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Statele Unite trimit un
distrugător în Marea Neagră,

pentru consolidarea 
"stabilităţii regionale"

Distrugătorul american USS Donald Cook începe o
nouă misiune în Marea Neagră, în scopul consolidării
"stabilităţii regionale" prin cooperarea cu partenerii din
cadrul Alianţei Nord-Atlantice, anunţă Flota a VI-a a
Forţelor Navale SUA.
"Distrugătorul USS Donald Cook, din clasa Arleigh
Burke, a început marţi tranzitul prin Strâmtoarea
Dardanele în drumul spre Marea Neagră, unde va
efectua operaţiuni maritime de securitate în scopul
intensificării stabilităţii maritime regionale, a disponibilităţii
comune şi a capabilităţilor navale împreună cu aliaţii
din cadrul NATO şi cu partenerii din regiune", anunţă
Flota militară a VI-a a SUA, activă în Europa şi în
Africa.

"Fiecare vizită ne oferă oportunitatea unică de a colabora
cu partenerii regionali", a declarat Matthew Powel, co-
mandantul distrugătorului USS Donald Cook.
"Misiunea navei în Marea Neagră va intensifica inter-
operabilitatea cu aliaţii NATO şi cu ţările partenere şi va
demonstra determinarea colectivă pentru securitatea
Mării Negre", precizează Flota a VI-a a Statelor Unite.

Daniel Suciu şi Răzvan Cuc,
nominalizaţi de PSD pentru

funcţiile de ministru
al Dezvoltării şi ministrul 

al Transporturilor
Comitetul Executiv al PSD a votat, marţi, după patru
ore de discuţii, nominalizarea lui Daniel Suciu ca vi-
cepremier şi ministru al Dezvoltării şi a lui Răzvan Cuc
la Ministerul Transporturilor, au declarat surse politice,
pentru MEDIAFAX.
Decizia referitoare la propunerea liderului deputaţilor
PSD Daniel Suciu la Ministerul Dezvoltării a fost luată
cu unanimitate de voturi, în timp ce un singur social-de-
mocrat a votat împotriva nominalizării lui Răzvan Cuc
la Transporturi.

Răzvan Cuc a mai fost ministrul al Transporturilor în
Guvernul Tudose.
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, marţi,
înaintea şedinţei CEx, că Răzvan Cuc este susţinut de
PSD Neamţ pentru funcţia de ministru al Transporturilor
şi a precizat că Felix Stroe, liderul PSD Constanţa, nu
poate să fie ministru, fiindcă nu este parlamentar.
CEx al PSD se desfăşoară marţi la Parlament, de la
ora 17.00. În şedinţă în care social-democraţii vor
decide noile propuneri pentru Dezvoltare şi Transporturi,
după ce Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici şi-au
retras candidatura, în urma refuzurilor repetate ale lui
Klaus Iohannis de a îi numi în funcţii.
Decizia social-democraţilor urmează să fie luată în
contextul în care Olguţa Vasilescu a anunţat, marţea
trecută, că îşi retrage candidatura pentru funcţia de vi-
cepremier şi ministru al Dezvoltării, în urma refuzului lui
Klaus Iohannis de a o numi. La patru zile distanţă şi
Mircea Drăghici a spus că îşi va retrage candidatura
pentru portofoliul Transporturi, în contextul în care şeful
statului nu a dat niciun răspuns în legătură cu nomi-
nalizarea sa în funcţie.
Ministerele Dezvoltării şi Transporturilor sunt conduse
interimar de Eugen Teodorovici şi Rovana Plumb. Ele
nu au miniştri plini de la finalul anului precedent, iar in-
terimatul la acestea expiră pe 20 februarie.

www.mediafax.ro

Un nou miliardar \n Rom^nia
Producătorul de electrocasnice Arctic, controlat de
grupul turc Arcelik, va porni în acest an pro ducţia de
maşini de spălat în noua fabrică a companiei din
localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa.

Noua unitate de producţie va realiza în 2019 circa 1,1
milioane de electrocasnice, pentru ca în următorii ani
cifra să se dubleze, spun reprezentanţii companiei.
„În 2019 Arctic va finaliza construcţia unei fabrici de
mare capacitate, axată pe producţia de maşini de
spălat“, spune Marian Dan Şerban, production and
technologies director în cadrul companiei.
Această nouă investiţie de peste 100 de mi lioa ne de
euro, din care o treime este ajutor de stat, va susţine
creşterea businessului Arctic pe pia ţa locală până spre
valoarea de 1 mld. euro, conform estimărilor ZF. Această
estimare ia în calcul valoarea actuală a cifrei de afaceri
a Arctic din 2017 de aproape jumătate de mi liard de
euro şi producţia de la Găeşti de circa 2,9 milioane de
apa rate frigorifice. Mai mult, esti marea se referă la mo -
mentul în care am bele fabrici vor mer ge cu motoa re le
tu rate la maximum.

Arctic, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de
electro casnice, deţine în România o fabrică la Găeşti,
în judeţul Dâm boviţa, unde realizează frigi dere şi con-
gelatoare. Compania este şi unul dintre principalii ex-
portatori ai Româ niei, circa 80% din totalul producţiei
ajungând pe 70 de pieţe externe, spuneau anterior
reprezentanţii companiei.
Producţia de electrocasnice din România a depăşit
pragul de 1 mld. euro pentru prima dată în 2017 după
mai mulţi ani de creşteri susţinute de deschiderea unor
noi fabrici (Kärcher) sau extinderea unora deja existente
(Philips la Orăştie). În ultimul deceniu (2008-2017),
producţia a crescut de circa două ori şi jumătate.
Noile investiţii, precum cea a turcilor de la Arcelik, atrag
după sine şi dezvoltări conexe, furnizori ai companiei
anunţând deja intenţia de a construi la rândul lor fabrici
în apropiere. Astfel, o investiţie de asemenea calibru
nu duce doar la dezvoltarea pieţei, ci şi la o extindere
pe verticală a unor industrii. Un model deja demonstrat
este cel din industria auto, unde producătorii de maşini
au atras după sine şi zeci de furnizori care produc în
România părţi componente. www.zf.ro

Aglomerație mare la 
Premiul Nobel pentru Pace

Premiul Nobel pentru
Pace are anul acesta 304
candidaţi, dintre care 209
sunt persoane şi 85
organizaţii, a anunţat
Comitetul Nobel din
Norvegia, informează
agenţia EFE.
Este al patrulea cel mai
mare număr de candidaţi
din istoria de peste o sută

de ani a acestui premiu, recordul fiind înregistrat în
anul 2016, când au fost 376 de candidaţi.
Potrivit testamentului lăsat de Alfred Nobel, magnatul
suedez care a instituit premiile ce-i poartă numele, la
Premiul Nobel pentru Pace pot candida profesori uni-
versitari, parlamentari, foşti membri ai tribunalelor
internaţionale şi alte personalităţi.
Identitatea candidaţilor poate fi cunoscută numai dacă
aceştia aleg să-şi anunţe public candidatura, conform
practicii Comitetului Nobel numele candidaţilor fiind
publicate abia după 50 de ani de la ediţia dintr-un
anumit an. Astfel, luni a fost anunţată candidatura
comună la ediţia din acest an a trei activişti saudiţi
pentru drepturile omului, Loujain al-Hathloul, Abdullah
al-Hamid şi Nassima al-Sada, candidatură impulsionată
de către trei deputate norvegiene.
Premiile Nobel sunt anunţate la începutul lunii octombrie
şi decernate în fiecare an pe 10 decembrie, data morţii
fondatorului lor, în cadrul a două ceremonii, la Oslo cea
a Nobelului pentru Pace şi la Stockholm pentru celelalte
cinci premii Nobel.
Anul trecut Nobelul pentru Pace a fost acordat medicului
congolez Denis Mukwege şi activistei yazidi Nadia
Murad pentru ''eforturile lor împotriva violenţei sexuale
ca armă de război în conflicte''.

www.stiripesurse.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. 
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Romanian JournalOUG pentru modificarea
legilor Justiţiei, adoptată de
Guvern. Toader: Majoritatea
soluţiilor, venite de la CSM

OUG pentru modificarea legilor justiţiei şi a unor reg-
ulamente privind admiterea la INM a fost adoptată,
marţi, în şedinţa de Guvern, a anunţat ministrul Justiţiei,
Tudorel Toader. Ministrul a subliniat că propunerile de
modificare au venit din partea CSM.
„O primă precizare. Propunerea de modificare ce face
obiectul OUG a venit de la CSM, adăugând că majori-
tatea soluţiilor sunt venite de la CSM. Care e urgenţa
OUG? Pornind de la urmtoarea premisă că adminiterea
la INM trebuie anunţată cu 6 luni îaninte de concurs,
iar CSM a făcut propuneri temporare pentru toamna
lui 2019, propuneri care se referă în principal la
păstrarea condiţiilor dinanite modificării legilor justiţiei,
adică admiterea din 2019 să rămână de 2 ani, stagiul
să rămână de 1 an, iar repartiţia auditorilor de justiţie
să se facă anul acesta. De ce? Pentru că potrivit
modificările la INM durata studiilor va fi de 2 ani spre
4 ani. CSM ne spune că dacă anul acesta s-ar da ad-
miterea la studii de 4 ani cu stagiul de 2 ani s-ar crea
un deficit de cadre. În acelaşi timp INM trebuie să îşi
ia măsuri să treacă la durata studiilor de 4 ani, sistemul
receptând jduecători după 4 ani şi nu după 2 ani,
ceea ce ar însemna o lipsă de personal între cei doi şi
patru ani care sunt în prezent”, a declarat ministrul
Justiţiei, după şedinţa de Guvern.
OUG pentru legile justiţiei care prevede o serie de
modificări, precum numirea procurorilor de rang înalt
sau chiar atribuţiile şefului Secţiei de anchetă. Una
dintre prevederi arată că şeful Secţiei de anchetă
poate dispune asupra tuturor soluţiilor cu magistraţi.
Documentul prevede modificări privind concursul de
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, dar şi la
Legea 304/2004 privind organizarea judiciară sau
317/2004 privind CSM.
OUG pe Legile justiţiei adoptată marţi conţine şi o
modificare care priveşte numirea în funcţie a procurorilor
de rang înalt: „Alineatul (1) al art. 54 se modifică: (1)
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul
acestuia, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
adjuncţii aecstuia, procurorul şef al Direcţiei de Inves-
tigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, adjuncţii acestuia, precum şi procurorii şefi
de secţii ai acestor parchete, sunt numiţi de Preşedintele
României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, dintre
procurorii în funcţie sau dintre judecătorii care au în-
deplinit funcţia de procuror, pentru un mandat de 3
ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată”, se
arată în proiectul obţinut de MEDIAFAX.
Până în prezent, şefii de parchete erau numiţi cu aviz
de la Secţia de Procurori a CSM.
Totodată, documentul mai arată că Şeful Secţiei de
anchetare a magistraţilor poate dispune în cazul
soluţiilor cauzelor.
„La articolul 88, după alineatul (5) se introduce un
nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: „(6) Ori de
câte ori Codul de Procedură Penală sau alte legi
speciale fac trimitere la „procurorul ierarhic superior”
în cazul infracţiunilor de competenţa Secţiei pentru
investigarea infracţiunilor în justiţie, prin aceasta se
înţelege procurorul şef al secţiei, inclusiv în cazul
soluţiilor dispuse anterior operaţionalizării acesteia.”
O altă modificare vizează delegările în funcţiile de
conducere ale parchetelor.
- La articolul 57, după alineatul (7) se introduce un
nou alineat, cu următorul cuprins: „Procurorii nu pot fi
delegaţi în funcţiile de conducere din cadrul parchetelor
pentru care numirea se face de Preşedintele României”.

În prezent, Călin Nistor, adjunctul DNA, este delegat
în funcţia de şef al Direcţiei, deoarece Preşedintele
Klaus Iohannis a refuzat numirea Adinei Florea pe
această funcţie. În prezent, Adina Florea este la Secţia
de anchetare a magistraţilor.
Tudorel Toader a anunţat, marţi, că OUG privind mod-
ificarea legilor justiţiei arată că procurorii delegaţi în
funcţii de conducere rămân 45 de zile de la publicarea
documentului în Monitorul Oficial, după care posturile
trebuie ocupate potrivit legii.Pentru aceste funcţii pot
candida şi judecătorii.
„Există o modificare destul de importantă referitoare
la funcţiile de conducere, de rang înalt din Ministerul
Public. (...) Ce aduce Ordonanţa cu caracter de
noutate? Faptul că aceste funcţii privind procurorii -
funcţiile de rang înalt, unde procedura se iniţiază de
ministrul Justiţiei. (...) Aceste funcţii nu pot fi delegate,
ele se ocupă şi trebuie ocupate numai în condiţiile
legii prin procedura pe care o prevede legea. Din
păcate, astăzi, când vorbim, multe funcţii de procurori
de rang înalt, de conducere sunt ocupate prin delegare
Ceea ce nu e normal. Mâine (miercuri, n.r.), când
apare Ordonanţa în Monitorul Oficial, avem astfel de
funcţii ocupate prin delegaţie. Avem la finalul Ordonanţei
o normă tranzitorie care spune că cei delegaţi rămân
în funcţie timp de 45 de zile, dar în 45 de zile trebuie
ocupate prin procedura legală în condiţiile legii”, a
explicat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.
Potrivit lui Toader, pentru funcţiile de conducere în
parchetele Ministerului Public pot candida şi judecătorii:
„Tot cu element cu caracter de noutate, funcţiile
acestea de rang înalt. Răspunsul Ordonanţei este cel
referitor la potenţialii candidaţi şi la competenţa de
emitere a avizului consutlativ. Potrivt Ordonanţei pot
candida procurorii care îndeplinesc condiţiile legii, dar
pot candida şi judecători care au fost procurori. Cineva
cu experienţa din sistemul Ministerului Public, cineva
care la momentul adoptării OUG are robă de procuror
sau a avut cândva robă de procurir, adică are experienţă
de managementul şi problemele interne, de funcţionare
a Ministerului Public”.
OUG pentru modificarea legilor justiţiei şi a unor reg-
ulamente privind admiterea la INM a fost adoptată,
marţi, în şedinţa de Guvern, a anunţat ministrul Justiţiei,
Tudorel Toader. Ministrul a subliniat că propunerile de
modificare au venit din partea CSM.
OUG pe Legile justiţiei adoptată marţi conţine şi o
modificare care priveşte numirea în funcţie a procurorilor
de rang înalt: „Alineatul (1) al art. 54 se modifică: (1)
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul
acestuia, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
adjuncţii aecstuia, procurorul şef al Direcţiei de Inves-
tigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, adjuncţii acestuia, precum şi procurorii şefi
de secţii ai acestor parchete, sunt numiţi de Preşedintele
României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, dintre
procurorii în funcţie sau dintre judecătorii care au în-
deplinit funcţia de procuror, pentru un mandat de 3
ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată”, se
arată în proiectul obţinut de MEDIAFAX.
Până în prezent, şefii de parchete erau numiţi cu aviz
de la Secţia de Procurori a CSM.

www.mediafax.ro
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă
* Cu marea Doamnă a cântecului românesc, Irina Loghin

care, pe 19 februarie a.c. a împlinit 80 de ani de viață,
am colindat America și Canada în 5 turnee artistice. Irina
a participat la două mari revelioane (1.000 persoane),
la New York. La mulți ani, Irina Loghin! Te așteptăm cu
drag la noi, să ne mai încânți cu vocea ta minunată.

* După descoperirea falsului medic de origine italiană, în
România au mai ieșit la iveală alți escroci, printre care
și 30 de medici (cu diplome false) de ingineri geodeziști.

* Regele Carol al II-lea al României a fost reînhumat alături
de regii României Ferdinand și Carol I.

* Donald Trump a fost propus la Premiul Nobel pentru
Pace de către premierul Abe al Japoniei.

* În câteva magazine de carne controlate, s-a găsit carne
de porc infestată cu pestă porcină. Cei prinși urmează
să grohăiască la cercetările penale ce vor urma.

* Călin Popescu Tăriceanu a declarat că se gândește se-
rios la a candida pentru funcția de președinte a
României. De gândit, poate să gândească, nu-l poate
opri nimeni...

* Din cauza condiților meteorologice extreme de acum
câteva săptămâni, cel puțin 12 persoane au murit în
SUA.

* La Roma, Manuel Bortuzza,  sportiv de 19 ani, de mare
viitor în canotaj, a fost împușcat mișelește de doi ataca-
tori. Viața i-a fost distrusă fiindcă a rămas paralizat.

* O situație revoltătoare a avut loc la secția de psihiatrie a
Spitalului Târgu Jiu, unde pacienții au fost încurajați să
întrețină relații sexuale, în timp ce o angajată îi filma. 

* PNL consideră că din cauza Guvernului PSD-ALDE,
România nu este în Spațiul Schengen. O fi și ăsta un
motiv...

* Pesta porcină, care făcuse ravagii nu de mult, rămâne
îngrijorătoare. Recent, boala a fost confirmată în două
fonduri de vânătoare din județul Constanța. 

* Primul ministru Viorica Dăncilă a anunțat că în acest an
fiecare sală pentru clasele V-XII va fi dotată cu table
electronice interactive. Interesant, dar oare profesorii și
elevii vor ști să le folosească?

* Prăbușirea unui imobil în Istambul s-a soldat cu 14 morți.
Eforturile echipelor de salvare au dat rezultate când,
după două zile de la prăbușirea clădirii, un adolescent
a fost scos, în viață, de sub ruine.

* La Bruxelles, Donald Tusk, președintele Comisiei Eu-
ropene, a transmis un mesaj Vioricăi Dăncilă: ”Poate că
sunt de modă veche, dar este responsabilitatea
judecătorilor, nu a politicienilor, să decidă cine este vi-
novat și cine nu”. Perfect adevărat.

* Cristian Borcea s-a predat autorităților. El fusese con-
damnat la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedării pla-
jelor, alături de Radu Mazăre (care primise 9 ani de
închisoare).

* Partidul Popular European (PPE), cel mai mare grup
politic din Parlamentul European, o susține pe Laura
Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Par-
chetului European. PSD-ul nu va susține această
candidatură.

* Bunicul unui tânăr de 14 ani care a dat foc unui câine s-
a ales cu dosar penal pentru că a declarat la un post de
televiziune că și el a omorât un câine după ce i-a dat cu
toporul în cap, pentru că îi fura găinile.

* Fostul președinte al CJ Buzău, Cristinel Bîgiu, a fost elib-
erat din Penitenciarul Focșani. Acesta fusese con-
damnat la 5 ani de închisoare într-un dosar în care era
cercetat pentru luare de mită.

* Gripa continuă să facă victime în țară. Alți 3 bărbați și 2
femei au decedat din cauza gripei. Numărul deceselor
a ajuns la 140.

* Presa germană susține că prințul Charles al Marii Britanii
ar suferi de Alzheimer și de alte boli care îi afectează
acestuia vorbirea și judecata, făcându-l incapabil să
îndeplinească statutul de rege.

* Un bărbat din Dej, Adoris Pop, care lucrează ca șofer la
o firmă din Franța, a devenit eroul zilei la Paris după ce
a prins și imobilizat un hoț înarmat care era căutat de
poliție.

* O gafă de proporții: la dezbaterile din Parlament privind
bugetul, ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei,
a întrebat cine este persoana de lângă el; aceasta era
secretarul de stat cu care a făcut bugetul ministerului.
Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns...

* În comuna Nicorești (jud. Galați), primarul Ionel Boghiu
i-a interzis unei tinere paralizate să se mute în localitate,
spunând: ”Noi nu primim persoane cu dizabilități”. Ce
rușinos!

* Din nefericire, cancerul nu ține cont de vârstă. Anual, în
România, peste 400 de copii sunt diagnosticați cu
această cumplită boală. O treime dintre aceștia sunt
copii foarte mici.

* Conform unui studiu recent, ghețarii de pe Pământ sunt
cu 18% mai mici în comparație cu estimările anterioare,
ceea ce înseamnă că procesul de topire este mai rapid
și mai mare ca volum.

* Cercetătorii de la Universitatea Oxford au avertizat că
adolescenții care consumă canabis prezintă un risc mai
ridicat de a suferi de depresie și de gânduri de sinu-
cidere când ajung la vârsta adultă și, de aceea, ar trebui
avertizați din timp în legătură cu aceste riscuri.

* Recentele atentate din sud-estul Iranului, soldate cu
moartea a cel puțin 17 membri ai Gardienilor Revoluției,
au fost revendicate de gruparea rebelă sunită Jaish al
Adl (Armata Dreptății).

* O profesoară (35 ani) care predă limba engleză la o
școală din comuna Săliște (jud. Alba) este acuzată că a
întreținut relații sexuale cu un elev în vârstă de 14 ani.

* Potrivit declarației NASA, anul 2018 a fost al patrulea cel
mai cald an de când omenirea înregistrează în mod rig-
uros vremea. Tendințele schimbării climatice sugerează
că temperaturile pe Glob vor continua să crească.

* Potrivit BBC, Ski Lanka a lansat o campanie de recrutare
a doi călăi care trebuie să aibă un ”puternic caracter
moral”. Ei se vor ocupa de executarea celor condamnați
pentru trafic de droguri.

* Rețeaua de doctori falși se extinde și în spitalele publice.
O femeie de 30 de ani, Daniela Bârsan, și-a făcut o
diplomă de medic și lucrează de 10 ani la secția gine-
cologie a Spitalului de Urgență Ilfov. Cum a fost posibil?
Facultatea de Medicină a decoperit diploma ei reală,
falsificată de ”ginecolog”.

* Iritat de un jurnalist care-l întreba de ce nu s-au realizat
șoselele pe care le promisese, Liviu Dragnea a izbucnit:
”Vrei să vii cu mine în baie?”

* Ca urmare a unei amenințări cu bombă, Brigada Antiteror
și Poliția au intervenit la postul de televiziune România
TV. Redacția primise un e-mail cu amenințarea: ”Veți
sări în aer!” Autorul a fost identificat și se fac cercetări.
Se pare că este un jurnalist din Timișoara.

* Doliu în lumea muzicii populare. Soțul cântăreței
Brândușa Covalciuc Ciobanu a decedat după o lungă și
grea suferință. Artista este profund îndurerată pentru
pierderea soțului ei care ”a plecat în lumea fără dor,
lăsându-ne cu sufletul pustiit”. 

* Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, condamnat la
ani buni de închisoare pentru hoție, dar fugit din țară, și-
a construit în Madagascar o stațiune de odihnă cu hotel,
cu o super-piscină și un restaurant, investind sute de mii
de euro.

* Donald Trump a decretat stare de urgență în SUA pentru
a putea avea fondurile necesare în vederea construirii
zidului la granița cu Mexicul, după cum promisese în
campania electorală. Scopul zidului este acela de a opri
traficul de droguri și de imigranți ilegali.

* Michelle Lewin, un model care are milioane de fani în
media socială, Recent, s-a aflat recent în Bahamas
unde, pe o plajă, erau mai  mulți porci sălbatici. Ea a
încercat să se fotografieze cu aceștia, dar unul dintre ei
a mușcat-o de...posterior. Din fericire, rana nu a fost
gravă, dar tânăra s-a ales cu o sperietură serioasă.

* Rudele unei femei bătrâne (87 ani) care tocmai murise
au cerut certificat de deces de la Primăria Brabova (jud.
Dolj). Mare le-a fost mirarea când au citit titlul documen-
tului pe care l-au primit: ”Certificat de naștere”... Cel care
a scris certificatul, un angajat al primăriei, s-a scuzat:
”Lăsați, lăsați, se mai întâmplă!”

* O aplicație inspirată de Tinder, devenită Tudder (o
combinație cu ”udder” = uger) îi ajută pe fermierii din
Marea Britanie să găsească parteneri compatibili pentru
bovinele lor. De ce se țin unii care, se pare, n-au altceva
de lucru.

CUVINTE ÎNȚELEPTE
”În viață există trei tipuri de prieteni: unii pentru un motiv,

alții pentru un timp și alții, cei adevărați, pentru toată
viața.

***
Ceea ce gândesc alte persoane despre tine nu îți aparține.

***
Nu e obligatoriu să câștigi orice discuție. Trebuie uneori să

fii de acord că e necesar să pierzi. Viața are și plusuri și
minusuri.

***
Viața nu e întotdeauna bună, dar și așa nu o dau pentru

nimic altceva”. (Regina Brett, 90 ani, OH)

UMOR
Mă dezgustă persoanele care spun ”nu știu cum să-ți

mulțumesc”, ca și când n-ar fi auzit niciodată în viața lor
de bani, bere sau...sex.

***
Iubita mea e foarte frumoasă și doarme ca un înger.

Necazul este că nu doarme 24 de ore din 24 căci, atunci
când e trează, nu-mi vine să cred că frumoasa și min-
unata mea iubită se transformă brusc în Satana”.

***
Maria îl așteaptă îngrijorată pe Ion. În sfârșit, acesta apare

spre dimineață, foarte obosit.
- Poți să-mi spui de ce vii la ora asta? îl întreabă ea,
furioasă.
- Da, am venit pentru micul dejun.
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Adevărata miză a cazului
Kovesi

Tensiune mare în PSD. Încercarea de a o împiedica
pe Laura Codruței Kovesi să devină primul procuror
general al Uniunii Europene a stârnit deopotrivă
euforie și îngrijorare la vârful partidului. Unii lideri
susțin fără rezerve folosirea Secției de investigare a
magistraților împotriva fostei șefe a DNA, indiferent
cât de străveziu este scopul anchetei și cât de multe
critci interne și externe generează.
Alții se tem. Din două motive. Pentru că ar putea mo-
biliza împotriva partidului un segment și mai mare
din societate decât cel care a protestat în februarie
2017. Care și dacă nu va mai ieși în stradă în număr
mare își va vărsa furia pe ei, în mai, la urne. Dar se
tem și că le va încurca planul de a da, în sfârșit,
multașteptata Ordonanță de Urgență pe justiție.
Nici unii, nici ceilalți, nu fac un secret din satifacția pe
care o încearcă la gândul că femeia care le-a băgat
atâția ani groaza în oase dă acum ”cu subsemantul”
și, cine știe, poate va fi chiar arestată. ”Să vadă și ea
cum e! Să vedem ce spune, ea de ce nu are încredere
în justiție, cum ne îndemna pe noi?!”
Doar că unii, atenți la sondajele ce arată cifre în
scădere, se întreabă care va fi prețul pe care ei și
partidul îl vor plăti pentru această satisfacție. Dacă
întreaga operațiune, ansamblată în pripă ca să
blocheze ascensiunea lui Koveși la conducerea Par-
chetului European, le va exploda în față? Dacă Adina
Florea, procurorul importat din ”Republica Mazăre,”
va rata și inculparea fostei șefe a DNA, după ce a
ratat deja preluarea instituției de luptă împotriva
corupției?
Dacă nu are suficiente probe ca să îi facă praf candi-
datura? Dacă se vor trezi și cu Koveși procuror
general european și puși la zid de absolut toți partenerii
străini și cu milioane de oameni care de abia așteaptă
prima ocazie să le dea o lecție? Când nu mai sunt
decât două luni până la începerea campaniei pentru
europarlamentare! Cât îi va costa, concret, în procente,
la alegeri, noul front deschis împotriva celui mai activ
politic segment al societății?
Nu în ultimul rând, simt că presiunea externă pe
tema justiției crește exponențial. Era oricum foarte
mare și înainte de anunțul anchetării Laurei Codruța
Kovesi. Nu a trecut o zi de la preluarea președinției
Consiliului UE fără un mesaj european împotriva
măsurilor luate sau pregătite de coaliția PSD-ALDE
în domeniul justiției. Așa un bombardament de critici
și îndemnuri imperative nu au mai văzut din 2003-
2004, când li se reamintea de cinci ori pe zi că nu vor
intra în UE dacă nu renunță la controlul politic asupra
magistraților.
Astăzi, după ce au văzut avalanșa de mesaje de
susținere pentru ea venite atât din Europa cât și din
SUA, nu își mai fac nicio iluzie. Se află pe picior de
război cu aliații strategici! Ce înseamnă asta? Reacția
în cazul unei Ordonanțe de Urgență care i-ar scăpa
de condamnări chiar și doar pe cei judecați de com-
pleturile de cinci de la Înalta Curte ar fi și mai dură!
Cuplarea celor două lovituri, anchetarea fostei șefe a
DNA cu o Ordonanță de Urgență privind amnistia și
grațierea, va fi asimilată unui gest de sfidare de
netolerat. Doar își imaginează? 

Nu, i-a convins Gunther Krichbaum, președintele
comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul
german, după ce i-a cerut oficial președintelui Comisiei
Europene să declanșeze procedura care a început
deja în cazul Poloniei și Ungariei: „Ce alți pași viitori
în direcția demontării statului de drept se mai așteaptă
din partea Guvernului României până când Comisia
va declanșa procedura pentru activarea Articolului 7
al Tratatului Uniunii Europene?”.
Cu o asemenea miză pe masă, întrebările care nu le
deu liniște sunt următoarele: vor mai avea curaj
Toader și Dăncilă să își țină promisiunea făcută în
ianuarie, când spuneau că în curând vor da Ordonanța
de Urgență pe justiție? După ce ministrul Justiției s-a
scuzat că nu are nicio legătură cu anchetarea lui
Kovesi, mai pot pune bază pe el? Are premierul atâta
curaj să înfrunte și furia generată de încercarea de
blocare a lui Koveși când ezită oricum de un an să
dea OUG?
Întrebările pe care și le pun liderii locali ai PSD care
încă își mai permit să nu aplaude toate deciziile
șefului partidului sunt cu atât mai acute cu cât părea
că apele s-au liniștit. Odată cu plecarea grupului de
rebeli la partidul lui Ponta, lupta pentru supremație în
partid s-a încheiat. Dragnea a rămas în picioare,
așadar a învins.
Convingerea cvasi-unanimă în PSD era, până acum
o săptămână, că atâta vreme cât în interior este
liniște nu prea mai contează ce se întâmplă în exterior.
Așa se explică de ce vorbeau nonșalant de o nouă
Ordonanță de Urgență pe justiție, care să definitiveze
mișcarea începută de Curtea Constituțională prin de-
clararea ca neconstituționale a protocoalelor cu SRI
și să ducă la anularea sentințelor din marile dosare
instrumentate în ultimii ani.
În ianuarie, prin vocea premierului și a ministrului
Justiției, PSD a spus întregii țări că își asumă urmările.
Pentru că erau convinși că reacția societății nu va fi
nici pe departe la nivelul celei de acum doi ani. Au
simțit că a intervenit blazarea. Atât s-a vorbit de o
iminentă OUG privind amnistia și grațierea încât
oamenii au obosit să mai stea de pază.
Astăzi, realizează că s-au întors cu doi ani în urmă.
Victimizarea Laurei Codruța Kovesi a născut pe
rețelele sociale o revoltă proaspătă cu o încărcătură
emoțională mult peste cea pe care o mai stârnește
pericolul unei Ordonanțe pe justiție. Valul de indignare
conține un potențial masiv de coagulare și catalizare
a unei reacții populare de masă împotriva partidului
și a liderului.
Și cum mai sunt doar trei luni până la alegerile eu-
roparlamentare, un test electoral cât se poate de rel-
evant pentru ce se va întâmpla la prezidențiale, nu
este de mirare că unii șefi de filiale social-democrați
se întreabă dacă nu cumva acțiunea împotriva fostei
șefe a DNA va fi lovitura de grație pe care o va primi
PSD. Care i-ar putea face nu doar să rateze încă o
dată câștigarea președinției dar să-i și scoată de la
guvernare înainte de termen.
Ce nu par să înțeleagă acești lideri, însă, este că an-
chetarea fostei șefe a DNA și încercarea de a o
împiedica să devină primul procuror general al UE
nu are decât în mică măsură legătură cu trecutul. Nu
se vrea atât de mult o pedeapsă pentru ce a făcut,
sau o răzbunare, deși sigur că asta le dă satisfacție
multora dintre ei, cât mai ales o încercare de a
schimba viitorul.
Riscurile pe care și le asumă acum Liviu Dragnea, în
numele lor, fac parte din aceeași strategie în care s-a
înscris și discursul său din decembrie, îndreptat
împotriva UE, a marilor companii românești și
multinaționale. În care se înscriu și schimbările din
justiție și preluarea controlului asupra unor instituții ce
ar trebui să fie independente. În care se înscriu și
schimbările legislative și fiscale care au dus la amânarea
investițiilor în extracția de gaze din Marea Neagră.

Este o strategie de eliberare a sa și a rețelei care îl
susține de constrâgerile pe care le-au agreat începând
cu 2004, după ce România a intrat în NATO și în UE.
Este o declarație de independență.
Indiferent cât de mulți oameni își doresc să se răzbune
pe Kovesi, dacă atacul ar fi vizat-o doar pe ea prețul
politic al antagonizării atâtor parteneri externi și a
unui mare număr de români nu se justifica. Și-l asumă
pentru că ținta sunt, de fapt, chiar cei care o susțin
pe Kovesi pentru șefia Parchetului European.
Este un nou act de sfidare împotriva Comisiei
Europene, a Partidului Popular European, a numeroși
politicieni europeni importanți, împotriva Germaniei,
a Franței și a Statelor Unite. Împotriva tuturor celor
care își permit să le ceară să respecte anumite linii
roșii. Kovesi este doar un pretext. Un nume simbolic
care definește influența țărilor UE și a SUA în România.
O influență pe care ei o consideră un pericol mortal.
Rămâne de văzut dacă întregul PSD își va asuma,
până la capăt, riscurile acestui război.

(România Liberă)

Kovesi a ieșit de la audieri:
"Am făcut două recuzări. 

Nu am comis niciodată fapte
penale"

Codruța Kovesi a anunțat la ieșirea de la Parchetul
General că a făcut două recuzări. "Nu am comis
niciodată fapte penale. Nu am avut atribuții legate de
extrădarea lui Popa Nicolae," a declarat fosta șefă a
DNA după audierile care au avut loc vineri.
Kovesi a declarat că i s-a adus la cunoştinţă calitatea
de suspect şi a depus două cereri de recuzare. Ea a
adăugat că cererile de recuzare îi vizează pe procurorul
de caz şi pe procurorul şef de secţie. 
"Nu am comis niciodată, dar niciodată fapte penale.
Acuzațiile pe care le-am văzut în spațiul public.
Acuzațiile făcute de un inculpat dintr-un dosar al
DNA sunt pure fabulații. Am luat la cunoștinta de
această învinuire. Pot să vă spun următoarele: Nu
am avut atribuții legate de extrădarea condamnatului
Popa Nicolae. Nu am exercitat niciun act abuziv în
legătură cu extradarea pentru că nu aveam aceste
atribuții. De extrădare s-au ocupat Poliția Română și
Ministerul Justiției. Am depus două cererei de recuzare,
una procurorului de caz, una de recuzare a procurorului
șef secție. După ce mi s-a adus la cunoștință învinuirea,
doamna procuror a spus că îmi va comunica răspunsul
cererii de recuzare. Motivele sunt cele prevăzute în
Codul de procedură penală: afectarea imparțialității,"
a declarat fosta șefă DNA.
Koveși a adăugat și că nu a vorbit niciodată cu Se-
bastian Ghiță despre extrădarea lui Nicolae Popa. În
ceea ce priveşte fotografiile cu ea pe care omul de
afaceri susţine că le are, fosta şefă a DNA a afirmat
că a participat doar la evernimente oficiale, ale
instituţiilor, şi a spus că unele imagini ar putea fi fal-
sificate.
Fosta șefă a DNA a declarat că acest dosar îi va
afecta candidatura pentru funcția de procuror-șef al
Parchetului European. „Cu siguranță îmi va fi afectată
candidatura, dar voi merge mai departe, mă voi
prezenta în Parlamentul European așa cum am fost
chemată. Mai sunt niște etape de parcurs, le voi par-
curge și pe acelea”, a spus  Kovesi. 

(Adevarul)
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Câteva sute de persoane, 
la manifestaţia din 

Piaţa Victoriei pentru
susţinerea Codruţei Kovesi

Câteva sute de persoane
s-au adunat, vineri seara,
la manifestaţia din Piaţa
Victoriei pentru susţinerea
Codruţei Kovesi. Mani -
fes taţii au loc şi în alte
oraşe din ţară. La Sibiu,
aproximativ o mie de oa-
meni au ieşit în stradă

„Suntem oficial în dictatură! Laura Codruta Kovesi a
fost pusă sub acuzare de secţa Adinei Florea (PSD).
Ea a fost citată pentru vineri, exact ziua când ea
trebuie să-şi prezinte candidatura in faţa Parlamentului
European”, scrie pe pagina de Facebook pe care a
fost anunţată manifestaţia din Bucureşti.
Manifestanţii au strigat numele Codruţei Kovesi. Unii
dintre ei au steaguri tricolore.
La Sibiu, aproximativ o mie de persoane s-au strâns
în Piaţa Mare pentru a o susţine pe Laura Codruţa
Kovesi. Protestul intitulat ”Corupţia poate fi învinsă.
Nu abandonaţi!” a fost organizat pe reţelele de so-
cializare de către comunitatea ”Vă vedem din Sibiu”. 
”Infractorii disperaţi sunt, cum ştim, cei mai periculoşi.
Infractorii disperaţi care conduc România au adus-o
în cel mai periculos punct de la integrarea ei europeană
încoace: cetăţenii României sunt trataţi represiv de
către puterile statului. S-a văzut în 10 august. S-a
văzut şi aseară, când împotriva Laurei Codruţa Kovesi
au fost îndreptate forţele represive ale Secţiei speciale
de anchetare a magistraţilor - pe care Comisia de la
Veneţia ne-a cerut să o desfiinţăm. Nu vom accepta
ca România să devină un stat represiv. Strada va
ţine, ca şi până acum, România în Europa. Fiindcă
România e Europa - şi aşa va rămâne”, au transmis
organizatorii. Sibienii au început să se strângă în
piaţa centrală încă de la ora 18.00 şi în jurul orei
19.00 au plecat în marş pe străzile oraşului. Oamenii
au vuvuzele, fluiere, steaguri ale Uniunii Naţionale,
dar şi tricolore. Se scandează ”PSD, ciuma roşie”,
”Hoţii”, ”Guvern de hoţi şi de mefioţi”, ”Viorica, nu
uita gramatica”, ”Kovesi nu uita, Sibiu-i de partea ta”,
”Vrem Codruţa la Bruxelles”, ”Dragnea şi ai lui,
trădătorii neamului”, dar şi ”Tudorele, fă ceva: Demisia”. 
Printre manifestanţi se află şi liderul USR, Dan Barna,
dar şi membri ai acestui partid. De altfel, USR Sibiu a
amânat Conferinţa municipală pentru a putea participa
la protest.
Manifestaţii sunt organizate în Cluj-Napoca, Timişoara,
Alba Iulia, Constanţa, Târgu Mureş, Oradea, Iaşi,
Braşov, Craiova.
Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a fost
audiată vineri la Secţia privind infarcţiunile în justiţie
în urma plângerii depuse de Sebastian Ghiţă, ea
având calitatea de suspect într-un dosar în care
acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi
mărturie mincinoasă. Kovesi a fost întâmpinată de
un grup de susţinători care scandau: "Codruţa, nu
uita, noi suntem de partea ta!" şi "PSD, ciuma roşie!".
La ieşirea de la audieri, Kovesi a declarat că a cerut
recuzarea procurorului de caz şi a procurorlui şef de
secţie şi că nu a comis niciodată fapte penale. Ea a
negat că ar fi discutat cu Sebastian Ghiţă şi a susţinut
că a participat doar la evenimente organizate în
cadru instituţional. Fostul deputat Sebastian Ghiţă a
comentat vineri declaraţiile fostei şefe DNA Laura
Codruţa Kovesi, acuzând-o pe aceasta că minte
când neagă că s-ar fi cunoscut sau când spune că ar
fi participat doar la evenimente în cadru instituţional.
"Să ne dumirim toţi ce instituţie o fi în crama unui om
acasă", a afirmat Ghiţă.    (            România Liberă)

Angajații unei companii din
România vor primi case

Frații Pavăl, patronii rețelei de magazine de bricolaj
Dedeman au investit într-un proiect imobiliar de 16-
18 imobile.
Astfel, proiectul imobiliar al Dedeman este de fapt un
cartier de locuinţe privat, pentru angajaţii companiei.
Proiectul urmează să realizeze circa 16-18 case, va
beneficia de terenuri de sport şi un lac de agrement.
De asemenea, va fi realizat un dig de protecţie şi vor
fi amenajate drumurile aferente, conform zdbc.ro. 
Proiectul fraților „Dedeman” cum sunt numiți cei doi
este mai vechi dar a fost amânat după achiziționarea
terenului. Societatea a depus însă în luna ianuarie o
solicitare la Primăria Bacău pentru scoaterea certifi-
catului de urbanism, care prevede  “Desfiintare
construcţii existenţe, construire dig de protecţie în
vederea scoaterii terenurilor din zonă inundabil[,
fermă agricolă, servicii, locuinţe individuale, agrement
şi sport, anexe, drumuri şi platforme, lac agrement,
amenajări exterioare, împrejmuire, lucrări hidro-tehni-
co-edilitare; introducere terenuri în intravilan”.    
Compania din Bacău are un profit anual de circa 900
de miliaone de lei fiind una dintre cele mai de succes
modele de business românești, concurând numai cu
companii străine pe piața din România.

Alegeri europarlamentare
Autoritatea Electorală Permanentă informează că
actele normative care reglementează diferite aspecte
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor eu-
roparlamentare au fost publicate în Monitorul Oficial
din 18 februarie. 
Potrivit unui comunicat al AEP, aceste acte normative
sunt: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2019
privind unele măsuri pentru buna organizare şi
desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România
în Parlamentul European din anul 2019; Hotărârea
Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de
referinţă pentru alegerea membrilor din România în
Parlamentul European din anul 2019, cea privind
aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European în anul 2019 şi
Hotărârea 82/2019 privind aprobarea modelului listei
de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European din
anul 2019. 
Alegerile vor avea loc în 26 mai
AEP menţionează că actele normative pot fi consultate
şi pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente
www.roaep.ro, la secţiunea Legislaţie electorală, sau
accesând link-ul http://www.roaep.ro/legislatie/legis-
latie-electorala/. Actele normative care reglementează
diferite aspecte privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor europarlamentare din acest an au fost
adoptate de Guvern în şedinţa din 15 februarie.
Alegerile europarlamentare se vor desfăşura în
România pe data de 26 mai.

www.dcnews.ro

Programul „Prima casă”: 
Guvernul a aprobat 

plafonul de garantare
Executivul a aprobat în şedinţa de de astăzi plafonul
total de garantare pentru anul 2019, aferent programului
„Prima casă”, în valoare de 2 miliarde de lei.
Finanţatori participanţi în program sunt: BRD, BCR,
Banca Transilvania, CEC Bank, ING, Raiffeisen Bank,
OTP Bank, Banca Românească, Unicredit, Garanti,
Piraeus Bank, Marfin, Credit Agricole şi Leumi Bank.
Alocarea plafonului total al garanţiilor care pot fi emise
în anul 2019 în cadrul programului se face la solicitarea
finanţatorilor participanţi de către FNGCIMM, cu acordul
MFP, conform procedurii şi criteriilor de evaluare
anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3097/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din 6
decembrie 2017. Anul trecut au fost acordate 20.423
garanţii, în valoare totală de 1,9 miliarde de lei, cu o
valoare medie a garanţiei acordate de 94.000 lei,
precum şi 7.160 promisiuni de garantare, în valoare
totală de 800 de milioane de lei. De la lansarea pro-
gramului în anul 2009 şi până la finalul lunii decembrie
2018 au fost acordate 267.752 garanţii şi promisiuni
de garantare, în valoare totală de 23,7 miliarde de lei.

Povestea de succes
a româncei Andrea Abeli! 

Cum s-a îmbogățit din Instagram în
mai puțin de un an!

Frumoasa Andrea Abeli este
un model de suces, care astăzi
are 34 de ani. Aceasta a ajuns
celebră pe Instagram, unde a
reușit să adune peste 1,8 mil-
ioane de următori în mai puțin
de un an. Deși a absolvit drep-
tul, ea a ales să facă
performanță în social media,
unde și-a clădit o carieră demnă
de invidiat. Secretul ei a fost
că a descoperit mult mai bine
decât alții cum să folosească
o platformă de acest tip.
Andrea a fost o studentă
conştiincioasă şi s-a dedicat
în totalitate studiului pe par-
cursul facultăţii. A obţinut diplo-
ma de licenţă la Facultatea de
Drept, dar apoi a ales să pro-
feseze în alt domeniu, cel al
on-line-ului, mai exact web de-
sign, fotografie şi ulterior mar-

keting în cadrul platformelor sociale. Astfel a ajuns să co-
laboreze cu alte modele pe care le-a ajutat să-şi spreascaă
notorietatea şi să-şi îmbunătăţească imaginea pe reţelele
de socializare. Ea şi-a dat seama foarte repede că sunt
multe femei care încearcă să se afirme în lumea model-
ing-ului, pentru ca mai târziu să-şi poată asigura o sursă
constantă de venit din imagine. Doar că majoritatea nu
ştiau cum să înceapă.
Când şi-a dat seama de potenţialul colosal pe care îl are
acest domeniu al imaginii din zona on-line, a ales să
devină chiar ea model, mai ales că în trecut participase la
multe proiecte de acest tip. Astfel a învăţat să-şi creeze o
imagine proprie, care să-I aducă sume consistente.
În scurt timp această a ajuns să fie sponsorizată de
brand-uri cunoscute care îşi doreau expunere prin intermediul
canalelor ei. Ea a ajutat şi alte modele să-şi sporească
imaginea în on-line şi a rămas bună prietenă cu ele, mai
ales că toate au reuşit să ajungă unde şi-au propus.
În prezent sunt peste 2 miliarde de utilizatori Facebook şi
peste 1 miliard de utilizatori Instagram. Andrea este astăzi
un adevărat antreprenor al online-ului, care ştie foarte
bine cum să monetizeze acetivităţile pe platformele sociale  

www.capital.ro
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ACTUALITATE

Generalul Degeratu: 
„Armata României nu are 

capacitatea de a organiza
acțiuni de apărare”

Generalul Constantin Degeratu, fost Șef al Marelul Stat
Major al Armatei Române în perioada 1997-2000, a vorbit
despre situația actuală din Armată.
În cadrul unei emisiunii „Jocuri de Putere” de la Realitatea
TV, generalul Degeratu a vorbit despre amenințarea Rusiei
la adresa României. În acest context generalul a atras
atenția că în primul rând pentru țara noastră, „NATO
înseamnă România”, precizând că primii care trebuie să
ne apărăm suntem noi, abia apoi urmează aportul altor
state NATO.
Generalul Degeratu amintește că în prezent România
„are nivel de apărare de divizii” iar Armata, așa cum este
ea organizată, așteaptă să fie luată „în subordinea unui
comandament de armată NATO” care să organizeze
apărarea țării noastre.
„România are nivel de apărare de divizii. Noi nu avem ca-
pacitatea de a organiza acțiuni tactice operative de corp
pe armată și acțiuni de apărare. Dobrogea nu poate fi
apărată de o divizie. Ea se apără de un comandament
operational de tip armată. Nu îl avem. Nu avem nici
oameni pregătiți pentru așa ceva! Nu avem oameni care
să știe cum se organizează o operație de armată”, a
precizat generalul Constantin Degeratu.  
Fostul Șef al Statului Major a adăugat că „Armata Română
la ora actuală, asa cum este organizată, așteaptă să fie
luată de cineva în subordine pentru apărarea României.
Adică să vină un comandament de armată NATO, să or-
ganizeze apărarea și să dea misiuni Armatei Române”.
Doar două divizii gata de luptă
În ceea ce privește granițele și vulnerabilitatea în zona
nordică și estică, generalul Degeratu spune că România
nu dispune în prezent decât de două divizii.
„România are două comandamente de divizii în total care
împart țara în două, pe diagonală”.

Generalul a mai adăugat că granița cu Bulgaria nu este o
graniță amenințată, la fel cum, „teoretic”, nici graniția cu
Ungaria nu este amenințată, dar a tras un semnal de
alarmă asupra graniței cu „Ucraina țară care poate fi într-
o săptămână, o lună, în trei luni, aliată cu Rusia”, precizând
că „o schimbare de regim la Kiev prin forță se poate
produce oricând” iar Republica Moldova poate „deveni un
instrument al Rusiei împotriva României”.
Generalul Constantin Degeratu a atras atenția asupra
gravității lipsei de organizare din Armată și lipsa unei
strategii și a unui plan de apărare. El a precizat că în
cadrul celor două divizii luptătoare România are aproximativ
20.000 de oameni iar totalul efectivelor Forțelor Armate
este de aproximativ 70.000.

www.defenseromania.ro

Țiriac dă mega-lovitura! 
Ce sume câștigă acesta

fără a face nimic
Fostul mare tenismen,
Ion Țiriac, a dat lovitura
într-un domeniu care
nu îl pasionează așa
de mult dar care îi
aduce cu ușurință
sume uriașe de bani.
Allianz Țiriac (AZT),
unul dintre liderii pieţei
asigurărilor a anunţat,

pentru al doilea an la rând, un profit record, care poate să
îi aducă celui mai bogat român peste 44 de milioane de
lei.
Potrivit jurnaliștilor de la Capital,  dacă nemţii de la Allianz,
acţionarii majoritari şi partenerii lui Țiriac în AZT, vor
merge iar pe politica de distribuire de dividende, Țiriac ar
urma să încaseze, proporţional cu numărul de acţiuni pe
care le deţine, 45% din profitul care, potrivit calculelor
Capital,a depăşit 135 de milioane de lei, anul trecut.
Șeful executiv al Allianz Țiriac, Virgil Șoncutean, a arătat,
la o conferinţă de presă, că firma pe care o conduce a
obţinut, în 2018, un profit cu 4% mai mare decât în 2017.
Cum în 2017 profitul operaţional a fost de circa 130 de
milioane de lei, înseamnă că în 2018 a depăşit 135 de
milioane de lei.
În 2017, rezultatul net al companiei a fost de 97 de
milioane de lei, iar, dacă anul acesta raportul dintre profitul
operaţional şi rezultatul net se menţine, înseamnă că va fi
un profit net de circa 98-99 milioane de lei. Dacă acesta
va fi repartizat acţionarilor, Țiriac ar urma să încaseze
circa 44 de milioane de lei.

Compania Allianz Țiriac, liderul tradiţional al pieţei de
asigurări din România şi compania care realizează an de
an cele mai mari profituri în domeniu, a luat naştere după
ce grupul german Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri
financiare din Europa, a achiziţionat 55% din acţiunile
Asigurări Ion Țiriac.
Deşi a declarat în mai multe rânduri că este legat
sentimental de această afacere şi că va lăsa nepoţilor
acţiunile pe care le mai are la AZT, implicarea lui Țiriac în
activitatea operaţională a firmei a devenit una minimă,
după ce nemţii de la Allianz au preluat controlul şi, mai
ales, după ce CEO al companiei nu a mai fost Cristian
Constantinescu, omul alături de care Țiriac şi-a ridicat
firma de asigurări, notează sursa anterior menționată.

www.bugetul.ro

Top 5 mașini second-hand
preferate de români

Românii prezintă interes pentru vânzările auto second-
hand datorită prețurilor mult mai mici comparatv cu cele
ale autoturismelor noi. Majoritatea preferă să achiziționeze
un autoturism rulat în străinătate deoarece drumurile sunt
mai bune, iar autoturismele sunt mai bine întreținute.
Desigur, dacă aceste autoturisme sunt achiziționate de
regulă de afară, acest lucru nu înseamnă că ne-am luat
deja toate măsurile de precauție necesare și putem să ne
cumpărăm o mașină cu ochii închiși.
Așadar, care sunt 5 cele 5 mașini second-hand preferate
ale românilor?
Mașinile second-hand reprezintă două treimi din totalul
vânzărilor auto în ultimul timp în România, deci reprezintă
o parte importantă din comerțul cu automobile.
CarZZ.ro a realizat un chestionar pe baza căruia respondenții
și-au exprimat preferințele atunci când achiziționează o
mașină la mâna a doua. Așadar, iată care este topul celor
mai bine vândute autoturisme second-hand.
1. Volkswagen se poziționează pe primul loc în top,

preferat de 34% dintre respondenți. Cele mai populare
modele vândute sunt Golf și Passat.

2. Opel se clasează pe locul al doilea, votată de 21% dintre
respondenți. Modelele cel mai bine vândute, considerate
fiabile de români, sunt Corsa, Vectra și Astra.

3. Ford se află pe locul al treilea în clasament și se menține
în top zece mondial la producerea de autoturisme. Peste
16% din persoanele chestionate preferă modele precum
Focus și Fiesta.

4. BMW ocupă locul al patrulea, 15% din respondenți fiind
atrași să achziționeze un model second-hand. Cele mai
accesibile și căutate modele sunt seria 3 și seria 5 –
considerată o mașină foarte reușită.

5. Audi este marca de autoturisme care nu se va demoda
niciodată, lucru spus de 13% dintre români care și-ar
cumpăra un model la mâna a doua. Modelele cele mai
populare sunt A3 și A6.

www.digisport.ro

VÂNZARE
În Weatherly, PA, vând casă pentru
două familii cu copii; parter și etaj;

casă complet renovată și
modernizată, aproximativ 1.904 SF,

6 dormitoare, 4 băi, mașină de
spălat și uscat rufe, 2 sobe de

gătit, 2 frigidere moderne, curte,
loc de parcare pentru 4 mașini,

grădină, magazie-cameră cu
facilități pentru BBQ, râu de munte
în spatele curții; zonă de munte cu

aer curat, confort și liniște; preț
convenabil și negociabil.

Informații suplimentare la tel.:
(215) 910-1808
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Ce reprezintă mărţişorul? 
Care sunt originile acestui simbol

al primăverii, speranţei şi norocului?

Mărţişorul, un mic obiect prins într-un şnur alb cu roşu, este oferit persoanelor
apropiate, pe 1 Martie, ca vestitor al sosirii primăverii, primind însă, în ultimii

ani, semnificaţii diverse, de la podoabă aducătoare de noroc la simbol al renaşterii
naturii.
În general, femeile şi fetele primesc mărţişoare şi le poartă pe durata lunii martie,
ca semn al sosirii primăverii. În Moldova însă, obiceiul este ca fetele să dăruiască
mărţişoare băieţilor. Împreună cu mărţişorul se oferă adesea şi flori timpurii de
primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.
Arheologii au descoperit obiecte cu o vechime de mii de ani care pot fi considerate
mărţişoare. Ele au forma unor mici pietre de râu vopsite în alb şi roşu, înşirate pe
aţă, pentru a fi purtate la gât. Cele două culori sunt deschise interpretărilor: roşul
poate semnifica vitalitatea femeii, iar albul - înţelepciunea bărbatului. Astfel,
şnurul mărţişorului exprimă împletirea inseparabilă a celor două principii.
Semnificaţia firelor alb şi roşu ce se împletesc într-un şnur de care este prins un
mic obiect este relevată şi de unele legende. Astfel se spune că Soarele ar fi
coborât pe pământ în chip de fată frumoasă şi ar fi fost ţinut prizonier de un zmeu.
Pentru a-l elibera, un voinic s-a luptat cu zmeul vărsându-şi sângele în zăpadă.
Soarele a urcat din nou pe cer şi, în locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit
ghiocei - vestitori ai primăverii.
Conform unui mit care circulă în Republica Moldova, în prima zi a lunii martie,
frumoasa Primăvară a ieşit la marginea pădurii şi a observat cum, într-o poiană,
într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă răsare un ghiocel. Iarna a chemat vântul
şi gerul să distrugă floarea şi ghiocelul a îngheţat, însă Primăvara a dat la o parte
zăpada, rănindu-se la un deget din cauza mărăcinilor. O picătură de sânge
fierbinte a căzut pe floare făcând-o să reînvie. 

În acest fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărţişorului fac trimitere la
sângele roşu pe zăpada albă.

Se spune că, în vechime, mărţişorul era confecţionat din două fire răsucite de
lână colorată - albă şi neagră sau albă şi albastră - şi era dăruit în prima zi din
luna martie. Obiceiul mărţişorului este de fapt o secvenţă dintr-un scenariu ritual
de înnoire a timpului - primăvara, la moartea şi renaşterea simbolică a Dochiei.
Unele tradiţii spun că firul mărţişorului, funie de 365 sau 366 de zile, ar fi fost tors
de Baba Dochia, în timp ce urca turma la munte. Asemănător Ursitoarelor care
torc firul vieţii copilului la naştere, Dochia torcea firul anului primăvara, la naşterea
timpului calendaristic. De aceea, mărţişorul este numit de etnologul Ion Ghinoiu
"funia zilelor, săptămânilor şi lunilor anului, adunate într-un şnur bicolor".

Originile sărbătorii mărţişorului nu sunt cunoscute exact, dar se consideră că ea a
apărut pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a
primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci şi al fertilităţii
şi vegetaţiei. Această dualitate este remarcată în culorile mărţişorului, albul
însemnând pace, iar roşul - război. Anul Nou a fost sărbătorit pe 1 martie până la
începutul secolului al XVIII-lea.
Răspândit în toate zonele ţării, mărţişorul este pomenit pentru prima dată de
Iordache Golescu, iar folcloristul Simion Florea Marian relatează în cartea
"Sărbătorile la români" că în Moldova, Muntenia, Dobrogea şi unele părţi ale
Bucovinei exista obiceiul ca părinţii să lege, la 1 martie, copiilor lor o monedă de
argint sau de aur la gât sau la mână. Moneda, legată cu un şnur roşu, un găitan
din două fire răsucite din mătase roşie sau albă sau mai multe fire de argint şi aur
se numeşte mărţişor, mărţiguş sau marţ. Mărţişorul era pus la mâinile sau la gâtul
copiilor pentru a le purta noroc în cursul anului, pentru a fi sănătoşi şi curaţi ca
argintul la venirea primăverii. În unele zone, copiii purtau mărţişorul 12 zile la gât,
iar apoi îl legau de ramura unui pom tânăr. Dacă în acel an pomului îi mergea
bine însemna că şi copilului îi va merge bine în viaţă. În alte cazuri, mărţişorul era
pus pe ramurile de porumbar sau păducel în momentul înfloririi lor, copilul urmând
să fie alb şi curat ca florile acestor arbuşti.
Folcloristul Simion Florea Marian scrie că mărţişorul serveşte celor care îl poartă
"ca un fel de amuletă", dar cine doreşte ca acesta să aibă efectul dorit "trebuie
să-l poarte cu demnitate".
În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de
ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belşug în casele
oamenilor. Se zice că dacă cineva îşi pune o dorinţă în timp ce atârnă mărţişorul
de pom, aceasta se va împlini. La începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor
României şi Moldovei, pomii sunt împodobiţi de mărţişoare. În Transilvania,
mărţişoarele se atârnă de uşi, ferestre, de coarnele animalelor domestice, întrucât
se consideră că astfel se vor speria duhurile rele.
Mărţişorul este o tradiţie în România, Republica Moldova şi teritoriile învecinate
locuite de români sau aromâni. Obiceiuri similare sunt întâlnite în Bulgaria,
Albania, Macedonia.

Sursa: Mediafax

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 527-6649

e-mail: lxmarmara@gmail.com
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SOCIAL-ECONOMIC

COPIII DIN ROMÂNIA SUNT CEI MAI
SăNăTOȘI DIN EUROPA. 

PESTE 99% DINTRE COPIII SUb 16 ANI
AU STARE DE SăNăTATE bUNă

BRAVO! Asta inseamna ca parintii se trezesc si evita ali-
mentatia nesanatoasa, vccinurile si  medicamentele.

Copiii din România erau, în 2017, cei mai sănătoși din
Europa, potrivit Eurostat, procentul celor care nu sunt
bolnavi depășind 99% la toate categoriile de vârste.
Potrivit sursei citate, în 2017, 99,4% dintre copiii cu vârste
sub 16 ani erau considerați a avea o sănătate bună sau
foarte bună, peste media europeană de 95%.
Astfel, în 2017, procentul copiilor sub cinci ani sănătoși
sau foarte sănătoși era de peste 99% în România, Bulgaria,
Malta și Italia. Pentru copiii cu vârste între cinci și nouă
ani, România era din nou în fruntea listei, cu 99,8%,
urmată de Cipru (98,9%), Italia (98,8%) și Grecia (98,7%).
Pentru copiii cu vârste între 10 și 15 ani, procentul României
era 99,1%, urmată de Italia (98,4%) și Bulgaria (98,2%).

INTERCEPTăRILE SRI: ASCULTAREA
CELOR 6 MILIOANE DE ROMÂNI

ÎN PERIOADA 2004-2016 A COSTAT
141 MILIARDE EURO. 

PARChETELE ȘI SRI AU TOCAT PE
INTERCEPTăRI MAI MULT DECÂT 

PRETINSELE PREJUDICII DIN DOSARE
Parchetele și SRI au interceptat 6 milioane de români în pe-
rioada 2005-2016. Aceste interceptări au costat 141 de mi -
liarde de euro, ceea ce ar însemna o sumă mai mare chiar
decât prejudiciile acuzate în dosare de parchete și SRI.
„Totalul acestor acte de autorizare și supraveghere în
2005-2016 înseamnă 311.000 de mandate. În contextul
în care pe un mandat de supraveghere putem să ne
gândim că vorbim de o medie de 20 de per soa ne sau
posturi interceptate, putem să gândim că au fost mai mult
de 6 milioane de persoane interceptate”, afirmă Claudiu
Manda. Un calcul făcut de ziariștii de la Lumea Justiției
arată că un minut de interceptare telefonică ar costa 2,57
de lei, ceea ce însemnă că pentru o zi costurile se ridică
la suma de 780 de euro. În cazul filajului costurile sunt și
mai mari, adică, 7.536 de lei pentru o zi

www.activenews.ro

CARTELURILE CARE NE SUFOCă
Comerţul românesc este con-
trolat de şapte entităţi: Auchan,
Carrefour, Louis Delhaize Group
(Cora&Profi), Schwarz Gruppe
(Lidl&Kaufland), Metro AG, Coop
(Selgros) şi Royal Ahold (Mega
Image). Oricum am da-o, cam
tot ce se vinde prin ţară trece
pe la aceste mega companii.
În prezent ele contro lea ză aproa -
pe tot ceea ce mân caţi şi beţi,
detergenţii pe care-i folosiţi, dar

şi o mare parte din îmbrăcămintea pe care o purtaţi, multe
dintre electronicele pe care le aveţi în case s.a.m.d.
O concentrare de asemenea proporţii e greu de înţeles din
perspectiva securităţii naţionale. E clar că domeniul a fost
lăsat voit nereglementat pentru a le permite marilor rechini

europeni să acapareze tot, lăsându-ne practic în voia
vântului. Acesta este motivul pentru care comerţul autohton
e sugrumat, iar grosul profitului se duce la marile lanţuri.
Practici comerciale incorecte, achiziţii după bunul plac,
creş terea nesustenabilă a importurilor şi multe altele sunt
efectul direct al prezenţei pe piaţă a acestor veritabile lipi -
tori către care se duc o bună parte din banii românilor.
Partea proastă e că acum e atât de târziu încât nu-mi dau
seama ce s-ar mai putea face. Asta pentru că, în cazul în
care companiile menţionate decid să părăsească România
– supărate de vreo decizie pe care-o percep negativă – pot
declanşa o foamete mai ceva decât pe vremea lui Ceauşescu.
Laptele, brânza, iaurtul şi celelate specialităţi vă sunt
oferite de doar cinci companii: Lactalis (liderul absolut al
pieţei autohtone), Olympus, Danone, Friesland Campina,
Hochland Romania. În afara acestora, restul fac figuraţie.
Fermierii români produc anual 5 milioane tone de lapte,
dar de procesat nu se procesează decât a cincea parte.
De ce, e simplu: telemeaua pe care-o mâncaţi dimineaţa
se face în Polonia, caşcavalul afumat e adus din Germania
s.a.m.d. Un alt domeniu în care bravul Consiliu al Concurenţei
a declanşat anchete din care a rezultat că totul e OK.
Combustibilul provine de la doar trei producători. Asta în
timp ce monopolul extracţiei de petrol e deţinut de OMV.
În ‘89, România avea zece rafinării, şi procesa apro ximativ
34 milioane de tone de petrol. Nu aveam capacitatea să
consumăm atâta petrol, dar planul de dezvoltare prevedea
că, la un moment-dat, se va ajunge la această capacitate.
Aşa că, până să ne dezvoltăm, exportam în draci în
Occident carburant rafinat aici. Acum am mai rămas cu
doar trei rafinării, iar necesarul de combustibil îl importăm.
Am ajuns mai rău decât iranienii din vremea lui Ceauşescu:
ei ne dădeau ţiţei contra tractoare, ciment s.a.m.d. Noi
acum pompăm petrolul autohton până la rafinăria OMV
din Viena pentru a importa produse petroliere finite. Asta
în timp ce rafinăriile noastre au fost date la fier vechi.
Gazul e furnizat de Romgaz (slavă Domnului, încă
aparţinând statului) şi de omniprezentul OMV. În afara lor
mai sunt doar ruşii prin cozile de topor de prin Elveţia.
Grâul românesc este colectat şi depozitat de o mână de
companii care, după dorinţă, pot creşte sau scădea preţul
fără nicio problemă.Ei controlează exportul şi tot ei fac
falsele importuri. Variaţia preţului pâinii de la raft ar trebui
să vă pună pe gânduri, dar întrucât ei sunt invizibili, de-
aceea vi se pare că toată creşterea e un blestem. Poate o
fi, dar unul fabricat cu atenţie.
Ştiaţi că sunteţi obligaţi ca orice tranzacţie peste 5.000
EUR s-o faceţi prin intermediul băncilor? Probabil nu vi se
pare exagerat, doar salariul/pensia vi le încasaţi aproape
obligatoriu prin intermediul băncii şi tot acolo vă păstraţi
banii. Aşa e că nu e nimic în neregulă? Oare? V-aţi gândit
totuşi că avem de-a face cu un cartel format din câteva
bănci şi că pe această piaţă statul mai are undeva sub 5%?
Că aceste „plăţi obligatorii” vin la pachet cu tributul obligatoriu
pe care trebuie să-l plătiţi băncilor sub forma diverselor
comisioane? Nu-i totuşi ciudat că banul, un monopol al
statului, devine prin această cartelizare o chestiune strict
privată şi controlată din afara ţării? Probabil acum înţelegeţi
de ce Guvernatorele e atât de scump la vedere şi alege să
ignore audierile solicitate de comisiile parlamentare.
Sunt doar câteva exemple care ar trebui să vă tragă un
semnal de alarmă. „Libertatea” economică sperată s-a do -
vedit a fi doar o mutare a proprietăţii de stat în portofoliul
unor entităţi private străine care mimează concurenţa. Şi
dacă statul mai avea milă în ceea ce priveşte preţurile, pri -
vaţii optimizează în draci profiturile, făcându-vă să scoateţi
cât mai mulţi bani din buzunare. De asemenea, cei care-au
acaparat economia produc daune iremediabile ţării întrucât,
în locul producţiei interne preferă importurile, desta bilizând
astfel şi contul curent, dar şi piaţa forţei de muncă.
Când vă întrebaţi de ce ne-a plecat din ţară atâta amar de
forţă de muncă, uitaţi-vă cu atenţie spre cei cărora le-am
amanetat economia. Dacă vă îngrijorează creşterea gradului
de îndatorare al ţării, daţi un ochi în farfurie şi conştientizaţi
că eticheta frumos colorată şi otrăvurile dichi site le luaţi
din import, alimentând astfel deficitul de cont curent şi, au-
tomat, influenţând gradul de îndatorare. Şi nu doar propria
sănătate o distrugeţi consumând fake-urile acelea penibile,
ci şi sănătatea economică a ţării. Realitatea e că suntem
captivi, iar libertatea ne-am vândut-o pe nimic atunci când
urlam că ne-am luat-o înapoi. N-am luat de fapt nimic
altceva în afara iluziilor.

Dan DIACONU  /  trenduri.blogspot.com

băNCILE STRăINE 
GOLESC PRIN COMISIOANE 

CONTURILE ROMÂNILOR!
Știu că mulți ”rezistenți” la gândire și fără de minte se
agită degeaba pe banii ong-urilor finanțate de interese din
afară, când sunt criticate băncile străine, care la propriu
golesc conturile cetățenilor români.
Sigur că Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă,
cel cu tablourile ascunse și căutate de DNA prin pereți, nu
e cel mai bun exemplu de scos în față pentru a critica
politica bancară. Dar vorba românului: gura ”păcătosului
adevăr grăiește” în această chestiune financiară. După
premierul Mihai Tudose, nici consilierul economic al lui
Dăncilă nu are cont în bancă. Sigur că la Vâlcov poate fi
și o cauză reală: ANAF să-i propească veniturile în urma
proceselor de recuperare? Totuși critica lui Vâlcov față de
băncile străine este reală. A cerut intervenţia BNR pentru
a reduce diferenţa „uriaşă” între dobânda la credit şi
dobânda la depozit.
„Nu e ilegal să nu ai cont la bancă. Dar în momentul în
care acest ecart de 1 la 8 între dobânda la credit şi
dobânda la depozit, care e practicată doar în România
din toate cele 28 de state europene, acest ecart pe care
băncile din România îl practică îi îndeamnă pe unii la
boicot şi este practic un boicot. Cred că Banca Naţională
trebuie să intervină şi să reducă rapid această diferenţă
uriaşă”, a declarat Vâlcov, întrebat dacă de la precedenta
emisiune şi-a deschis un cont.
El a explicat că, în momentul în care ţii banii la o bancă
astăzi şi primeşti 1%, când, conform BNR, inflanţia e tot
timpul 2,5, plus, minus 1%, orice ai face, dacă îi ţii la
bancă, se diminuează puterea de cumpărare. „Până nu
se rezolvă această problemă cu banii care sunt plătiţi oa-
menilor nu cred că are sens”, a declarat presei Vâlcov.
Acesta declara la sfârşitul lunii ianuarie că nu deţine
conturi în bănci şi nici nu are carduri bancare, spunând că
ştie ”mulţi oameni” care au rămas fără banii din conturi,
”mâncaţi” de comisioane. ”Sunt atât de mulţi oameni care
au bani în cont şi au rămas fără iei, pentru că i-au mâncat
comisioanele, nu altcineva, să nu credeţi că au dispărut…
Au lăsat 500 de dolari şi după 10 de ani s-au trezit că…
Chiar cazul domului prim-ministru eu îl cunosc la alte per-
soane. Sunt mari comisioanele acum”.
Românii riscă să pățească ca Mihai Tudose?
Pe de altă parte, și fostul premier Tudose se plângea de
jaful practicat de ”cămătarii” care se dau drept bancheri
străini. Întrebat de media de ce nu are bani în conturi la
bănci, premierul a răspuns: „Nu prea am ce bani în bancă
să am, că ăştia sunt toţi banii. (…) Am refuzat să îmi pun
leafa pe card ca să nu trebuiască să îi dau băncii ăleia doi
bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să îi dau,
consider că nu merită”.
Şeful fostului executiv a povestit în 2017 o întâmplare
neplăcută pe care a avut-o cu sistemul bancar: „Am avut
un cont în bancă, cu o sumă minoră în valută, era vorba
de 500 de dolari, şi după vreo doi ani m-a sunat banca să
îmi spună că nu numai că nu mai am banii, trebuie să mai
dau eu 50 de dolari, că, de fapt, comisionul (…) a mâncat
fondul. (…) Iertaţi-mă: ‘Terente era copil pe lângă voi,
chiar era băiat bun’. Dar atunci asta a fost poziţia mea ca
persoană fizică”.
Cei care au conturi în bănci străine știu asta. Personal am
un cont la o bancă străină și lunar primesc un sms pe
telefonul mobil că mi s-a mai luat o sumă substanțială de
bani pentru gestionarea depozitului. Cred că această
”corupție” din băncile cu capital străin în general depășește
mica combinație fanariotă a guvernanților? De asemenea,
dobânda este sub prețul pieței iar comisioanele la ridicare
de numerar, tranzacție la card sau sulta anuală te golește
la propriu de cont. În câțiva ani, fiecare român cu cont
într-o bancă străină riscă să pățească ca și fostul premier
Mihai Tudose: să fie sunat că nu mai are depozitul și că
trebuie să aducă bani de acasă pentru că bancherii de pe
alte meridiane i-au tocat ”euroii” pe sedii, mașini, iahturi și
vacanțe de lux sau pe jurnaliști care scriu la comandă?

Ionuț Țene este istoric, publicist și scriitor român.
NapocaNews.ro.
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Legende “paralele”, 
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea a XII-a

continuarea din ediția precedentă

Drumul spre Șona nu este foarte ușor. O luăm la
dreapta, pe malul Oltului, și de acolo pe niște drumuri
desfundate, pline de pietre, băltoace și noroi…
Nu există nici un indicator că ar exista acest sat. 
In continuare avem Oltul pe dreapta iar drumul ne
face probleme în continuare din cauza gropilor din ce
în ce mai adânci și imprevizibile. 
Continuăm să căutam un indicator cu satul Șona dar
nu-l găsim. Satul Șona este un sat mic, întins totuși,
cu multe gropi și noroaie, cu multe case părăsite sau
în curs de părăsire. Localnicii nu știu prea multe de-
spre aceste piramide, unii chiar nimic. 
Ei seamană din acest punct de vedere cu arheologii
români. Uneori, unii își amintesc despre ele ca despre
"Opincile uriașilor", alteori ca despre "Guruieți" ("guru "
în sanscrită însemnând profesor, educator, luminator).

Isfarșit, în fața noastră apar acele piramide enigmat-
ice care ne-au adus aici, într-un loc care nici măcar
nu este marcat pe hartă, într-un loc în care natura și-
a dat toată osteneala să ne dovedească cât de mare
arhitect poate fi…sau poate că nu natura a fost acel
arhitect? 
In departare se văd Munții Făgărașului. 
Imi continui drumul spre aceste piramide enigmatice
care seamănă mai degrabă cu niște căciuli de cioban.
Una dintre ele este foarte impunătoare, trapezoidală,
spatele fiindu-i dublat de o alta, mai mică și puțin
curbată. 
Locul este foarte frumos și chiar dacă natura l-ar fi
construit, tot merită să fie văzut, mirosit, simțit.
Locurile sunt de vis. 
In fața acestor piramide se întinde o terasă pe care
parcă numai mâna omului o putea face. Și uitându-
ne spre dreapta observăm și alte terase foarte fru-
moase. 
Una dintre aceste terase este ca o pistă de aterizare
cu întinderea de trei kilometri. Incercam să-i facem
niște poze. 
Oltul, râul care curge aici, în sanscrită ar însemna și
"Altar", altarul arienilor. 
Olt-altarul arienilor. 
Trebuie să fii în aceste locuri, să-l vezi curgând, împ-
ingând parcă munții Făgăraș din calea lui, pentru a le
face loc, aici, sus, pe această platformă ...
"Guruieților", să poată să respire în thihnă și
reculegere. Locul este foarte frumos și după o
cățărare obositoare mă aflu în vârful piramidei "Trape-
zoidale"...Oricine are dubii că această piramidă nu
este cu adevarat făcută de mâna omului îl inivit să
vină aici, sus, să vadă ce văd eu acum, să vadă cum
piramidele sunt despărțite de masivul Făgărașului, de
râul Olt, să vadă platforma fantastică pe care sunt
așezate piramidele, dublate în spate de o terasă pe
care și azi pot ateriza avioane... Să vină și să traiască
o istorie mirifică plină de mistere și cidățenii, cu o lume
desprinsă parcă de pe altă planetă în care trebuie să
crezi ca să o poți vedea.

Trebuie să crezi, ca să vezi!

Partea a XIII-a
Armânii şi ... zeul Vedic Aryaman

Există o legatură intre substantivul sanscrit aryaman,
zeul vedic Aryaman, pe de o parte şi pe de altă parte
numele de armân, cuvânt prin care se autodefineşte
populaţia vlahă/machedonă din sudul Dunării,
chestiune asupra căreia vrem să ne oprim în cele ce
urmează.
După cum a stabilit savantul francez Georges
Dumezil, rădăcina lingvistică a lui aryaman este
,,arya”- populaţia nucleu a indo-europenilor (1).
Prin arya se înţelege omul aparţinînd uneia dintre
castele brahmana, kshatrya, vaisya, în opoziţie cu
casta sudrya şi cu neamurile barbare, prin urmare,
neariene.
Un arya este un om nobil, nu în sensul de avut ci
acel ce respectă ritualul vedic şi sacrificiile, cuvântul
onorabil fiind mai aproape de sensul iniţial. De la
arya s-a format un substantiv comun ,,aryaman”,
desemnând o varietate de prieten . După alții arya
înseamna sfântul, o mai veche denumire dată
înţelepţilor, specialişti în sacru (2).

În Transilvania, pârâul Arieşul, dar şi valea Iarului,
precum şi refrenul din colinde ,,Dal’ erului,
Doamne”(de la care, prin contrâgere a rezultat
,,Ler”) sunt reminescenţe lingvistice ale aryenilor
vedici, plecaţi spre est, cu multe mii de ani Î.H.,
unde au întemeiat civilizaţia iraniană şi în final au
invadat și India, la mijlocul celui de-al doilea mileniu
(I.H.).
Iranienii se revendică astăzi ca fiind urmaşii nobililor
arya, schimânduș și numele din perasni în
arian...iranieni.
Țara lor din Persia a devenit ... de la Aryan...
Iranian...Iran.

continuarea în ediția următoare
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OPINII

Imnul național al României
și drapelul României sunt 
interzise de Papa Francisc

și conducerea Ungariei 
la Miercurea Ciuc!

Obrăznicia papală și cea ungurească sunt fără mar-
gini! Cu ocazia deplasării în țara noastră, în perioada
31 mai-2 iunie 2019, Papa Francisc și premierul Un-
gariei au prevăzut în Programul vizitei de stat a Su-
veranului Pontif că la Miercurea Ciuc, în municipiul de
reședință al județului Harghita, în ziua de 1 iunie a.c.,
este interzisă intonarea Imnului național al României
„Deșteaptă-te române”, precum și arborarea Drapelu-
lui României!
Cu ocazia vizitei oficiale în România, Papa Francisc
a acceptat propunerea conducătorilor Ungariei și a
reprezentanților U.D.M.R. de la nivelul județului
Harghita și municipiului Miercurea Ciuc ca la
adunarea publică iredentistă de la Șumuleu Ciuc să
fie intonat imnul național al Ungariei, să fie folosită
limba maghiară ca limbă oficială, participanții maghiari
să fluture mii de drapele ale Ungariei, steaguri ale
răposatei Ungarii mari și niște cârpe fabricate de un-
guri în numele secuilor care nu mai există, fiind
maghiarizați. În municipiul Miercurea Ciuc pe toate
străzile, în piețele publice, pe toate instituțiile publice
ale Statului Român, la toate blocurile de locuințe și
pe fiecare casă locuită de maghiari vor fi arborate
numai drapele ale Ungariei. În județul Harghita și în
toate localitățile din România unde sunt cetățeni
români de etnie maghiară vor fi arborate, la fiecare
casă și apartament, drapele ale Ungariei care au fost
distribuite de bisericile catolice maghiare și prin toate
organizațiile antiromânești lăsate să zburde prin țara
noastră, mai ales în Ardeal.
La adunarea publică antiromânească de la Șumuleu
Ciuc, în prezența Papei Francisc, este prevăzută
adoptarea Declarației de autonomie teritorială a
Ardealului și alipirea la Ungaria! Mii de participanți
maghiari vor purta și vor flutura drapelul Ungariei și
drapelul Vaticanului.
Papa Francisc și-a programat să păcătuiască în
Grădina Maicii Domnului în preajma Statuii Fecioarei
Maria, la Miercurea Ciuc, în Adevărata Țara Sfântă
unde trăiește, de multe mii de ani, Poporul Sfânt
așezat în Geția Edenică și apărat de Bunul Dum-
nezeu, de Domnul nostru Iisus Hristos, de Maica
Domnului, de toți Sfinții. Am convingerea că Părintele
Arsenie Boca, Sfântul Ardealului, îl va ajuta pe Papa
Francisc să nu păcătuiască împotriva Poporului
Român și a României.
Pentru ziua de 1 iunie a.c., la Miercurea Ciuc, s-a
prevăzut în Programul vizitei Papei Francisc în Româ-
nia că el, împreună cu conducătorii Ungariei și ai
U.D.M.R., va urmări din tribuna oficială defilarea
formațiunilor militare și paramilitare maghiare, cu uni-
forme și armament din timpul revoluției ungare de la
1848-1849. 

Scopul acestei demonstrații este de a le aminti
românilor că în anii 1848-1849 armata Ungariei,
împreună cu mulți enoriași ai bisericilor catolice
maghiare, a ucis peste 40.000 de români și a incen-
diat circa 270 de sate românești, cu tot cu bisericile
românilor.

La această ofensivă, pe toate planurile, a Ungariei și
Vaticanului, împotriva Poporului Român și a României
trebuie ca autoritățile Statului Român să răspundă
rapid prin:
1.Convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării

(C.S.A.T.).
2.Interzicerea vizitei Papei Francisc în România.
3.Interzicerea adunării publice ilegale de la Șumuleu

Ciuc, din ziua de 1 iunie 2019, pentru adoptarea
Declarației de autonomie a Ardealului.

4.Denunțarea Tratatului de înțelegere, cooperare și
bună vecinătate între România și Republica
Ungară, ratificat de Parlamentul țării noastre prin
Legea nr.113 din 10 octombrie 1996. Ungaria a
încălcat numeroase prevederi ale acestui Tratat.
Iată câteva exemple:

-Art.1 „România și Republica Ungară își întemeiază
relațiile pe încredere, cooperare și respect reci-
proc.” Ce încredere poate avea România în Un-
garia? Se știe că:

a).În Parlamentul de la Budapesta au jurat 300 dintre
conducătorii U.D.M.R. și ai Consiliului Național Se-
cuiesc să acționeze pentru obținerea autonomiei
teritoriale a Ardealului.

b).Conducătorii Ungariei și ai U.D.M.R., împreună cu
Papa Francisc pregătesc dezmembrarea teritorială
a României la data de 1 iunie 2019.

-Art.3 „Părțile Contractante reafirmă că se vor abține
de la sprijinirea unor acțiuni îndreptate împotriva
integrității teritoriale a celeilalte Părți Contractante.”

-Art.4 „Părțile Contractante…reafirmă că vor respecta
integritatea teritorială a celeilalte Părți și reafirmă
că nu au pretenții teritoriale una față de cealaltă și
că nu vor ridica astfel de pretenții nici în viitor.”

5.Declararea ca persona non grata a Președintelui
Ungariei, a premierului, membrilor Guvernului și cei
ai Parlamentului Ungariei.

6.Obligarea cetățenilor români care au dobândit
cetățenia Ungariei să renunțe la aceasta, în termen
de cel mult 30 de zile, printr-o lege similară cu
aceea adoptată în Slovacia.

Pentru tot ce a pregătit și a făcut Papa Francisc îm-
potriva Poporului Român, a Limbii Române și a
României, el are șansa să fie primit în Vatra
multimilenară Getică și Vatra Românească cu slo-
ganul: „Afară, afară cu Papa din țară!”. Acest slogan
îl va vedea Papa Francisc pe bannerele scrise în lim-
bile română, latină, engleză și chineză. Imagini cu
aceste bannere din București și din alte localități din
România vor face înconjurul lumii cu ajutorul stu-
diourilor de televiziune, presei, internetului și face-
book-ului. După acest „succes” mediatic, Papa
Francisc are șanse mari să-l urmeze pe fostul Papă
Benedict al XVI-lea, să se retragă într-un anumit loc…
mai izolat.

Deocamdată, Papa Francisc are șansa să aleagă
între a renunța la vizita în România din acest an sau
a fi obligat să se retragă din funcție și să plece la
mănăstire.

Dr. Gheorghe Funar
www.justitiarul.ro

Analist politic, despre falsa
luptă împotriva corupției

În România, sub stindardul
luptei împotriva corupției s-au
girat interese personale și de
grup, spune analistul politic
Alexandru Coita.
“Să fie clar: am susținut, susțin
și voi susține lupta împotriva
corupției! România are o pro -
ble mă cu corupția, problemă
îm  părtășită cu alte state din

regiune și din sudul Europei. Este o boală care trebuie
tratată cu seriozitate, echilibru, cu respectarea întrutotul a
legii, fără a o face armă în lupte partizane și în reglări de
conturi, fără a o folosi pentru a plăti polițe adversarilor poli -
tici. Tratarea ei este un proces de durată din care partea
pu ni tivă joacă un rol important dar care în esență este o
muncă de educare a elitelor și a societății în ansam blu.
Succesul luptei împotriva corupției se măsoară nu în con -
dam nări ci în măsura în care se schimbă mentalitățile.
Tocmai asta NU s-a întâmplat în România în ultimii ani.
Sub stindardul luptei împotriva corupției s-au girat interese
personale și de grup, au fost plătite polițe, au fost eludate
legi și proceduri. România trebuie să fie întotdeauna pe
primul loc! Nu se poate ca anticorupția să devină pre  textul
pentru impunitate, pentru vărsarea frustrărilor și alimentarea
urii, pentru stigmatizarea țării în plan european și internațional.
Încă de acum doi ani, când au început să apară în spațiul
public informațiile privind situația de la DNA Ploiești, am
cerut un singur lucru: dialog, transparență, asumarea prob-
lemelor acolo unde ele există și corectarea lor. Totul pentru
a nu știrbi credibilitatea justiției și a luptei anticorupție.
Ce s-a întâmplat în schimb? S-au săpat tranșee, s-au
ignorat toate semnalele de alarmă și s-a alimentat o stare
de ură la nivelul societății.
Oamenii vor dreptate. Și e normal să vrea asta. Dar nu
vom avea dreptate până nu vom avea adevăr. Un popor
care nu-și cunoaște istoria e condamnat să o repete, și
această logică se aplică inclusiv la istoria recentă.
Dinamica internațională este una extrem de rapidă și
îngrijorătoare. Mulți văd că nu înțeleg, sau nu vor să înțe -
lea gă. Așa a fost și cu Criza: ne-am băgat capul în nisip și
am ignorat tsunami-ul extern, iar când a venit peste noi
ne-a pus în genunchi. La fel și acum: dacă nu ne trezim
rapid, riscăm să fim măturați de curentul istoriei.
În momentul de față nu este despre Laura Codruța Koveși.
Nu mai căutați eroi! România nu va fi mai bună dacă doa -
m na Koveși ajunge Procuror european, așa cum România
nu va fi mai bună dacă Liviu Dragnea ajunge după gratii.
În ambele cazuri, justiția trebuie să-și urmeze cursul. În
ambele cazuri, erorile se vor plăti într-un fel sau în altul.
Sângele cere sânge, răzbunarea antrenează după ea
răzbunare, așa cum idolatria duce la căderi după care
greu ne mai putem remonta psihic.
Ca să privim în viitor trebuie să fim capabili să acceptăm
trecutul. Nu putem căra la nesfârșit după noi povara unor
adevăruri neasumate. Trebuie să acceptăm că suntem o
societate fragmentată, dar asta nu înseamnă că nu trebuie
să privim cu toții în aceeași direcție.
Care este acea direcție, mă întrebați? În primul rând, re-
punerea instituțiilor statului în matca lor firească. Justiția
nu mai trebuie să fie teren de luptă. Nu vom avea o justiție
independentă până nu vom accepta acest lucru. Am spus-
o și o repet, anticorupția înseamnă EDUCAȚIE -- ea trebuie
să aibă trei componente de pondere comparabilă: prevenție,
aplicarea legii (inclusiv prin măsuri punitive) și descurajare.
Nu se poate una fără cealaltă. Un sistem durabil trebuie să
descurajeze infracțiunea și să încurajeze respectarea legii.
Dincolo de asta, știm cu toții de ce avem nevoie: de un
consens politic durabil pentru reducerea decalajelor față
de Occident, de crearea unui climat social care să încurajeze
coeziunea, să construiască și nu să dezbine.
Mă doare sufletul când văd un popor frumos, creativ, deș -
tept, cum se lasă prins în spirala urii și a distrugerii. Se pot
face atât de multe pentru țara asta, și nu este deloc greu.
Trebuie doar să ne limpezim mințile, să ne deschidem
sufletele și să luăm frâiele în mâini. Sper din tot sufletul să
găsim echilibrul și înțelepciunea pentru a scoate țara din
acest cumplit impas al istoriei”, a scris Coita pe pagina sa
de Facebook.

romanialibera.ro



20 februarie, 2019 l l 13Romanian Journal • New York

INTERNA}IONAL

Donald Trump, decizie radicală!
Stare de alertă în SUA

Donald Trump a luat o decizie
șocantă! Președintele a decretat
stare de urgență în Statele
Unite ale Americii. Decizia a
fost luată din cauză că, desi
America are nevoie de fonduri
pentru a construi zidul la granița
cu Mexicul, democratii nu au
aprobat fondurile necesare.

Această măsură îi va permite lui Trump să nu mai aibă
nevoie de aprobarea Congresului, care a refuzat să aloce
bani pentru construirea zidului promis de Trump.
"Toată lumea ştie că zidurile funcţionează", a spus Donald
Trump, invocând o "invazie" de migranţi ilegali.
"Voi semna decretul pentru starea de urgenţă naţională, au
mai existat de multe ori astfel de hotărâri. Şi alţi preşedinţi
au semnat decrete de urgenţă, din 1977. Le oferă putere
pre şedinţilor şi acest lucru a fost rar o problemă, îl semnează
şi nu îi pasă nimănui. Vorbim despre o invazie a ţării noastre,
cu droguri şi traficanţi de fiinţe umane şi toate tipurile de
infractori şi de bande. Declarăm 'urgenţă naţională ' din cau -
za acestei invazii", a precizat el. "Pot să fac un zid într-o
perioadă mai lungă de timp (...), dar vreau să-l fac mult mai
repede", a subliniat el.
Această procedură îi permite teoretic liderului de la Casa
Albă să ocolească Congresul pentru a debloca fonduri
pentru construirea zidului pe care-l doreşte împotriva
imigraţiei clandestine. Imediat, liderii democraţi din Congres
au declarat că decretarea "urgenţei naţionale" pentru con-
struirea zidului este "o lovitură violentă" dată Constituţiei.
În decembrie şi ianuarie, înfruntarea între Trump - care
cerea 5,7 miliarde de dolari pentru proiectul său de ridicare
a unui zid la frontiera cu Mexicul -şi democraţi - în pre zent
majoritari în camera Reprezentanţilor, care refuză alocarea
acestor fonduri -a condus la închiderea parţială a admi ni -
stra ţiilor federale timp de 35 de zile, un ”shutdown” record
în istoria ţării. Un compromis între cele două tabere -
adoptat joi în Congres - propune deblocarea sumei de
1,37 de miliarde de dolari în vederea finanţării construirii
a 88,5 kilometri de ”noi bariere fizice” la frontieră.
Casa Albă a identificat suma de aproximativ 2,7 miliarde
de dolari, deja alocată, care poate fi reorientată către
proiectul lui Trump în cadrul acestei ”urgenţe naţionale”.

capital.ro

Guvernul de la budapesta refuză
să-i primească pe „olandezii lui

Soros” care investighează
situația statului de drept

Guvernul ungar nu va primi delegația parlamentară
olandeză care vizitează Budapesta pentru a investiga
situația statului de drept în această țară, a declarat marți
Tamas Menczer, secretar de stat pentru comunicare și
reprezentare internațională. Potrivit lui Menczer, Olanda
nu este un organism de supra veghere a Ungariei, iar
politicienii olandezi nu au dreptul de a efectua o investigație
în Ungaria. „Ce-ar fi dacă un grup ungar ar investiga
modul în care precedentul ambasador olandez la Budapesta
a comparat Statul Islamic cu Ungaria doar pentru că noi
spunem ‘nu’ imigrației ilegale ?”, a declarat Tamas Menczer
pentru media de stat din țara sa.
El a adăugat că eurodeputata Judith Sargentini (autoarea
raportului omonim, care a constatat „un risc clar de
încălcare gravă de către Ungaria a valorilor Uniunii
Europene” și a cerut activarea procedurii articolului 7 al
Tratatului de la Lisabona, raport adoptat de Parlamentul
European în septembrie – n.red.) și prim-vicepreședintele
Comisiei Europene, Frans Timmermans, sunt tot olandezi
și „oameni ai lui George Soros”.

www.activenews.ro

Kim Jong-Un va merge 
în Vietnam în 25 februarie,

înainte de summitul
cu Donald Trump

Liderul nord-coreean Kim
Jong-Un va ajunge în Viet-
nam în data de 25 febru-
arie, cu două zile înainte
de summitul cu
preşedintele american
Donald Trump, conform
mai multor surse guver-
namentale citate de
Reuters.
Summitul dintre Kim Jong-
Un şi Donald Trump va

avea loc în perioada 27-28 februarie. Secretarul american
de Stat Mike Pompeo a declarat joi că Administraţia de la
Washington doreşte să facă cât mai multe progrese cu
putinţă în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri.
Kim Jong-Un se va întâlni cu mai mulţi oficiali vietnamezi
în timpul vizitei în Hanoi şi va vizita oraşul portuar industrial
Hai Phong.
De asemenea, liderul nord-coreean se va întâlni cu
preşedintele vietnamez şi secretarul general al Partidului
Comunist, Nguyen Phu Trong.

www.mediafax.ro

Numărul doi de la Departamentul
Justiţiei Rod Rosenstein a evocat o
posibilă îndepărtare de la putere a

lui Trump, confirmă fostul şef in-
terimar al FbI Andrew McCabe;

Lindsey Graham vrea să ancheteze
dacă a existat o ”o tentativă de
lovitură de stat administrativă”

Numărul doi de la Departamentul american al Justiţiei a
discutat în 2017 despre posibilitatea îndepărtării lui Donald
Trump de la putere, în baza unei dispoziţii a Constituţiei,
a confirmat un fost oficial de la FBI într-un interviu difuzat
duminică, relatează AFP.
În urma acestor dezvăluiri, un influent senator republican,
Lindsey Graham a apreciat că este necesar ca Congresul
să ancheteze pentru a stabili dacă a existat într-adevăr ”o
tentativă de lovitură de stat administrativă”.
Andrew McCabe, care a asigurat interimatul la conducerea
poliţiei federale (FBI) după destituirea lui James Comey
de către Trump, în mai 2017, a declarat pentru postul
CBS că adjunctul secretarului Justiţiei Rod Rosenstein
"era, la momentul acela, foarte îngrijorat cu privire la
preşedinte, de capacitatea acestuia, de intenţiile sale”.
Andrew McCabe a adăugat că era el însuşi ”foarte
îngrijorat” de viitorul delicatei anchete cu privire la suspiciuni
de complicitate între Moscova şi echipa de campanie a lui
Donald Trump în 2016.
În acest cadru, au avut loc ”discuţii despre al 25-lea Amen -
dament” al Constituţiei, care autorizează vice pre şe din tele
şi o majoritate a Cabinetului să-l decare pe preşe dinte
”inapt” să-şi asigure funcţia, a continuat Andrew McCabe.
Rod Rosenstein, care viza ancheta rusă, ”a ridicat pur şi
simplu acest punct şi a discutat cu mine despre el, între-
bându-se câţi membri ai Cabinetului ar fi în măsură să
susţină un asemenea efort”, a spus el.
Era vorba despre ”a număra voturile, voturile posibile”, a
adăugat Andrew McCabe, destituit din FBI, la rândul său,
în martie 2018, în mod oficial din cauză că a organizat
divulgări de informaţii în presă.
În septembrie, mai multe publicaţii au dezvăluit aceste
discuţii - însă aceasta este prima confirmare a unuia
dintre participanţi.

Rod Rosenstein a dezminţit că a vrut să-l îndepărteze pe
preşedinte. Serviciile sale au sugerat că poate că o glumă
a fost înţeleasă prost.
Joi, când s-au difuzat primele fragmente din acest interviu,
preşedintele Trump a contraatacat pe Twitter.
”Şeful interimar al FBI dezonorat Andrew McCabe pretinde
că este un «mic înger sărac», în timp ce a jucat un rol im-
portant în (...) farsa rusă”, a scrie locatarul Casei Albe.
Duminică, unul dintre apropiaţii săi, republicanul Lindsey
Graham, preşedintele Comisiei Judiciare din cadrul
Senatului, a promis să se folosească de puterile de a
ancheta pe care le are pentru a afla ”cine spune adevărul”.
”Vom descoperi ce s-a întâmplat, iar singurul mijloc este
să convocăm oamenii pentru ca să fie audiaţi sub jurământ”,
a declarat el la CBS, punând la îndoială cuvântul lui
Andrew McCabe, acuzat că a avut ”gânduri politice as-
cunse”.

Mormântul lui Karl Marx 
din cimitirul londonez highgate,

vandalizat pentru a doua oară 
în două săptămâni

Mormântul filosofului Karl Marx din cimitirul londonez
Highgate a fost vandalizat pentru a doua oară în două
săptămâni, potrivit The Guardian.
Cu vopsea roşie, cuvintele "Doctrina urii", "Arhitect al
genocidului" şi "Memorial al holocaustului bolşevic" au
fost scrise pe mormântul filosofului german. 

Monumentul din nordul
Londrei a fost atacat cu
ciocanul pe 5 februarie,
după ce societatea care
administrează cimitirul a
spus că "mormântul nu va
mai fi la fel niciodată". 
Ultimul incident, care pare
că a avut loc vineri noapte,
a fost anunţat de Maxwell
Blowfield, în vârstă de 31
de ani, care a văzut pagu -
bele când a vizitat cimi -
tirul, sâmbătă dimi neaţă. 
El a declarat: "Este păcat.

Vopseaua roşie va dispărea, presupun, dar să vezi acest
tip de deteriorare - şi să vezi că se întâmplă de două ori,
nu e bine. Nu aş vrea să spun cine şi de ce a făcut-o, dar
este clar că cineva foarte critic la adresa lui Marx şi a
acelei părţi din istorie. Sunt doar surprins că în anul 2019
cineva mai simte nevoia să facă astfel de gesturi". 
În urmă cu două săptămâni, partea cea mai veche şi mai
fragilă a monumentului, o placă de marmură pe care este
menţionat numele persoanelor înmormântate, a fost lovită
de mai multe ori cu un instrument metalic contondent. 
Nimeni nu a fost arestat în urma primului incident, descris
pe administratori drept "un atac deliberat şi susţinut". 
Monumentul este deţinut de Marx Grave Trust, care este
reprezentat de Marx Memorial Library în Clerkenwell. 
Autorul "Capitalului" este una dintre personalităţile cele
mai cunoscute din cimitirul Highgate, din nordul Londrei.
Pentru a se reculege la mormântul autorului "Manifestului
Partidului Comunist", vizitatorul trebuie să plătească un
bilet de intrare în acest cimitir unde este îngropat şi
scriitorul George Eliot.
Karl Marx s-a mutat la Londra în 1849 şi a trăit în capitala
britanică până la moartea sa, în 1883.
Filosoful şi teoreticianul german a fost iniţial îngropat în
mormântul soţiei sale, pe o mică alee, dar în 1956 un nou
monument cu un bust generos, finanţat de un fond din
partea Partidului Comunist Britanic, a fost instalat într-un
loc mai vizibil, sunt explicaţiile de pe site-ul cimitirului. 

www.news.ro
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O româncă a impresionat SUA!
Este considerată una dintre cele
mai inteligente femei din lume!

Ambiția, tenacitatea și perseverența sunt atributele
care au ajutat-o pe Raluca Ada Popa, o tânără
sibiancă, să fie recunoscută la nivel mondial ca fiind
un geniu al informaticii. Raluca e o tânără pe care,
dacă ai vedea-o pe stradă, ai spune despre ea că e
frumoasă. Dar dacă o auzi povestind despre parcursul
ei profesional, cu siguranță spui că e deșteaptă. Și
fără ”fițe”, pentru că pentru nivelul la care a ajuns,
Raluca are o modestie… moderată. Recunoaște că
e în top, dar și că a ajuns acolo pe meritele și forțele
proprii. Altfel nu se poate la MIT și Berkeley.
De la Lazăr la MIT
Raluca are 30 de ani și de 11 ani trăiește
în străinătate. A ajuns în Statele Unite datorită unui
profesor căruia și acum îi mulțumește. “Eram la clasa
de mate info intensiv. A venit un profesor din State,
sibian, Liviu Iftode și ne-a încurajat pe cei mai buni
să aplicăm pentru facultățile din America. El a fost
cel care m-a ajutat, mi-a dat teste să mă pregătesc…
.”, povestește Raluca, cea care a fost șefă de promoție
în generația ei și olimpică la matematică, fizică și
informatică.
Și pentru că informatica era pasiunea Ralucăi, a apli-
cat la mai multe facultăți de profil din Statele Unite. A
fost acceptată la Caltech. După primul an în care a
obținut doar note maxime, s-a transferat la MIT, o
altă instituție de prestigiu în domeniul informaticii. Aici
Raluca a absolvit, a făcut un master, apoi un doctorat
și un post-doctorat.
Premiu pentru lucrarea de doctorat, propuneri de la
universități
Raluca s-a specializat în securitate informatică și în
acest domeniu a realizat și lucrarea de doctorat. “Lu-
crarea mea s-a bazat pe protejarea datelor, dar într-
un fel diferit. De exemplu, alte programe de acest
gen crează un zid în jurul informației, dar care poate
fi spart de hackeri. Eu am gândit un program care
criptează informația. Se poate lucra cu ea, dar
accesată din exterior ea e criptată. Cu această lucrare
am câștigat premiul pentru cel mai bun doctorat în
informatică de la MIT”, spune Raluca.

După ce și-a încheiat studiile sibianca a primit prop-
uneri pentru a preda de la cele mai mari universități
din SUA: Harvard, Berkeley, MIT, Stanford. “Am ales
Berkeley, pentru că aici mi s-a oferit de la început
oportunitatea de a mă dezvolta. Am avut posibilitatea
să îmi fac laboratorul meu, să lucrez cu studenții cum
credeam că e mai bine, și în plus e în Silicon Valley”,
povestește Raluca.
La finalul lunii noiembrie Raluca o să lanseze oficial
PreVeil – programul de securitate inspirat din teza ei
de doctorat. “Deja 36 de companii așteaptă să îl
testeze, iar câteva mii de utilizatori individuali l-au
descărcat. Pentru aceștia este gratuit, companiile îl
primesc contra cost. Merge pe același principiu de
date criptate, care pot fi văzute doar de cel care le
trimite și de destinatar”, explică Raluca. Deși promite
să se transforme într-o companie de milioane de
dolari, Raluca își dorește ca programul ei să ajungă
la cât mai multă lume și să protejeze cât mai multe
date.
Un sistem de învățământ. Punct
Așa a ajuns sibianca să predea la una din cele mai
bune universități din lume. Clasa ei de securitate
informatică are peste 500 de studenți. Raluca nu este
singură la curs, ci este ajutată de 19 asistenți. “Sis-
temul de învățământ de aici este total opus celui din
România. Aici ești ajutat să te dezvolți, ți se oferă
toate condițiile, de la resurse la infrastructură, la
orice… Nimeni nu îți pune piedici, dimpotrivă, ești
ajutat pe toate planurile, nu ești limitat decât de pro-
priile puteri. Asta a fost frustrarea mea în România,
că nu mă puteam dezvolta așa cum îmi doream și nu
aveam acces la informații”, povestește Raluca.

Clasa de peste 500 de studenți la care Raluca predă
securitate informatică 

Ca fost student în State, iar acum ca profesor, Raluca
nu găsește scuze celor care nu tratează școala așa
cum trebuie. Și nici sistemul. “Aici nu există să copiezi.
S-a mai întâmplat la teme, noi avem un sistem prin
care putem verifica asta. Din 500 de studenți poate
se întâmplă la maxim 10 într-un an. Am prins un stu-
dent, am făcut raport la Centrul pentru Etică, iar stu-
dentul a repetat cursul și a fost obligat să meargă la
un gen de cursuri de reeducare în acest domeniu…
Dacă la teme se mai poate întâmpla asta, la examene
este de neconceput așa ceva, nici nu se pune prob-
lema”, explică Raluca.
Și asta se datorează tot sistemului. „Copiii aici de
mici sunt învățați și îndreptați să facă ceea ce le
place. De aceea, acum văd la studenți un entuziasm
extraordinar atunci când vorbesc despre ceea ce
învață. 

Când vin cu întrebări sau discutăm temele se vede
pe fața lor dorința de a învăța, sunt deschiși la orice
fel de informație. Fac totul pentru că le place, nu pen-
tru că trebuie”, explică Raluca.
Căutată doar în străinătate
Faptul că Raluca a terminat MIT, predă la Berkeley, a
câștigat premiul pentru cel mai bun doctorat, a studiat
un an și la Swiss Federal Institute of Technology din
Zürich, faptul că este un geniu al informaticii recunos-
cut la nivel mondial, nu a impresionat pe nimeni din
România. Nimeni nu a fost interesat să „profite” de
experiența și talentul ei. „Nu m-a contactat nimeni
din România pentru vreo colaborare. Aș fi interesată
să predau un curs acasă, să ajut cumva. O fac totuși
pentru că sunt membru în Liga Studenților Români
din Străinătate, și alături de ei avem proiecte, dar tot
doar pentru studenții români care studiază în
străinătate”, spune Raluca.

Alături de alți români, Raluca a participat în februarie,
la San Francisco, la protestul împotriva corupției din
România 

Sibianca însă urmărește ceea ce se întâmplă acasă,
în România, și rămâne cu un gust amar. „Am văzut
acuzațiile de plagiat la nivel foarte înalt, al politicienilor.
Este inadmisibil așa ceva. Se întâmplă și în America,
însă nu la acest nivel. Pentru ca România să progre-
seze este nevoie de un sistem de învățământ total
schimbat. În primul rând ar trebui să nu mai existe
corupție de niciun fel — nici elevii să nu mai copieze,
nici profesorii să nu mai ia mită, totul să fie curat. —
Apoi, resursele. Astea sunt foarte importante pentru
ca un sistem de învățământ să fie performant. Altfel
nu se poate evolua”, este de părere Raluca.
Îi e dor de Bulevardul Bălcescu
Raluca e plecată de foarte mulți ani din România,
dar nu exclude să se întoarcă aici cândva. „Depinde
de felul în care va evolua România, de ceea ce va
avea de oferit. Deocamdată aici e viața mea, m-am
simțit ca acasă de când am ajuns. De casă mi-e dor,
evident. Mi-e dor de familie, dar și să mă plimb pe
centru. Atmosfera de Crăciun e foarte frumoasă, cu
luminițe… și vara e foarte frumos”, spune Raluca.
Salata de vinete e însă cea după care tânjește Raluca,
la fel ca și după sarmale și salam de Sibiu. Cât despre
drumul României, Raluca speră că va fi unul drept,
datorită tinerilor. „Îmi plac mult tinerii, generația nouă.
Văd că sunt mai deschiși, că încep să perceapă lu-
crurile altfel, să își dorească să ajute și să îndrepte
lucrurile. Poate ei vor schimba lucrurile în bine”, speră
sibianca.

identitatea.ro



20 februarie, 2019 l l 15Romanian Journal • New York

CULTURA

IRINA LOGhIN, Doamnă
a Cântecului Românesc

Irina Loghin este una dintre cele mai renumite interprete
de folclor românesc, cu o bogata activitate artistică in tara

si străinătate. In legislatura 2004-2008 Irina a fost senator
român, ales in judetul Giurgiu, pe listele partidului PRM.
Irina Loghin s-a nascut pe data de 19 februarie 1939 in co-
muna Gura Vitioarei din judetul Prahova. Tatal sau era
basarabean iar mama prahoveanca. A avut trei surori si
doi frati. Impreuna cu sotul sau, fostul campion de lupte
greco-romane, Ion Cernea, a dat nastere la doi copii: Irina
si Ciprian.
Interpreta de muzica populara Irina Loghin a urmat liceul
de arta la Valeni si Scoala Populara de arta la Ploiesti. A
lucrat ca laboranta la fabrica de geamuri din Scaieni. In
1962 primeste Ordinul Muncii la Boldesti-Scaieni.
In 1963 a dat concurs de admitere in ansamblul “Ciocarlia”
al Armatei. A fost selectata dintre sute de concurenti im-
preuna cu Maria Ciobanu. 

A urmat o ascesiune rapida in preferintele publicului, can-
tecele despre dorul de sat si de parinti caracterizandu-i
repertoriul.
In 1967 formeaza primul si cel mai iubit dialog muzical fol-
cloric - pe scena - alaturi de Benone Sinulescu. Cei doi
mari artisti s-au bucurat de un succes greu de egalat, iar
dialogul muzical le-a adus pe deplin consacrarea. In ace-
lasi an, este decorata cu Ordinul Meritul Cultural clasa a
IV-a. In 1968, il impresioneaza cu vocea sa pe Nicolae
Ceausescu, care a spus Irina Loghin este cantareata nu-
marul 1! Probabil de atunci a starnit invidia Elenei Ceaus-
escu. Cincisprezece ani a cantat la revelioanele lor.
La Cerbul de Aur, din anii '70, vocea Irinei Loghin o sur-
prinde in mod placut pe Amalia Rodriguez, care a tinut
neaparat sa o cunoasca. In 1972, pe scena aceluiasi mare
festival, o surprinde si pe Sarita Montiel.
Din 1974 a fost angajata pe rand la ansamblul “Ciocarlia",
"Rapsodia Romana", Filarmonica "George Dima" din
Brasov, ansamblul "Ciprian Porumbescu" din Suceava,
etc.
Un record personal il reprezinta o caseta imprimata in opt
sute de mii de exemplare, care a fost epuizata in doar doua
zile.
A refuzat sa ia parte la festivalurile gen Cantarea Ro-
maniei, precum si sa inregistreze piese despre genialii
conducatori ai Romaniei din perioada comunista. A avut
curajul, in acele vremuri, sa interpreteze si piese de petre-
cere, care nu erau tocmai folclor. Din aceste motive nu a
fost decorata cu medalii si trofee in perioada regimului co-
munist.
Irina Loghin se bucura de un succes rar intalnit in Roma-
nia, pana in momentul interdictiei - 1982. I-a fost interzis
sa imprime in Radio sau Electrecord, sa filmeze in TvR si
sa sustina concerte. Toate acestea datorita invidiei Elenei
Ceausescu. In 1990, Irina Loghin revine pe scena, cantand
cu mai multa patima ca niciodata, toate dorurile care le-a
purtat ani in sir in suflet. In 1996, editeaza primul CD al
celebrei case de discuri Eurostar.

Irina Loghin a adunat in cariera sa un numar impresionant
de turnee, peste 40 de albume si sute de spectacole. “In
gradina casei mele”,“Mi-ai dat, mama, cantecul”, “Cand
aveam vreo 16 ani” sau “Trenul vietii” sunt doar cateva din
melodiile cu care si-a incantat audienta de-a lungul timpu-
lui.
Artista a mai colaborat si cu alti artisti de muzica populara,
precum Benone Sinulescu (“Cine bate seara la fereastra
mea”), Daniela Condurache (“Spune mai vecine”),Carmen
Serban (“ Hei lume, lume”) si interpretul Fuego (“Maicuta
vrea sa ma-nsor”). A cantat si alaturi de fiica sa, Irinuca
Loghin, cantece apreciate precum “Du-te dor si nu te-
ntoarce” si “Pleaca Puiu Militar”.
In 2000, Irina Loghin intra in politica, fiind senator al Ro-
maniei timp de 8 ani. In turneul din Spania din 2003, a
sustinut un concert alaturi de Goran Bregovici si orchestra
lui
In 2002 si 2005, a fost votata drept cea mai iubita inter-
preta de muzica populara, premii atribuite de Televiziunea
Romana.
In 2003 primeste premiul I la Superlativele VIP, iar in 2004,
a primit premiul pentru “Cea mai buna cantareata a Ro-
maniei”, din partea "Realitatea TV"( in cadrul proiectului
"Zece pentru Romania") si tot in acelasi an Presedintele
Romaniei  i-a acordat Ordinul “Meritul Cultural” in gradul
de “Mare Comandor”.
In 2005 i se acorda premiul I in cadrul Galei Zece pentru
Romania, drept cea mai iubita voce a Romaniei.
In anul 2009, un sondaj efectuat de CURS pentru “Jurnalul
National” a aratat ca Irina Loghin este pe primul loc in
preferintele romanilor iubitori de muzica populara, urmata
de Ion Dolanescu, Maria Ciobanu si Sofia Vicoveanca.

wikipedia.ro
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Ion Țiriac, Ilie Năstase 
și Simona halep, dați în

judecată de bNR. 
Reacția dură a lui „Nasty”: 

“Domnul Isărescu așa conduce banca,
e ca și afacerea de la mama lui”

Ilie Năstase, Ion Țiriac și Simona Halep au fost dați
în judecată de către Mugur Isărescu, guvernatorul
BNR, după ce au făcut o petiție pentru repunerea in
circuitul intern și internațional al Arenelor de Tenis
„Progresul”.
Ilie Năstase a dezvăluit că Isărescu le cere un milion
de euro celor trei. Primul lider mondial din istoria
tenisului l-a criticat în termeni duri pe guvernatorul
BNR, anunță prosport.ro.
„Domnul Isărescu așa conduce banca, e ca și afac-
erea de la mama lui, de la Drăgășani, ne-a dat în
judecată și ne cere un milion de euro – mie, lui Țiriac
și lui Halep, că am îndrăznit să îi cerem stadionul. Că
noi vrem să-l vindem, ca el, sau să facem hoteluri pe
acolo… Nu vrem să jucăm tenis”, a spus Năstase la
Telekom Sport.
„Eu cu domnul Țiriac mai avem puțin de trăit, dar
sper ca ceilalți care rămân, Halep sau ce mai rămâne
în urma noastră, o să se bată până o să câștige drep-
tul să joace acolo”, a mai spus Năstase.
La începutul lunii octombrie 2018, Țiriac a depus o
petiție semnată de mai multe personalități din sportul
românesc – Ilie Năstase, Virginia Ruzici, Andrei Pavel,
Simona Halep sau Horia Tecău. În petiție, Ion Țiriac
solicită ca Arenele BNR să fie puse din nou în uz
pentru a putea organiza turneul de tenis.
A existat inclusiv o audiere la comisia Senatului, dar
și întâlniri între Ion Țiriac și Simona Halep cu premierul
de la acea vreme, Mihai Tudose, însă lucrurile nu au
depășit acest nivel.
BNR și-a manifestat intenția de a rezolva situația, s-
a propus chiar ca Arenele să treacă în subordinea
Primăriei Capitalei, numai că totul a rămas la nivel
declarativ. La finalul anului trecut, Țiriac, Ilie Năstase
și Simona Halep, alături de alte nume din tenisul
românes, au dat in judecata BNR, cerând reincluderea
Arenelor BNR în circuitul sportiv.
Cazul a fost soluționat de Tribunalul București, care
a respins cererea ca fiind „lipsite de interes” și cel în
privinta daunelor morale ca fiind nefondat.

www.activenews.ro

Apropiat al lui Traian băsescu
şi Elenei Udrea, 

despre planurile lui Isărescu 
Politologul Gelu Vişan
precizează că, după
cea mai mare creştere
economică înregistrată
de România, care e şi
cea mai mare din Eu-
ropa, mai sunt de apli-
cat câteva măsuri eco-
nomice.

În 2016, potrivit lui Gelu Vişan, Guvernul PSD a decis
să meargă pe modelul economic Krugman-Stiglitz.
Atunci, el spunea, neştiind cine sunt economiştii care
au lucrat la acest program, că unicul risc este acela
de a „prăji” economia, „fenomen care se întâmplă o
dată cu creşterea economică bazată pe dezvoltare –
atenţie, nu pe consum, ci pe dezvoltare”.
„Ulterior, am aflat, pe unii dintre domniile lor îi
cunoșteam, care sunt experții economiști care lu crea -
ză, inclusiv acum, la Programul Economic. Experți
recunoscuți în România, dar și pe plan internațional.
Personal, nu mai am temerea “prăjirii” economiei,
dacă programul este respectat de Guvern cu sfințenie,
mai ales în perioada următoare, prin stabilirea unui
raport optim între consum și dezvoltare, și mai ales
prin introducerea pârghiilor economice pentru ca și
creșterea economică să se resimtă în țară, nu să fie
furată de multinaționale”, a scris Vişan.
„După cea mai mare creştere economică din Europa,
care transformă România într-un fel de „tigru al Eu-
ropei”, mai sunt de aplicat câteva măsuri economice,
cele mai importante fiind legate de dezvoltare şi de
limitarea scurgerii banilor în exterior.”
Potrivit lui Vişan, mult contestata Ordonanţă 114
revitalizează domeniul construcţiilor, încurajează cap-
italul autohton şi limitează scurgerea banilor către ex-
terior, atât cât se poate.
Isărescu, acuzat grav
În asemenea condiţii, era firesc ca Germania, Austria,
Olanda, băncile, multinaţionalele să „explodeze”,
fiindcă au fost împiedicate „să fure” peste 15-20 de
miliarde de euro anual din România.
„Acesta este momentul actual, iar pe omul lor de
bază, cel cu ajutorul căruia au subjugat economic și
financiar România până acum, Mugur Isărescu, toc-
mai l-ați auzit”, a spus Vişan, referindu-se la ieşirea
furtunoasă a Guvernatorului Băncii Naţionale.
Vişan spune că Isărescu „a tunat la ordin” pentru că
atât el, cât şi o serie de politicieni, doresc cu toată
fiinţa lor ca programul economic să se oprească. În
caz contrar, adică dacă România va reuşi, ţara noastră
va fi aproape de cel mai mare succes al său şi va
arăta că vremea Şcolii de la Chicago, principalul in-
strument de subjugare a ţărilor în curs de modern-
izare, a apus.

„Iar de aici până la aplicarea pe scară largă a acestui
tip de program economic, SUA oricum aplicându-l,
nu mai este decât un pas. De asta le este frică și
acționează ca Isărescu și ca Iohannis: turbați. Tot in
această cheie trebuie citită și blocarea de către Io-
hannis a celor două ministere: încercarea de a bloca
dezvoltarea”, a subliniat Vişan.

www.gazetadeinformatii.ro

Încrederea românilor în NATO
a scăzut sub 50% 

Peste 46 la sută dintre români nu au încredere în
NATO, se arată într-un sondaj realizat recent de IN-
SCOP.
BUCUREȘTI, 14 feb – Sputnik. Aproape jumătate
dintre români nu au încredere în NATO, arată datele
unui sondaj efectuat recent de INSCOP. Astfel, potrivit
studiului, peste 46,4 la sută dintre români au puțină
sau foarte puțină încredere în Alianța Nord-Atlantică.
O jumătate dintre români nu au încredere sau sunt
indiferenți față de NATO și UE
Pe de altă parte, 49,2 la sută dintre respondenți afirmă
că au foarte multă sau multă încredere în această
organizație. Din toate structurile internaționale prezen-
tate în sondaj, NATO este cea mai bine cotată. 
Structurile europene au rezultate ceva mai slabe. În
Uniunea Europeană, spre exemplu, au puțină și foarte
puțină încredere 49,2 la sută dintre români. Respectiv,
47,8 la sută dintre respondenți afirmă că au încredere
în UE. În Parlamentul European și Comisia Europeană
nu au încredere 51,9 la sută, respectiv, 52,5 la sută
dintre români.

În ceea ce privește instituțiile din țară, primele trei
care se bucură de cel mai mare capital de încredere
sunt Armata (64,1 la sută), Biserica (54,5 la sută) și
Jandarmeria (43,5 la sută).
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CABINET AVOCATURĂ cu sediul în BUCUREȘTI reprezentat de
AVOCAT ELENA DRĂGOI

cu experiență în avocatură de 35 de ani
OFERĂ SERVICII PERSOANELOR ROMÂNE DIN STRĂINĂTATE

• REPATRIERE          • SUCCESIUNE          • REVENDICĂRI IMOBILIARE          • DIVORȚURI
• ANULĂRI ȘI TRANSCRIERI DE ACTE (INCLUSIV DE STARE CIVILĂ)

Acordăm consultație juridică, asistare si reprezentare în fața instanțelor române de toate gradele și în fața altor organe
administrative din România în domeniul CIVIL (Dreptul Familiei, Succesiuni, Nulitate Acte, Revendicări, etc), 

PENAL, CONTENCIOUS ADMINISTRATIV, COMERCIAL. 
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Constantin Abăluță

ZBENGHIURI PE ZĂPADĂ
1. Cineva nu a primit un premiu
a privit pe fereastră zăpada așezată pe case
și și-a zis e mai frumoasă
ca orice premiu
și-n sufletul lui s-a făcut lumină
și zilele au început să curgă înapoi spre copilărie
săniile și cîinii lătrînd și puștiul
își îndesa în gură zăpadă și-o sugea îndelung
pînă se îneca scotea limba roșie
la toți oamenii pe care-i întîlnea
ce premiu mai mare decît să fii copil
și să sugi zăpadă dinții
calzi și reci totodată
cerul gri cu spărturi de soare
și timpul vacant în jurul tău fluturînd
2. E un premiu că mai trăiesc
același doctor mi-a făcut și rău și bine
cineva a însemnat zăpada de pe casa mea
cu zbenghiuri neștiute
nu am ferestre nu am uși la-ndemînă
să spună mai mult de-atît
voi muri ca oricare alt muritor
asaltat de nămeți
zbenghiurile din zăpada albă
fac diferența dintre oameni
3. Cineva e om inteligent
și va pricepe că gestul acesta iernatic
nu va rămîne fără urmări
că toate se așază într-o viață de om
ca ușile și ferestrele într-o casă
că aiureala cu decrete regulamente cutume
e craterul morții lente care ni s-a dat ca popor
odată cu limba moștenind zbenghiul neașezării în veci
stranii zile trăim
ca o văpaie înghețată
ca inteligența surmenată a crabului
care aleargă în toate direcțiile
și iese la liman doar în clipa morții
4. Ce loc ferit de milă și principii
n-ai unde să pui uși și ferestre
nici unde să înalți o scară pînă la cer
aici păsări nu bat din aripi
pendulele au amuțit
miros de creier ars
de șablon sfărîmat
cenușă și umbră e partea ta pe-acest țărm
cînd o să mori va fi zăpadă mare
și-ntr-un colț undeva
un zbenghi negru de crab
5. Cînd voi muri doar ușile și ferestrele
mă vor conduce pe ultimul drum
și poate zgomotele și tăcerile venite
din munți și din văi
casa în care-am locuit va rămîne
ca scheletul unei corăbii eșuate
lucrurile dintr-însa fi-vor subtilizate de cei sărmani
abia de vor rămîne cîteva urme
poate hîrdăul cu cactus
vreun scaun de lemn
vreo minge de ping-pong
tăblița mea din clasa întîi
cu timpul fire de iarbă vor răsări
din pervazuri și praguri de lemn
zgomote și tăceri vor veni cînd și cînd
de pe creste de munți și din văi
fluierînd prin golurile de uși și ferestre iar iarna
vîntul va așterne zăpadă prin odăi
zbenghiuri de păsări se vor întipări acolo
prezența omului nu-i necesară
istoria lui e o colecție de crime minciuni greșeli
urmate de rugi de iertare de false căințe retractări erate
doar zbenghiuri de păsări pe zăpada pînă-n zare
merită cu-adevărat pămîntul
— 15-18 ianuarie 2019

Ștefan Stoenescu
Poemul de mai sus, primit prin amabilitatea poetului sibian
Dan Dănilă, stabilit în Germania, a fost compus de poetul
Constantin Abăluță în reacție la o întâmplare recentă prin
care activitatea sa de o viață dedicată Poeziei a fost (pen-
tru scurt timp însă) încununată cu premiul Mihai Eminescu
pe anul 2018 (în urma votului majoritar primit din partea
juriului condus de criticul și istoricul literar Nicolae
Manolescu, Președintele Uniunii Scriitorilor din România),
premiu instituit și decernat anual de către Primăria orașului
Botoșani, pe 15 ianuarie, ziua de naștere a marelui poet
național, zi în care se sărbătorește întreaga cultură
română. Autorul însă, din varii și temeinice motive (vârsta
înaintată și starea sănătății sale), la care trebuie adăugate
circumstanțe exterioare precum distanța mare dintre
București și Botoșani sau iarna grea dezlănțuită) nu a
reușit, pur și simplu, să facă deplasarea la 14-15 ianuarie
2019 până la locul unde an de an s-a desfășurat festivi-
tatea de premiere. Conform unui regulament al Consiliului
Local Botoșani, atunci când premiatul nu poate sosi la fața
locului, premiul se atribuie automat celui de al doilea clasat
în ordinea voturilor juriului. „Unde-i lege, nu-i tocmeală!”
Mare păcat că nu s-a găsit o soluție mai conformă cu
circumstanțele!
Revenind la poemul lui Constantin Abăluță, cu al său sum-
bru final galactic, în cheie postmodernă, izvorât din amarul
unei experiențe coșmarești, descoperim că într-un mod
similar, anticipând disoluția finală a sistemului solar, se
situează poemul intitulat "Toward Which" cu sensul ad-
umbrit: „Spre-acel” (inefabil transcendental) -- încastrat
într-un roman, publicat în 1940, You Can't Go Home Again
-- cumva din aceiași clasă, dar în cheie abstractă, catego-
rial-modernistă, rămas printre manuscrisele
excepționalului prozator american, Thomas Wolfe (1900-
1938), cunoscut publicului românesc prin romanul, Look
Homeward, Angel (1929) în transpunerea inspirată a lui
Marcel Pop-Corniș.
Dar iată, pentru amatorii de comparativism, textul poemului
apărut în romanul amintit, din 1940: Something has spoken
to me in the night,/ Burning the tapers of the waning year;/
Something has spoken in the night,/ And told me I shall
die, I know not where.// Saying:/ "To lose the earth you
know, for greater knowing;/ To lose the life you have, for
greater life;/ To leave the friends you loved, for greater lov-
ing;/ To find a land more kind than home, more large than
earth--// "--Whereon the pillars of this earth are founded,/
Toward which the conscience of the world is tending--/ A
wind is rising, and the rivers flow."

Constantin Abăluță

SMUDGY GLYPHS ON FRESH SNOW
1. Someone has not received an award
he looked out of the window at the snow-laden rooftops
and said to himself that it looked nicer
than any award
and light suffused his soul
days started running back to his childhood
sledges and barking dogs and the youngster
busily filling his mouth with snow
until he choked and stuck out his scarlet tongue
at all the passers-by
name a greater award than being a child
sucking snow with your teeth
that feel warm and icy cold
sunshine randomly breaking through the somber sky
and the empty time fluttering all around you
2. That i am still alive is in itself an award
the same physician made things both worse and better
someone has left incomprehensible smudges
in the snow heaped on the roof of my house
there are no windowpanes or door fronts nearby
to spell this out more explicitly
i shall die like any other mortal
besieged by snow drifts

with swishing curlicues traceable in the newly fallen snow
to mark distinctions among people
3. Someone will be smart enough
to eventually comprehend that this wintry move
cannot be without consequences
that all things in a lifetime settle into a pattern
like the doors and windows in a house
that the whole chaos of decrees rulings and custom
is the crater of the sluggish death bestowed on our people
who along with the language has inherited the smudge of
unsettledness
strange are the times we live in
like a firestorm frozen all over
displaying the burnt-out  intelligence of a crab
that dashes haphazardly
and comes ashore only when it dies
4. What a sheltered place this is with no pity and princi-
ples
too little room to accommodate doors and windows
nor even a spot to start building a ladder to heaven
here the birds wouldn't flutter their wings
the parlor clocks have long become silent
there's a smell of burnt brains
of a smashed template
ashes and shade are your portion on this shore
at the time of your death everything will be snowbound
and in a corner somewhere
a dark smudge of a crab
5. When i am dead only the doors and the windows
will accompany me down my last journey
and perhaps the noises and the silences too coming from
the mountains and the valleys
the house in which i have lived will stand
like the frame of a shipwrecked sailing boat
the remaining movables will be flushed out by the desti-
tute
maybe some traces will somehow survive
as for instance the huge pot with its cactus
or some wooden chair
or some table-tennis ball
my slate tablet i used in the first grade
with the passage of time leaves of grass will grow
from the wooden window sills and thresholds
noises and silences will prevail from time to time
originating from mountain summits and valleys
whizz through the doors without panels and the window-
less frames
the winter blizzard will shove snow into the rooms
birds' smudges will stick to it around the house
the human presence will no longer be needed
its history is a collection of crimes lies trespasses followed
by pleadings
for forgiveness false repentance statements recantations
errata
only birds' smudgy glyphs on fresh snow as far as the hori-
zon
is what the earth has deserved to own

Translated from the Romanian by Heathrow O'Hare
-- January 21-22, 2019

Ion Țiriac, Ilie Năstase 
și Simona halep, dați în

judecată de bNR. 
Reacția dură a lui „Nasty”: 

“Domnul Isărescu așa conduce banca,
e ca și afacerea de la mama lui”

Ilie Năstase, Ion Țiriac și Simona Halep au fost dați
în judecată de către Mugur Isărescu, guvernatorul
BNR, după ce au făcut o petiție pentru repunerea in
circuitul intern și internațional al Arenelor de Tenis
„Progresul”.
Ilie Năstase a dezvăluit că Isărescu le cere un milion
de euro celor trei. Primul lider mondial din istoria
tenisului l-a criticat în termeni duri pe guvernatorul
BNR, anunță prosport.ro.
„Domnul Isărescu așa conduce banca, e ca și afac-
erea de la mama lui, de la Drăgășani, ne-a dat în
judecată și ne cere un milion de euro – mie, lui Țiriac
și lui Halep, că am îndrăznit să îi cerem stadionul. Că
noi vrem să-l vindem, ca el, sau să facem hoteluri pe
acolo… Nu vrem să jucăm tenis”, a spus Năstase la
Telekom Sport.
„Eu cu domnul Țiriac mai avem puțin de trăit, dar
sper ca ceilalți care rămân, Halep sau ce mai rămâne
în urma noastră, o să se bată până o să câștige drep-
tul să joace acolo”, a mai spus Năstase.
La începutul lunii octombrie 2018, Țiriac a depus o
petiție semnată de mai multe personalități din sportul
românesc – Ilie Năstase, Virginia Ruzici, Andrei Pavel,
Simona Halep sau Horia Tecău. În petiție, Ion Țiriac
solicită ca Arenele BNR să fie puse din nou în uz
pentru a putea organiza turneul de tenis.
A existat inclusiv o audiere la comisia Senatului, dar
și întâlniri între Ion Țiriac și Simona Halep cu premierul
de la acea vreme, Mihai Tudose, însă lucrurile nu au
depășit acest nivel.
BNR și-a manifestat intenția de a rezolva situația, s-
a propus chiar ca Arenele să treacă în subordinea
Primăriei Capitalei, numai că totul a rămas la nivel
declarativ. La finalul anului trecut, Țiriac, Ilie Năstase
și Simona Halep, alături de alte nume din tenisul
românes, au dat in judecata BNR, cerând reincluderea
Arenelor BNR în circuitul sportiv.
Cazul a fost soluționat de Tribunalul București, care
a respins cererea ca fiind „lipsite de interes” și cel în
privinta daunelor morale ca fiind nefondat.

www.activenews.ro

Apropiat al lui Traian băsescu
şi Elenei Udrea, 

despre planurile lui Isărescu 
Politologul Gelu Vişan
precizează că, după
cea mai mare creştere
economică înregistrată
de România, care e şi
cea mai mare din Eu-
ropa, mai sunt de apli-
cat câteva măsuri eco-
nomice.

În 2016, potrivit lui Gelu Vişan, Guvernul PSD a decis
să meargă pe modelul economic Krugman-Stiglitz.
Atunci, el spunea, neştiind cine sunt economiştii care
au lucrat la acest program, că unicul risc este acela
de a „prăji” economia, „fenomen care se întâmplă o
dată cu creşterea economică bazată pe dezvoltare –
atenţie, nu pe consum, ci pe dezvoltare”.
„Ulterior, am aflat, pe unii dintre domniile lor îi
cunoșteam, care sunt experții economiști care lu crea -
ză, inclusiv acum, la Programul Economic. Experți
recunoscuți în România, dar și pe plan internațional.
Personal, nu mai am temerea “prăjirii” economiei,
dacă programul este respectat de Guvern cu sfințenie,
mai ales în perioada următoare, prin stabilirea unui
raport optim între consum și dezvoltare, și mai ales
prin introducerea pârghiilor economice pentru ca și
creșterea economică să se resimtă în țară, nu să fie
furată de multinaționale”, a scris Vişan.
„După cea mai mare creştere economică din Europa,
care transformă România într-un fel de „tigru al Eu-
ropei”, mai sunt de aplicat câteva măsuri economice,
cele mai importante fiind legate de dezvoltare şi de
limitarea scurgerii banilor în exterior.”
Potrivit lui Vişan, mult contestata Ordonanţă 114
revitalizează domeniul construcţiilor, încurajează cap-
italul autohton şi limitează scurgerea banilor către ex-
terior, atât cât se poate.
Isărescu, acuzat grav
În asemenea condiţii, era firesc ca Germania, Austria,
Olanda, băncile, multinaţionalele să „explodeze”,
fiindcă au fost împiedicate „să fure” peste 15-20 de
miliarde de euro anual din România.
„Acesta este momentul actual, iar pe omul lor de
bază, cel cu ajutorul căruia au subjugat economic și
financiar România până acum, Mugur Isărescu, toc-
mai l-ați auzit”, a spus Vişan, referindu-se la ieşirea
furtunoasă a Guvernatorului Băncii Naţionale.
Vişan spune că Isărescu „a tunat la ordin” pentru că
atât el, cât şi o serie de politicieni, doresc cu toată
fiinţa lor ca programul economic să se oprească. În
caz contrar, adică dacă România va reuşi, ţara noastră
va fi aproape de cel mai mare succes al său şi va
arăta că vremea Şcolii de la Chicago, principalul in-
strument de subjugare a ţărilor în curs de modern-
izare, a apus.

„Iar de aici până la aplicarea pe scară largă a acestui
tip de program economic, SUA oricum aplicându-l,
nu mai este decât un pas. De asta le este frică și
acționează ca Isărescu și ca Iohannis: turbați. Tot in
această cheie trebuie citită și blocarea de către Io-
hannis a celor două ministere: încercarea de a bloca
dezvoltarea”, a subliniat Vişan.

www.gazetadeinformatii.ro

Încrederea românilor în NATO
a scăzut sub 50% 

Peste 46 la sută dintre români nu au încredere în
NATO, se arată într-un sondaj realizat recent de IN-
SCOP.
BUCUREȘTI, 14 feb – Sputnik. Aproape jumătate
dintre români nu au încredere în NATO, arată datele
unui sondaj efectuat recent de INSCOP. Astfel, potrivit
studiului, peste 46,4 la sută dintre români au puțină
sau foarte puțină încredere în Alianța Nord-Atlantică.
O jumătate dintre români nu au încredere sau sunt
indiferenți față de NATO și UE
Pe de altă parte, 49,2 la sută dintre respondenți afirmă
că au foarte multă sau multă încredere în această
organizație. Din toate structurile internaționale prezen-
tate în sondaj, NATO este cea mai bine cotată. 
Structurile europene au rezultate ceva mai slabe. În
Uniunea Europeană, spre exemplu, au puțină și foarte
puțină încredere 49,2 la sută dintre români. Respectiv,
47,8 la sută dintre respondenți afirmă că au încredere
în UE. În Parlamentul European și Comisia Europeană
nu au încredere 51,9 la sută, respectiv, 52,5 la sută
dintre români.

În ceea ce privește instituțiile din țară, primele trei
care se bucură de cel mai mare capital de încredere
sunt Armata (64,1 la sută), Biserica (54,5 la sută) și
Jandarmeria (43,5 la sută).

www.activenews.ro
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1 MARTIE {i m<r}i{orul
românesc

Folclorul românesc s-a dezvoltat la confluența
a două mari regiuni ale civilizatiei europene:

vestul  și  sudul  Europei.  De-a  lungul  secolelor,
românii și-au cristalizat propria lor cultură. Această
cultură reprezintă nevoia de comunicare a omului
cu natura și a omului cu alti oameni. Spiritualitatea
românească a fost în perfectă armonie cu poziția
geografică a țării noastre si cu practicile populare
ale  românilor.  Cultura  românească  prezervă  cu
grijă memoria strămoșilor, astfel că printre cele
patru  mituri  importante  ale  românilor  îl  vom
întâlni,  alături  de  „Miorita”,  și  pe  cel  al  „Babei
Dochia”, ultimul fiind în strânsă legătura cu data
de 1 Martie si cu mărțișorul.
Românii  sărbătoresc  venirea  primăverii  într-un
mod unic, la începutul lunii martie.
1 Martie este în calendarul ortodox Ziua Evdochiei,
o  femeie martir,  numită  si  Dochia.  Sărbătoarea
este de fapt apriori timpurilor creștine, iar Dochia
este un personaj păgân.
Tradiția  mărțișorului  este  o  moștenire  de  la
strămoșii. Cuvântul „mărțișor” are origini  latine
si este numele popular al lunii martie.
Acest străvechi obicei al primăverii este specific
poporului român si își are originea în credințele
și  practicile  agrare.  Sărbătoarea  lui  are  loc  în
prima zi a lui martie, considerată ca prima lună a
primă ve rii.  la  Roma,  începutul  Anului  Nou  se
săr bă to rea  la  1 martie,  luna  care  purta  numele
zeului Marte, ocrotitor al câmpului și al turmelor,
zeu care personifică renașterea naturii.
la  vechii  traci  aceleași  atribute  le  avea  zeul
Marsyas Silen, considerat inventatorul fluierului,
cultul  său  fiind  legat  de  glia  maternă  si  de
vegetație.  lui  îi  erau  consacrate  sărbătorile
primăverii, ale florilor și fecundității naturii.
în multe săpături arheologice din România s-au
găsit mărțișoare cu o vechime mai mare de opt
mii  de  ani.  Sub  forma  unor  mici  pietre  de  râu
vopsite în alb si rosu, ele erau înșirate pe ață si
se  purtau  la  gât.  Culoarea  roșie,  dată  de  foc,
sânge și soare, era atribuită vieții, deci femeii. în
schimb, culoarea albă,  conferită de  limpezimea
apelor, de albul norilor era specifică înțelepciunii
bărbatului. De altfel, șnurul mărțișorului exprimă
împletirea inseparabilă a celor două principii ca
o permanentă mișcare a materiei. 

El  semnifică  schimbul  de  forțe  vitale  care  dau
naștere viului, necurmatul ciclu al naturii. Culorile
alb  si  rosu  au  rămas  până  în  zilele  noastre  ca
simbol al sexelor, ele  fiind  regăsite și  la bradul
de nuntă și la înmormântare.
Când  venea  primăvara,  oamenii  obișnuiau  să
lege de copaci funii albe și roșii, cu scopul de a
alunga duhurile rele. Această măsură de precauție
era luată pentru a preîntâmpina orice fel de posibil
dezastru care s-ar  fi putut abate asupra  florilor
copacilor și i-ar fi putut împiedica să rodească.
la originile mărțișorului a stat o monedă de aur
la  care  se  atașa o  sfoară  făcută  din  două părți
răsucite,  una  roșie  și  alta  albă,  pe  care  copiii
obișnuiau  să  o  poarte  la  gât.  Exista  credința,
conform  căreia,  această  amuletă  aducea  noroc
și fericire. Fetele purtau mărțișorul până când în-
floreau copacii, moment în care legau mărțișorul
de trunchiul unui copac iar cu moneda își cumpărau
brânză pentru a avea o față albă și frumoasă tot
anul.
Dupa un  timp, mărgele  frumos colorate au  luat
locul monedei. în unele părți ale țării, mărțișorul
este purtat la încheietura mâinii, toată luna martie.
Apoi, înainte de răsăritul soarelui, fetele îl înnoadă
de trunchiul unui copac sau îl pun într-un arbust
de  trandafiri,  cu convingerea că  toate dorințele
lor se vor împlini.
Simbolul  șnurului  realizat  din  cele  două  părți
răsucite, una albă și cealaltă roșie, a fost inițial
folosit  de  daci,  înainte  de  a  veni  romanii  să-i
cucerească.  Pe  acea  vreme  șnurul  era  alcătuit
din alte două culori: alb și negru. Culoarea neagră
reprezenta  lâna  neagră  dată  de  Baba  Dochia
nurorii sale și simboliza întunericul iernii. Partea
albă simboliza lumina primăverii. lâna s-a schim-
bat, conform legendei, din negru în alb prin sac-
rificiul  fetei. Din această cauză partea roșie din
mărțișor reprezintă sângele și sacrificiul. în final,
primăvara și mărțișorul vor fi mai puternici decât
întunericul, cu ajutorul lui Isus Cristos.
în  zilele  noastre,  mărțișorul  este  un  simbol  al
primăverii  care  va  să  vină,  iar  realizarea  lui  a
devenit o adevarată operă de artă. 

Oamenii  oferă  cu  multă  plăcere  de  1  Martie
mărțișoare celor pe care  îi  iubesc, ca simbol al
admirației lor, ca respect și stimă speciala pentru
doamne și domnișoare.
Astăzi, dăruirea unui mărțișor unei persoane de
sex feminin este un prilej de bucurie.
șnurul este însoțit de mici cadouri – obiecte dec-
orative: flori, animăluțe sau reprezentativul ghiocel.
De multe  ori  aceste  obiecte  transmit  un mesaj
sau  urmăresc  să  dea  gestului  o  anumită
semnificație.

*   *   *

DE MĂRȚIȘOR
Chiar de-i mic, neînsemnat,
Și de snur stă agățat,
El vestește-n toată țara
Că sosește primăvara
Martie e, așadar,
Prima lună-n calendar
Care-anunță toată țara
C-a sosit iar primăvara!
Și din prima zi, se știe,
E-un motiv de bucurie:
Mărțișoarele apar
Mici minuni aduse-n dar.
Prinse-n șnurul împletit
Sunt gata de oferit.
Bucurie si noroc
Aduc tuturor, pe loc.

Mărțișorul prins în piept
Mărțișorul prins în piept,
Și dăruit de când e firea,
Să-ți ocrotească gândul drept
Și rostul casei și iubirea.
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La 24 februarie, in ziua când Biserica Ortodoxă sar-
batoreste Aflarea capului Sf. Ioan Botezatorul, spiri-
tualitatea populara consemneaza ziua lui Dragobete,
zeu al tineretii in Panteonul autohton, patron al
dragostei si al bunei dispozitii.
Dragobete era ziua cand fetele si baietii se imbracau
in haine de sarbatoare si, daca timpul era frumos,
porneau in grupuri prin lunci si paduri, cantand si cau-
tand primele flori de primavara. Fetele strangeau in
aceasta zi ghiocei, viorele si tamaioase, pe care le
puneau la icoane, pentru a le pastra pana la
Sanziene, cand le aruncau in apele curgatoare. 
Daca, intamplator, se nimerea sa gaseasca si fragi
infloriti, florile acestora erau adunate in buchete ce
se puneau, mai apoi, in lautoarea fetelor, in timp ce
se rosteau cuvintele: "Floride fraga/Din luna lui
Faur/La toata lumea sa fiu draga / Uraciunile sa le
desparti".
In dimineata zilei de Dragobete fetele si femeile
tinere strangeau zapada proaspata, o topeau si se
spalau cu apa astfel obtinuta pe cap, crezand ca vor
avea parul si tenul placute admiratorilor.
De obicei, tinerii, fete si baieti, se adunau mai multi
la o casa, pentru a-si "face de Dragobete", fiind con-
vinsi ca, in felul acesta, vor fi indragostiti intregul an,
pana la viitorul Dragobete. Aceasta intalnire se trans-
forma, adesea, intr-o adevarata petrecere, cu man-
care si bautura. De multe ori baietii mergeau in satele
vecine, chiuind si cantand peste dealuri, pentru a par-
ticipa acolo la sarbatoarea Dragobetelui.

Dragobetele trebuia tinut cu orice pret: Daca nu se
facea cumva Dragobetele, se credea ca tinerii nu se
vor indragosti in anul care urma. In plus, un semn rau
era daca o fata sau un baiat nu intalneau la Dragob-
ete macar un reprezentant al sexului opus, opinia
generala fiind ca, tot anul, respectivii nu vor mai fi iu-
biti, iar daca o fata iesea impreuna cu un baiat si nu
se sarutau se credea despre ei ca nu se vor mai iubi
in acel an. 
Dragobete - sărbătorit în ziua împerecherii păsărilor
El este sarbatorit in ziua imperecherii pasarilor care
se strang in stoluri, ciripesc si incep sa-si constru-
iasca cuiburile. Pasarile neimperecheate in aceasta
zi ramaneau stinghere si fara pui pana la Dragobetele
din anul viitor. Asemanator pasarilor, fetele si baietii
trebuiau sa se intalneasca pentru a fi indragostiti pe
parcursul intregului an. Pretutindeni se auzea zicala:
"Dragobetele saruta fetele!"
Dragobete identificat cu Năvalnicul
Dragostea curata a tinerilor, asociata de romani cu
ciripitul si imperecherea pasarilor de padure, este
pusa sub protectia unei indragite reprezentari mitice,
Dragobetele. El este identificat si cu o alta
reprezentare mitica a Panteonului romanesc, Naval-
nicul, fecior frumos care ia mintile fetelor si nevestelor
tinere, motiv pentru care a fost metamorfozat de
Maica Domnului in planta de dragoste care ii poarta
numele (o specie de feriga).
Etimologia cuvântului Dragobete
Una din ipoteze este ca Dragobete ar putea proveni
din slava veche: dragu biti - a fi drag. 

O alta ipoteza spune ca numele provine din cuvintele
dacice trago - tap si bete - picioare (pedes, in latina).
Pierzandu-se limba daca, trago a devenit drago, iar
pede - bete (cum se numesc cingatoriile inguste, fasi-
ile tesute). Tapul simbolizeaza puterea de procreare,
forta vitala, fecunditatea.

Valentine's day şi Dragobete
de Doina Bunescu

Valentine's day... sărbătoare
pentru cel îndrăgostit
nu te superi că ai frate
Dragobetele iubit
primul îl visează fiica
a făcut un pas spre vest
şi pe-al doilea bunica
totul e poveste-n rest
dar făcând un echilibru
nu rămânem închistaţi
hai să facem armistiţiu
nu ne vrem nici invadaţi
şi cu zâmbetul pe buze
noi serbăm de două ori
tot ce e frumos în lume
şi-adunăm în braţe flori!

Dragobetele
s~rb~toarea iubirii la români
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Testamentul lui 
{tefan cel Mare [i Sfânt

“Când a fost să moară {tefan”
Până in ultima zi a domniei si a vietii sale, Stefan a
tinut sabia in mână. Grigore Ureche spune că Stefan
cel Mare a murit intr-o zi de Marti, la 2 Iulie 1504, in
scaunul său domnesc de la Suceava, după ce a
domnit 47 de ani, două luni si trei săptămâni si a
inăltat 44 de mânăstiri si biserici in toată Moldova,
incât pe vremea aceea un duh Crestinesc de sfintenie
plutea peste tot pământul cel binecuvântat al Moldovei.
Pentru faptele sale crestinesti, Dumnezeu Tatăl cu
mare semn l-a insemnat, căci ca unui adevărat sfânt,
lui mai dinainte i s-a arătat ziua si ceasul mortii. Intr-
o dimineată  senină, in a doua zi a lunii lui Cuptor, pe
când se ingina ziua cu noaptea, Stefan chema iarăsi
lângă patul său pe sotia sa, doamna Voichita, pe
Bogdan, domnul cel nou, pe mitropoliti si pe vlădici,
pe boieri si pe curteni.
Bolnavul se ridică singur de pe pat si porni incet spre
tronul domnesc, care era alături. Isi puse singur
coroa na pe cap, prinse sceptrul in mână ca in vre -
mu rile lui de mărire si, asezându-se in scaunul
domnesc, ridică ochii săi albastri inlăcrimati si grăi:        
- Bucurati-vă ! Iată ingerul Domnului si Dumnezeului

meu m-a vestit că peste trei ceasuri trebuie să vă
părăsesc! M-am urcat iarasi pe scaunul Domniei,
ca să vă dau binecuvântarea pentru despărtire !Si
pentru că toti incepură să plângă, Stefan le zise:

- Nu plângeti. Mergeti si vestiti  poporul că toate
durerile mi-au trecut. Peste trei ceasuri nu voi mai
fi intre ai mei. Nu plingeti. Dumnezeu Tatăl  să vă
aibă in sfânta Sa pază !

Lacrimi fierbinti curgeau din ochii tuturor, iar el zâmbea
fericit si fata lui strălucea ca soarele. După trei cea -
suri, cel care fusese fala Moldovei, scutul si nădejdea
crestinătătii inchise  ochii linistit si impăcat. Buciumasul
primi semn să sune din bucium ca să vestească  po -
po rul că prorocirea Sfântului Voievod s-a implinit in-
tocmai. Incepu să bată iarasi clopotul cel mare de la
Sfânta Mitropolie. Iar după el incepură să plângă in
glasuri de aramă mii si mii de clopote de la toate bis-
ericile si doliu greu se intinse de la munte până la
mare. In toate mânăstirile se tinură priveghiuri si se
citiră rugăciunile prohodului.          
Zilele se strecurară in jale multă si in răsunătorul bocet
al clopotelor. Pe urmă se intinse alaiul mare de preoti,
de osteni, de boieri si de popor. Si Vodă, investmintat
ca in vremile măririi, cu coroana pe cap, cu sabia si
buzduganul alături, fu ridicat pe năsălie de boierii mari;
clerul isi inăltă glasul si porniră. Muzicile ostăsesti
prinseră  a suna, si când iesi alaiul din cetate se
umplură câmpiile de multime. Călăretii isi duceau in
pas caii, iar armele, care alte dăti se inăl taseră cu fală,
acum erau indreptate spre pământ in care si voievodul
lor cobora. Merseră multă vreme prin arsita lui iulie de
la Suceava spre Putna. Si a fost o adâncă zguduire in
inimi când corpul marelui Stefan fu coborit in bolta de
piatră. Si fu atât de sfâsietoare jalea, incât niciodatâ
până atunci si nici de atunci până astăzi pe pământul
Moldovei o durere ca aceea nu s-a mai pomenit.
Testamentul lui Stefan cel Mare
Ultimii ani de domnie ai lui Stefan cel Mare au fost
cei mai zbuciumati. Desi se aburca tot mai greu pe
cal, desi mânuia sabia cu ceva mai putină indemânare
ca-n anii cei tineri, viteazul voievod al Moldovei n-a
stiut ce-i odihna până-n ultimele zile ale vietii sale.
Rana de la picior, pe care o căpătase sub zidurile
Chiliei in 1462, incepu să-l chinuiască. Dar cel mai
mult il durea o altă rană, din suflet – Chilia si Cetatea
Alba care se aflau sub jug străin. Visa să le mai vadă
adăugate Moldovei, ca să poată muri impăcat. Mândria
lui Stafan cel Mare erau cetătile tării, pe care le-a
intărit sau au fost ridicate la indemnul lui.

Bătrinul domnitor voia ca tronul tării să rămâna pe
mâini sigure.
In tară era pace, dar Stefan simtea că pacea e
relativă. Tările vecine, dar si unii dintre boierii tării
asteptau să inchidă ochii voievodul, ca să-si dicteze
conditiile, să pună un domn pe care l-ar putea
manevra si inclina să le faca toate hatârurile. Când
simti că puterile il părăsesc de tot, Stefan a chemat
“tara” la ultimul lui sfat:
“Boieri dumneavoastră, v-am chemat să mă mărturisesc

inainte de moarte, să mă spovedesc tării. Rog să
mă iertati că am fost prea bun cu voi si prea crunt.
Am mostenit o tară de tărani si vă las o tară de
osteni. In Moldova, toată populatia care stia să tină
in mâini numai coarnele plugului, stie azi să tină in
mână si sabia.
Turcul ne-a dorit Moldova un pasalic al Imperiului
Otoman. Lesii (Polonezii) – un voievodat al Tării
Lesesti. Ungurii – un teritoriu al Tării Unguresti.
Tătarii – un loc de păsune pentru caii lor. Dar n-au
izbutit.          
Vă las o tară bine apărată. In cetatea noastră de la
Dunăre – Chilia, si de la Marea Neagra – Cetatea
Alba, sed acum ca un spin in coasta tării păgânii
cei fără de Dumnezeu. Imi pare rău de neputintele
pe care mi le-a adus bătrânetea, căci visul meu
era să vă las tara intreagă si nestirbită.     
Căci o tară, atâta timp cât isi va avea hotarele
stirbite, va sângera mereu.  Si acum nu sângerez
atât de rănile mele din bătăliile trecute, cât de
aceste două răni vii – Chilia si Cetatea Albă. Ca să
pot dormi linistit in mormântul meu, as vrea să-mi
jurati că nu veti uita niciodată de ele  si  atunci
când va sosi clipa prielnică, veti face tot posibilul
ca să le intoarceti Moldovei. 
Nu ni s-a furat două cetăti, ni s-a furat ceva mai
mult – Dunărea ne-a fost furată si Marea Neagră ni
s-a răpit. Moldova fără de mare e tară numai pe
jumătate.          
Multi ne-au vrut ingenuncheati. Multi ni s-au dorit
“eliberatori”. Turcii vroiau să ne elibereze de unguri,
ungurii – de Lesi (Polonezi), Lesii – de turci. Dar
toti urmăreau alte scopuri: cum să ne faca robi si
turcilor, dar si lor. Grea mi-a fost domnia. Timp de
47 de ani mă miram in fiecare zi că n-am murit.
Dusmanul m-a ingenuncheat numai de două ori: la
Chilia si la Valea Albă. El nu tintea moartea mea, el
tintea moartea Moldovei. Si când am avut noroc,
Moldova l-a avut.

Vă las o tară pe care mi-am dorit-o si v-ati dorit-o.
Si nu as vrea să inchid ochii fără să stiu pe cine ati
ales domn al tării in locul meu.  Nu doresc ca mor-
mântul meu să fie stropit cu sânge. Nu doresc să
se certe din cauza tronului tării părinti si copii, frati
si surori, nepoti si unchi. Vreau să mor impăcat. Vă
rog, boieri dumneavoastră, să faceti alegere si să-
l sprijiniti pe Bogdan-vodă, fiul meu si domnul
vostru.  

Stefan, cu mâinile tremurânde, isi scoase coroana
de pe crestetul incununat de plete cărunte si o aseză
pe fruntea lui Bogdan, care sta in genunchi inaintea
tronului.”

"Nu e o coroană de diamante, e o coroana de
spini, fiule. As vrea să-ti dau câteva sfaturi, de care
poti asculta, dar de care poti si să nu tii seama. M-
am temut să rostesc aceste cuvinte cu coroana pe
cap, să nu le luati drept poruncă. Acum, când mi-
am luat locul printre boieri, cred că le pot spune.
Trăim vremuri tulburi. Din toate părtile, fiare gata
de pradă se uită cu ochi pohticiosi către biata tară
a Moldovei. Eu si boierii si răzesii mei am făcut tot
ce mi-a stat in putintă si am apărat-o, pe unde cu
cuvântul, pe unde cu sabia, de dusmani. 
Iar dusmanii ei sunt mai ales vecinii ei, care vor să-
si mărească tările pe seama Moldovei. Care vor
tara Moldovei ca pe o simplă regiune a tărilor lor.
Si Lesii (Polonezii) jinduiesc să vă aibă birnici.  
Să vă facă pe cât se poate mai curând catolici. Ca
si ungurii, care visează mereu gurile Dunării. Si
tătarii nu s-ar da in laturi s-o prefacă intr-o păsune
pentru caii lor sirepi. Si cazacii care ajung până
aici cu gând să se bată cu păgânul pentru credintă,
dar se intorc inapoi cu turme si herghelii de-ale
moldovenilor. Si rusul care a inceput să se lătească
in toate părtile, dintr-o tară mică devenind o tară cu
intinderi mari, pe seama vecinilor. Si turcul care a
cuprins atâta lume.
Toti ne-ar vrea vasali si birnici. Si daca tu, fiule si
voi boieri dumneavoastră, veti vedea că nu puteti
tine tara, si-ti vedea că nu aveti incotro, să o
inchinati, dar să nu o inchinati oricui. 
Dacă vreti ca fiii si nepotii vostri să mai vorbeasca
limba noastră strămosească, să nu o inchinati
vecinilor – nici Lesilor (Polonezilor), nici ungurilor,
nici muscalilor (rusilor). Acestia, dacă vin, nu se mai
duc din tară si sub diferite pretexte au să vă treacă
la altă credintă si au să vă impună să le vorbiti
limba si jugul va va fi dublu. Vor găsi argumente că
sunteti unguri sau slavi, că graiurile lor sint mai
nobile. Si nu veti fi stăpâni, ci străini in tara voastră.
Si din toti – cel mai tare astăzi e turcul. As vrea să
vă stiu liberi.Dar dacă veti vedea că nu vă puteti
păstra libertatea si gura mea spune acum ceea ce
n-ar vrea să rostească niciodată, să vă inchinati
celui cu care m-am războit intotdeauna – turcului;
că acesta nu cumpără mosii in tara străină, nici
moschei nu zideste si nici altă limbă decât turca
turcul nu are dreptul să invete. Si fiind Turcia prea
departe de Moldova si peste ape, ea nu va dori
niciodată să se mute in Moldova, ca unele neamuri
de la nord care caută regiuni mai călduroase si
pământuri mai roditoare. Veti plăti birul umilitor până
veti găsi putere in voi să vă scuturati jugul nesuferit.
Si as dormi la locul meu de veci impăcat, dacă as
sti că mi-ati ascultat sfatul. Eu am ostenit. Si plec
să mă culc. Nu as vrea să dorm somn greu, insotit
de cosmaruri. As vrea să dorm in somnul cel de
veci impăcat. Asta e ultima rugăminte a celuia care
v-a fost mai mult decât un domn, v-a fost un părinte.”

"Democrat inseamnă cineva care vrea să inalte
poporul pe umerii săi, nu cineva care vrea să se
inalte el pe umerii poporului" - Nicolae Iorga. 
"Viciile sunt călăii care te omoară incet, ca o sabie
neascutită" - Nicolae Iorga.

moaraluigelu.blogspot.com
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Testamentul lui 
{tefan cel Mare [i Sfânt

“Când a fost să moară {tefan”
Până in ultima zi a domniei si a vietii sale, Stefan a
tinut sabia in mână. Grigore Ureche spune că Stefan
cel Mare a murit intr-o zi de Marti, la 2 Iulie 1504, in
scaunul său domnesc de la Suceava, după ce a
domnit 47 de ani, două luni si trei săptămâni si a
inăltat 44 de mânăstiri si biserici in toată Moldova,
incât pe vremea aceea un duh Crestinesc de sfintenie
plutea peste tot pământul cel binecuvântat al Moldovei.
Pentru faptele sale crestinesti, Dumnezeu Tatăl cu
mare semn l-a insemnat, căci ca unui adevărat sfânt,
lui mai dinainte i s-a arătat ziua si ceasul mortii. Intr-
o dimineată  senină, in a doua zi a lunii lui Cuptor, pe
când se ingina ziua cu noaptea, Stefan chema iarăsi
lângă patul său pe sotia sa, doamna Voichita, pe
Bogdan, domnul cel nou, pe mitropoliti si pe vlădici,
pe boieri si pe curteni.
Bolnavul se ridică singur de pe pat si porni incet spre
tronul domnesc, care era alături. Isi puse singur
coroa na pe cap, prinse sceptrul in mână ca in vre -
mu rile lui de mărire si, asezându-se in scaunul
domnesc, ridică ochii săi albastri inlăcrimati si grăi:        
- Bucurati-vă ! Iată ingerul Domnului si Dumnezeului

meu m-a vestit că peste trei ceasuri trebuie să vă
părăsesc! M-am urcat iarasi pe scaunul Domniei,
ca să vă dau binecuvântarea pentru despărtire !Si
pentru că toti incepură să plângă, Stefan le zise:

- Nu plângeti. Mergeti si vestiti  poporul că toate
durerile mi-au trecut. Peste trei ceasuri nu voi mai
fi intre ai mei. Nu plingeti. Dumnezeu Tatăl  să vă
aibă in sfânta Sa pază !

Lacrimi fierbinti curgeau din ochii tuturor, iar el zâmbea
fericit si fata lui strălucea ca soarele. După trei cea -
suri, cel care fusese fala Moldovei, scutul si nădejdea
crestinătătii inchise  ochii linistit si impăcat. Buciumasul
primi semn să sune din bucium ca să vestească  po -
po rul că prorocirea Sfântului Voievod s-a implinit in-
tocmai. Incepu să bată iarasi clopotul cel mare de la
Sfânta Mitropolie. Iar după el incepură să plângă in
glasuri de aramă mii si mii de clopote de la toate bis-
ericile si doliu greu se intinse de la munte până la
mare. In toate mânăstirile se tinură priveghiuri si se
citiră rugăciunile prohodului.          
Zilele se strecurară in jale multă si in răsunătorul bocet
al clopotelor. Pe urmă se intinse alaiul mare de preoti,
de osteni, de boieri si de popor. Si Vodă, investmintat
ca in vremile măririi, cu coroana pe cap, cu sabia si
buzduganul alături, fu ridicat pe năsălie de boierii mari;
clerul isi inăltă glasul si porniră. Muzicile ostăsesti
prinseră  a suna, si când iesi alaiul din cetate se
umplură câmpiile de multime. Călăretii isi duceau in
pas caii, iar armele, care alte dăti se inăl taseră cu fală,
acum erau indreptate spre pământ in care si voievodul
lor cobora. Merseră multă vreme prin arsita lui iulie de
la Suceava spre Putna. Si a fost o adâncă zguduire in
inimi când corpul marelui Stefan fu coborit in bolta de
piatră. Si fu atât de sfâsietoare jalea, incât niciodatâ
până atunci si nici de atunci până astăzi pe pământul
Moldovei o durere ca aceea nu s-a mai pomenit.
Testamentul lui Stefan cel Mare
Ultimii ani de domnie ai lui Stefan cel Mare au fost
cei mai zbuciumati. Desi se aburca tot mai greu pe
cal, desi mânuia sabia cu ceva mai putină indemânare
ca-n anii cei tineri, viteazul voievod al Moldovei n-a
stiut ce-i odihna până-n ultimele zile ale vietii sale.
Rana de la picior, pe care o căpătase sub zidurile
Chiliei in 1462, incepu să-l chinuiască. Dar cel mai
mult il durea o altă rană, din suflet – Chilia si Cetatea
Alba care se aflau sub jug străin. Visa să le mai vadă
adăugate Moldovei, ca să poată muri impăcat. Mândria
lui Stafan cel Mare erau cetătile tării, pe care le-a
intărit sau au fost ridicate la indemnul lui.

Bătrinul domnitor voia ca tronul tării să rămâna pe
mâini sigure.
In tară era pace, dar Stefan simtea că pacea e
relativă. Tările vecine, dar si unii dintre boierii tării
asteptau să inchidă ochii voievodul, ca să-si dicteze
conditiile, să pună un domn pe care l-ar putea
manevra si inclina să le faca toate hatârurile. Când
simti că puterile il părăsesc de tot, Stefan a chemat
“tara” la ultimul lui sfat:
“Boieri dumneavoastră, v-am chemat să mă mărturisesc

inainte de moarte, să mă spovedesc tării. Rog să
mă iertati că am fost prea bun cu voi si prea crunt.
Am mostenit o tară de tărani si vă las o tară de
osteni. In Moldova, toată populatia care stia să tină
in mâini numai coarnele plugului, stie azi să tină in
mână si sabia.
Turcul ne-a dorit Moldova un pasalic al Imperiului
Otoman. Lesii (Polonezii) – un voievodat al Tării
Lesesti. Ungurii – un teritoriu al Tării Unguresti.
Tătarii – un loc de păsune pentru caii lor. Dar n-au
izbutit.          
Vă las o tară bine apărată. In cetatea noastră de la
Dunăre – Chilia, si de la Marea Neagra – Cetatea
Alba, sed acum ca un spin in coasta tării păgânii
cei fără de Dumnezeu. Imi pare rău de neputintele
pe care mi le-a adus bătrânetea, căci visul meu
era să vă las tara intreagă si nestirbită.     
Căci o tară, atâta timp cât isi va avea hotarele
stirbite, va sângera mereu.  Si acum nu sângerez
atât de rănile mele din bătăliile trecute, cât de
aceste două răni vii – Chilia si Cetatea Albă. Ca să
pot dormi linistit in mormântul meu, as vrea să-mi
jurati că nu veti uita niciodată de ele  si  atunci
când va sosi clipa prielnică, veti face tot posibilul
ca să le intoarceti Moldovei. 
Nu ni s-a furat două cetăti, ni s-a furat ceva mai
mult – Dunărea ne-a fost furată si Marea Neagră ni
s-a răpit. Moldova fără de mare e tară numai pe
jumătate.          
Multi ne-au vrut ingenuncheati. Multi ni s-au dorit
“eliberatori”. Turcii vroiau să ne elibereze de unguri,
ungurii – de Lesi (Polonezi), Lesii – de turci. Dar
toti urmăreau alte scopuri: cum să ne faca robi si
turcilor, dar si lor. Grea mi-a fost domnia. Timp de
47 de ani mă miram in fiecare zi că n-am murit.
Dusmanul m-a ingenuncheat numai de două ori: la
Chilia si la Valea Albă. El nu tintea moartea mea, el
tintea moartea Moldovei. Si când am avut noroc,
Moldova l-a avut.

Vă las o tară pe care mi-am dorit-o si v-ati dorit-o.
Si nu as vrea să inchid ochii fără să stiu pe cine ati
ales domn al tării in locul meu.  Nu doresc ca mor-
mântul meu să fie stropit cu sânge. Nu doresc să
se certe din cauza tronului tării părinti si copii, frati
si surori, nepoti si unchi. Vreau să mor impăcat. Vă
rog, boieri dumneavoastră, să faceti alegere si să-
l sprijiniti pe Bogdan-vodă, fiul meu si domnul
vostru.  

Stefan, cu mâinile tremurânde, isi scoase coroana
de pe crestetul incununat de plete cărunte si o aseză
pe fruntea lui Bogdan, care sta in genunchi inaintea
tronului.”

"Nu e o coroană de diamante, e o coroana de
spini, fiule. As vrea să-ti dau câteva sfaturi, de care
poti asculta, dar de care poti si să nu tii seama. M-
am temut să rostesc aceste cuvinte cu coroana pe
cap, să nu le luati drept poruncă. Acum, când mi-
am luat locul printre boieri, cred că le pot spune.
Trăim vremuri tulburi. Din toate părtile, fiare gata
de pradă se uită cu ochi pohticiosi către biata tară
a Moldovei. Eu si boierii si răzesii mei am făcut tot
ce mi-a stat in putintă si am apărat-o, pe unde cu
cuvântul, pe unde cu sabia, de dusmani. 
Iar dusmanii ei sunt mai ales vecinii ei, care vor să-
si mărească tările pe seama Moldovei. Care vor
tara Moldovei ca pe o simplă regiune a tărilor lor.
Si Lesii (Polonezii) jinduiesc să vă aibă birnici.  
Să vă facă pe cât se poate mai curând catolici. Ca
si ungurii, care visează mereu gurile Dunării. Si
tătarii nu s-ar da in laturi s-o prefacă intr-o păsune
pentru caii lor sirepi. Si cazacii care ajung până
aici cu gând să se bată cu păgânul pentru credintă,
dar se intorc inapoi cu turme si herghelii de-ale
moldovenilor. Si rusul care a inceput să se lătească
in toate părtile, dintr-o tară mică devenind o tară cu
intinderi mari, pe seama vecinilor. Si turcul care a
cuprins atâta lume.
Toti ne-ar vrea vasali si birnici. Si daca tu, fiule si
voi boieri dumneavoastră, veti vedea că nu puteti
tine tara, si-ti vedea că nu aveti incotro, să o
inchinati, dar să nu o inchinati oricui. 
Dacă vreti ca fiii si nepotii vostri să mai vorbeasca
limba noastră strămosească, să nu o inchinati
vecinilor – nici Lesilor (Polonezilor), nici ungurilor,
nici muscalilor (rusilor). Acestia, dacă vin, nu se mai
duc din tară si sub diferite pretexte au să vă treacă
la altă credintă si au să vă impună să le vorbiti
limba si jugul va va fi dublu. Vor găsi argumente că
sunteti unguri sau slavi, că graiurile lor sint mai
nobile. Si nu veti fi stăpâni, ci străini in tara voastră.
Si din toti – cel mai tare astăzi e turcul. As vrea să
vă stiu liberi.Dar dacă veti vedea că nu vă puteti
păstra libertatea si gura mea spune acum ceea ce
n-ar vrea să rostească niciodată, să vă inchinati
celui cu care m-am războit intotdeauna – turcului;
că acesta nu cumpără mosii in tara străină, nici
moschei nu zideste si nici altă limbă decât turca
turcul nu are dreptul să invete. Si fiind Turcia prea
departe de Moldova si peste ape, ea nu va dori
niciodată să se mute in Moldova, ca unele neamuri
de la nord care caută regiuni mai călduroase si
pământuri mai roditoare. Veti plăti birul umilitor până
veti găsi putere in voi să vă scuturati jugul nesuferit.
Si as dormi la locul meu de veci impăcat, dacă as
sti că mi-ati ascultat sfatul. Eu am ostenit. Si plec
să mă culc. Nu as vrea să dorm somn greu, insotit
de cosmaruri. As vrea să dorm in somnul cel de
veci impăcat. Asta e ultima rugăminte a celuia care
v-a fost mai mult decât un domn, v-a fost un părinte.”

"Democrat inseamnă cineva care vrea să inalte
poporul pe umerii săi, nu cineva care vrea să se
inalte el pe umerii poporului" - Nicolae Iorga. 
"Viciile sunt călăii care te omoară incet, ca o sabie
neascutită" - Nicolae Iorga.

moaraluigelu.blogspot.com

Experimente şi teorii şocante
care arată că “realitatea”

noastră este, de fapt, o iluzie

Ca specie, rasa umană a evoluat până la punctul în
care ne punem întrebări fundamentale care să ne
ajute la înțelegerea existenței noastre. O astfel de în-
trebare este: “Care este natura realității?” Adevărul
este acesta: realitatea se află doar în creierul vostru.
Este un concept greu de înțeles, însă luaţi în
considerare acest lucru: nu există culori, sunete sau
mirosuri reale în exterior. Dar, ce se află în afara
noastră?
Culoarea este formată din unde electromagnetice,
iar culoarea pe care o vedem depinde de lungimea
acestor unde. Sunetul este un strat de aer comprimat,
iar mirosul este o moleculă de aer. Creierul nostru le
interpretează pe toate acestea drept culoare, sunet
și miros. Aşadar, realitatea voastră este dată de
miliarde de neuroni care formează o imagine bogată
și multicoloră.
Am construit propria noastră natură a realității prin
experiențe repetate pe care le clasificăm. De exemplu,
știm că lucrul pe care mergem este trotuarul; acest
lucru se datorează faptului că am întâlnit pavajele de
foarte multe ori în viaţa noastră. Ştim de copaci că
au trunchiul de culoare maro, şi asta pentru că aşa a
fost creierul nostru învăţat de mulţi ani. Acesta este
modelul nostru intern de realitate, care ne permite să
navigăm prin viață, înțelegând ceea ce vedem, auzind,
mirosind și atingând.
Dar simțurile noastre ne pot înșela? Știm că animalele
nu au aceeași realitate ca noi, oamenii. Liliecii, de
exemplu, folosesc sunetul pentru a zbura. Câinii au
simțul mirosului foarte bun, dar au o vedere mai
slabă decât noi. Aşadar, care este natura realității?
Există unii oameni de știință care cred că ea este
doar o iluzie. Iată însă care sunt cele 4 teorii şi ex-
perimente cu privire la realitatea lumii:
1) Creierul într-un vas. Imaginați-vă că acum sunteți

subiectul unui experiment. Creierul vostru a fost
îndepărtat și a fost pus într-un borcan, fiind alimentat
cu electricitate. Nervii sunt conectați la un computer
foarte avansat, care vă poate stimula simțurile.
Cum aţi ști? Și realitatea voastră ar fi diferită de
ceea ce este acum? Acest studiu a fost inspirat din
spatele filmului “Matrix”. Acolo, eroul filmului, Neo,
află că trăiește într-o realitate simulată pe calculator.
Filozofii cred că, chiar dacă nu putem avea încredere
în lumea exterioară, dacă putem gândim, atunci
trebuie să existăm.

2) Experimentul fantei duble din fizica cuantică. Ex-
perimentul fantei duble din fizica cuantică explorează
modul în care particulele unice își schimbă com-
portamentul în funcție de modul în care sunt
observate sau nu. În experiment, particulele unice
trec printr-un ecran cu două fante, pe rând. 

Dacă acestea sunt observate, ele vor trece printr-o
singură fantă sau cealaltă. Cu toate acestea, dacă
nu sunt observate, ele trec prin ambele fante în
același timp.
Aşadar, cum afectează acest lucru natura noastră
a realității? Ei bine, ideea care se desprinde din
acest experiment este că, dacă nimeni nu le
observă, atunci particulele dispar. Fizica cuantică
sugerează că particulele nu există până când nu
sunt observate. Prin urmare, fără percepție, nu
putem exista.

3) Solipsismul. Aceasta este teoria că tu ești singura
persoană care există în lume. În esență, existența
este tot ceea ce tu experimentezi. Singurul lucru
pe care îl poţi dovedi este existența ta. Gândurile
tale, emoțiile, durerea, sentimentele de dragoste și
de mulțumire sunt singurele lucruri pe care le
cunoști. Nu poți intra în altă persoană și nu-i poți
experimenta realitatea ei. Și nici ea nu poate intra
în tine. Acest lucru ar însemna că suntem ființe
total egocentrice care nu putem concepe o altă re-
alitate decât cea a noastră.

4) Inseparabilitatea. Acum, ne întoarcem din nou la
fizica cuantică și privim cum reacționează particulele.
Într-un experiment din 1982 (despre care am vorbit
în acest articol – Universul holografic: este toată
lumea noastră doar o iluzie? -), o echipă de
cercetători, condusă de fizicianul Alain Aspect de
la Universitatea din Paris, a constatat că, sub
anumite aspecte, particulele subatomice, ca de ex-
emplu electronii, sunt capabile să comunice in-
stantaneu unele cu celelaltele, indiferent de distanţa
care le separă, fie că e vorba de 3 metri sau de 3
miliarde de kilometri. De asemenea, într-un fel,
fiecare particulă pare să cunoască ceea ce face
cealaltă.

Unii fizicieni, ca de exemplu David Bohm, de la Uni-
versitatea din Londra, a introdus termenul de “univers
holografic”, întrucât el crede că descoperirile lui Alain
Aspect demonstrează faptul că realitatea obiectivă
nu există, în ciuda aparentei sale solidităţi. Bohm
mai crede că Universul este centrul unei fantasme, a
unei holograme gigantice şi create remarcabil, până
la cele mai mici detalii. Bohm sugerează faptul că
motivul pentru care particulele subatomice rămân în
contact unele cu celelaltele, indiferent de distanţa la
care s-ar afla, nu s-ar datora unor proprietăţi misterioase
ale acestora, ci pentru faptul că separarea lor e doar
o iluzie. El argumentează faptul că, la un anumit
nivel profund al realităţii, asemenea particule nu sunt
entităţi individuale, ci “extensii”, imagini holografice
ale unui singur lucru fundamental.

Conform lui Bohm, aparenta conexiune cu viteza mai
mare a luminii a particulelor subatomice, ne spune
faptul că există un nivel mai profund de realitate de
care noi nu suntem conştienţi, o dimensiune mult
mai complexă decât a noastră. Noi percepem aceste
particule ca fiind separate una de cealaltă, întrucât
nu percepem decât o porţiune din realitatea lor;
aceste particule nu constituie de fapt “părţi” a unei
realităţi profunde, holografice şi indivizibile. Şi, din
moment ce întreg Universul e alcătuit din aceste
“umbre”, atunci întreg Universul nu este decât o
proiecţie, o hologramă.

www.lovendal.ro

The Guardian publică o serie de
caricaturi în care bucureștiul
este descris drept „capitala,

predominant homofobă, a
foarte homofobei România”

Cotidianul „The Guardian” publică pe siteul său de internet
o serie de caricaturi sub titlul „Unde poți săruta un partener
de același sex în București”. Seria este realizată de către
Andreea Chirică, o graficiană de extrema stânga din
România.
În „desene” se poate observa scris, la un moment dat,
următorul text: „Și vrei să ieși, să consumi o băutură (sau
mai multe) și să-ți ții partenerul de același sex în brațe,
să-l/o săruți. Și nu sunt multe locuri unde e posibil să faci
asta în capitala, în principal homofobă, a foarte homofobei
Românii”.
Drept „exemplu”, este prezentat, printre altele, un așa-zis
flyer despre Referendumul pentru Familie, care este
descris de Andreea Chirică drept „flyer cu propagandă
anti-homosexuală”.
Mai jos, autoarea scrie despre un bar de homosexuali din
București că este „un mic paradis pentru bărbați homosexuali
care caută distracție și scurte întâlniri amoroase”. Prin
„scurte întâlniri amoroase”, autoarea se referă la aventuri
sexuale, adesea anonime, de genul povestite de tânărul
acesta, care bolnav de SIDA fiind, a avut relații cu sute de
bărbați. Un caz asemănător a fost făcut public și în județul
Constanța, dar a fost repede mușamalizat.
Rubrica „Cities”, cea care găzduiește acest material, a
fost lansată în 2014 și este susținută de Fundația Rockefeller.
Deși nu uită să menționeze imediat că „acest site este in-
dependent editorial față de orice sponsorizare”, cotidianul
The Guardian omite să precizeze faptul că doar în 2017,
Rockefeller Foundation a oferit burse de 300.000 de dolari
pentru organizațiile care susțin și apără comunitatea
LGBTQ.
Fundația Rockefeller are o istorie veche în susținerea
cauzelor precum cea a LGBTQ.În anii ’30 ai secolului
trecut, fundația a susținut financiar Institutul pentru
Antropologie, Ereditate umană și Eugenie din Berlin, cel
pe care l-au folosit naziștii pentru experimentele eugenice
din timpul celui de-al treilea Reich.
Acest lucru a continuat și după ce a devenit evident că In-
stitutul era folosit pentru demonizarea evreilor și a altor
grupuri. Mai mult, deși a primit rapoarte clare că studiile
respectivului institut erau folosite pentru a justifica politica
rasială a naziștilor, Fundația Rockefeller nu a făcut nimic
pentru a expune faptele reprobabile ale regimului lui Hitler,
după cum notează Gretchen Schafft în cartea sa, „De la
rasism la genocid: antropologia în al treilea reich”.
Mai mult decât atât, Fundația Rockefeller a finanțat un
institut asemănător din Statele Unite ale Americii, „Eugenics
Record Office”.  Din fericire, acesta s-a închis în 1939.
Fundația Rockefeller l-a susținut și finanțat pe Alfred
Kinsey, om care și-a fondat cercetarea pe abuzuri
înfiorătoare, inclusiv pe copii de 2 ani, conform unor
mărturii. Pe studiile lui Kinsey se bazează întreaga ideologie
LGBT, afirmă Ninel Ganea în România Liberă.

www.activenews.ro
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DIVERSE

ŞAPTE VEChI CONVINGERI 
DESPRE CREIER, CARE 

S-AU DOVEDIT “FAKE NEWS”

Nadia Medjad, doctor în medicină, neurolog şi “coach”
a întocmit un studiu care infirmă multe din afirmaţile
publice vehiculate referitor la creier şi cunoaştere.
În primul rând să vă spun că, în funcţie de ceea ce
gândim, simţim, facem – creierul se modifică în
fiecare secundă. Doctoriţa spune de la început, să
nu mai folosim formula “celule cenuşii” – gray cells.
Aşa arată celulele creierului la autopsie, cenuşii, este
vorba de celule moarte. Vii şi în funcţiune, au o
frumoasă culoare roz!
Iată şi cele şapte idei preconcepute despre creier,
combătute de doamna doctor:
• „Nu utilizăm decât puțin, sub 10% din capacitatea

creierului”. Fals! Creierul funcţionează 100%. Nu
în permanenţă, pentru că s-ar supraîncălzi, dar în
suficient de multe cazuri. De fapt, creierul face o
distribuire judicioasă a funcţionării diferitelor zone,
operând o succesiune de faze mentale. În timpul
somnului, creierul analizează, clasează şi arhivează,
consolidează informaţiile într-o vastă „bibliotecă”!
De aceea, somnul de calitate şi de durata necesară
este absolut obligatoriu!

• „Eşti mai performant la 25, decât la 65 de ani”. Din
nou, fals! Este adevărat că începem să pierdem
neuroni de la vârsta de 18-20 de ani, la o rată
enormă de 100.000 pe zi. Dar, din fericire, avem
86 de miliarde de neuroni, iar pierderile totale din
timpul vieţii nu au nicio importanţă. Se poate ca
procesul de gândire la tineri să fie mai rapid, au
„hard disk-ul” aproape gol şi se ajunge la un rezultat
mental mai repede decât un senior care are
experienţă, disk-ul lui este aproape plin şi se
gândeşte mai mult, analizează, compară, sintetizează.
De cele mai multe ori soluţia seniorului este mai
bună, iar a tânărului mai rapidă!

• „Când visezi cu ochii deschişi, creierul se odihneşte”.
Cute, but wrooong, vorba celor doi căţei prostuţi!
Creierul nu se odihneşte niciodată. În stare de
reverie el clasează, ordonează, arhivează – cam
ceea ce face în timpul somnului. Ţineţi bine minte
– nu abordaţi lucrurile foarte grele cum ajungeţi la
serviciu. Şi este obligatorie o pauză de cinci minute
la fiecare 35 de minute de lucru intelectual. În plus,
menţiunea mea, mai toţi lucrăm cu un monitor în
faţă, la fiecare 15-20 minute este obligatoriu să vă
dezlipiţi privirea de pe cristalele lichide şi să priviţi,
undeva, în zare, la peste 50-60 de metri distanţă,
cel puţin un minut. Altfel, orbiţi înainte de vreme!

• „Creierele logice iau cele mai bune decizii”. Din
nou, fals! Cele mai bune decizii sunt rezultatul unei
îmbinări fericite de emoţii şi logică. A demonstrat-o
neurologul Antonio Damasio în cartea sa
fundamentală din anul 1995, „L’erreur de Descartes”.
Emoţiile, care au sediul principal în emisfera dreaptă
a creierului, dar se difuzează oricând, sunt indis-
pensabile când se pun în practică protocoalele
mentale de adaptare la mediu, la găsirea unei
soluţii. Altfel spus, emoţiile nu perturbă procesul
gândirii, cum spunea anticul filosof grec, ci fac
parte din el! Lucraţi mai mult pe inteligenţa emoţională,
care are şi capacitatea de a descifra dorinţele
ascunse ale tale şi ale celor din jur. Inteligenţa
“logico-matematică” şi “lingvistică” sunt singurele
care se dezvoltă în procesul de educaţie şi
învăţământ, în Europa, SUA în lume. Dar, nu-i de
ajuns…

• „Creatorii au emisfera dreaptă a creierului dominantă”.
Nici vorbă! Cele două emisfere lucrează împreună,
se coordonează, graţie punţii de legătură. Majoritatea
acţiunilor şi proceselor mentale umane necesită
conlucrarea dintre emisfera stângă, analitică şi
raţională cu emisfera dreaptă, intuitivă şi globală.
Un creator poate fi un bun matematician, care
descoperă o nouă teoremă! Personal, am întâlnit
contabili, ingineri, finanţişti care erau îngroziţi când
i-am invitat să scrie la un jurnal, la” Tinerama”.
„Suntem oameni ai cifrelor, nu avem imaginaţie!”
Este un clişeu păgubos, o superstiţie! Înlăturaţi
stresul prin dezvoltarea creativităţii domniilor voastre.
Haideţi, nu este greu, aveţi un creier întreg, nu
doar o emisferă!

• „Când vrei, poţi! Este suficient să iei o hotărâre.”
Creierul are o rezervă de energie foarte limitată, în
cursul unei zile. Controlul cognitiv, exercitat de
centrul executiv din cortexul prefrontal, serveşte la
controlul emoţiilor şi blochează impulsurile noastre.
Cu cât ne concentrăm mai mult pe o situaţie, cu
atât creşte necesitatea de a decide şi se consumă
enorm din stocul nostru de voinţă. Expediaţi repede
deciziile care privesc detalii, lucrurile minore şi nu
luaţi decizii importante pe seară, la sfârşitul zilei de
muncă, când sunteţi deja obosiţi şi cu rezerva de
energie a creierului aproape epuizată. S-au pierdut
imperii din cauza unei hotărâri luate seara târziu,
după discuții interminabile!

• „Ca să reuşeşti, trebuie să-ţi crape capul!” Adică să
munceşti mult cu creierul. Nu neapărat. Este o
superstiţie răspândită de angajatori. De cei rudi-
mentari. Este necesar să se alterneze timpul de
muncă intelectuală, cu creierul, cu multe pauze de
reflecţie. Nici Arhimede nu a strigat „Evrika!” în faţa
calculelor lui, ci pe când făcea baie! Pot să depun
mărturie, am văzut la etajul şase al clădirii RÂND
din Santa Monica, un întreg compartiment, care…
stătea şi se uita pe fereastră, sau în tavan, cu pi-
cioarele pe birou, pe care nu era nimic, nicio foaie,
niciun laptop! Erau cei mai bine plătiţi angajaţi.
Gânditorii!…

Radu Costin ŞTEFĂNESCU
www.delaomlaom.ro

Creierul femeilor, mai tânăr
decât cel al bărbaţilor (studiu)

Creierul femeilor este cu aproape patru ani mai tânăr
în comparaţie cu etatea, în timp ce în cazul bărbaţilor
creierul este cu peste doi ani mai în vârstă faţă de
vârsta cronologică, conform unui studiu realizat în
Statele Unite, citat miercuri de agenţia DPA.

În cadrul cercetării la care au participat 84 de bărbaţi
şi 121 de femei cu vârste cuprinse între 20 şi 80 de
ani, subiecţii au fost supuşi unor tomografii cu emisie
de pozitroni, ce au permis evaluarea fluxului de
glucoză şi oxigen din creier

Creierul are nevoie de glucoză, substanţă utilizată
pe post de combustibil. Modul în care creierul
metabolizează glucoza dezvăluie informaţii importante
despre vârsta metabolică a acestui organ. Creierele
femeilor participante la studiu s-au dovedit a fi mai
tinere din punct de vedere metabolic prin comparaţie
cu cele ale subiecţilor de sex masculin, potrivit rezul-
tatelor publicate în Proceedings of the National
Academy of Sciences.

Astfel, creierele femeilor analizate erau, în medie, cu
circa 3,8 ani mai tinere în comparaţie cu etatea, în
timp ce creierele bărbaţilor prezentau caracteristici
conform cărora aveau, în medie, cu 2,4 ani mai mult
faţă de vârsta cronologică, conform algoritmului aplicat
de oamenii de ştiinţă.

Conform unei teorii avansate de cercetători, hormonii
ar putea juca un rol important în configurarea metab-
olismului creierului la vârste fragede. Oamenii de
ştiinţă speră să afle dacă diferenţe metabolice ar
putea juca un rol protector în cazul femeilor, care au
tendinţa de a avea scoruri mai mari la testele cognitive
şi de rezolvare a problemelor.

”Acest lucru ar putea însemna că motivul pentru care
femeile nu prezintă un declin cognitiv mai puţin
pronunţat la vârste avansate se datorează creierului,
care este efectiv mai tânăr”, a declarat Goyal. 
(Știre AGERPRES)

www.cunoastelumea.ro
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Pâinea albă
Marea majoritate a oamenilor consumă pâinea albă,
un aliment gustos, cu aspect plăcut, cu multe calorii,
însă cu valoare nutritivă aproape nulă, din motiv că
din făina albă sunt eliminate practic toate fibrele ali-
mentare, vitaminele şi mineralele esenţiale.  În plus,
când calitatea grâului nu este cea mai bună, se
adaugă amelioratori, aşa-numiţii E-uri, iar pentru al-
birea şi accelerarea maturării făinei este folosit diox-
idul de clor, triclorură de azot şi peroxidul de benzoil,
cauzând în timp majore afecţiuni ale sistemului ner-
vos, favorizând obezitatea, şi sporind nivelul de tox-
ine din organism. Deficitul de vitamine din complexul
B aduce după sine un sistem imunitar slăbit,
provoacă dezechilibre hormonale.   Săracă în calciu
şi magneziu, pâinea albă poate determina în timp
afecţiuni osoase, rahitism, tulburări nervoase. 

Zahărul
Zahărul de masă obişnuit este o dizaharidă, însă
este un produs rafinat, deposedat de mineralele şi
vitaminele ce se găsesc în mod natural în sfeclă şi
trestie, fiind foarte concentrat.  Îngreunează sistemul
inhibând delicatele procese chimice care au loc în
celule.
Iată câteva efecte ale zahărului:
- subminează sistemul osos, utilizând (mai degrabă

furând) calciul din organism pentru metabolizarea
lui. 

- produce carii dentare prin creşterea acidităţii în cav-
itatea bucală, determinând un deficit de minerale
la suprafaţa dinţilor. 

- produce deficit de vitamina B perturbând astfel ac-
tivitatea sistemului nervos central. Dă naştere de-
presiei, anxietăţii, oboselii cronice, afectează
memo ria. 

- predispune organismul către hipertensiune arte -
rială, cardiopatie ischemică, infarct miocardic.  

- pfectează sistemul hormonal, producerea de
insulină (alergii şi diabet) 

- produce polipi de colon, apendicite, acnee. 

Îndulcitorii artificiali
Zaharina şi Ciclamatul
Zaharina este de până la 300 de ori mai concentrată
decât zahărul. Utilizarea zaharinei este strâns legată
de apariţia cancerului la vezica urinară. Ciclamatul a
fost interzis  de către Agenţia pentru Administrarea
Alimentelor şi Medicamentelor în S.U.A.

Aspartamul
Cunoscut sub brand-ul Nutrasweet (aminoacidul sin-
tetic aspartam), aspartanul este o neurotoxină care
se descompune în formaldehidă ( formol). Atrage
după sine tot felul de alergii, afecţiuni dermatologice,
tulburări ale vederii, colici, ameţeli, cefalee, apatie. 

CAPITOLUL V - II

Fibrele vegetale
Fibrele vegetale fac parte din marea categoria a glu-
cidelor, însă prezintă particularitatea (cele mai multe
dintre ele) de a nu fi digerate de către organismul
nostru.  Ele sunt pur şi simplu un balast ce se elimina
odată cu celelalte reziduuri, în urmă procesului de di-
gestie şi fermentaţie, funcţionând că nişte mături in-
testinale, absorbind toxinele din organism.  Tocmai
din acest motiv s-a ajuns să se creadă că ne putem
lipsi de ele, deşi fibrele sunt esenţiale pentru buna
funcţionare a multor funcţii ale sistemului. Cu cât
alimentaţia este mai săracă în fibre, cu atât conţinutul
intestinului gros va fi mai dens, mai dur şi mai ader-
ent. Presiunea creată la acel nivel va favoriza apariţia
diverticulilor şi a hemoroizilor. Presiunea va fi cres -
cu tă şi în interiorul abdomenului, favorizând apariţia
herniilor abdominale, în special hiatale.  Fibrele asi -
gu ră microflora intestinală normală, scade durata de
menţinere a deşeurilor în colon, având un efect fa-
vorabil în prevenirea cancerului de colon. 
Principalele afecţiuni ce pot fi prevenite utilizând su-
ficiente fibre:
- tulburări intestinale 
- diabet 
- hipertensiune arterială 
- apendicită 
- hemoroizi 
- vene varicoase 

Carnea, laptele, ouăle şi brânzeturile nu conţin
fibre. Cea mai importantă sursă de fibre ar trebui să
o constituie pâinea şi cerealele, neapărat integrale.
Pâinea din făină albă, este un mare obstacol în calea
starii de echilibru fizic, asa cum am menţionat si mai
sus.

CAPITOLUL VI - II

Vitaminele

Vitaminele sunt substanţe organice esenţiale pentru
viaţă. În cele mai multe cazuri, nu sunt produse de
organism şi trebuie luate din alimentaţie. Este nevoie
de vitamine pentru aproape toate funcţiile organis-
mului, astfel ele reglează metabolismul, asistă la for-
marea lipidelor şi a carbohidraţilor în energie, asista
la formarea oaselor şi a ţesuturilor etc. 

Vitaminele se împart în 2 clase:
- hidrosolubile (solubile în apă)
- liposolubile (solubile în grăsimi)

Vitamina A
- liposolubilă. 
- se întâlneşte în plante sub formă de carotenoizi. 
- măreşte acuitatea vizuală, ajută la formarea pig-

mentilor în retină. 
- protejează integritatea tegumentelor şi mucoaselor

respiratorii, digestive, urinare. 

- este un antioxidant. 
- creşte imunitatea. 
- antiinflamator. 
- stimulează funcţia de reproducere.
Carenţa de vitamina A duce la hemeralopie (slabire
a vederii), xeroftalmie (lipsa secreţiei lacrimale si
opacifierea corneei), probleme generale ale ochilor,
boli ale pielii şi mucoaselor.
Surse de vitamina A : sfecla roşie, morcovii, cătina,
păpădia, napii, spanacul, andivele, avocado,
pătrunjel, pepenele galben, dovlecel, roşii, ardei,
broccoli, caisele, coacăzele, zmeura, măceşele.

Vitamina B1 – tiamină
- hidrosolubilă. 
- intervine în metabolismul carbohidraţilor, lipidelor,

protidelor. 
- este antinevritica, facilitează transmiterea de impul-

suri nervoase prin activarea acetilcolinei. 
- măreşte capacitatea de efort. 
- susţine producerea acidului clorhidric. 
- stimulează pofta de mâncare. 
- este un excitant al glandei tiroide. 

Carenţa de vitamina B1 se manifestă prin oboseală,
lipsă de concentrare, iritabilitate, tulburări gastro-in-
testinale, tulburări cardiace. Lipsa ei completă duce
la boala ‘beri-beri’, paralizia şi atrofia musculară a pi-
cioarelor, tulburări circulatorii.  Fierberea alimentelor
atrage după sine pierderi importante de vitamina B1.
Surse:  drojdia de bere, polen, arahide, germeni de

grâu, migdale, nuci, alune, conopidă, orez brun,
soia, linte, năut, mazăre, portocale, smochine, us-
turoi, seminţe germinate.

Vitamina B2 – riboflavină
- hidrosolubilă. 
- favorizează creşterea organismului catalizând reac -

ţiile chimice necesare pentru utilizarea carbo hi dra -
ţilor şi a proteinelor. 

-  are efecte în mărirea acuităţii vederii, alături de vi-
tamina A. 

-  previne îmbătrânirea epidermei. 
-  susţine sistemul imunitar. 
-  stimulează respiraţia celulară. 
-  scade glicemia din sânge, acţionând asupra me-

tabolismului glucidelor. 
-  acţionează asupra metabolismului lipidelor şi pro-

tidelor.

Carenţa de vitamina B2 duce la căderea părului, la
apariţia dermatitei seboreice, a conjunctivitei, stom-
atitei, scade rezistenţa la infecţii, crampe musculare.

Surse:  polen, drojdie de bere, grâu încolţit, migdale,
alune, nuci, soia, ciuperci, avocado, conopidă,
frunze de sfeclă şi de nap.

Vitamina B6 – piridoxină
-  hidrosolubilă.  
-  reglează metabolismul proteinelor, în special în

ţesutul nervos, ficat şi piele. 
-  participă la sinteza colesterolului şi fosfolipidelor. 
-  stimulează metabolismul muscular. 
-  îmbunătăţeşte activitatea miocardului. 
- contribuie la formarea globulelor roşii şi la menţi ne -

rea glicemiei.

Carenţa de vitamina B6 duce la inflamaţii ale pielii,
oboseală, nervozitate, insomnii, anemie, astenie,
dureri abdominale. 

Surse : nuci, alune, ardei verde, avocado, germeni
de grâu, orez brun, cereale integrale, varză,
seminţe de floarea-soarelui.

Vitamina B12 – cianocobalamine
- hidrosolubilă. 
- singura vitamină care conţine cobalt.
- împreună cu acidul folic (vitamina B9) devine

indispensabilă pentru formarea celulelor în sânge,
în special în formarea hematiilor şi a leucocitelor. 

- ajută la refacerea sistemului nervos. 
- protejează ficatul, împiedicând încărcarea grasă a

acestuia. 
- păstrează echilibrul hormonal, fiind un factor de

creştere.

Carenţa de vitamina B12 duce la anemie perni cioa -
să, conducând la scăderea numărului de globule
roşii.  Pot apărea leziuni la nivelul măduvei spinării,
nevrite, diferite simptome digestive şi cardiovascu-
lare.

Surse: - bacteriile intestinului gros, care produc şi vi-
tamina K
- seminţe încolţite, drojdie de bere, varec, pătrunjel,
lăptucă, rădăcini de praz, sfeclă, conopidă, ba-
nane, frunze de tătăneasă, orez integral, seminţe
de floarea-soarelui.

Acţiunea vitaminei B12 poate fi blocată de
anticoncepţionale, antibiotice, substanţe toxice,
stres. 

Vitamina C  (acidul ascorbic)
-  liposolubilă. 
-  activează funcţiile tuturor celulelor, încetinind pro-

cesul de îmbătrânire celulară. 
-  stimulează metabolismul glucidelor, lipidelor şi

aminoacizilor. 
-  sprijină funcţionarea sistemului imunitar. 
-  protecţie ridicată pentru artere: împiedică obturarea

lor, tonifică pereţii vaselor de sânge, fac sângele
mai puţin vâscos, reglează nivelul colesterolului în
organism. 

-  favorizează absorbţia fierului în organism. 
-  asigură maturarea globulelor roşii.
-  stimulează funcţia tiroidei şi a suprarenalelor. 
-  măreşte acţiunea antitoxică a ficatului. 
-  neutralizează toxinele din sânge. 
-  intervine în cicatrizarea rănilor. 
-  grăbeşte formarea calusului osos în fracturi. 
-  utilă în profilaxia cataractei. 

Carenţa de vitamina C duce la scorbut, debilitate,
predispoziţii la infecţii, anemie, hemoragii ale gingiilor
şi pielii, demineralizarea oaselor, pierderea în greu-
tate.
Surse: măceşe, pătrunjel, kiwi, coacăze negre,
lobodă, ardei, urzici, broccoli, varză, portocale, lămâi,
grapefruit, spanac, ridichi, varză, roşii, mazăre, fragi
etc.
Vitamina C se distruge prin procesul de fierbere.

Vitamina D (calciferol)
- liposolubilă. 
- facilitează absorbţia calciului în intestin şi depoz-

itarea lui în oase. 
- sporeşte rezistenţa la infecţii microbiene. 
- tegumentele expuse la lumina soarelui produc vit-

amina D.

Carenţa de vitamina D permite avansarea afecţiunilor
precum lupusul, scleroza multiplă, artrita reumatoidă,
boala Crohn.

Surse: cea mai mare parte de vitamina D care circulă
prin sânge provine de la ceea ce se sintetizează în
propria noastră piele sub influenţa radiaţiei solare.
Se mai poate obţine din drojdia de bere, soia, ba-
nane, ciuperci, seminţe încolţite, lucerna, spanac,
varză.

Vitamina E – tocoferol
- liposolubilă. 
- acţionează că antioxidant protejând celulele îm-

potriva degenerării. 
- împiedică oxidarea acizilor graşi nesaturaţi, a vita-

minelor A,C,D,F, a biotinei, a carotenoidelor. 
- previne atacurile de cord şi cerebrale. 
- ajută la proliferarea globulelor albe, stimulând astfel

imunitatea. 
- intervine în formarea celulelor reproducătoare. 
- facilitează buna funcţionare a glandei hipofize. 
- favorizează asimilarea calciului şi a fosforului. 
- facilitează depozitarea glicogenului în ficat şi

muşchi. 
- îmbunătăţeşte circulaţia capilară, mărind capaci-

tatea de funcţionare a muşchilor. 
- reduce durerile artritei reumatoide, acţionând îm-

potriva inflamării şi rigidizării.

Carenţa de vitamina E duce la afecţiuni circulatorii şi
cardiace, tulburări musculare şi ale sistemului ner-
vos, sterilitate (atrofie testiculară, ovariană, uterină),
eczeme, ulcere ale gambelor, afecţiuni ale globului
ocular prin instalarea unei miopii evolutive.  La copii
produce întârzierea dezvoltării organelor genitale, în-
târzierea pubertăţii, menstruaţiile fiind însoţite de
dureri violente.

Surse: ulei de cătină, fructele oleaginoase (nuci,
alune, migdale), avocado, broccoli, cătină, germenii
cerealelor, uleiuri vegetale neprocesate şi nerafinate,
lăptuci, spanac, orez brun, seminţe încolţite.

Vitamina K
- este liposolubilă. 
- acţionează în ficat determinând sinteza proteinelor

necesare pentru coagularea sângelui. Este o vita-
mina antihemoragică.

Carenţa de vitamina K duce la îmbolnăvirea
aparatului digestiv.
Surse: bacterii intestinale, care produc vitamina K în

cantităţi suficiente. Se mai găseşte în napi, varză,
lăptucă, spanac, mazăre, lucerna, trifoi, roşii,
varec.

CAPITOLUL VII - II

Mineralele

În prezent sunt cunoscute 20 de minerale care fac
parte din compoziţia organismului nostru. Mineralele
constituie acel procentaj de 5% din greutatea corpu-
lui. În organismul nostru mineralele sunt înnoite con-
tinuu.

Calciul
Calciul are nevoie de vitamina D pentru a putea fi ab-
sorbit în intestin. Are nevoie de o bună funcţionare a
glandei tiroide şi a paratiroidei. Se recomandă a se
consuma 500mg/zi.

- este mineralul ce oferă tărie scheletului şi danturii. 
- intervine în transmiterea impulsurilor nervoase în

special în inima, menţinând echilibrul ritmului car-
diac. 

- este necesar pentru coagularea normală a sângelui. 
- reglează echilibrul acido-bazic al sângelui, evitând

ca acesta să devină prea acid. 

Deficienţa de calciu atrage după sine crampe şi
spasme musculare, bătăi cardiace puternice şi
neregulate, insomnie, irascibilitate, degradarea şi
căderea dinţilor, scăderea rezistenţei oaselor, vene
varicoase, hemoragii.

Cafeaua, băuturile de tip Cola, cele carbogazoase,
sarea în exces, tutunul, zahărul rafinat, alcoolul,
medicamentele diuretice şi laxativele chimice inhibă
sau “extrag” calciul din oase şi ţesuturi.

Surse de calciu: varec, orz verde, seminţe de
susan, soia, migdale, alune, spanac, nuci, fulgi de
ovăz, hrişca, mei, napi, gulii, orez brun, coaja de
ou (măcinată).

Fierul
Fierul are nevoie de vitamina C pentru a putea fi
asimilat de organismul nostru.  Se recomandă con-
sumul a 15-20 mg/zi. În anumite situaţii, creşte nece-
sarul de fier. Astfel, este nevoie din plin de fier în
timpul menstruaţiei, în timpul sarcinii şi a lactaţiei,
după hemoragii sau intervenţii chirurgicale.

- fierul formează în sânge hemoglobină, care dă
acestuia culoarea roşie şi permite transportul oxi-
genului. 

- este constituentul unor enzime respiratorii. 
- susţine “lupta” organismului împotriva stresului şi a

bolii.   
- fierul întăreşte sistemul imunitar şi sporeşte

rezistenţa la infecţii.

Carenţa de fier poate duce la anemie hipocrona,
modificări trofice ale pielii şi unghiilor.  Excesul de fier
produce boala numită hemocromatoză.
Cercetătorii de la Harvard au analizat obiceiurile ali-
mentare pentru aproape 45.000 de bărbaţi timp de 4
ani . O parte din ei îşi luau necesarul de fier din surse
animaliere (denumit şi fier heminic). S-au constatat
rate mult mai mari de infarct la aceştia decât în cazul
celor ce îşi luau fierul din surse vegetale.

Surse vegetale de fier: drojdie de bere, soia, susan,
polen, fasole albă, linte, năut, ovăz, mei, grâu,
urzică, păpădie.

Magneziul
Este recomandat consumul a 300mg/zi.
- magneziul reglează transmiterea impulsului nervos

de-a lungul nervilor periferici. 
- acţionează în metabolismul glucidelor, proteinelor

şi a lipidelor. 
- intervine în permeabilitatea celulară. 
- intervine în coagularea sangvină (inhibă vâscozi-

tatea trombocitelor). 
- poate contribui la combaterea stresului. 
- reglează ritmul cardiac. 
- scade nivelul trigliceridelor sprijinind tipurile bene -

fi ce de colesterol.

Alcoolul, diureticele, stresul emoţional sau fizic
“sărăcesc” organismul nostru de acest mineral indis-
pensabil.
Carenţele de magneziu se manifestă prin oboseală
şi senzaţie de sufocare, crampe musculare şi cârcei,
tremur al pleoapelor şi al unora dintre muşchi, spasm
în diferite organe, palpitaţii cardiace, diaree, tulburări
gastro-intestinale.

Surse: dovleac, seminţe de floarea-soarelui,
migdale, soia, nuci, alge marine, făină integrală de
grâu, tărâţe de cereale, mei, ovăz, spanac, ba-
nane, în general legumele cu frunze verde-închis,
avocado.

continuare în ediţia urmãtoare
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Pâinea albă
Marea majoritate a oamenilor consumă pâinea albă,
un aliment gustos, cu aspect plăcut, cu multe calorii,
însă cu valoare nutritivă aproape nulă, din motiv că
din făina albă sunt eliminate practic toate fibrele ali-
mentare, vitaminele şi mineralele esenţiale.  În plus,
când calitatea grâului nu este cea mai bună, se
adaugă amelioratori, aşa-numiţii E-uri, iar pentru al-
birea şi accelerarea maturării făinei este folosit diox-
idul de clor, triclorură de azot şi peroxidul de benzoil,
cauzând în timp majore afecţiuni ale sistemului ner-
vos, favorizând obezitatea, şi sporind nivelul de tox-
ine din organism. Deficitul de vitamine din complexul
B aduce după sine un sistem imunitar slăbit,
provoacă dezechilibre hormonale.   Săracă în calciu
şi magneziu, pâinea albă poate determina în timp
afecţiuni osoase, rahitism, tulburări nervoase. 

Zahărul
Zahărul de masă obişnuit este o dizaharidă, însă
este un produs rafinat, deposedat de mineralele şi
vitaminele ce se găsesc în mod natural în sfeclă şi
trestie, fiind foarte concentrat.  Îngreunează sistemul
inhibând delicatele procese chimice care au loc în
celule.
Iată câteva efecte ale zahărului:
- subminează sistemul osos, utilizând (mai degrabă

furând) calciul din organism pentru metabolizarea
lui. 

- produce carii dentare prin creşterea acidităţii în cav-
itatea bucală, determinând un deficit de minerale
la suprafaţa dinţilor. 

- produce deficit de vitamina B perturbând astfel ac-
tivitatea sistemului nervos central. Dă naştere de-
presiei, anxietăţii, oboselii cronice, afectează
memo ria. 

- predispune organismul către hipertensiune arte -
rială, cardiopatie ischemică, infarct miocardic.  

- pfectează sistemul hormonal, producerea de
insulină (alergii şi diabet) 

- produce polipi de colon, apendicite, acnee. 

Îndulcitorii artificiali
Zaharina şi Ciclamatul
Zaharina este de până la 300 de ori mai concentrată
decât zahărul. Utilizarea zaharinei este strâns legată
de apariţia cancerului la vezica urinară. Ciclamatul a
fost interzis  de către Agenţia pentru Administrarea
Alimentelor şi Medicamentelor în S.U.A.

Aspartamul
Cunoscut sub brand-ul Nutrasweet (aminoacidul sin-
tetic aspartam), aspartanul este o neurotoxină care
se descompune în formaldehidă ( formol). Atrage
după sine tot felul de alergii, afecţiuni dermatologice,
tulburări ale vederii, colici, ameţeli, cefalee, apatie. 

CAPITOLUL V - II

Fibrele vegetale
Fibrele vegetale fac parte din marea categoria a glu-
cidelor, însă prezintă particularitatea (cele mai multe
dintre ele) de a nu fi digerate de către organismul
nostru.  Ele sunt pur şi simplu un balast ce se elimina
odată cu celelalte reziduuri, în urmă procesului de di-
gestie şi fermentaţie, funcţionând că nişte mături in-
testinale, absorbind toxinele din organism.  Tocmai
din acest motiv s-a ajuns să se creadă că ne putem
lipsi de ele, deşi fibrele sunt esenţiale pentru buna
funcţionare a multor funcţii ale sistemului. Cu cât
alimentaţia este mai săracă în fibre, cu atât conţinutul
intestinului gros va fi mai dens, mai dur şi mai ader-
ent. Presiunea creată la acel nivel va favoriza apariţia
diverticulilor şi a hemoroizilor. Presiunea va fi cres -
cu tă şi în interiorul abdomenului, favorizând apariţia
herniilor abdominale, în special hiatale.  Fibrele asi -
gu ră microflora intestinală normală, scade durata de
menţinere a deşeurilor în colon, având un efect fa-
vorabil în prevenirea cancerului de colon. 
Principalele afecţiuni ce pot fi prevenite utilizând su-
ficiente fibre:
- tulburări intestinale 
- diabet 
- hipertensiune arterială 
- apendicită 
- hemoroizi 
- vene varicoase 

Carnea, laptele, ouăle şi brânzeturile nu conţin
fibre. Cea mai importantă sursă de fibre ar trebui să
o constituie pâinea şi cerealele, neapărat integrale.
Pâinea din făină albă, este un mare obstacol în calea
starii de echilibru fizic, asa cum am menţionat si mai
sus.

CAPITOLUL VI - II

Vitaminele

Vitaminele sunt substanţe organice esenţiale pentru
viaţă. În cele mai multe cazuri, nu sunt produse de
organism şi trebuie luate din alimentaţie. Este nevoie
de vitamine pentru aproape toate funcţiile organis-
mului, astfel ele reglează metabolismul, asistă la for-
marea lipidelor şi a carbohidraţilor în energie, asista
la formarea oaselor şi a ţesuturilor etc. 

Vitaminele se împart în 2 clase:
- hidrosolubile (solubile în apă)
- liposolubile (solubile în grăsimi)

Vitamina A
- liposolubilă. 
- se întâlneşte în plante sub formă de carotenoizi. 
- măreşte acuitatea vizuală, ajută la formarea pig-

mentilor în retină. 
- protejează integritatea tegumentelor şi mucoaselor

respiratorii, digestive, urinare. 

- este un antioxidant. 
- creşte imunitatea. 
- antiinflamator. 
- stimulează funcţia de reproducere.
Carenţa de vitamina A duce la hemeralopie (slabire
a vederii), xeroftalmie (lipsa secreţiei lacrimale si
opacifierea corneei), probleme generale ale ochilor,
boli ale pielii şi mucoaselor.
Surse de vitamina A : sfecla roşie, morcovii, cătina,
păpădia, napii, spanacul, andivele, avocado,
pătrunjel, pepenele galben, dovlecel, roşii, ardei,
broccoli, caisele, coacăzele, zmeura, măceşele.

Vitamina B1 – tiamină
- hidrosolubilă. 
- intervine în metabolismul carbohidraţilor, lipidelor,

protidelor. 
- este antinevritica, facilitează transmiterea de impul-

suri nervoase prin activarea acetilcolinei. 
- măreşte capacitatea de efort. 
- susţine producerea acidului clorhidric. 
- stimulează pofta de mâncare. 
- este un excitant al glandei tiroide. 

Carenţa de vitamina B1 se manifestă prin oboseală,
lipsă de concentrare, iritabilitate, tulburări gastro-in-
testinale, tulburări cardiace. Lipsa ei completă duce
la boala ‘beri-beri’, paralizia şi atrofia musculară a pi-
cioarelor, tulburări circulatorii.  Fierberea alimentelor
atrage după sine pierderi importante de vitamina B1.
Surse:  drojdia de bere, polen, arahide, germeni de

grâu, migdale, nuci, alune, conopidă, orez brun,
soia, linte, năut, mazăre, portocale, smochine, us-
turoi, seminţe germinate.

Vitamina B2 – riboflavină
- hidrosolubilă. 
- favorizează creşterea organismului catalizând reac -

ţiile chimice necesare pentru utilizarea carbo hi dra -
ţilor şi a proteinelor. 

-  are efecte în mărirea acuităţii vederii, alături de vi-
tamina A. 

-  previne îmbătrânirea epidermei. 
-  susţine sistemul imunitar. 
-  stimulează respiraţia celulară. 
-  scade glicemia din sânge, acţionând asupra me-

tabolismului glucidelor. 
-  acţionează asupra metabolismului lipidelor şi pro-

tidelor.

Carenţa de vitamina B2 duce la căderea părului, la
apariţia dermatitei seboreice, a conjunctivitei, stom-
atitei, scade rezistenţa la infecţii, crampe musculare.

Surse:  polen, drojdie de bere, grâu încolţit, migdale,
alune, nuci, soia, ciuperci, avocado, conopidă,
frunze de sfeclă şi de nap.

Vitamina B6 – piridoxină
-  hidrosolubilă.  
-  reglează metabolismul proteinelor, în special în

ţesutul nervos, ficat şi piele. 
-  participă la sinteza colesterolului şi fosfolipidelor. 
-  stimulează metabolismul muscular. 
-  îmbunătăţeşte activitatea miocardului. 
- contribuie la formarea globulelor roşii şi la menţi ne -

rea glicemiei.

Carenţa de vitamina B6 duce la inflamaţii ale pielii,
oboseală, nervozitate, insomnii, anemie, astenie,
dureri abdominale. 

Surse : nuci, alune, ardei verde, avocado, germeni
de grâu, orez brun, cereale integrale, varză,
seminţe de floarea-soarelui.

Vitamina B12 – cianocobalamine
- hidrosolubilă. 
- singura vitamină care conţine cobalt.
- împreună cu acidul folic (vitamina B9) devine

indispensabilă pentru formarea celulelor în sânge,
în special în formarea hematiilor şi a leucocitelor. 

- ajută la refacerea sistemului nervos. 
- protejează ficatul, împiedicând încărcarea grasă a

acestuia. 
- păstrează echilibrul hormonal, fiind un factor de

creştere.

Carenţa de vitamina B12 duce la anemie perni cioa -
să, conducând la scăderea numărului de globule
roşii.  Pot apărea leziuni la nivelul măduvei spinării,
nevrite, diferite simptome digestive şi cardiovascu-
lare.

Surse: - bacteriile intestinului gros, care produc şi vi-
tamina K
- seminţe încolţite, drojdie de bere, varec, pătrunjel,
lăptucă, rădăcini de praz, sfeclă, conopidă, ba-
nane, frunze de tătăneasă, orez integral, seminţe
de floarea-soarelui.

Acţiunea vitaminei B12 poate fi blocată de
anticoncepţionale, antibiotice, substanţe toxice,
stres. 

Vitamina C  (acidul ascorbic)
-  liposolubilă. 
-  activează funcţiile tuturor celulelor, încetinind pro-

cesul de îmbătrânire celulară. 
-  stimulează metabolismul glucidelor, lipidelor şi

aminoacizilor. 
-  sprijină funcţionarea sistemului imunitar. 
-  protecţie ridicată pentru artere: împiedică obturarea

lor, tonifică pereţii vaselor de sânge, fac sângele
mai puţin vâscos, reglează nivelul colesterolului în
organism. 

-  favorizează absorbţia fierului în organism. 
-  asigură maturarea globulelor roşii.
-  stimulează funcţia tiroidei şi a suprarenalelor. 
-  măreşte acţiunea antitoxică a ficatului. 
-  neutralizează toxinele din sânge. 
-  intervine în cicatrizarea rănilor. 
-  grăbeşte formarea calusului osos în fracturi. 
-  utilă în profilaxia cataractei. 

Carenţa de vitamina C duce la scorbut, debilitate,
predispoziţii la infecţii, anemie, hemoragii ale gingiilor
şi pielii, demineralizarea oaselor, pierderea în greu-
tate.
Surse: măceşe, pătrunjel, kiwi, coacăze negre,
lobodă, ardei, urzici, broccoli, varză, portocale, lămâi,
grapefruit, spanac, ridichi, varză, roşii, mazăre, fragi
etc.
Vitamina C se distruge prin procesul de fierbere.

Vitamina D (calciferol)
- liposolubilă. 
- facilitează absorbţia calciului în intestin şi depoz-

itarea lui în oase. 
- sporeşte rezistenţa la infecţii microbiene. 
- tegumentele expuse la lumina soarelui produc vit-

amina D.

Carenţa de vitamina D permite avansarea afecţiunilor
precum lupusul, scleroza multiplă, artrita reumatoidă,
boala Crohn.

Surse: cea mai mare parte de vitamina D care circulă
prin sânge provine de la ceea ce se sintetizează în
propria noastră piele sub influenţa radiaţiei solare.
Se mai poate obţine din drojdia de bere, soia, ba-
nane, ciuperci, seminţe încolţite, lucerna, spanac,
varză.

Vitamina E – tocoferol
- liposolubilă. 
- acţionează că antioxidant protejând celulele îm-

potriva degenerării. 
- împiedică oxidarea acizilor graşi nesaturaţi, a vita-

minelor A,C,D,F, a biotinei, a carotenoidelor. 
- previne atacurile de cord şi cerebrale. 
- ajută la proliferarea globulelor albe, stimulând astfel

imunitatea. 
- intervine în formarea celulelor reproducătoare. 
- facilitează buna funcţionare a glandei hipofize. 
- favorizează asimilarea calciului şi a fosforului. 
- facilitează depozitarea glicogenului în ficat şi

muşchi. 
- îmbunătăţeşte circulaţia capilară, mărind capaci-

tatea de funcţionare a muşchilor. 
- reduce durerile artritei reumatoide, acţionând îm-

potriva inflamării şi rigidizării.

Carenţa de vitamina E duce la afecţiuni circulatorii şi
cardiace, tulburări musculare şi ale sistemului ner-
vos, sterilitate (atrofie testiculară, ovariană, uterină),
eczeme, ulcere ale gambelor, afecţiuni ale globului
ocular prin instalarea unei miopii evolutive.  La copii
produce întârzierea dezvoltării organelor genitale, în-
târzierea pubertăţii, menstruaţiile fiind însoţite de
dureri violente.

Surse: ulei de cătină, fructele oleaginoase (nuci,
alune, migdale), avocado, broccoli, cătină, germenii
cerealelor, uleiuri vegetale neprocesate şi nerafinate,
lăptuci, spanac, orez brun, seminţe încolţite.

Vitamina K
- este liposolubilă. 
- acţionează în ficat determinând sinteza proteinelor

necesare pentru coagularea sângelui. Este o vita-
mina antihemoragică.

Carenţa de vitamina K duce la îmbolnăvirea
aparatului digestiv.
Surse: bacterii intestinale, care produc vitamina K în

cantităţi suficiente. Se mai găseşte în napi, varză,
lăptucă, spanac, mazăre, lucerna, trifoi, roşii,
varec.

CAPITOLUL VII - II

Mineralele

În prezent sunt cunoscute 20 de minerale care fac
parte din compoziţia organismului nostru. Mineralele
constituie acel procentaj de 5% din greutatea corpu-
lui. În organismul nostru mineralele sunt înnoite con-
tinuu.

Calciul
Calciul are nevoie de vitamina D pentru a putea fi ab-
sorbit în intestin. Are nevoie de o bună funcţionare a
glandei tiroide şi a paratiroidei. Se recomandă a se
consuma 500mg/zi.

- este mineralul ce oferă tărie scheletului şi danturii. 
- intervine în transmiterea impulsurilor nervoase în

special în inima, menţinând echilibrul ritmului car-
diac. 

- este necesar pentru coagularea normală a sângelui. 
- reglează echilibrul acido-bazic al sângelui, evitând

ca acesta să devină prea acid. 

Deficienţa de calciu atrage după sine crampe şi
spasme musculare, bătăi cardiace puternice şi
neregulate, insomnie, irascibilitate, degradarea şi
căderea dinţilor, scăderea rezistenţei oaselor, vene
varicoase, hemoragii.

Cafeaua, băuturile de tip Cola, cele carbogazoase,
sarea în exces, tutunul, zahărul rafinat, alcoolul,
medicamentele diuretice şi laxativele chimice inhibă
sau “extrag” calciul din oase şi ţesuturi.

Surse de calciu: varec, orz verde, seminţe de
susan, soia, migdale, alune, spanac, nuci, fulgi de
ovăz, hrişca, mei, napi, gulii, orez brun, coaja de
ou (măcinată).

Fierul
Fierul are nevoie de vitamina C pentru a putea fi
asimilat de organismul nostru.  Se recomandă con-
sumul a 15-20 mg/zi. În anumite situaţii, creşte nece-
sarul de fier. Astfel, este nevoie din plin de fier în
timpul menstruaţiei, în timpul sarcinii şi a lactaţiei,
după hemoragii sau intervenţii chirurgicale.

- fierul formează în sânge hemoglobină, care dă
acestuia culoarea roşie şi permite transportul oxi-
genului. 

- este constituentul unor enzime respiratorii. 
- susţine “lupta” organismului împotriva stresului şi a

bolii.   
- fierul întăreşte sistemul imunitar şi sporeşte

rezistenţa la infecţii.

Carenţa de fier poate duce la anemie hipocrona,
modificări trofice ale pielii şi unghiilor.  Excesul de fier
produce boala numită hemocromatoză.
Cercetătorii de la Harvard au analizat obiceiurile ali-
mentare pentru aproape 45.000 de bărbaţi timp de 4
ani . O parte din ei îşi luau necesarul de fier din surse
animaliere (denumit şi fier heminic). S-au constatat
rate mult mai mari de infarct la aceştia decât în cazul
celor ce îşi luau fierul din surse vegetale.

Surse vegetale de fier: drojdie de bere, soia, susan,
polen, fasole albă, linte, năut, ovăz, mei, grâu,
urzică, păpădie.

Magneziul
Este recomandat consumul a 300mg/zi.
- magneziul reglează transmiterea impulsului nervos

de-a lungul nervilor periferici. 
- acţionează în metabolismul glucidelor, proteinelor

şi a lipidelor. 
- intervine în permeabilitatea celulară. 
- intervine în coagularea sangvină (inhibă vâscozi-

tatea trombocitelor). 
- poate contribui la combaterea stresului. 
- reglează ritmul cardiac. 
- scade nivelul trigliceridelor sprijinind tipurile bene -

fi ce de colesterol.

Alcoolul, diureticele, stresul emoţional sau fizic
“sărăcesc” organismul nostru de acest mineral indis-
pensabil.
Carenţele de magneziu se manifestă prin oboseală
şi senzaţie de sufocare, crampe musculare şi cârcei,
tremur al pleoapelor şi al unora dintre muşchi, spasm
în diferite organe, palpitaţii cardiace, diaree, tulburări
gastro-intestinale.

Surse: dovleac, seminţe de floarea-soarelui,
migdale, soia, nuci, alge marine, făină integrală de
grâu, tărâţe de cereale, mei, ovăz, spanac, ba-
nane, în general legumele cu frunze verde-închis,
avocado.

continuare în ediţia urmãtoare
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

Din col] în col] de:  Nicolae OANA

ORIZONTAL:
1)  Rela]ie clientelar~ cu achitare înainte.
2)  Jumate de lume... implicat~ într-un
s[men! – Mizerabilul... scuturat de
coada! – Umbl~ creanga... din str~mo[i!

3) Grecoaicele... de la teras~ – G~i (nu
gay)... eretici cu lips~, prin urmare!

4) Înscris... în treimea median~ a
cabona]ilor – Manualul slujitor de arme
albe. 

5) Tot pe loc – A conserva... zmeur~
neagr~.

6) Roman]a german~, azi model clasic cult
– Motiv (ne)serios de infantilitate. 

7) F~cut vedet~ de Pa[te – Zi-i s~ vin~
dup~-amiaz~!

8) Spoturi electronice... obosite – Privitul...
la trecut. 

9) Fi]a... de tras în piept – Vibra]ie distinc-
tiv~ a exprim~rii... repetat~ p~s~re[te –
Cap de ]ar~... stat în stat!

10) Un inspirat îngrozitor. 
11) Datul înd~r~t în cea mai mare parte a
timpului (pl.).

VERTICAL:
1) Schimburi complimentare de com-
plezen]~.

2) Preg~tesc, pentru turnari, un foarte dur
amestec. 

3) Luarea distan]ei la modul infinitiv. 
4) Esen]a naturala implicat~ în sinucideri!
– Aducere... din urm~ a unui trep~du[!
– Început epic... abandon în trepte! 

5) Locul unde statul p~zit e obligatoriu –
Marcator prin întoarcere... la timp. 

6) Fa]a madamei... plin~ de smac! –
Scurt~ protectiv~... pentru jum~tate din
c~p~]âni! – Mul]imea gâzelor... prins~-n
caroiajul noroios!

7) Aerul universal... stabilit prin deter-
minare! – Suirea cu unu înainte!! 

8) În]elegeri consensuale într-un scenariu
la poezie – Albanezul... de la umilire la
mazilire! 

9) Efectul mi[c~rii u[oare... în stil vibrato-
riu – Ciclu diurn... în fizic~!

10) Picat~ intempestiv ca... acostat~.
11) Ea e [efa mi[carii, Marine.

Testul PUMNULUI: Afl~ 
cum te tr~deaz~ limbajul trupului

Un gest banal poate trăda trăsături de caracter ascunse. Dacă vrei să afli mai
multe despre tine, dar şi despre cei din jur, pumnul te ajută să o faci. Fă şi tu acest
test pentru a afla lucruri noi despre tine, dar şi pentru a decoperi informaţii
preţioase despre cei din jur!
Limbajul trupului trădează lucruri pe care noi le ascundem în mod inconştient sau
chiar intenţionat. Există însă o serie de trucuri pe care specialiştii le cunosc foarte
bine, care te ajuta imediat să "citeşti" o persoană.
Strânge bine pumnul şi apoi uită-te la imaginea de mai jos pentru a vedea care
imagine te reprezintă. Citeşte apoi interpretarea de mai jos!

1. Laşi să se vadă că eşti o persoană sensibilă, că ai temerile tale şi, totodată, o
imaginaţie foarte bogată. În adâncul sufletului simţi nevoia să fii protejată şi să
ţi se spună întotdeauna adevărul, oricât de dur ar fi acesta.
Ai o intuiţie de invidiat, îţi place să ajuţi oamenii, însă nu stai grozav la capitolul
răbdare. Eşti curioasă şi nu te sfieşti să faci glume pe seama propriei persoane.
În ceea ce priveşte viaţa ta personală, nu reuşeşti întotdeauna să îţi exprimi
sentimentele aşa cum ţi-ai dori. Ai tendinţa de a îţi suprima sentimentele. Eşti
altruistă şi pui pe primul loc dorinţele şi nevoile partenerului.

2. Cei din jur te percep ca fiind o persoană talentată, creativă şi plină de şarm. Îţi
faci cu uşurinţă prieteni, eşti generoasă, inteligentă şi stăpână pe tine.
În adâncul sufletului, eşti sensibilă şi uşor de rănit. Ai aşteptări mari şi ţinteşti
sus, însă îţi este teamă de eşec aşa că, de multe ori, ţii gândurile măreţe pentru
tine. Simţi nevoia să fii încurajată.
În dragoste eşti foarte tipicară, analizezi totul până în cele mai mici detalii şi cu
greu te detaşezi de trecut. Pentru că îţi iubeşti partenerul foarte mult şi îţi e
teamă să nu îl pierzi sau să nu îl dezamăgeşti, te prefaci că nu îţi pasă. Ştii şi tu
că te minţi când faci asta.

3. Din exterior, eşti percepută ca fiind creativă, vigilentă, înţeleaptă şi emotivă.
Eşti atrasă de tot ce este frumos, cauţi echilibrul în toate şi ai o putere de
convingere care te ajută să obţii tot ce îţi doreşti.
În adâncul sufletului, faci tot posibilul pentru a nu răni pe nimeni, chiar dacă
asta înseamnă că tu trebuie să faci un sacrificiu. Nu îţi doreşti prea multe, nu
eşti foarte greu de mulţumit pentru că eşti o persoană fericită. Dacă ai câteva
persoane care te fac să te simţi înţeleasă, eşti mai mult decât mulţumită.
În ceea ce priveşte dragostea, îţi exteriorizezi sentimentele şi oferi multe şanse
oamenilor. Pui mare preţ însă pe scuze, pe care te aştepţi să le primeşti de
fiecare dată când eşti rănită.

www.feminis.ro



20 februarie, 2019 l l 27Romanian Journal • New York

DIVERSE

Testul Szondi 
Acest test incredibil vă poate arăta 

ce ascundeţi în subconştientul vostru

Psihiatrul maghiar Leopold Szondi a conceput în 1935 un test celebru, aşa
numitul “test Szondi”. Scopul lui era acela de a explora impulsurile reprimate cele
mai profunde ale unei persoane, pe baza simpatiei sau aversiunii cauzate de
fotografiile specifice ale psihopaţilor. Testul Szondi se bazează pe ideea generală
că toate caracteristicile care ne deranjează la alţii sunt cele care ne-au provocat
aversiune într-un stadiu incipient al vieții noastre și de aceea le reprimăm.
Iată câteva termeni psihologici pe care trebuie să îi cunoașteți înainte de începerea
testului:
* Reprimare: Conform conceptului psihanalitic, acesta este cel mai important

mecanism de apărare psihologică pe care îl avem. Cea mai importantă funcție
a sa este aceea de a transfera gândurile și dorințele neconfortabile în
inconștientul nostru.

* Negare: Este un proces mental prin care refuzăm absolut impulsurile noastre
cele mai adânci (adică lucrurile pe care le dorim), adoptând modelul exact opus
al comportamentului dorit.

* Sublimare: Este procesul de transfer al alegerilor, stărilor sau comportamentelor
noastre reprimate activităţilor care sunt acceptabile din punct de vedere social,
cum ar fi activitățile artistice, hobby-urile, profesiile, obiceiurile noastre, etc.

INSTRUCŢIUNI
Uitaţi-vă la portretele acestor 8 persoane și alegeţi persoana pe care n-aţi vrea
niciodată să o întâlniţi noaptea pe întuneric, pentru că apariția ei provoacă
dezgust și frică în voi. Citiți apoi interpretarea care corespunde numărului de
portret pe care l-ați ales.

Important! Vă rugăm să nu înțelegeți greșit rezultatele testului, care nu înseamnă
că aveți vreo tulburare mintală, deoarece testul a fost conceput pentru a face o
ipoteză despre posibilele impulsuri reprimate ale fiecărui tip de personalitate în
conformitate cu teoria psihanalizei.
Testul original a inclus 6 seturi de 8 portrete de oameni, fiecare fiind clasificat
drept persoană cu dedublarea personalităţii, sadic, epileptic, isteric, catatonic,
schizofrenic, depresiv și maniac. Aici este o versiune minoră a testului, care
include doar un set de portrete, deoarece este foarte dificil de a furniza versiunea
completă a acestui test, cu toate interpretările posibile, într-un articol de Internet.

INTERPRETĂRI
1) Sadicul
Reprimare: Probabil că ați reprimat unele experiențe din primii ani de viață,

asociate cu autoritarismul în comportamentul dvs., cu nevoia de a domina şi cu
înclinaţia către intenţii malefice. Dacă ați ales portretul acestui profesor, ați fi
putut reprima în inconştient ceva ofensiv sau degradant față de alte comporta-
mente.

Negare: Este posibil să fiţi o fiinţă complet inofensivă și liniștită, întotdeauna gata
să-i ajutaţi pe alții. Dacă sunteţi lucrător de birou, de exemplu, şefilor voştri le
vine greu să lucreze cu dvs. Când nu doriți să faceți ceva, creați bariere (de
exemplu, întârzierea la lucru sau arătaţi că aveți o stare proastă). Adesea,
atunci când trebuie să vă apărați, alegeți rezistența pasivă și sfidarea, care, pe
termen lung, îi epuizează pe cei care au creat probleme pentru dvs.

2) Epilepticul
Reprimare: Când vorbim despre tulburările de personalitate asociate cu o boala

cerebrală (unele cazuri de epilepsie), unele dintre trăsăturile de diagnostic pot
fi impulsivitatea, iritabilitatea, izbucnirile de furie și agresivitate. Dacă acest
domn cu un cap rotund a provocat repulsie și frică în voi, probabil că în copilărie
ați reprimat subconștient o parte din astfel de sentimente și comportamente.

Negare: Este foarte probabil că sunteți o persoană bună și liniștită. Fiind blândă
și prietenoasă, dați impresia unei persoane responsabile, ce are control de
sine. Sunteți stabilă în sentimentele voastre și creaţi uşor legături cu oameni,
idei și obiecte.

3) Catatonicul
Reprimare: Unele caracteristici ale acestei tulburări mintale sunt stimularea

excesivă a imaginației (a cunoașterii în general) și negativismul. Dacă acest
domn zâmbitor a cauzat sentimente negative în voi, poate că ați reprimat o
anumită hiperactivitate a minții voastre, ceea ce putea să vă facă să pierdeți
legătura cu realitatea, dacă nu ar fi fost transferată în inconștientul vostru.

Negare: Tindeţi să adoptați comportamente stereotipice și nu vă plac inovațiile și
schimbările. Poate că sunteţi tipul de persoană timidă, care consideră că este
deosebit de dificil să se adapteze la situații noi. Cea mai mare frică a voastră
este să pierdeţi controlul de sine. Sunteţi un pic rigid, adesea defensiv şi
probabil inhibat, care nu se abate niciodată de la “codul de comportament”.

4) Schizofrenicul
Reprimare: Personalitatea schizofrenică se caracterizează prin apatie intensă,

distorsiuni ale gândirii și emoții incompatibile. Dacă această faţă impasivă de
doamnă v-a provocat fiori, probabil că aţi reprimat un sentiment de indiferență
față de ceilalți și de retragere faţă de lucruri și evenimente, într-un stadiu
incipient al copilăriei voastre.

Negare: Probabil că sunteţi o persoană sociabilă. Credeţi în socializarea și comu-
nicarea cu ceilalți, bucurându-vă de diverse companii. Sociabilitatea voastră
este mai degrabă înșelătoare și poate ascunde o persoană izolată, care trăiește
cu sentimentul de a fi întotdeauna singură. Relațiile voastre pot părea impersonale
și superficiale, ca și când ar lipsi adevăratul sentiment. În profunzime, puteți
simți că nu aveți nevoie de alții.

5) Istericul
Reprimare: Unele trăsături de personalitate ale istericilor sunt emoțiile superficiale

și instabile, narcisismul și exhibiționismul. Dacă alegeți această doamnă ciudată
ca persoana care vă sperie cel mai mult, poate că este pentru că ați reprimat o
dorință insațiabilă de a captiva atenția și o nevoie de aprobare a celorlalţi.

Negare: Dați impresia unei persoane modeste. Cu toate acestea, în realitate,
părând o persoană liniștită și timidă, este posibil să aveți o dorință excesivă de
a-i “vrăji” pe ceilalţi. Aveți grijă cu meticulozitate de aspectul și comportamentul
vostru. De exemplu, întotdeauna încercați să fiți elegant și bine îmbrăcat, com-
pletându-vă hainele cu accesorii care atrag atenția altora.

6) Depresivul
Reprimare: Lipsa stimei de sine, sentimentele de inferioritate si de vină sunt

principalele simptome ale depresiei. Faptul că această ființă inofensivă vă
produce aversiune, poate însemna că sunteţi o persoană profund deprimată,
care reușește să aibă aceste simptome sub control.

Negare: Poate că sunteţi o persoană sociabilă. Întotdeauna arătaţi dinamism,
încredere și optimism. Uneori, desigur, vă supăraţi și puteţi manifesta melancolie.
O asemenea persoană va încerca să preia rolul “psihologului universal”,
căutând soluții la problemele altor persoane.

7) Maniacul
Reprimare: Unele caracteristici diagnostice ale maniei sunt extroversiunea,

suprastimularea, supraestimarea sinelui și pierderea de bani și emoții. Dacă
acest chip pare a fi dezgustător pentru voi, probabil că înseamnă că în voi
există un fel de emoție care, dacă nu ar fi controlată, v-ar transforma într-un
mistic fanatic.

Negare: Este foarte probabil să fiţi o persoană care nu dorește să provoace
probleme prin comportamentul ei şi care detestă zgomotele, extremele și
excesele. Sunteți un exemplu de discreție, de reținere și de măsură. Fiind logic
și economic, întotdeauna aveți un comportament complet controlat.

8 ) Persoană cu dedublarea personalităţii
Reprimare: Acest tip de afecţiune este exprimată în dorința unei persoane de a

trăi și a fi acceptată ca membru al se*ului opus. Dacă persoana din imagine vi
s-a părut a fi periculoasă și depravatp pentru voi, poate că la începutul copilăriei
voastre ați reprimat o problemă de identitate de s*x.

Negare: Dacă mecanismul de apărare al negării a funcționat, este posibil să aveți
tendința de a confirma în mod explicit se*ul biologic. În acest caz, comportamentele,
manierele și aspectul dvs. subliniază faptul că sunteți un bărbat adevărat sau o
femeie adevărată. Dacă sunteți bărbat, sunteți foarte “macho”, iar dacă sunteți
o femeie, încercați mereu să vă arăți se*y și să căutați să flirtaţi și să atrageți
bărbații.

www.lovendal.ro



BANCURI
• Într-o zi primarul îi bate în poartă lui Caragiale cu

rugămintea de a contribui financiar la construirea
unui gard în jurul cimitirului comunal. Răspunsul lui
Caragiale l-a dezarmat:
– Nu vă dau bani pentru asta. Cei care sunt afară
nu se grăbesc să intre, iar cei aflaţi acolo n-au cum
să mai iasă. Prin urmare, n-aveţi nevoie de gard..

• Pe când scriitorul Honoré de Balzac se afla în
Elveţia, prietenii săi l-au îndemnat să facă o excur-
sie pe culmea unui munte.
– Exclus!, replică Balzac. Faţă de munţi am aceeaşi
atitudine ca şi faţă de femei. Prefer să rămân la
poalele lor.”

• O doamnă îl întrebă odată pe dramaturgul George
Bernard Shaw:
„Cum credeţi, de ce Dumnezeu a creat întâi
bărbatul şi abia apoi femeia?”
În stilul său inconfundabil, Shaw răspunse:
„Probabil Dumnezeu nu dorea ca în timp ce va crea
bărbatul, femeia să-l sâcâie cu sfaturile ei!”

• – De ce-ai intarziat, Bula? intreaba doctorul.
– Ma scuzati, am trecut mai intai pe la farmacist.
– Farmacistii astia sunt niste incapabili! racneste
doctorul. Spun numai prostii. Si, ma rog, ce tampe-
nie ti-a spus?
– Mi-a zis sa vin sa ma consultati dumneavoastra.

• – Caut de lucru!
– Aveti experienta?
– Da!… Am trei ani si ceva de cand tot caut!

• Un bărbat sună la ușa unui apartament. 
Când se deschide ușa, apare o tânără înaltă și
foarte atrăgătoare. 
Bărbatul o studiază câteva momente apoi întreabă:
– Drăguță, tu știi să faci dragoste?
Tânăra îi trântește ușa în nas fără să scoată un cu-
vânt. A doua zi, la aceeași oră, tipul apare iar:
– Drăguță, tu știi să faci dragoste?
Tânăra enervată la culme, trântește ușa și îl sună
pe soțul ei:
– Dragule, de două zile vine un obsedat care mă
întreabă dacă știu să fac dragoste. Trebuie să faci
ceva, mie îmi este frică!
Bărbatul o calmează și îi promite că a doua zi o să
rămână acasă și o să-l aștepte pe acest bărbat mis-
terios. A doua zi, la aceeași oră, apare iar bărbatul
cu aceeași întrebare:
– Drăguță, tu știi să faci dragoste?
Tânăra, știind că soțul este ascuns după ușă, îi
răspunde foarte hotărât:
– Sigur că știu!
Bărbatul misterios răspunde:
– În acest caz, am rugămintea să faci dragoste și
cu bărbatul tău ca s-o lase în pace pe nevastă-mea!

• Un copilaș de mână cu mama prin oraș. Trec pe
lângă un polițist tinerel și frumușel.
- Nenea curcanu’, nenea curcanu’…
- Mă, dacă mai zici aşa, îi „fac ceva” lui maică-ta!
Maică-sa:
- Zi, mă, zi!

• La maternități a fost introdus un nou serviciu:
„Acum la naștere poate asista și tatăl copilului, nu
numai soțul mamei!”

• Nu folosesc semnalizarea pentru că nu trebuie să
ştie toată lumea încotro mă duc eu.

• Aseară, la o bere, am auzit nişte tâmpiţi, la o masă
alăturată, zicând că nu s-ar urca într-un avion dacă
piloţii ar fi femei. Nişte idioţi misogini! Avionul nu dă
cu spatele şi nici nu se parchează lateral.

• Am cumpărat nişte tablete pentru stimularea
inteligenţei, dar n-am reuşit să deschid cutia.

• Femeile pot face mai multe lucruri deodată, am
văzut chiar eu cu ochii mei una cum cu o mână con-
ducea, cu cealaltă se aranja în oglinda retrovizoare,
iar cu maşina îl lovea pe ăla din faţă.

• – Iubitule, ce–ai face daca lumea s–ar sfirsi in 10
min. ?
– As face sex!
– Si restul de 9 minute?

• O tipa catre sotul ei: 
- Voi scrie deasupra patului meu ca esti un prost si
un impotent!  Sa stie tot orasul !

• Ion si Maria se cearta:
– Marie, asa nu se mai poate, ajunge, hai sa divor-
tam!
– Nu, Ioane, nu merge asa! Vaduva m–ai luat,
vaduva sa ma lasi!

• Inginerul agronom catre badea Vasile:
– Bade, cu metoda asta invechita nu o sa obtii nici
cinci kile de pere din pomul asta...
– Ai dreptate, e prun...

• Un enorias ii zice alarmat predicatorului:
- In timpul predicii de azi mi–au furat portofelul si
ceasul!
- Aleluia! In sfarsit, ii atragem pe pacatosi la biserica!

• De c^te ori dau peste o tip~ mi[to, ba e m~ritat~,
ba sunt eu \nsurat.

• Fata mea s-a c~s~torit cu un american
- Din dragoste sau pentru bani?
- Din dragoste de bani.

• R^z^nd de propriile gre[eli \]i po]i lungii via]a
- Shakespeare
R^z^nd de gre[elile nevestei \]i po]i scurta via]a
- Nevasta lui Shakespeare

• Combina]ii periculoase; 
* Armele [i drogurile * Prostia [i puterea
* |ng^mfarea [i banii * Tusea [i diareea

• Jum~tate din Planet~ moare de foame, iar cealalt~
jum~tate se chinuie s~ sl~beasc~.

• Mi-ar place s~ fiu s~rac pentru o zi ...
M-am s~turat s~ fiu s~rac tot timpul.

• - Soldat Popescu, nu te-am vazut astazi la lectia de
camuflaj!
- Multumesc, domnule colonel!

• Fie ca viata ta sa fie asa de frumoasa, imbelsugata
si interesanta cum o prezinti pe Facebook!

• "S-aveti o zi buna!" ne-a zis sefu' azi-dimineata.
Asa c-am plecat cu totii acasa.

• Inscriptia de pe asfalt "M-am culcat din nou cu nev-
asta-ta!" a agitat tot blocul.

• - Dragule, ce sa-mi cumpar ca atunci cand voi
aparea pe plaja sa intoarca toti capul dupa mine?
- Schiuri.
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Efectul Dunning-Kruger: 
paradoxul ignoranţei 
– iluzia superiorităţii

„Adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti cu
umilință propria ignoranţă.” – Socrate

Trăim vremuri în care una dintre marile probleme ale
omenirii este aceea că ignoranţii sunt foarte siguri de
ei şi de cunoştinţele lor, în vreme ce oamenii cu
adevărat inteligenţi sunt plini de dubii.
Drept urmare, vom întâlni în viaţa cotidiană deseori
persoane total incompetente sau puţin pregătite într-
un anumit domeniu, dar care adoptă un comportament
paradoxal. Au tendinţa de a vorbi pe un ton autoritar
şi chiar de a impune celorlalţi ideile proprii, cu un
sentiment de automulţumire greu de explicat. Şi
acestea nu sunt pure întâmplări, nu este vorba despre
mici derapaje întâmplătoare personale ale celor
despre care discutăm, ba dimpotrivă, respectivii sunt
absolut convinşi că deţin „adevăruri absolute” sau au
înţelegeri cu mult superioare tuturor celor ce le sunt
prin preajmă.
Dar de unde vine această supraevaluare a propriilor
competenţe în cazul acestor persoane?
Credeţi ori ba, este vorba despre un fenomen cunoscut
în psihologie sub numele de Efectul Dunning-Kruger
şi constă de fapt într-o distorsiune cognitivă care
generează în mintea persoanelor puţin pregătite
într-un anumit domeniu, o supraevaluare
a propriilor abilităţi.
Denumirea derivă de la asocierea
numelor celor doi psihologi americani
care au descoperit şi cercetat fenomenul,
pentru ca în anul 1999 să publice o lucrare
pe această temă: 

David Alan Dunning, profesor de psihologie la Uni-
versitatea din Michigan, şi Justin Kruger, profesor de
psihologie la New York University Stern School of
Business.
Fenomenul a fost testat pentru prima dată într-o serie
de experimente, ale căror rezultate au fost publicate
în 1999. Cei doi psihologi s-au bazat şi pe stu dii mai
vechi care arătau că aprecierea greşită a competenţei
se datorează ignorării standardelor de competenţă.
Acest tipar a fost observat în studii foarte diferite,
privind, de exemplu, capacitatea de a înţelege un text
citit, conducerea unui autovehicul sau în cazul practicării
sporturilor, cum ar fi, de exem plu, şahul sau tenisul.
Dunning şi Kruger afirmă că, într-un anumit domeniu,
cei incompetenţi:
1. Au tendinţa de a-şi supraestima propriul nivel de

competenţă.
2. Nu reuşesc să recunoască înalta competenţă a

celor cu adevărat competenţi.
3. Nu realizează dimensiunile atinse de propria

ignoranţă.
4. Reuşesc să accepte propria incompetenţă anterioară

decât după ce vor dobândi un nivel înalt în domeniul
respectiv.

Cei doi psihologi au testat cele patru ipoteze menţionate
mai sus pe un grup de studenţi de la cursurile de psi-
hologie de la Universitatea Cornell.
Într-o serie de studii, ei au notat aprecierile subiecţilor
despre ei înşişi în ceea ce priveşte abilităţile de
raţionament logic, cunoştinţele gramaticale şi umorul.
După ce li s-au arătat rezultatele testelor proprii,
subiecţilor li s-a cerut să estimeze poziţia lor în lot:
cei competenţi şi-au estimat poziţia corect, iar cei
incompetenţi şi-au supraestimat poziţia. Pe parcursul
a patru studii, Dunning şi Kruger au observat că
subiecţii clasaţi în ultimul sfert la testele privind
umorul, gramatica şi logica şi-au supraestimat cu
mult posibilităţile. 

Deşi testele îi situau la nivelul de 12% (în al patrulea
sfert), ei s-au estimat la nivelul de 62% (în sfertul al
doilea).
În acelaşi timp, cei pricepuţi au avut tendinţa să-şi
subestimeze propria competenţă. În general, subiecţii
care au considerat testele uşoare, au estimat greşit
că aceste teste sunt uşoare şi pentru ceilalţi.
Un studiu ulterior sugerează că subiecţii foarte
incompetenţi au reuşit să estimeze mai bine nivelul
lor după un mic instructaj într-un domeniu în care nu
se pricepeau, în timp ce estimările în domeniile în
care n-au fost instruiţi au rămas aceleaşi ca cele di-
nainte.
La polul opus s-ar afla cei care, având un bagaj
bogat de cunoştinţe asupra unui anumit domeniu, se
simt mai nesiguri decât primii. Şi dacă ne gândim la
citatul din Socrate cu care debutează articolul, putem
înţelege că aceia care au vaste cunoştinţe şi o
pregătire solidă privind un anumit domeniu, cu cât ei
intră mai mult în meandrele cunoaşterii umane, îşi
vor da seama de imensa vastitate a aspectelor
existente şi încă necunoscute lor. Ca urmare, cei
care fac analize precise şi studii aprofundate asupra
unui anumit fenomen, de exemplu, ori asupra unei
anumite teme, vor deveni treptat conştienţi de toate
detaliile posibile ce lipsesc din imaginea de ansamblu
la care au reuşit să ajungă.
Întrebarea, desigur, este: ce putem face? Desigur,
nu există soluţii imediate, dar după cum pare, primul
pas l-ar avea de făcut chiar profesorii şi învăţătorii, în
general cei din domeniul pedagogic, care, asemenea
lui Socrate, să îşi educe elevii şi studenţii mai mult în
spiritul unei autoperfecționări neîncetate decât în cel
al mulţumirii de sine. Suntem conştienţi de faptul că
este o cale complexă, care cere timp, răbdare şi
multă hotărâre, deoarece înseamnă analiza critică,
punerea în joc a certitudinilor adesea iluzorii pe care
de multe ori se bazează existenţa noastră, dar care

în realitate pot constitui o barieră fermă în calea
elevării personale.

Până la urmă este un efort pe care
fiecare dintre noi este dator să îl facă,
dacă nu dorim ca ignoranţii, supraes-

timându-se la infinit, să preia frâiele
întregii societăţi.

www.yogaesoteric.net
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Metod~ japonez~ str~veche
de eliberare a stresului

Stresul face parte din viata de zi cu zi. Sa duci copiii la scoala, sa respecti termenul limita
pentru un proiect de munca, sa dai un examen, sa te certi cu persoana iubita - toate aces-
tea sunt experiente pe care fiecare dintre noi le traieste si care sunt, in general, tolera-
bile.
Nivelul de stres variaza de la persoana la persoana, insa stresul cronic este periculos
pentru sanatate. De aceea eliberarea de stres este atat de importanta.
Stresul cronic afecteaza fiecare celula a corpului si poate duce la boli grave. Eliberarea
regulata de stres este critica pentru sanatate si pentru buna dispozitie. Beneficiile fizice
ale eliberarii de stres sunt foarte profunde.
Sportul, muzica - fie ca este ascultata sau cantata la un instrument - timpul petrecut in
natura, yoga, masajul, gradinaritul, o baie fierbinte, timpul petrecut cu prietenii, o ceasca
de ceai, sunt toate metode simple de a reduce stresul si anxietatea.

Remediu natural
Eliminarea stresului pe care naturala este intotdeauna preferabila medicamentelor, al-
coolului sau fumatului, pentru ca promoveaza starea de sanatate in loc sa o compromita.
Exista puncte de presopunctura in palme care, masate, elibereaza tensiunea si stresul si
amelioreaza durerea. Acesta este conceptul principal pe care se bazeaza presopunctura,
reflexologia si masajul.
In vechea traditie japoneza, energia stresului sub formele sale multiple poate fi accesata
prin maini.  Fiecare deget corespunde unei emotii. Urmatoarea tehnica de autorelaxare
se adreseaza acestor energii negative pe rand, pe care le elimina din corp si din suflet.

Se poate face oricand, oriunde si de cate ori se doreste.

Degetul mare:
reduce grijile si anxietatea

Aratatorul:
depaseste frica

Mijlociul:
controleaza mania si frustrarea

Inelarul:
elimina stresul si depresia

Degetul mic:
stimuleaza respectul de sine
si modul de a privi viata

Masaj japonez al mainii pentru eliminarea naturala a stresului 
Iata cum poti reduce natural stresul, doar cu ajutorul mainilor.

Lucreaza cate 1-2 minute cu fiecare deget in parte.
Deschide palma si tine degetele rasfirate, dar relaxate. Incepe cu degetul mare si prinde
partile laterale ale unghiei ciupindu-le usor. Mergi usor de-a lungul degetului mare, spre
palma, strangand incet partile laterale, pana cand simti pulsul. In fiecare pozitie fa cate o
pauza, lasand mintea sa se concentreze doar pe relaxare, inainte sa te muti la degetul
aratator si apoi mai departe. Incheie masajul cu o presiune usoara aplicata pe centrul
palmei, cu degetul mare al mainii opuse. Preseaza cel putin 1 minut.
Intre degetul mare si aratator exista un punct de presiune, localizat chiar deasupra bazei
degetului mare, unde se unesc oasele acestuia cu ale celui aratator. Prin acest muschi
trec multi nervi, care unesc mana cu restul corpului. Eliberarea tensiunii va fi simtita in in-
treg corpul, chiar si la nivelul capului, al gatului si al spatelui, conferind un sentiment gen-
eral de buna dispozitie. Strange muschiul cu ajutorul degetului mare si al aratatorului
mainii opuse si maseaza cat de mult doresti.
Incheietura mainii are si ea un punct de presopunctura, acolo unde se unesc oasele palmei
si ale bratului. Se aplica o presiune usoara, care se spune ca inlatura gandurile si emotiile
negative. Presiunea poate genera o senzatie de gadilat sau amorteala usoara.
Pe partea exterioara a incheieturii, in locul in care se unesc oasele mainii si ale bratului,
este o mica adancitura. Aplica presiune pe acest punct, pentru o stare de relaxare si
limpezime mentala.

viataverdeviu.ro

F^nt^na tinere]ii - cinci exerci]ii tibetane
pe care e bine s~ le faci zilnic

Pe langa yoga, un set de exercitii care poate mari flexibilitatea sunt cele Cinci ritualuri ti-
betane, denumite si "Fantana tineretii," pentru ca sunt o metoda practica si eficienta de
intarire si mobilizare a principalilor muschi din corp. Ajuta si la dezvoltarea echilibrului.
Multe femei cu varste peste 80 de ani se mentin in forma exersand aceste ritualuri zilnic.
Le poti invata si tu si le poti practica zilnic, pentru ca nu dureaza mai mult de zece minute.
Este mai bine sa fie facute dimineata, nu seara, pentru ca revigoreaza corpul. Incepe cu
cinci repetari si mareste numarul treptat pana ajungi la 21 de repetari.
Exercitiul 1

Stai in picioare cu bratele intinse lateral, paralele cu podeaua,
cu palmele orientate in jos. Bratele sa fie in continuarea umer-
ilor. Talpile sa fie pozitionate la nivelul soldurilor. Din crestetul
capului imagineaza-ti o linie care uneste tavanul. Fixeaza un
punct in fata ta, pe care sa-l poti numara in timp ce te rotesti.
Invarte-te in sensul acelor de ceasornic pana incepi sa ame-
testi. Mareste treptat numarul rotirilor pana la 21.
Respiratia: Inspira si expira adanc in timp ce te rotesti.
Sfat: Daca te simti foarte ametit, uneste degetele in dreptul
inimii si fixeaza cu privirea degetele mari. Tine aproape de

tine un scaun ca sa poti sa te asezi cand simti ca iti pierzi echilibrul.
Exercitiul 2

Aseaza-te pe podea. Intinde mainile pe langa corp si aseaza
palmele pe podea. Daca ai probleme cu spatele, aseaza
degetele sub sezut. Inspira si ridica capul de pe podea, cu
barbia in piept.
In acelasi timp ridica si picioarele, genunchii drepti, in pozitie
verticala. Pe cat se poate, intinde picioarele peste corp pe
deasupra capului.
Expira usor, coborand picioarele si capul pe podea, mentinand
genunchii drepti si talpile lipite.
Respiratia: Inspira adanc in timp ce ridici capul si picioarele,
si expira cand le cobori.

Exercitiul 3
Aseaza-te in genunchi. Pozitioneaza mainile pe partea pos-
terioara a coapselor. Trage barbia in piept.
Trage umerii in spate, lasa mainile sa alunece in jos pe
coapse pe masura ce ridici capul spre tavan. Nu uita sa ar-
cuiesti partea superioara a spatelui mai mult decat cea infe-
rioara.
Misca-ti capul spre spate ca si cum ai desena o linie cu nasul
pe tavan. Revino la pozitia initiala incet si repeta.
Respiratia: Inspira cand iti arcuiesti spatele si expira cand revii
la pozitia initiala.

Exercitiul 4
Stai pe jos cu picioarele drepte in fata ta si la o distanta de 30
cm unul de altul.
Aseaza palmele pe podea cu degetele orientate spre sezut.
Impinge usor capul pe spate, ridica pieptul si indoaie ge-
nunchii, tinand bratele drepte. Practic arati ca ca o masa.
Revino incet la pozitia initiala. Odihneste-te cateva secunde
si repeta exercitiul.
Respiratia: Respira cand te ridici, tine-ti respiratia cand in-

cordezi muschii si expira complet cand revii la pozitia initiala.
Exercitiul 5

Aseaza-te pe burta cu palmele in jos si degetele orientate in
fata. Impinge in palme pentru a ridica bustul in sus, tragand
umerii in spate. Bratele trebuie sa ramana drepte. Priveste
drept in fata, sau, daca esti ceva mai flexibil, poti trage capul
usor pe spate, orientand privirea in sus. Pozitia seamana cu
cea a unui caine care isi intinde labele din spate lasandu-se
pe cele din fata. Impinge apoi soldurile in fata si ridica-le in
sus, intinzand bine coloana vertebrala, similar cu pozitia
cainelui care isi intinde bine picioarele din fata, lasandu-se pe
cele din spate. Balanseaza-te intre cele doua pozitii.

Respiratia: Inspira cand te ridici cu sprijin pe brate; expira cand te impingi in brate si te
sprijini pe picioare.
Exercitii de rulare (Body rolling)
Si, la final, o activitate ce poate intari fermitatea si flexibilitatea corpului - exercitii de rulare
a corpului cu ajutorul unui rulou de gimnastica (roller). Pentru persoanele sensibile, se
recomanda un rulou din spuma, dar poti folosi si un rulou din PVC sau orice alt model.
Avantajele acestui tip de exercitii: intine muschii si tendoanele si elibereaza fascia (struc-
tura tesuturilor conective din jurul muschilor, a articulatiilor si tendoanelor). Exercitiile de
rulare inainte de antrenamentele sportive maresc circulatia sangelui spre tesuturile moi,
iar rularea dupa antrenament relaxeaza muschii. Desi rularile nu sunt exercitii sportive in
sine, ajuta semnificativ la mentinerea muschilor moi si flexibili.     

viataverdeviu.ro



20 februarie, 2019 l l 31Romanian Journal • New York

hOROSCOP

bERbEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Sustinere
In aceasta saptamana poate ca ar fi bine sa pastrezi
unele ganduri pentru tine. Nu vei fi neaparat judecata
pentru ele si poate ca nu ai atrage nimanui atentia
intr-un mod negativ, insa cu trecere Soarelui in Pesti
ar fi de preferat sa fii putin mai atenta la tot ceea ce
se asociaza cu imaginea ta. Te apropii cu pasi repezi
de idealul pe care ti l-ai setat, asa ca vei fi dispusa sa
mai faci si un ultim sacrificiu, daca de asa ceva
depinde reusita ta. Nu toti iti inteleg rationamentul
din spatele anumitor decizii, asa ca nu trebuie sa te
astepti la o sustinere in unanimitate.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine 

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

Sfaturi
In aceasta saptamana sunt promovate ideile originale,
asa ca trebuie sa gandesti dincolo de ceea ce ti se
pare firesc in mod normal. Incearca sa te reinventezi,
intrucat Soarele se afla intr-o pozitie favorabila inca
de luni, cand ai putea foarte simplu sa te remarci
daca vei pune cap la cap toate cunostintele pe care
le ai pentru a crea ceva nou si deosebit. Daca vei
avea parte de o intamplare nu tocmai placuta, cu
greu vei mai reusi sa iti recapeti starea de spirit buna
si increderea de sine, chiar daca vei fi sfatuita sa nu
iei totul personal daca vrei sa nu te lasi afectata.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Tensiune

In aceasta saptamana vei avea multe drumuri de
facut pentru a rezolva niste probleme importante pe
plan profesional, asa ca iti va fi greu sa iti mai gasesti
putin timp si pentru tine. Unii vor incerca sa te invete
ce sa faci, poate chiar iti vor da exemple din experienta
lor, insa totul iti va suna bine doar in teorie. Tensiunea
dintre Mercur si Jupiter te indeamna sa fii mult mai
rezervata si sa nu mai privesti cu incredere tot ceea
ti se spune. Ai putea testa pe pielea ta, insa marele
dezavantaj este acela ca nu dispui de tot timpul de
care ai avea nevoie.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Planuri
In aceasta saptamana te simti plina de speranta si
adopti o atitudinhe optimista, fiind convinsa ca doar
astfel vei reusi sa treci peste o perioada destul de
aglomerata. Cu tensiunea dintre Mercur si Jupiter iti
poti face planuri pe termen lung, insa nu iti permiti sa
investesti o suma importanta de bani, asa cum vei
vedea ca ti se va cere. Ramai cu capul pe umeri si
nu exagera cu asteptarile, intrucat trebuie sa tii cont
de mai multe amanunte in momentul in care iti
stabilesti planul final. Daca cineva gaseste in tine un
bun coonfident, incearca sa tratezi cu respect intreaga
situatie si sa nu pari dezinteresata.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Randament
Saptamana aceasta pare ca merge bine, timp cat te
implici in mod activ si iti dai putin silinta in ceea ce
faci. Ai parte de ajutor din partea astrelor pentru a-ti
duce la bun sfarsit planurile, mai ales marti, cand
Luna plina se afla in zodia Fecioarei. Planul sentimental
si cel financiar resimt cel mai bine dorinta ta de a
reusi, astfel incat iti vor aduce o satisfactie pe masura.
Ar trebui sa stii ca orice interactiune cu persoanele
din jur reprezinta o oportunitate de a invata, asadar
incearca pe cat posibil sa te informezi inainte de a
pune orice in aplicare in viata profesionala.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Echilibru
Nu este niciodata usor sa gasesti echilibrul perfect in
viata, insa este un bun obiectiv de avut in vedere.
Saptamana aceasta va veni cu provocarile sale in
acest sens, asa ca daca te simti foarte obosita sau
lipsita de vlaga. Reorganizeaza-ti activitatile astfel
incat sa te poti odihni mai mult. Nu te suprasolicita si
ai grija sa te relaxezi astfel incat sa poti da un
randament bun in activitatile tale de zi cu zi, pentru
ca tensiunile dintre Jupiter si Venus se resimt. Pe
plan financiar este posibil sa intrezaresti o imbunatatire,
mai ales daca ai realizat in trecut o investitie ale
carei roade le poti culege acum.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Profesionalism
Saptamana aceasta iti aduce o doza de productivitate
in viata profesionala, pentru ca ina de marti Luna
plina se gaseste in zodia Fecioarei. Nu ai mai avut
de mult o perioada asa de buna, insa nimic bun nu
vine singur, asa ca este nevoie si de implicarea ta
activa in orice chestiune ce tine de tine. Poate ai
senzatia ca lucrezi mai bine singura, insa daca stii ca
cineva este in stare sa te ajute, nu ar strica sa incerci
sa gasesti o cale de comunicare cu persoana
respectiva. De asemenea, este saptamana potrivita
sa participi la o intalnire de familie, intrucat iti este fa-
vorizat si planul sentimental in aceasta perioada.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine 

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

Avantaj
Saptamana aceasta iti aduce un imbold puternic in
tot ceea ce faci. Este momentul potrivit sa iti evaluezi
ideile pe care le-ai avut de multa vreme si sa le inter-
pretezi valoarea, astfel incat sa stii ce plan de viitor
sa iti faci. Este posibil ca anumite dispute mai vechi
sa se rezolve in sfarsit. Nu ignora astfel de ocazii,
caci nu stii niciodata cand te vei mai intersecta cu o
situatie de acest fel. Mai mult, daca ai posibilitatea
sa ajuti un membru al familiei, nu sta pe ganduri.
Sansele sa primesti niste vesti pe care le astepti de
mult sunt destul de mari, asa ca ai grija constant,
pentru ca tensiunea dintre Jupiter si Venus te poate
face sa pierzi din vedere detalii importate.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Productivitate
Nu iti neglija sarcinile la locul de munca in detrimentul
unor activitati noi, mai ales daca cele din urma nu
sunt chiar in aria ta de cunostinte. Cu alte cuvinte, nu
iti asuma mai multe responsabilitati decat poti indeplini
cu succes, intrucat este foarte posibil sa ajungi sa nu
mai pastrezi un echilibru intre ceea ce trebuie sa faci
si ceea ce ai vrea sa realizezi. Incearca, de asemenea,
sa iti ajuti cunostintele care se afla in impas, daca
este vorba despre ceva ce tine de tine. La locul de
munca ai putea sa eficientizezi anumite procese,
intrucat Soarele in zodia Pestilor te vrea inventiva.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Prioritati

Sigur stii ce este mai bine pentru tine, dar daca
vreodata simti ca faci o alegere nepotrivita, ar trebui
sa reflectezi putin asupra situatiei si sa te redresezi.
Sa nu cumva sa cazi prada emotiilor negative sau sa
vrei sa renunti la ceva ce incerci de mult sa obtii! Mai
mult, nu te desconsidera atunci cand nu reusesti sa
realizezi tot ce iti propui, ci doar ajusteaza-ti estimarile
referitoare la timpul necesar indeplinirii sarcinilor pe
care le ai in responsabilitatea ta. Daca vrei de multa
vreme sa iti cumperi anumite lucruri, acum este mo-
mentul sa o faci, intrucat Luna plina in zodia Feciooarei
nu te lasa sa exgaerezi. 
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Control

Cu toti avem parte de situatii dificile sau deranjante,
in multiple situatii din viata de zi cu zi, mai ales cu
tensiunile care apar intre Mercur si Jupiter. Cu toate
acestea, in caz ca tu vei avea parte de astfel de ne-
placeri, trebuie sa te temperezi pe cat posibil. Nu iti
lasa emotiile sa te acapareze, ori sa iti scape de sub
control. De asemenea, nu neglija momentele cu cei
dragi, asa ca acorda o importanta sporita ocaziilor
de a petrece timp cu ei, fie ca este vorba de partenerul
de viata sau de alte rude apropiate. Focuseaza-te pe
lucrurile importante si profita din plin de energia care
te va incarca in aceasta saptamana.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Versatilitate
Trebuie sa stii mereu ce urmaresti si care sunt obiec-
tivele tale, asa ca saptamana aceasta ar fi indicat sa
iti setezi din start prioritatile si sa nu te abati de la
calea pe care tu o consideri dreapta. Este posibil ca
persoanele din jurul tau sa nu fie neaparat de acord
cu ideile tale. Totusi, trebuie sa tratezi astfel de cazuri
in mod rational, asadar, cel mai bine ar fi sa evaluezi
situatia si sa iei o decizie informata inainte de a
actiona. Nu ar strica nici o dezbatere obiectiva cu cei
care chiar vor sa te ajute. Valorifica orice oportunitate
de a afla ceva nou, intrucat Soarele in zodia Pestilor
iti poate ascunde unele informatii.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine
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Rom^nia \nvinge Cehia
[i merge \n semifinalele Fed Cup  

Irina Begu si Monica
Niculescu au castigat ul-
tima partida a intalnirii
Romania - Cehia, la Os-
trava, echipa noastra
castigand cu scorul de
3-2 in turul I al Grupei

Mondiale I din Fed Cup.
Scorul a fost 6-7, 6-4, 6-4, dupa 2 ore si 57 de
minute de tenis fabulos, pe alocuri dramatic, cu un
final intens, in care fiecare punct a fost pe muchie de
cutit.
Monica Niculescu a avut o inima mare de tot in acest
meci, a compensat de multe ori greselile facute de
Irina Begu, greseli facute poate dintr-o prea mare
dorinta de a inchide uneori punctul prea repede, asa
ca cele doua s-au completat de cele mai multe ori
minunat pe parchetul salii din Cehia, una arhiplina, in
care zecile de fani romani au facut spectacol.
Iar setul 3, decisivul decisivului, a inceput la fel ca in
setul 2, cu un break din primul game pentru fetele
noastre, Begu si Niculescu, care pareau ca arata pe
punct ce trece un tenis de o calitate si mai buna,
mereu mai buna.
Setul decisiv s-a terminat cu acelasi scor si oarecum
cu aceeasi desfasurare precum cel secund, tot 6-4,
la capatul a trei ore de tenis in care cu siguranta
nimeni din fata televizorului nu s-a plictisit.
Un final dramatic, cu Begu si Niculescu extrem de
atente la orice miscare facuta de cuplul Siniakova/Kre-
jcikova, care puteau prin experienta lor sa schimbe
ritmul in finalul partidei.
Romania merge pentru a doua oara in istorie in
semifinalele Fed Cup, dupa editia din 1973, cand
insa atunci formatul era cu totul altul, iar atunci echipa
noastra era invinsa de Africa de Sud.
Vom juca in semifinale intre 20-21 aprilie cu Franta,
pe un teren care va fi tras la sorti, avand in vedere ca
cele doua natiuni nu s-au mai intalnit in aceasta
competitie, in ultima perioada.
Cehia era campioana en-titre a competitiei, cu 6
trofee in ultimele 8 editii, cu 11 trofee in general in
palmares si in plus nu mai pierduse acasa un meci
din 2009, cand era invinsa de SUA la Brno.

Premii Laureus
Simona Halep, învinsă de Simone Biles! 

Tenisul şi-a luat "partea leului" prin
Djokovic şi Osaka

Marea câş ti gă -
toa re la feminin
a fost Simone
Biles, în timp ce
la masculin cel
mai bun sportiv
al anului 2018 a
fost desemnat
Novak Djokovic.
Nominalizată la
titlul de sportivul

anului 2018, Simona Halep s-a văzut învinsă, cum
anticipau specialiştii, de Simone Biles. 

Fenomenul gimnasticii mondiale a avut un an de
excepţie, dominând total Mondialele de gimnastică.
Americanca de 21 de ani a câştigat anul trecut 4
medalii de aur, una de argint şi una de bronz la CM,
astfel că alegerea era previzibilă.
Premii Laureus: Djokovic, 2018 de excepţie
Tenisul şi-a luat totuşi partea leului. Novak Djokovic
a fost desemnat cel mai bun sportiv de anul trecut. 
În vârstă de 31 de ani, sârbul a revenit după accidentare
şi a dat din nou senzaţia că devine imposibil de bătut.
A legat victorii la US Open şi Wimbledon, iar acum e
primul în lume, la distanţă considerabilă de principalul
urmăritor, marele campion spaniol Rafael Nadal.
Naomi Osaka, revelaţia anului
Osaka este omul momentului în tenisul feminin, după
victoria de la Australian Open. Iar performanţele i-au
fost răsplătite, fiind desemnată revelaţia anului, la
Premiile Laureus. Ascensiunea ei a fost fulminantă şi
nu era neapărat una anunţată, în ciuda calităţilor in-
contestabile. Înainte de AO 2018, asiatica se afla pe
locul 72 în lume, astfel că puţini se gândeau că, doar
un an mai târziu, Naomi se va uita de sus la toate
celelalte competitoare.
Învingătoarea de la Melbourne nu a prins niciodată
podiumul în ierarhia WTA. Locul 4, de dinaintea
turneului de la Antipozi, era cea mai bună poziţie
ocupată de ea până acum. Graţie rezultatelor de la
Australian Open 2019 nipona devine cea mai tânără
jucătoare care ocupă fotoliul de lider mondial, de la
Caroline Wozniacki încoace. Daneza a urcat pe locul
1 în ierarhie în octombrie 2010, pe vremea când avea
20 de ani. Naomi Osaka mai avea două trofee în
carieră, ambele în 2018, la Indian Wells şi US Open.
Alte premii decernate la Gala Laureus
Echipa anului: naţionala Franţei, campioană mondială

în Rusia
World Action Sportsperson: Chloe Kim
Laureus Spirit of Sport Award: Lindsey Vonn
Revelaţia anului: Naomi Osaka
Premiul pentru realizări deosebite: Eliud Kipchoge

(noul recordman mondial la maraton. A corectat
vechea bornă cu 78 de secunde)

Cel mai bun sportiv cu dizabilităţi: Henrieta Farkasova
(6 medalii de aur la Jocurile Paralimpice)

Momentul anului: Xia Boyu (cu ambele picioare am-
putate, a cucerit Everestul)

Comebackul anului: Tiger Woods
Premiu pentru întreaga carieră: Arsene Wenger
Sportiva anului: Simone Biles
Sportivul anului: Novak Djokovic

ULTIMA OR<
Lovitura anului în Liga 1! 

Dan Petrescu revine la CFR Cluj  
Mutarea care părea imposibil
de realizat în urmă cu câteva
zile se face! CFR Cluj dă
lovitura și îl readuce la cârma
echipei pe Dan Petrescu (51
de ani), după demiterea lui
Antonio Conceicao.
Dan Petrescu îşi va rezilia
contractul cu Guizhou

Zhicheng și va reveni la gruparea alături de care a
câștigat titlul anul trecut. 
Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR
Cluj, se află în China și l-a convins pe Dan Petrescu
să revină în Gruia. "Bursucul" are acceptul verbal al
celor de la Guizhou și speră ca azi să oficializeze
despărţirea.
Deși avea un salariu imens în China, Dan Petrescu a
ales să revină la CFR Cluj. Narcis Răducan a spus
încă de sâmbătă seară, în direct la Digi Sport, că
sunt șanse mutarea să se realizeze. Informația a fost
confirmată apoi și de Gabi Balint.
Dan Petrescu a primit peste două milioane de euro
după ce a petrecut jumătate de an pe banca grupării
chineze. Guizhou Zhicheng a încheiat ultima campi-
onatul din China, cu 24 de puncte, opt sub penultima
clasată.
Dan Petrescu a avut şase victorii, trei egaluri şi 12
înfrângeri în cele 21 de meciuri în care a stat pe
banca lui Guizhou, în toate competiţiile. Dan Petrescu
are două titluri în cariera de antrenor, cu Unirea
Urziceni şi CFR Cluj.
51 de ani are Dan Petrescu
2 titluri are Dan Petrescu în România: cu Unirea
Urziceni (2009) și cu CFR Cluj (2018)

* * *
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



Mitriță, elogiat de americani, după ce a marcat
de ziua lui, în primul meci la NY City

Alexandru Mitriță a debutat spectaculos pentru New York City, cu un gol superb
marcat chiar de ziua lui. În meciul amical cu AIK Stockholm, mijlocașul ofensiv a
înscris cu un șut la vinclu, lăsându-l fără replică pe portar. Fostul jucător al Craiovei a
evoluat până în minutul 63, fiind aplaudat în momentul înlocuirii.
Pentru Mitriță a fost un cadou cum nu se putea mai fericit de ziua lui, mai ales că și
presa americană l-a lăudat pe fostul jucător al Craiovei, care a fost adus pentru a-l
înlocui pe campionul mondial și european David Villa.
"Când David Villa și-a anunțat plecarea de la New York, pe 28 noiembrie, ultimele
urme ale pleiadei de vedete ale clubului au dispărut odată cu el. Frank Lampard și
Andrea Pirlo, alți membri marcanți ai marelui triumvirat de la NYCFC, care a
caracterizat ultimii ani, au plecat deja, ratând să se ridice la nivelul lor considerabil. În
contract, Villa a demonstrat că merită fiecare bănuț plătit pentru el, în cele 4 sezoane
petrecute pe Yankee Stadium, câștigând și titlul de MVP al ligii în 2016. (...)
Dar NYCFC s-a îndepărtat de staruri, de câțiva ani, punând accentul pe tineri, care
sunt mult mai modești din punct ede vedere financiar, fapt care a început să ia
amploare în pauza intercompetițională. (...) Cu atacantul Alexandru Mitriță la bord,
proiectul primului 11 este umplut cu jucători între 23 și 29 de ani. Maxi Moralez este
singura excepție", a titrat cunoscuta publicație ESPN, care avea următorul titlu al
articolului: "Viața după David Villa". Directorul sportiv Claudio Reyna l-a lăudat și el
pe fostul jucător al Craiovei, despre care a spus că va avea libertate de mișcare pe
teren. "Mitriță e un jucător căruia cred că Dome (n.r.: antrenorul Domenec Torrent)
vrea să-i dea libertate în teren, pentru că este foarte mobil, dificil de deposedat în
duelurile unu la unu. Cu siguranță că în vrem în preajma porții adverse, să creeze
ocazii și să fie un pericol permanent", a spus Reyna.
Alexandru Mitriță reprezintă transferul iernii în Liga 1. Mijlocașul ofensiv a ajuns la
New York City, iar Universitatea Craiova va primi în schimbul său 8,5 milioane de
dolari, adică aproximativ 7,4 milioane de euro.
Mitriță a semnat un contract pe 4 ani cu New York City și va câștiga progresiv între
1,2 și 1,8 milioane de euro pe sezon. Alex Mitriță a devenit al treilea cel mai scump
transfer făcut în Liga 1, după Nicolae Stanciu (9,8 milioane de euro) și Vlad Chiricheș
(9,5 milioane de euro).

CFR Cluj şi-a demis antrenorul
Conducerea clubului CFR Cluj a hotarat sa-l demita pe antrenorul portughez Antonio
Conceicao. Chiar daca echipa este pe primul loc, Conceicao a platit pentru startul
ratat de an, in care CFR Cluj a obtinut doar doua puncte din trei meciuri.
Pana la numirea unui nou antrenor principal, interimatul va fi asigurat de Alin
Minteuan. Nu se stie momentan insa cine va prelua echipa pe termen lung.
Antonio Conceicao a preluat-o pe CFR Cluj in iulie 2018, venind in locul lui Edi
Iordanescu - demis dupa doar trei meciuri.
Sub comanda sa, echipa a ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor, dar si in
grupele Europa League, fiind eliminata de luxemburghezii de la Dudelange.

E haos la CFR! "Dacă nu vor câştiga titlul, 
falimentul îi aşteaptă"

Gabi Balint anticipează că trupa din Gruia va intra în faliment, dacă nu ia titlul.
În ultimii doi ani, CFR a investit enorm, iar încasările nu au fost nici pe departe pe
măsura aşteptărilor. Ardelenii nu au obţinut nici măcar calificarea în grupele Europa
League, astfel că în acest moment clubul cu greu se mai poate susţine. Asta pentru
că jucătorii au salarii foarte mari, iar încasările sunt mult mai mici decât cheltuielile.
În acest context, conducerea campioanei a luat o ultimă măsură, în dorinţa de a mai
salva ceva: Conceicao a fost demis, iar Dan Petrescu e curtat intens. Acesta ar fi un
garant pentru performanţă, ceea ce s-ar traduce şi în salvarea clubului din punct de
vedere financiar. Cel puţin asta e varianta lui Balint, prezentată în direct pe Digi
Sport 1.  
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Etapa cu numarul 24 din Liga 1 s-a
incheiat luni seara. Iata insa rezultatele
complete din aceasta runda:

Vineri, 15 februarie

Viitorul - Poli Iasi 0-1

Sambata, 16 februarie

Hermannstadt - U Craiova 0-1

CFR Cluj - Astra 1-1

Duminica, 17 februarie

FC Voluntari - Dunarea Calarasi 0-0

Gaz Metan Medias - Sepsi OSK 0-1

Dinamo - FC Botosani 1-2

Luni, 18 februarie

Concordia Chiajna - FCSB 0-0

Clasamentul este urmatorul:

1. CFR 1907 Cluj 48p
2. U Craiova 1948 Club Sportiv 45p
3. FCSB 45p
4. Sepsi Sfantu Gheorghe 36p
5. FC Astra Giurgiu 36p
6. FC Viitorul 34p
........................
7. CSM Politehnica Iasi 34p
8. FC Botosani 32p
9. Hermannstadt 29p
10. CS Gaz Metan Medias 29p
11. FC Dinamo Bucuresti 28p
12. FC Dunarea Calarasi 22p
13. FC Voluntari 17p
14. CS Concordia Chiajna 17p

Golgheterul campionatului ramane
George Tucudean, care a ajuns la 14
goluri urmat de Alexandru Mitrita cu  13
goluri si Harlem Eddy Gnohere cu 11
goluri marcate.

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

Ultimele detalii despre noile stadioane
din Bucureşti: Ce se înt^mplă cu arenele

Steaua, Rapid şi Arcul de Triumf
Compania Nationala de In-
vestitii a prezentat, luni, cele
mai noi detalii cu privire la
noile stadioane din Bucuresti,
proiectele arenelor Steaua,
Rapid si Arcul de Triumf
suferind cateva modificari.
In acelasi timp s-au dat asig-
urari ca stadioanele vor fi gata
in primavara anului viitor, la
timp pentru Campionatul Eu-
ropean 2020, Romania ur-
mand a gazdui patru partide
de la turneul final.

Stadionul Steaua - 64,5 milioane de euro
Stadionul Steaua va fi cel mai mare si mai scump dintre cele trei. Fata de proiectul
initial, capacitatea a crescut de la 30.500 de locuri la 31.254 locuri, iar suprafata
construita a crescut si ea cu 12.000 de metri patrati.
Forma arenei va fi una clasica, steaua prezentata initial urmand a ramane doar la
nivelul fundatiei. La parter vor fi create locuri pentru antrenament, dar si spatii admin-
istrative.
Stadionul Rapid - 29 de milioane de euro
Giulestiul va fi reconstruit si el cu aproape 30 de milioane de euro, insa nu de la zero.
Ca si dotari, arena cu o capacitate de 14 mii de locuri va primi o pista de atletism sub
tribune, dar si o sala polivalenta sub Peluza I.
Stadionul Arcul de Triumf - 24 milioane de euro
Cea mai mica arena din proiect, stadionul nationalei de rugby va fi reconstruit si va
avea o capacitate de 8.204 locuri in tribune.
In momentul de fata, stadionul Steaua se afla in cea mai avansata faza. Vechea
arena a fost demolata complet, iar la inceputul lunii februarie a fost primita autorizatia
de constructie pentru cea noua, lucrarile urmand a demara in curand.
La Giulesti a fost obtinuta autorizatia de demolare partiala si au inceput lucrarile de
dezafectare a portiunilor ce vor fi refacute de la zero.
In cazul arenei de rugby vorbim despre faza in care se intocmeste documentatia
pentru obtinerea autorizatiei de constructie.
Cele trei arene bucurestene ar urma sa fie utilizate ca baze de pregatire pentru
echipele calificare la Euro 2020 si care vor disputa meciuri in Romania.
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Dacă partenera ta posedă
chiar și jumătate din aceste 

14 calități, ia-o de soție!
Când ești într-o relație de
durată, mai devreme sau
mai târziu ajungi să-ți pui
inevitabil întrebarea: „Oare
ea să fie aleasa?” Dar oare
cum poți să-ți dai seama
dacă partenera este într-
adevăr potrivită pentru a-ți
fi soție?
Dragostea ridică nume roa -

se provocări și obstacole, și nu multă lume știe ce presupune
de fapt conceptul de „suflet pereche”. Următoarele 14 calități
te vor ajuta să apreciezi mai ușor dacă partenera de relație
are într-adevăr „stofă” de soție:
1. E MAI INTELIGENTĂ DECÂT TINE

Femeia alături de care îți vei petrece restul vieții trebuie să
fie inteligentă; ideal, chiar mai inteligentă decât tine! O
parteneră mai deșteaptă te va provoca mereu pe plan in-
telectual, stimulându-ți astfel interesul chiar și după mulți
ani de căsătorie.

2. ESTE SINCERĂ
Este foarte important să ai alături o parteneră sinceră, care
să nu aibă secrete față de tine și să nu se ferească să
spună lucrurilor pe nume. O astfel de femeie te va ajuta
să i te deschizi și tu. Transparența este esențială pentru o
relație de cuplu funcțională!

3. PRIVEȘTE VIAȚA CU OPTIMISM
Dacă partenera ta e o optimistă convinsă, cu siguranță se
vor ivi și momente când te vei simți copleșit de „asaltul de
pozitivitate”. Totuși, persoanele negativiste și pesimiste pot
deveni repede o corvoadă, așa că se abat mult de la tipolo-
gia „partenerei ideale”. 

Oamenii negativi emană o energie foarte apăsătoare, care
se răsfrânge din plin asupra sănătății psihice și fizice a
celor din preajma acestora.

4. ESTE CAPABILĂ DE COMPROMISURI INTELIGENTE
Compromisul nu este nicidecum un semn de slăbiciune,
ci un semn de inteligență și forță. Partenerii care sunt
dispuși să facă sacrificii în relațiile de cuplu au șanse mult
mai bune să se bucure de relații stabile și fericite.

5. TE CONSIDERĂ DESTINS ȘI HAZLIU
Bărbații consideră important ca partenerele lor de viață să-
i considere amuzanți și distractivi. Dacă întâlnești o femeie
care râde cu poftă la glumele tale și care savurează din
plin simțul umorului de care dai dovadă, n-o lăsa să-ți
scape!

6. ESTE IUBITOARE
Universitatea din Westminster a efectuat un studiu care a
demonstrat că oamenii calzi și iubitori sunt considerați mult
mai atractivi decât cei reci și egoiști.

7. TE SPRIJINĂ ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR PE
CARE ȚI LE PROPUI
Ideal, într-o relație e nevoie ca obiectivele personale să se
îmbine armonios cu obiectivele comune. O femeie
puternică te va motiva să-ți atingi scopurile propuse, dar
va lupta totodată să-și îndeplinească și propriile obiective.

8. ARE O RELAȚIE SĂNĂTOASĂ CU PĂRINȚII
Relația pe care partenera o are cu părinții în momentul de
față este un bun indicator al comportamentului acesteia în
relația de cuplu mai târziu, peste 20 sau 30 de ani de
căsătorie. Pe baza chestionarelor adresate mai multor cat-
egorii de vârstă, cercetătorii de la Universitatea din Alberta
au descoperit o corelație strânsă între relația unei per-
soane cu rudele sale în adolescență și relațiile interumane
pe care le leagă persoana respectivă mai târziu în viață.

9. E ALTRUISTĂ ȘI SĂRITOARE
Bunătatea și generozitatea sunt indicatori esențiali ai unei
relații durabile și împlinite. 

Fiind binevoitoare, generoasă și înțelegătoare cu tine și cu
alții, partenera va contribui din plin la cultivarea unei relații
amoroase sănătoase bazate pe respect și prețuire
reciprocă.

10. ÎȘI PĂSTREAZĂ CUMPĂTUL ÎN SITUAȚIILE CON-
FLICTUALE ȘI ȘTIE SĂ TE TEMPEREZE ȘI PE TINE
Certurile în cuplu sunt inevitabile, cu condiția să nu
izbucnească foarte des și să nu degenereze în conflicte.
Contradicțiile constructive sunt importante pentru o relație
sănătoasă. Totul ține de tact, de temperarea reciprocă, dar
și de modul în care depășiți problemele și desprindeți con-
cluzii pozitive în urma contradicțiilor.

11. NU SE IA MEREU ÎN SERIOS
Partenerii care iau parte la distracții și socializează
împreună sunt mai fericiți de cei care au puncte de interes
divergente.

12. ARE O VIAȚĂ SOCIALĂ SĂNĂTOASĂ
La fel de importantă ca distracția în cuplu este și distracția
pe cont propriu. Este un lucru perfect normal ca partenerii
să continue să aibă o viață socială proprie, cu condiția ca
aceasta să nu contrazică principiile vieții de cuplu și să nu
genereze tensiuni.

13. TE ACCEPTĂ AȘA CUM EȘTI, CU BUNE ȘI CU RELE
Partenera de viață trebuie să-ți fie totodată și prietenă, iar
relațiile veritabile de prietenie sunt, de cele mai multe ori,
bazate pe transparență totală și lasă loc de ironii inofensive
și tachinări. Partenerii care se tachinează și-și adresează
reciproc glume mai mult sau mai puțin sărate procedează
astfel tocmai pentru că se simt complet relaxați unul în
preajma celuilalt, ceea ce este un lucru benefic.

14. NU E RANCHIUNOASĂ
Studiile arată că persoanele iertătoare trăiesc mai mult.
Dacă partenera îți iartă greșelile, ar fi bine să-i fii
recunoscător și să te revanșezi față de ea.

secretele.com

MICA PUbLICITATE
• În Cimitirul Michelle, la 72 - 02 Astoria Blv., NY, 11370, de vânzare: două

casete mortuare, cutii speciale pentru păstrarea cenuşii celor plecaţi la
Domnul. Persoanele interesate sunt rugate să sune şi să lase mesaj la
1(646) 355 - 5461

• 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

• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.
Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”.  Tel: (516) 776-0420 (Anca)

• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter, menaj,
de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon: (631) 320-
6965
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Iluzia binelui și a răului

Nu exista o viata sfanta. Nu exista un razboi intre
bine si rau. Nu exista un pacat si nici o izbavire.
Niciunul dintre aceste lucruri nu trebuie sa conteze
pentru tine
Una dintre frontierele finale in calea spre o trezire
este credinta in conceptul binelui si raului. Ori de
cate ori mintea este implicata in procesarea unei
situatii, trebuie sa definim de fapt situatia respectiva.
Trebuie sa definim acea situatie ca fiind “buna” sau
“rea”, “bine” sau “gresit”. Aceste hotarari sunt proiectii
ale ego-ului nostru. Ego-ul trebuie sa fie corect, iar
atunci cand este corect, trebuie sa existe si gresit.
Prin urmare, ego-ul isi petrece ziua facand comparatii.
Se compara partide politice, se compara religii, stiluri
de viata, culturi, totul se compara…!
Problema este ca ego-ul vostru, la fel ca si ego-ul
meu, la fel ca al oricarei persoane de pe aceasta pla -
neta, functioneaza din perspectiva “binelui”, insa oare
cine are cheia de aur a modului de a face totul “corect
sau bine” din cei peste 7 miliarde de oameni care
traiesc pe aceasta planeta? Exista intr-adevar o fiinta
care stie drumul “corect”? Modul de gatit “corect” al
unei fripturi, Dumnezeul “corect” la care sa te inchini,
nationalitatea “corecta”, cultura cea “corecta”.
Da, noi oamenii am cheltuit mii si mii de ani de lupta
pentru ceea ce este “corect”, fiecare persoana de pe
acest pamant operand la nivelul sau de constiinta.
Ceea ce inseamna ca toata lumea opereaza sa faca
lucrul “corect” in functie de starea de spirit. Au fost
oameni in istorie care au aratat cu degetul catre
altcineva, sub pretextul ca au gresit, dar nu au
rezolvat nimic in privinta asta
Daca toata lumea, inclusiv noi, operam dupa nivelul
constiintei existente, poate cineva sa fie invinuit
pentru alegerile facute? Din punct de vedere tehnic
nu. De exemplu, am auzit expresia “am ranit oameni.”
Aceasta se rezuma la oamenii care nu au iubire
neconditionata pentru ei insisi si ii trateaza pe cei din
jur in acelasi fel in care s-ar trata si pe ei. Literalmente
ei actioneaza intr-un singur mod, acel mod care le
permite nivelul de constiinta.
Deci, da, vor exista momente cand anumiti oameni
cu un alt nivel de constiinta vor spune ca ura, mania,
lupta sau chiar mai rau, uciderea altor persoane,
este ceea ce trebuie sa faca, si in aceste cazuri,
daca oamenii devin un pericol pentru ei sau societate,
sa se duca la inchisoare sau sa fie pedepsiti in
instanta, etc… Insa nu este de datoria noastra de a
veni cu un milion de “daca in aceasta situatie”, trebuie
sa avem de a face cu viata asa cum se intampla in
momentul prezent, asa cum ne este prezentata noua,
si noi trebuie sa avem incredere ca vor fi luate intot-
deauna masurile perfecte
Acest lucru poate fi greu pentru ego-ul unei persoane
de a procesa. Ego-ul trebuie sa invinuiasca, el are
nevoie sa invinuiasca alte persoane, iar daca el nu
invinuieste alte persoane pentru problemele sale,
temerile si supararile lui, atunci inseamna ca trebuie
sa se uite inapoi la el si sa vada de fapt ca el este
problema. Perceptia realitatii ego-ului este ceea ce
contureaza judecatiile noastre referitoare la lumea
exterioara.

Transcenderea hotararii de bine/rau, corect/gresit,
nu este o sarcina usoara. Desi cei care pot simti
cresterea nivelului lor de constiinta va vor spune ca
isi simt alunecarea ego-ului intr-o realitate departata,
foarte rar intalnesti pe cineva care sa aiba un asa
nivel de constiinta. Ceea ce este important sa realizam,
este ca nu putem forta accederea catre un nivel mai
ridicat al constiintei noastre, noi putem doar aduce
mai multa prezenta in viata noastra si regasirea
conexiunii cu sufletul nostru care ne va determina sa
crestem natural constiinta noastra.
Intelectual putem sti ca nu exista bine sau rau, dar
ego-ul nostru este inca la punctul in care judeca
faptele realitatii externe. Noi trebuie sa fim atenti la
acest lucru, si sa nu ne judecam pe noi insine din
aceasta cauza. Noua evolutie a constiintei noastre
va depasi in cele din urma dualitatea mintii, atunci
cand vom exista intr-o constiinta de unitate, unde
vom vedea toti, ca unul.

5 obstacole care îți stau
în calea îndeplinirii visurilor

Nu îți place apartamentul în care locuiești, nu îți
place locul în care muncești, nu ai destui bani pentru
viața pe care ți-o dorești, te uiți invidios la fotografiile
colegilor care au succes și care trăiesc o viață fericită
și îm pli nită, așa că îți adresezi o întrebare: “De ce nu
sunt eu în locul lui? De ce, când acum 5 ani am avut
o șansă de a obține totul, eu am nu am vrut să ies
din zona de confort? Ce pot face? “.
Obiectivele sunt serioase, pentru că dorința de a-ți
schim ba viața ta este foarte puter ni că. Iată scopul,
planifică totul, trebuie să fii plin de energie și să îți
colectezi toată voința pentru a începe să acționezi.
Întrebarea “Ce pot face?” oferă un impuls schimbărilor,
așa că începe să cauți soluții. Urmărește videoclipurile
oamenilor de succes, despre modul în care și-au
atins scopul, citește cărți ale autorilor cu nume mon -
dia le despre cum să îți schimbi viața, mergi la cursuri
de pregătire și începi să îți realizezi obiectivele!
Există doar cinci motive care te împiedică să promovezi
și să ai succes. Dacă vei conștientiza aceste motive
și le vei lua în considerare, atunci acest lucru te va
ajuta să cobori cu picioarele pe pământ.
1. Planuri iluzorii

Planul tău nu corespunde realității, ci mai degrabă
unei fantezii, în care totul este bine și vine de la
sine. Vrei totul deodată și, de preferință, mâine sau
nu ești motivat de dorința ta, ci de frumoase
“imagini” și de povestirile prietenilor care se laudă
cu reușitele lor. Dacă obiectivul nu este al tău, ci
iluzoriu, atunci cu timpul entuziasmul va dispărea,
nemulțumirea va crește și stima de sine va scădea:
“Eu sunt un ratat și nu pot face nimic. Nimic nu pot,
de câte ori am încercat… Sunt o persoană leneșă
și proastă, și așa mai departe. ” Îți pierzi timpul și
energia!

2. Nu ai nicio experiență de planificare
Nu există un sistem atunci când totul este planificat
gradat, ceea ce este în spatele a ceea ce îți dorești,
va duce la ceea ce este posibil. Când îți faci planuri,
nu calculezi riscurile și modalitățile de a le rezolva.
Când pașii sunt prescriși, sunt multe aspecte care
nu depind de tine, ci de acțiunile altor oameni.

3. Scopul nu este relevant
Unul dintre punctele importante este scopul, iar
dacă acesta nu este relevant, există o problemă.
Poate vrei să îți schimbi viața, însă situația actuală,
în general, îți convine. Dar gândește-te că există
mai multe aspecte importante și urgente care
trebuie abordate.

4. Nu ai un mediu de sprijin
Familia și prietenii nu cred în tine și în planurile
tale. Și tu, ascultându-le sfaturile, te asiguri din ce
în ce mai mult că nimic nu trebuie schimbat. Vrei
doar să fii liniștit.

5. Lipsa calificărilor
Planul tău nu ia în considerare capacitățile și
abilitățile reale pe care le deți în prezent. Nu ai su-
ficiente informații și cunoștințe în alte domenii, de
exemplu, în domenii precum: marketing, consultanță,
contabilitate, managementul personalului etc.

Logan Pirsal Smith a spus: “Există doar două obiective
vrednice în viață: primul este să obțineți ceea ce
doriți, iar al doilea este să vă bucurați de reușită”.
Având un plan realist și grijuliu, fii sigur că vei obține
cel mai bun rezultat, visul tău.

Rețetă naturală pentru mărirea
sânilor și stoparea efectelor

îmbătrânirii

90% din femei adora ideea de a avea sani mai mari
si majoritatea dintre acestea viseaza la efectuarea
unei operatii estetice de marire a sanilor.
Problema este ca multe dintre acestea nu au cunoscut
puterea plantelor in marirea naturala a sanilor!
Acesta este un adevar si va asigur ca dupa ce veti
incepe sa consumati aceasta reteta, veti considera
inutila interventia chirurgicala de marire a sanilor!
Vei avea nevoie de :
– 1/2 cartof dulce (cea de-a doua jumatate o puteti

pastra pentru ziua urmatoare)
– 1 legatura mica de marar proaspat
Mod de preparare
– Spalati bine cartoful dulce, stergeti-l de apa, apoi

bagati-l la cuptor timp de 30-45 de minute, in
functie de marimea lui.

– Dupa ce s-a copt, trebuie sa faceti un piure din el si
apoi sa-l amestecati cu mararul tocat marunt.

Consumati acest piure o data la 2 zile drept garnitura
la mancarurile preferate!
Va asigur ca efectele le veti resimti in scurt timp iar
acest piure nu va mai lipsi din dieta.
Cartoful dulce – Aceasta planta este una dintre cele

mai eficiente in cresterea estrogenului si a nivelului
de prolactina, iar un consum regulat al acesteia va
conduce la cresterea naturala a volumului sanilor
intr-un timp relativ scurt.

Mararul – Contine cantitati importante de estrogen.
Estrogenul incetineste procesul de imbatranire,
face pielea frumoasa, ajuta la cresterea naturala si
armonioasa a sanilor, regleaza ciclul menstrual si
estompeaza simptomele menopauzei.

secretele.com

MICA PUbLICITATE
• În Cimitirul Michelle, la 72 - 02 Astoria Blv., NY, 11370, de vânzare: două

casete mortuare, cutii speciale pentru păstrarea cenuşii celor plecaţi la
Domnul. Persoanele interesate sunt rugate să sune şi să lase mesaj la
1(646) 355 - 5461

• 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

• 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



Ziua Internațională a Femeii
a fost sărbătorită pentru prima dată
pe 8 Martie 1975 de către 
Adunarea Generală O.N.U. 
În această perioadă s-a pus serios
problema eliminării discriminării femeii
și asigurarea de condiții depline de egalitate
cu bărbatul în viața socială. 
Ca urmare, O.N.U. a proclamat 
anul 1975 ca An Internațional
al Femeii, iar 1976-1985
a fost proclamat Deceniul
O.N.U. pentru femei.
În data de 16 decembrie 1977, 
O.N.U. a sugerat statelor
membre să stabilească, 
în funcție de tradițiile
și obiceiurile fiecăruia, 
o zi din an ca Zi O.N.U. 
pentru drepturile femeii 
și pacea internațională.
Ziua de 8 Martie este ziua feminității, 
a frumuseții, a dragostei, ziua 
în care femeia este în centrul atenției, 
este sărbătorită de copii, de soți, de prieteni. 
Femeia, ființă delicată, sensibilă, 
este cea care dă viață și de aceea, 
în momentele grele, se dovedește 
mai tare decât bărbatul, iar în viața de zi cu zi, 
nu are voie să obosească nici la serviciu, 
nici ca mamă, nici ca soție.

Colectivul de redacție al revistei
ROMANIAN JOURNAL 
urează tuturor femeilor 

La Mulți Ani!

8 Martie,
Ziua Internațională a Femeii

8 Martie,
Ziua Internațională a Femeii


