minute.

– Daca suferi de o boala anume, foloseste ilustratia
pusa la dispozitie pentru a determina cu exactitate
punctele pe care trebuie sa insisti in timpul masajului
sau al presopuncturii.

– Cel mai indicat, insa, este sa masezi toata talpa,
astfel incat sa poti sprijini procesul de vindecare al
intregului organism.

secretele.com




