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PAȘTE FERICIT!
Acum, când ne aflăm în perioada de pregătire spirituală
pentru întâmpinarea marii sărbători a Sfintelor Paște,
a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, să ne înălțăm
ruga pentru binele și mai binele neamului nostru creștin.

HRISTOS A ÎNVIAT!
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Toţi candidaţii la şefia
Parchetului General, respinşi.

Procedura de selecţie va fi reluată

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri,
că decizia privind candidatul propus pentru conducerea
Parchetului General a fost deja luată, precizând că
va comunica în cursul zilei de miercuri rezultatul
comisiei de interviu.
"Decizia e luată. Am trecut azi etapa interviului şi
precum spuneam la Ministerul Justiţiei dimineaţă, în
cursul zilei voi comunica concluzia, rezultatul Comisiei
de interviu. Deci azi veţi avea rezultatul, după cum
azi am dat rezultatul cu privire la selecţia candidaţilor
care vor să devină procurori europeni", a declarat
Tudorel Toader, la Palatul Parlamentului.
Interviurile au fost susţinute miercuri de către cei
patru candidaţi, respectiv actualul procuror general
Augustin Lazăr, procurorul DIICOT Marian Drilea,
fostul şef DIIOCT Daniel Horodniceanu şi fosta
adjunctă a Layrei Codruţa Kovesi, procurorul Gabriela
Scutea.
Surse din cadrul ministerului Justiţiei au precizat
pentru MEDIAFAX că procedura va fi reluată, niciunul
dintre candidaţi nefiind considerat potrivit pentru cea
mai înaltă funcţie din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte ed Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ).
Propunerea ministrului justiţiei va fi înaintată Secţiei
pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,
în vederea obţinerii avizului urmând ca, după obţinerea
acestuia, ministrul justiţiei să înainteze propunerea
Preşedintelui României, în vederea numirii în funcţia
de conducere de procuror general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
mediafax.ro

Topul salariilor pe judeţe

♦ Doar în Bucureşti şi în Cluj salariile angajaţilor au
depăşit 3.000 de lei net pe lună
♦ Oficial, salariul mediu a depăşit 2.000 de lei net pe
lună în toate judeţele României.

Angajaţii din Bucureşti au cele mai mari salarii din
România, de aproape 3.500 de lei net pe lună, iar
angajaţii din Suceava câştigă, în medie, circa 2.000
de lei net pe lună, arată datele centralizate de ZF pe
baza informaţiilor de la Institutul Naţional de Statistică.

„Decalajele salariale dintre regiuni nu reflectă decât
decalajul dintre dezvoltarea economică a acestora.
Motivul pentru care în Bucureşti sunt salarii mai mari
decât în alte zone este reprezentat de faptul că, în
Capitală, economia oferă locuri de muncă bine remunerate, aici sunt sediile companiilor mari,
multinaţionale, care angajează personal cu studii superioare, şi aici sunt şi mulţi angajaţi din domeniul IT,
cu calificări înalte şi salarii mari. În schimb, în Suceava
sunt industrii cu salarii mici, în zona fabricării de
încălţăminte sau confecţii, în construcţii sau în zona
de restaurante şi hoteluri“, a explicat analistul economic
Aurelian Dochia.

Statisticile INS arată că în topul zonelor cu cele mai
mari salarii din economie se află, după Capitală
(unde salariul mediu a fost de 3.483 de lei net în
2018), judeţele Cluj (3.048 de lei net pe lună în
2018), Timiş (2.890 lei net), Ilfov (2.868 lei net) şi
Sibiu (2.771 lei net). Astfel, doar în Bucureşti şi în
Cluj salariul mediu a depăşit valoarea de 3.000 de lei
net pe lună.
www.zf.ro

Germania. Șofer român EROU,
căutat pe Facebook după ce a
salvat viața a două femei

Un şofer român a devenit erou în Germania, după ce
a salvat viaţa a două tinere, dar şi doi cai, dintr-un incendiu izbucnit pe o autostradă.

Mașina în care se aflau cele două a luat foc. Românul
a intervenit rapid și a deblocat rulota în care se aflau
cei doi cai. Totodată, a oprit-o pe una dintre femei să
se întoarcă în mașină pentru a-și recupera geanta.
Toată povestea a fost făcută publică pe Facebook,
acolo unde una dintre cele două femei a demarat o
campanie pentru găsirea șoferului român. Aceasta
vrea să îi mulţumească celui pentru că le-a salvat de
la moarte, sâmbătă, după ce maşina i-a luat foc pe
autostradă.
Natalie Muller a povestit toată întâmplarea
Se îndrepta cu o prietenă spre un târg de animale,
moment în care a observat fum în mașină. A oprit
imediat şi a încercat să elibereze cei doi cai pe care
îi transporta în remorcă. În ajutorul lor a sărit un
bărbat care, în doar câteva secunde, a decuplat
remorca în care se aflau animalele şi a împins-o
câțiva metri mai departe. Românul le-a avertizat să
nu se apropie de maşină, apoi s-a urcat în mașină și
a plecat. Cele două femei vor acum să îl găsească
pentru a-i mulţumi.
Iată mesajul femeii, care a devenit viral pe rețelele
de socializare:
Șofer român de camion, căutat!
În acest fel, caut îngerul nostru pazitor, care ne-a
salvat caii și probabil și pe noi (eu și Claudia Priem)!
La aproximativ 14.30, pe Autostrada 62, la ieșirea
dintr-un tunel, mașina mea a luat foc.
Acest om ne-a fost salvat prin intervenția sa rapidă.
A traversat autostrada și a deblocat remorca în câteva
secunde. Apoi, ajutat și de alți oameni, a împins
remorca cu cai cu tot in afara oricărui pericol. Apoi nea avertizat să ne întoarcem la mașină și a dispărut din
nou. Eu și Claudia aș vrea să-i mulțumim personal.
Dacă l-am putea găsi pe Facebook ar fi grozav!
Distribuiți acest mesaj și dacă cineva se pricepe să-l
traducă în limba română!
Postarea femeii a devenit rapid virală, fiind înregistrate
peste 16.000 de distribuiri în 24 de ore.
www.stiridiaspora.ro

Mărturia care îi îngroapă
definitiv cariera lui Lazăr:
„Știa tot despre plutonul care
măcelărea deținuții”

Fostul supraveghetor din cadrul Penitenciarului Aiud,
Virgil Maftei, a declarat că procurorul Augustin Lazăr
avea habar despre torturile la care erau supuși
deținuții.
Virgil Maftei nu a fost deținut politic, ci supraveghetor
în cadrul Penitenciarului Aiud. Acesta a ajuns acolo
ca simplu deținut pentru a ispăși o pedeapsă de 17
ani de închisoare pentru delapidare.
După ceva timp, acesta a trecut de la statutul de
deținut la cel de supraveghetor.
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Bărbatul susține că din aceată poziție a văzut personal
cât de multe știa, de fapt, Augustin Lazăr despre ce
se întâmpla în acel loc al groazei.
„Lazăr era un bărbat vioi, chipeș, venea cu o pălărie
și cu o servietă mare și intra pe Secția 6 unde erau
deținuți politici care trebuiau maltratați.
Era în pavilionul mare care se numea T. Era în formă
de „t”. La intrare, imediat în dreapta, erau celulele
deținuților politici. Și acolo l-am văzut intrând. Deschidea
o ușă supraveghetorul de acolo și discutau. Altceva
nu am văzut că loveau sau.. Nu! Discutau. Apoi pleca.
Am fost mutat în supraveghere pe Secția 6. Ei căutau
din ăștia cum eram eu. că nu divulg, dar eu îi ajutam
pe ai mei - îi ajutam că erau deținuți. Și o dată m-am
nimerit chiar la intrare în secție, dar pe interior, când
era Lazăr de serviciu. Era cu pălăriuță și cu geantă.
Și a și intrat și mi-a zis să fug și am fugit pe partea
cealaltă.”, a povestit Maftei.
Conform informațiilor oferite de acesta, Augustin
Lăzăr știa totul despre torturile la care erau supuși
deținuții.
„Sigur că da! Sigur că da! Și nimeni nu a luat nicio
măsură! Au murit doi deținuți, bătuți. Era un pluton
acolo care în momentul în care, de exemplu, eu
comiteam o greșeală, mă prindea cu băutură, cu un
coniac, cu o mâncare sau ce puteam să bag în
fabrică acolo, pac, imediat, pe Secția a 6-a și acolo
venea plutonul acesta care te măcelărea.”, a mai
spus Maftei.
evz.ro

ROBOR. Decizie crucială pentru
un milion de familii din
România. Zamfir: Situaţie
incorectă, discriminatorie

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a acordat un interviu
DC News în cadrul căruia a vorbit, printre altele,
despre un subiect care interesează peste un milion
de familii din România care au credite în lei, şi anume
noul indice care înlocuieşte actualul ROBOR.

"Ordonanţa a ajuns chiar astăzi la Parlament, intră în
Comisia economică a Senatului pentru aviz, urmând
ca săptămâna viitoare să fie la raport la Comisia de
buget-finanţe. Eu voi aduce nişte modificări şi voi
propune ca noul indice să se aplice şi pentru creditele
aflate în derulare. Aceasta pentru că, aşa cum am
spus, s-a creat o situaţie incorectă, discriminatorie,
pentru că aşa cum prevede acum textul ordonanţei,
faptul că, începând cu data de 2 mai 2019, celor care
vor lua credite în lei li se va aplica noul indice,
calculat în baza tranzacţiilor.
Eu de trei luni spun că indicele în baza căruia este
calculat ROBOR-ul a fost calculat incorect, după o
metodă stabilită de BNR: media dobânzilor la cotaţii
şi nu la tranzacţii: făcând o comparaţie cu domeniul
imobiliar, nu contează cât cotezi tu că valorează un
imobil, ci contează cu cât se vinde. Aşa era şi aici:
băncile făceau nişte cotaţii în legătură cu anumite
valori, la acele valori nu se tranzacţiona şi e incorect
faptul că de ani de zile oamenii plătesc dobânzile raportate la acest indice", a declarat Daniel Zamfir.

Potrivit declaraţiilor făcute de către senatorul Daniel
Zamfir, circa un milion de familii din România au
credite contractate în lei, toţi aceşti oameni fiind
potenţiali beneficiari ai acestei ordonanţe.
www.dcnews.ro

4 l 10 aprilie, 2019

ACTUALITATE

Unde sunt securiştii din
dosarul Revoluţiei? Cerem
dreptate pentru victime

Andrei Ursu, fiul disidentului anticomunist Gheorghe
Ursu, ucis în beciurile Securităţii înainte de 1989,
alături de 11 personalităţi româneşti din ţară şi din
Diaspora, printre care Vladimir Tismăneanu, istoricul
Mădălin Hodor şi politologul Cristina Pîrvulescu, au
adresat miercuri o scrisoare publică procurorului
general Augustin Lazăr şi conducerii Secţiei Parchetelor
Militare în care întreabă de ce lipsesc din rechizitoriul
Revoluţiei, trimis luni la instanţă, exact securiştii care
au tras la Revoluţie.
În dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, procurorii
militari i-au trimis în judecată doar pe fostul preşedinte
al României Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican
Voiculescu şi generalul Iosif Rus, fost şef al Aviaţiei
Militare.
”Cu stupefacţie am observat că din acest rechizitoriu
lipsesc cu desăvârşire principalii vinovaţi pentru cele
peste 1.200 de victime ale Revoluţiei – respectiv
membrii Departamentului Securităţii Statului”, se arată
în scrisoarea citată.
În dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, procurorii
militari i-au trimis în judecată doar pe fostul preşedinte
al României Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican
Voiculescu şi generalul Iosif Rus, fost şef al Aviaţiei
Militare.
”Cu stupefacţie am observat că din acest rechizitoriu
lipsesc cu desăvârşire principalii vinovaţi pentru cele
peste 1.200 de victime ale Revoluţiei – respectiv
membrii Departamentului Securităţii Statului”, se arată
în scrisoarea citată.
Scrisoarea deschisă adresată lui Augustin Lazăr este
transmisă de istoricul Mădălin Hodor, istoricul Mihai
Demetriade, Andrei Ursu, inginer, membru al CA
Fundaţia "Gh. Ursu"
Brînduşa Palade, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe
Politice, SNSPA, scriitor Vlad Alexandrescu, Oana
Demetriade, istoric, Magda Cârneci, scriitor, preşedinte
CD-GDS, Corneliu N. Vaida, luptător cu rol determinant
in Revoluţia din 1989, primul purtător de cuvânt al
Revoluţionarilor şi al Armatei din Timişoara, Cristian
Pârvulescu , Smaranda Enache, fost ambasador, copreşedinta Ligii Pro Europa, Gabriel Andreescu,
profesor Universitatea de Vest, Timisoara, fost disident,
fost presedinte APADOR-CH şi Vladimir Tismăneanu,
profesor de ştiinţe politice, Universitatea Maryland,
SUA.
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu şi Iosif Rus, fostul
şef al Aviaţiei Militare, au fost trimişi luni în judecată
de procurorii militari în Dosarul Revoluţiei pentru
săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii.
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Angajații unei companii din
România vor primi case

Director şi Fondator
Vasile Bădăluţă

Grafică şi Layout:
Frații Pavăl, patronii rețelei de magazine de bricolaj
Dedeman au investit într-un proiect imobiliar de 1618 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 certificatului 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-tehnico-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.

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 programului 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.

www.mediafax.ro
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* Un proiect inedit de dezvoltare demografică dă
roade în comuna Concești (jud. Botoșani) unde,
după ce autoritățile locale au oferit case tuturor
celor care vor să se mute în comună, populația
școlară a crescut cu peste 50% în numai doi ani.
Excelentă idee pentru a salva localitatea de la
îmbătrânire și de la dispariție prin depopulare. Exemplu demn de urmat pentru alte localități!

* A fost al 20-lea weekend cu manifestații ale ”vestelor
galbene”, la Paris. Circa 5.000 de polițiști au fost
mobilizați, plus contingente de soldați. În weekendul trecut, numeroase clădiri au fost devastate și
s-au efectuat peste 250 de arestări.

* Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că se
recalculează pensiile și chiar înainte de Paște, zeci
de mii de români vor primi pensii majorate.

de Vasile Bădăluţă

* Săptămâna trecută, la Marea Neagră, în Delta
Dunării, câțiva traficanți de droguri au eșuat cu o
barcă încărcată cu aproximativ 1.000 kg. de
droguri, în valoare de 300 milioane dolari. Făptașii
au fugit, dar până la urmă au fost arestați. Scandalul s-a extins, în timp ce mulți oameni caută – și
mulți găsesc – pungi cu droguri, de-a lungul
țărmului. Tot litoralul e în alertă și sute de polițiști
sunt deplasați în toată zona.

* Marți, 9 aprilie, Benjamin Netanyahu a câștigat un
alt mandat de 4 ani ca prim-ministru al Israelului. El
este cel mai longeviv prim-ministru al acestei țări.

* Un bărbat din Mehedinți a dat divorț, motivând că
timp de 20 de ani a suferit bătăi de la soție. Păi,
cred c-ar merita să ia cafteală în continuare dacă
a suportat atât de mult timp...

* Premierul ungar Victor Orban a semnat legea care
scutește de orice taxe familiile care au cel puțin 4
copii. Se vede că, dacă a pierdut din teritorii, Ungaria vrea să fie mai mare prin număr de locuitori.

* Înainte de Paște, 1kg. de miel viu este între 15 și 20 lei.

* În Italia, un român a fost omorât de doi colegi de
apartament pentru că - zic cei doi - acesta făcea
gălăgie insuportabilă în timpul nopții.

* O femeie din Iași a sunat la 112 reclamându-și soțul
că nu-și face datoria de bărbat. Păi cum să-i vină
soțului a sex cu o asemenea specimenă?

* Săptămâna trecută, Cimitirul Evreiesc din Huși a
fost vandalizat. Nu au fost găsiți hoții, dar nici
polițiștii nu s-au obosit prea tare să-i găsească.

* În sondajele de opinie recent efectuate, tema
anticorupției este indicată de public drept nr.1 ca
importanță în România.

* În plin post al Paștelui, în Parcul Național din
București are loc Festivalul Pescăresc, ajuns în
anul acesta la cea de-a 7-a ediție. Cei prezenți se
delectează cu preparate din pește - peste 100 de
sortimente - și sute de kilograme de fructe de mare.

* Pe străzile Timișoarei, sute de persoane de toate
vârstele au participat sâmbăta trecută la un marș
împotriva avorturilor. Pe afișe se putea citi: ”Copiii
sunt iubire” și ”Stop vărsării de sânge nevinovat!”

* În țara noastră, în ultima săptămână au fost raportate alte
90 de cazuri de rujeolă, în 12 județe și în Capitală. Numărul
total al îmbolnăvirilor a ajuns la 16.211, din care peste 60
de decese. Și dezastrul îmbolnăvirilor continuă, având în
vedere că din cauza gripei au murit 186 de persoane.
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* Preotul catolic Claud Grou, în vârstă de 77 de ani,
care slujește la Biserica Saint Joseph din Montreal
(Canada), a fost atacat de un bărbat, cu un cuțit,
în timpul slujbei. S-a aflat că atacatorul este, din
păcate, de origine română.

* Un grup de lucru înființat de Ministerul Sănătății
analizează posibilitatea introducerii în practica
medicală din România a canabisului medicinal ca
terapie adjuvantă în boli cronice.

* Cel mai recent raport publicat de Departamentul de
Stat al Statelor Unite caracterizează în termeni sumbri
situația din România, unde se manifestă ”o corupție
oficială endemică” și se încalcă drepturile omului.

* Printr-un proiect de act normativ depus, săptămâna
trecută la Senat, USR cere până la 10 ani de închisoare pentru cei care promovează ideile și simbolurile comuniste.

* Mii de elevi de pe tot globul au părăsit sălile de clasă
pentru o zi de protest față de lipsa măsurilor necesare
de contracarare a efectelor dezastruoase produce
prin schimbările climaterice. Franța, Coreea de Sud,
Australia și India se numără printre țările unde
adolescenții au manifestat în număr foarte mare.

* Președintele Klaus Iohannis a anunțat că ziua de
26 mai va fi Ziua Referendumului. La adresa PSDului, el a avut cuvinte drastice de critică: ”PSD
continuă asaltul la adresa justiției, declanșat încă
de când a preluat guvernarea [...] Golăneala Guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită”.

* Președintele Donald Trump a anunțat că va închide
frontiera SUA cu Mexicul. Frontiera va fi închisă
complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul nu
oprește imediat orice imigrație ilegală înspre
Statele Unite.

* Oameni din 180 de țări, inclusiv din România, au stins
simbolic lumina sâmbătă, 30 martie, de la ora 20:30,
timp de oră, ca semn de respect pentru aniversarea
Zilei Pământului - Earth Day -, acesta fiind cel mai
mare eveniment dedicat mediului din toate timpurile.

* Într-un sat din județul Iași, un copil de 3 ani a murit
într-un incendiu provocat chiar de el când, fiind singur în casă, s-a jucat cu chibrituri. Casa a luat loc
și băiețelul nu a mai putut fi salvat.
* Pe baza unui mandat european emis de autoritățile
suedeze, o femeie din Sibiu a fost arestată la
Suceava fiind acuzată că și-ar fi răpit fiica de 6 ani
cu care se afla în Suedia. Mama și fetița au fost
găsite de polițiști la Mănăstirea Putna.

* O tânără a cumpărat un ”pui fericit”care avea pielea
galbenă, așa cum își amintea ea că erau păsările
crescute în curte. După ce l-a ținut la saramură două
ore, puiul cel ”fericit” și-a pierdut culoarea galbenă
pentru că, închipuiți-vă!, bietul pui nu era deloc fericit,
el fusese vopsit în galben, vopsit cu...vopsea!
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* Liz White (Anglia) nu reușea să rămână
însărcinată, așa că a apelat la doctorul Donald
Cline care i-a spus că va folosi ”sămânță
proaspătă”. Femeia a rămas gravidă și are un fiu
de 35 de ani. Recent a aflat cu oroare că doctorul
folosea propria lui spermă cu care injecta femeile
și în felul acesta a impregnat zeci de femei și are
zeci de copii.

* În Tennessee (SUA) un tânăr de 19 ani (Gary Hardwick) a renunțat la relația lui cu o femeie în vârstă
de 77 de ani și s-a căsătorit cu una de ”doar” 72
de ani. Diferența de vârstă dintre ei? ”Doar” 53 de
ani!

* Într-un interviu la radio, Vasile Oprișan, șeful Poliției
Județene Bacău, a sfătuit femeile care primesc
doar o palmă de la soți să nu sune imediat la poliție
pentru că, de regulă, cei în cauză se împacă până
la umră, iar poliția pierde timp să-i viziteze. În urma
acestei afirmații, femeile s-au revoltat și au scris
reclamații contra polițistului. După părerea mea,
șeful poliției ar avea, într-un fel, dreptate...

* Sâmbăta trecută, în București s-a realizat cel mai
mare cozonac cu rahat din lume, cu o lungime de
10 metri. Cozonacul a intrat în Cartea Recordurilor
(Guiness Book). Unii consideră că, având în vedere
câte probleme importante ale România, s-ar putea
spune că a fost realizat cel mai lung rahat cu cozonac din lume...

CUVINTE ÎN}ELEPTE

Nu poți alege cum să mori, dar poți alege cum să
trăiești. (Joan Baez)
***
Sunt șapte rele în lume:
1) cunoștință fără caracter;
2) bogăție fără muncă;
3) plăcere fără conștiință;
4) negoț fără moralitate;
5) știință fără omenie;
6) politică fără principii;
7) închinare fără predare. (Mohandas Gandhi)
***
Dacă vrei să fii fericit o zi, răzbună-te. Dacă vrei să
fii fericit o viață întreagă, iartă! (Samuel Goff)
***
A recunoaște că ai batjocorit pe cineva înseamnă că
ai evoluat și că azi ești mai înțelept decât ieri.
(Jonathan Swift)

UMOR

Tatăăă, a căzut soacră-mea în fântână. Ce să fac?
Aruncă-i ceva mâncare, că apă are.
***
Într-o zi, copilul îi spune mamei lui:
Mamă, m-am hotărât: nu mai învăț.
Vai de mine, copile, da` de ce?
Păi l-am auzit astăzi la televizor pe un crainic
spunând că cineva a fost ucis pentru că știa prea
multe.
***
Doamnă, câți copii aveți?
15.
Și cum îi cheamă?
Ion.
Pe toți îi cheamă Ion? Și cum îi deosebiți?
După numele tatălui.
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TRADI}II {I OBICEIURI

Duminica Floriilor – tradiții,
obiceiuri și superstiții

D

uminica Floriilor sau Intrarea Domnului în
Ierusalim este cea mai mare sărbătoare din Postul Mare și amintește de intrarea triumfală a Mântuitorului în cetatea Ierusalimului, a doua zi după ce L-a
înviat pe Lazăr.
Astfel, oamenii, auzind de
venirea lui Isus, au luat ramuri
de finic și au ieșit bucuroși
în întâmpinarea Lui, strigând:
“Osana întru Cel de Sus!
Bine este cuvântat cel ce
vine întru numele Domnului”.
În această zi se sfințesc la
biserică ramuri de sălcii care
se păstrează și se pun mai
apoi la icoane.
Sărbătoarea Floriilor este
primită cu bucurie de toți
credincioșii, dar cu înțelegerea faptului că săptămâna
ce urmează, numită
Săptămâna Mare sau
Săptămâna Patimilor, este una a tristeții.
De asemenea, începând cu seara din Duminica
Floriilor, în toate bisericile din țară, se săvârșesc
slujbe speciale, numite denii. Aceste slujbe ne amintesc
de momentele din viața Mântuitorului, de la intrarea
Acestuia în Ierusalim, până la Învierea Sa din morți.
Totodată, în ziua de Florii, Biserica acordă dezlegare
la pește, fiind a doua oară după Buna Vestire, în
postul Paștelui, în care se poate consuma acest aliment.

Tradiții în Duminica Floriilor. De ce se sfințesc ramuri de salcie în ziua de Florii.
Cea mai cunoscută tradiție a zilei de Florii este aceea
a ramurilor de salcie, pe care credincioșii le duc
dimineața la biserică, unde vor fi sfințite de către
preot. După terminarea slujbei fiecare participant va
lua crenguțe de salcie acasă, pe care le va păstra
într-un loc curat, de regulă lângă o icoană. Această
salcie se consideră că are puteri nebănuite și în
vreme de necaz sau boală va fi de ajutor celui care o
folosește.
O veche legendă ne spune că Maica Domnului,
vrând să-și vadă Fiul ce tocmai fusese răstignit, nu a
putut să-și continue drumul din cauză că o apă mare
i s-a ivit în cale. S-a rugat de toate buruienile s-o
treacă apa, însă doar salcia a fost cea care a ajutato. Astfel, Maica Domnului a binecuvântat salcia ca
oamenii să o ducă la biserică, iar preoții să o slujească.
Pe de altă parte, ramurile de salcie amintesc de
ramurile de finic și măslin cu care a fost întâmpinat
Isus Hristos de mulțime, la intrarea în Ierusalim.
Ramul de salcie adus din biserică la florii este bun de
dragoste, și cei bătrâni ating cu ei pruncii și pruncele
pentru a crește.
În unele zone ale țării se obișnuiește ca ramurile de
salcie să fie puse și la mormintele rudelor, în acest
mod aceștia vor ști că se apropie Paștele.
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De asemenea, unele persoane folosesc crenguțele
de salcie pentru a se lega cu ele în jurul taliei, să nui doară mijlocul și să fie rezistenți la muncile câmpului
ce vor urma.
În ziua de Florii e bine să umbli încins cu o nuia de
salcie de la biserică, să nu te doară șalele.

Se spune, de altfel, că nu e bine să te speli pe cap
de Florii, deoarece vei albi și vei încărunți prematur.
Nu se spală pe cap, ca să nu înfloare ca pomii.

Sărbătoriții zilei de Florii. Cine își serbează
numele în Duminica Floriilor.
Ziua de Florii este prilej de sărbătoare pentru cei cu
nume de flori, deoarece își serbează onomastica. Se
sărbătoresc astfel cei cu numele de Florin, Florina,
derivate ale acestora, cât și cei numiți după denumirea
vreunei flori, de exemplu: Violeta, Viorica, Brândușa,
etc.

Floriile!

Autor: Maria Corb

Nu-i bucurie, sufletu-mi s-aline
Mai mult ca bucuria de-acum.
De-aceea eu m-aplec in rugaciune
Si-Ti multumesc! Atata pot sa-ti spun!

Obiceiuri în Duminica Floriilor la sate
Obiceiurile din ziua de Florii au legătură în general
cu bunul mers al vieții și al treburilor, iar la sate
oamenii păstrează o serie dintre aceste obiceiuri
menite să atragă binele și să asigure o bună continuitate
a evenimentelor din viața acestora.
Astfel, în ziua de Florii, în unele regiuni, în toate
casele se coc atâtea pâini de grâu câți membri are
familia, dar pâinile variază ca formă și mărime conform
vârstei celor din familie. Aceste pâini se împletesc
din aluat de grâu cu grijă și se înfrumusețează cu
figuri sau cruci tot din același aluat. Pâinile se vor da
de pomană celor săraci pentru a fi feriți de probleme
și necazuri.
Alt obicei specific zilei de Florii este acela ca fetele
să fiarbă, la miezul nopții spre Florii, apă cu bucuioc
și să se spele cu ea pe cap a doua zi pentru a avea
păr frumos și strălucitor. Această apă o pun apoi la
rădăcina unui păr înflorit, spunând: “Cât de frumos e
părul înflorit, așa de frumoasă să fiu și eu; cum se
uită oamenii la un păr înflorit, așa să se uite și la
mine!”
În ziua de Florii unele gospodine scot hainele și
veșmintele la aer în curte. Acestea se scutură de
praf și, în plan simbolic, de rău și de urât.

Superstiții în Duminica Floriilor. Ce se spune
despre vreme de Florii.
Ziua de Florii aduce cu ea superstiții legate, în
principal, de cum va fi vremea de Paște sau cum va
fi timpul în vara ce va urma.
Se spune astfel că așa cum va fi vremea de Florii,
așa va fi și de Paște. De asemenea, dacă până la
Florii cântă broaștele, atunci vara va fi frumoasă.
O altă superstiție ne avertizează să nu plantăm pomi
în săptămâna dinaintea Floriilor, deoarece aceștia
vor face numai flori, nu și fructe.

Nu-i biruinta sa ma-nvioreze
Mai mult ca biruinta de-acum
Truditu-mi suflet vrea sa-ngenuncheze
In adorari. Si asta vreau sa-Ti spun!
Nu-i lacrima mai dulce ca aceasta
Din ziua de Florii. Acea de-acum.
Cu stropi de har imi lumineaza fata
Si Te iubesc !Si vesnic o sa-Ti spun!
Portita de-ndurare si iubire
Si mangaiere pentru tot imi esti!
De astazi, intristarea-n bucurie
Se va schimba. Fiindca ma iubesti!

De-acuma doar m-aplec in adorare
Si mult, imi strang al lacrimei izvor.
Iar inima de-atat alint tresare
Dupa Faptura-Ti, frematand de dor!

O, vino capul sa-mi aplec in pace,
Pe pieptul Tau. Si sa suspin de drag!
Si-n dulce somn, cand, muta firea tace
Sa ma rapesti la tronul Tau prea'nalt. Amin

Ruga pentru Duminica Floriilor
Autor: Ion Minulescu

Dezleaga-ma, Parinte, de ce-am jurat sa fiu
Si iarta-ma ca-n viata n-am fost decat ce sunt Un cantec prea devreme, sau poate prea tarziu,
Un ropot scurt de ploaie
Si-un mic vartej de vant...
Dezleaga-ma de vina de-a fi-ncercat sa fac
Granit din caramida
Si, bronz din baligar,
Colan de pietre scumpe din samburi de dovleac
Si-un Pegas cu-aripi duble din clasicul magar...
Si iarta-ma ca-n viata n-am fost decat asa
Cum te-am vazut pe tine C-asa credeam ca-i bine!...
Dar azi, cand vad ca-i altfel de cum am vrut sa fie,
Stropeste-mi ochii, Doamne, cu stropi de apa vie,
Reteaza-mi mana dreapta
Si pune-mi straja gurii,
Alunga-mi nebunia din scoartele Scripturii
Si-apoi desprinde-mi chipul de pe icoana Ta
Si fa sa uit c-odata am fost si eu ca Tine!...
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JUSTI}IE

ATENTAT LA CONSTITU}IE
– ICCJ refuz~ s~ respecte
Deciziile CCR, \nc~lc^nd
Constitu]ia [i Legea

Motto: Constituie abatere disciplinara: "nerespectarea
deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate
de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea
recursurilor in interesul legii" – art. 99 lit. ș) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

Fereasca Sfantul! Inalta Curte de Casatie si Justitie
atenteaza la ordinea constitutionala refuzand sa respecte Constitutia, Deciziile Curtii Constitutionale a
Romaniei, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, si in esenta dreptul intern al
Statului roman. De suparare ca CCR a stabilit ca
toate Completele de 5 judecatori, din 2014 pana in
2018, au fost constituite nelegal, dar si ca deputatul
Florin Iordache a sesizat Curtea Constitutionala a
Romaniei cu privire la refuzul instantei supreme de a
infiinta complete specializate, Inalta Curte a luat
decizia de a cere voie Curtii de Justitie a Uniunii Europene sa nu respecte Deciziile CCR. Oricat pare de
ireal, acest lucru s-a intamplat la Inalta Curte luni, 25
martie 2019, in timpul judecarii apelului dosarului
"Gala Bute".

Inalta Curte calca in picioare Constitutia si legile
interne
Decizia ICCJ de a cere permisiunea de la CJUE sa
nu respecte Deciziile CCR reprezinta in opinia noastra
o incalcare flagranta a articolului 147 din Constitutia
Romaniei, dar si o abatere disciplinara din partea
magistratilor care au considerat oportuna o sesizare
a CJUE pe nerespectarea Deciziilor CCR.
Sustinem aceasta intrucat, conform articolului 99 lit.
ș) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor
si procurorilor, "nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de Inalta Curte
de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in
interesul legii" este abatere disciplinara sanctionata
cu excluderea din magistratura.

Sesizarea ICCJ la CJUE, un atentat la ordinea
constitutionala
Practic, prin acest demers, Inalta Curte vrea sa rastoarne ordinea constiutionala, intelegand sa intrebe
Curtea de Justitie a UE daca poate sa incalce
Constitutia si Deciziile CCR, doar pentru ca hotararile
pronuntate de judecatorii constitutionali nu le sunt favorabile.
Spre deosebire de alte dati, cand CCR s-a apucat sa
dea dezlegari de drept pe Decizii CCR, care erau
oricum extrem de clare, de aceasta data Inalta Curte
decide din oficiu sa faca un demers vadit anticonstitutional. Fata de aceasta situatie, intrebam retoric cui
profita aceasta sesizare, in conditiile in care partile
din dosar nu au cerut asa ceva, apreciindu-se ca
este o solicitare contrara Constitutiei si o incalcare a
dreptului intern?
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URMA{A LUI STALIN – {efa ICCJ
Cristina Tarcea acuz~ c~
Rom^nia s-a gr~bit c^nd
a aderat la Conven]ia EDO

De-a dreptul stupefianta
declaratia pe care a facut-o presedinta Inaltei
Curti de Casatie si Justitie Cristina Tarcea (foto).
Urmasa de la conducerea ICCJ a celei cunoscute si sub numele de
“Stalin”, ne referim desigur la fosta sefa a instantei supreme Livia
Stanciu, Cristina Tarcea
acuza ca Romania s-a
grabit atunci cand a ratificat Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor
si Libertatilor Fundamentale.
Declaratia socanta a fost facuta de Tarcea luni seara,
25 martie 2019, la emisiunea “Legile puterii” realizata
de jurnalista Denise Rifai, la Realitatea Tv. In acest
sens, actuala presedinta a instantei supreme sustine
ca Romania s-a grabit sa adere la Conventia EDO
de dragul de a intra cat mai repede in Consiliul
Europei. Tarcea a explicat ca tocmai din cauza acestei
“pripeli” si a deciziei de a ratifica respectiva Conventie
fara a fi realizat un studiu de impact, statul roman sa trezit cu un val de condamnari care continua si in
prezent. Cu alte cuvinte, nu procurorii, nu judecatorii
sunt vinovati pentru condamnarile incasate de Romania
la CEDO, ci politicienii care au ratificat Conventia
pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor
Fundamentale. Incredibil!

ZBIRUL OR>NDUIRII COMUNISTE

Procurorul Augustin Lazar a
avut grija ca adversarii lui
Ceausescu sa infunde puscaria. In anii '80, ca sef al
Comisiei de liberari conditionate a Penitenciarului Aiud,
Lazar a refuzat de doua ori
sa-l elibereze pe dizidentul
anticomunist Iulius Filip pe
motiv ca a continuat actiunile
subversive impotriva regimului Ceausescu: “Discutii dusmanoase la adresa RSR...
Injurii la adresa organelor de partid si de stat”.

Cine este Iulius Filip
Iata mai multe informatii despre detinutul Iulius Filip, pe

care procurorul Augustin Lazar l-a tinut in puscarie, asa
cum au fost ele prezentate pe site-ul Wikipedia:
“Iulius Filip este un dizident anticomunist si fost detinut
politic roman.
Primul act public de disidenta manifestata de maistrul
militar Iulius Filip, s-a petrecut atunci cand s-a declarat
net de partea minerilor participanti la Greva minerilor din
Valea Jiului din 1977. Masura luata a fost interdictia de a
mai lucra cu armament.
In 1981 Iulius Filip a trimis pe adresa Comitetului Central
al PCR un pamflet, adresat lui Nicolae Ceausescu, intitulat
„Vis si speranta” care se incheia cu versurile: „Laude,
minciuni si vorbe, cu ele mereu ne-ati dus/ Dar acum
sosit-a clipa pentru-al lor sfarsit si-apus!”. A fost arestat in
3-5 martie 1981 si anchetat, iar in 15 martie 1981, ministrul
de atunci la Apararii, Constantin Olteanu, l-a trecut in
rezerva prin Ordinul 51/ 1981 „pentru fapte incompatibile
cu statutul de cadru militar”.
Securitatea i-a oferit un post de maistru la o institutie
civila, cu conditia sa devina informator. Deoarece a refuzat,
nu i s-a oferit nici un loc de munca. Pentru a-si intretine
familia, a fost nevoit sa faca munci necalificate, spaland
scari de bloc, geamuri etc. Dupa 3 luni a reusit sa se
angajeze la atelierele de reparatii ale CFR, la uzina “16
Februarie” din Cluj ca simplu muncitor, fara sa i se recunoasca nici o calificare.
In 1981, Iulius Filip a trimis in Polonia o scrisoare de
sprijin catre Congresul sindicatului Solidaritatea cu mesajul
„Dorim succes deplin primului congres al unui sindicat
liber din tarile socialiste”, semnand „muncitorul roman
Iulius Filip, Atelierele CFR 16 Februarie Cluj”. Conducerea
sindicatului Solidaritatea a primit scrisoarea care a fost
citita in plenul congresului la 28 septembrie 1981. Ulterior,
scrisoarea a fost difuzata de marile agentii de presa.
Ca urmare, Departamentul Securitatii Statului, cunoscut
sub denumirea de „Securitatea”, a initiat o ancheta in
urma careia a fost acuzat de „pactizare cu fortele contrarevolutionare din Polonia”. Dupa ce scrisoarea a fost
difuzata si de postul Radio Europa Libera, ajungand sa fie
cunoscuta de populatia Romaniei, Iulius Filip a fost deferit
tribunalului militar din Cluj si apoi celui din Bucuresti,
pentru ca ar fi comis infractiunea de propaganda impotriva
oranduirii socialiste. A fost condamnat la pedeapsa privativa
de libertate de cinci ani si patru luni, pedeapsa pe care a
executat-o in inchisorile din Cluj, Bucuresti, Jilava si Aiud.
A fost inchis in subsolul Securitatii (14-19 decembrie
1981), Bucuresti, strada Rahovei 37-39 (19 decembrie
1981- 8 februarie 1982), celulele condamnatilor la moarte
de la Rahova, inchisoarea-spital de nebuni cronici de la
Jilava (20.07.82 – 15.10.82) si apoi inchisoarea de la Aiud
pana in 1987.
A fost eliberat din inchisoare in 1987. Pentru ca a refuzat
sa semneze o declaratie prin care sa se angajeze ca nu
va mai intreprinde actiuni impotriva oranduirii socialiste,
Iulius Filip a fost mutat pe santierul Zlatna, din judetul
Alba, unde a muncit timp de un an si doua luni.
Impreuna cu alti detinuti politici a formulat o scrisoare, in
care se cerea inlaturarea de la putere a lui Nicolae Ceausescu si democratizarea Romaniei, pe care a trimis-o, in
mai 1988, participantilor reuniti la Viena pentru Conferinta
privind Securitatea si Cooperarea in Europa. Ca urmare,
a fost anchetat si torturat timp de cinci zile de catre Securitate.
Lui Iulius Filip si altor opozanti ai regimului li s-a impus sa
paraseasca tara in 10 zile. Acestia isi depusesera de mai
multa vreme actele de emigrare la Ambasada Americana
din Bucuresti, mai mult formal, ca sa nu poata fi ucisi si
facuti disparuti. Iulius Filip a parasit Romania si a petrecut
opt ani exilat in Statele Unite ale Americii, langa Seattle,
statul Washington. in 1997 s-a intors in Romania pentru
a-si ingriji mama bolnava.
Presedintele Republicii Polone Bronisław Komorowski i-a
acordat lui Iulius Filip Crucea de Comandor a Ordinului
de Merit al Republicii Polone, „pentru contributia si devotamentul sau in sprijinirea schimbarilor democratice din
Polonia”. Acesta i-a fost inmanata de ambasadorul Poloniei
in Romania, Marek Szczygiel, in cadrul unei ceremonii
oficiale desfasurata in Sala de Sticla a Primariei ClujNapoca, in ziua de 7 noiembrie 2014”.
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SOCIAL-ECONOMIC

HUB MANAgER: RECRUTAREA
TREBUIE Să SE fACă
PE POTEN}IAL, NU PE DIPLOME
{I ExPERIEN}ă PROfESIONALă

Toti ochii sunt indreptati catre noua generatie de tineri,
Generatia Z, care intra acum in campul muncii. In vreme
ce companiile inca fac eforturi sa se adapteze cerintelor
Millennials, specialistii in resurse umane incearca sa
inteleaga nevoile si asteptarile celor din Generatia Z si sa
ii integreze la locul de munca. Acesta este si motivul
pentru care HR-ii sustin ca este necesara restructurarea
proceselor de recrutare. Recrutarea clasica, pe baza de
diplome si experienta profesionala, este depasita. Focusul
ar trebui sa fie pe potentialul si atitudinea candidatului.
Piata fortei de munca se modifica cu orice generatie care
intra in campul muncii. Tocmai de aceea, in prezent,
principala preocupare a specialistilor in resurse umane
este sa se adapteze cerintelor Generatiei Z si sa gestioneze
tipologiile diferite care sunt nevoite sa lucreze impreuna.
"Procesul de integrare a Generatiei este destul de incipient
la nivelul corporatiilor, iar in momentul de fata acestea nu
sunt pregatite sa integreze acesti tineri si sa capitalizeze
pe avantajele si pe profilul cu totul special cu care vin
acestia. Pentru piata fortei de munca, marea provocare a
reprezentat-o generatia Millennials. Companiile au facut
eforturi astfel incat sa se adapteze si sa reuseasca sa-i
integreze si sa ii fac fericiti pe Millennials. Procesul de integrare a tinerilor din Generatia Z este inca la inceput", a
declarat Malina Titirez, Hub Manager, la emisiunea
"Inspiratie in Business", realizata de wall-street.ro
Generatia Z reprezinta o combinatie intre caracteristici
ale Millennials si Baby Boomers. Profilul lor a fost influentat
de evenimentele care s-au intamplat in pragul maturizarii
lor (criza economica, de exemplu), care au dus la o "retrogradare" a Millennials. Ce au in comun cele doua
generatii, Y si Z, este spiritul antreprenorial.
"Generatia Z vine cu o doza mai mare de pragmatism si
de cultura financiara, dar si cu o doza mai mare de individualism. Daca in cazul Generatiei Y vorbim despre cooperare, feedback si conectare, tinerii din Generatia Z,
dincolo de faptul ca sunt nativi digitali, vin cu un spirit mai
mare de competitivitate constructiva, care poate sa ii
stimuleze sa progreseze", a adaugat specialistul in HR.
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"Recrutarea sa se faca pe potential, nu pe diplome"
Malina Titirez spune ca odata cu aparitia tipologiilor (Baby
Boomers, Generatia X, Y, Z), importanta demograficelor
scade tot mai mult, iar valorile atitudinale devin tot mai importante. "In profilare, ma uit mai putin la varsta si mai
mult la caracteristici de lifestyle, atitudinale si valorice.
Diferenta dintre generatii este importanta, iar tehnologia a
adancit aceasta diferenta", a declarat aceasta.
Generatii diferite inseamna asteptari diferite, iar specialistul
in HR considera ca s-a ajuns intr-un "moment crucial" nu
doar pentru corporatii, cat si pentru sistemele educationale.
"Sistemul educational, asa cum este acum, este gandit
pentru o epoca industriala si post-industriala care au apus
demult. Restructurarea trebuie sa inceapa, in primul rand,
cu sistemul educational", sustine Malina Titirez.
In al doilea rand, este nevoie de o reformare a proceselor
de recrutare. "Din punctul meu de vedere, recrutarea nu
trebuie sa se mai faca in baza experientei si a diplomelor
candidatului, pentru ca, foarte probabil, Generatia Z, din
dorinta de a arde etape, poate chiar sa isi abandoneze
studiile doar pentru ca nu vede o logica pentru care sa
urmeze acele studii. Recrutarea trebuie sa se faca pe potential. Daca simtim ca acel profil are potentialul potrivit,
are atitudinea corecta, atunci ar trebui sa fie luat in calcul,
in proces. Deocamdata lucrurile nu stau asa si, in continuare,
se pune accent pe partea de diplome, acreditari, experienta",
a explicat Malina Titirez.
Insa nu doar partea de recrutare trebuie adaptata tinerilor
din Generatia Z. Angajatorii trebuie sa regandeasca noi
metode pentru a-i retine cat mai mult timp in companie.
Partea de flexibilitate este foarte importanta. "Acesti tineri
au crescut cu filosofia "work - life balance". Este o poveste
inceputa de Millennials si continuata de Generatia Z in
virtutea individualismului si a pasiunilor pentru vor sa aiba
timp", a spus expertul in recrutare
Urmeaza partea de tehnologie. "Tinerii din Generatia Z
trebuie sa ajunga intr-un mediu in care sa se simta in
zona lor de confort, iar aceasta zona este data de
tehnologie. Daca ajung intr-un loc unde trebuie sa foloseasca
pixul si hartia si trebuie sa lucreze in Excel, cel mai
probabil se va produce o deconectare. Zona de tech face
parte din ADN-ul lor si atunci asteptarea este ca de la
platforme de invatare pana la platforme de projet manager,
totul sa insemne tehnologie", a explicat Malina Titirez.
Generatia Z vrea o recompensare imediata. "Acesti tineri,
mai pragmatici, vin cu aceasta componenta financiara si
atunci asteptarea este ca, dupa ce demonstreaza niste
lucruri, sa vina o recompensarea imediata, sa vina o promovare cat mai rapida. Ii ajuta pe angajatori sa ii tina
motivati, dar si pe ei sa aiba sentimentul ca ard etapele",
a adaugat aceasta.
Nu in ultimul rand, tinerilor din Generatia Z trebuie sa li se
satisfaca dorinta de invatare. "Isi doresc sa invete continuu,
resping rutina si prefera proiecte mici, cu elementul de
noutate constant, astfel incat sa aiba sentimentul ca nu
se plafoneaza si ca invata lucruri noi", a mai precizat
expertul in HR.
wall-street.ro

PATRU NOI EMISIUNI DE TITLURI
DE STAT LANSATE PE 2 APRILIE

Românii pot subscrie de marţi, 2 aprilie, pentru patru noi
emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, a
anunţat, luni, Ministerul Finanţelor Publice (MFP).
Titlurile au scadenţe la 1, 2, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale
de 3,5%, 4%, 4,5% şi, respectiv, 5%. " Alternativa de
economisire a Ministerului Finanţelor Publice se bucură
de un interes crescut al românilor, astfel că, până în
prezent, peste 20 de mii de români au investit în titluri de
stat mai mult de 1,2 miliarde de lei", precizează MFP întrun comunicat de presă.
Titlurile de stat pot fi cumpărate în perioada 2 - 22 aprilie
2019 de la unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în
perioada 2 - 19 aprilie 2019 prin reţeaua de oficii poştale
ale Companiei Naţionale Poşta Română pentru mediul
urban, iar în perioada 2 - 18 aprilie 2019 din mediul rural,
tot de la oficiile operatorului poştal.
Ce persoane pot cumpăra titlurile
Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de
18 ani la data efectuării subscrierii, fără plafon maxim individual de subscriere. Titlurile de stat care sunt lansate
în data de 2 aprilie 2019 sunt în formă dematerializată şi
au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este anuală,
plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.
"Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja
efectuate prin depunerea, în perioada de subscriere, a
unei cereri de anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile
şi nu mai pot fi anulate", precizează MFP.
Titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur pot fi
transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se
transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale
care le atestă calitate. Potrivit Ministerului Finanţelor,
emiterea titlurilor de stat pentru populaţie va continua pe
parcursul anului 2019, iar în fiecare lună perioada de subscriere va fi de trei săptămâni. Maturităţile vor fi stabilite
în funcţie de interesul manifestat de investitori.

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA

www.dcnews.ro

Tel: (347) 527-6649
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Dr. Napoleon Săvescu

Hoția și ... Istoria ?

O poveste cu tâlhari, hoți, criminali porniți la furat și
în care doar uneori se amintește, în treacăt, și de cei
păcăliți, omorâți, furați.
Când mai de mult vizitam Italia și mă opream la
Roma, eram impresionat de ce puteam vedea acolo,
ce formidabilă civilizație s-a dezvoltat în acel oraș.
Vedeam clădiri, monumente, arcuri de Triumf care, la
prima vedere, te impresionează plăcut.
Dar când ne gândim cum s-au înălțat aceste “minuni
antice,”, descoperim că sute de mii, milioane de oameni au murit pentru ca monumentele să aibă suport
material și să fie ridicate “cu mândrie” de învingători:
țări întregi au fost jefuite, căci jaful, omorul, criminalitatea stau la baza lor.
Sigur că nu pot să nu menționez și Columna lui Traian
la care, dacă la început privești cu mândrie, în final
sigur îți vine să plângi și te cutremuri când vezi cum
străbunii noștri au fost cuceriți, omorâți, jefuiți, furați
și duși în robie de către romani.
Dar noi îi slăvim în istoria noastră prezentă.
Ce ironie!
Ceea ce au azi vesticii e
obținut din furat – colonii și
teritorii de la vecini – dar și
despre esticii-ruși nu pot
gândi diferit.
Războiul al II-a Mondial le-a
căzut ca o mană cerească,
astfel că au putut lua tot ce-au găsit
în drumul lor și așa au reușit să-și
construiască o țară... nouă ,modernă
, in urma unui război de eliberare
dar și de jefuite.
Și de ce au avut nevoie
de războaie și de
colonii?
Pentru că ce aveau alții
nu aveau ei.
Dar ei aveau arme și armate, așa că s-au dus peste
alții la...furat!

Cât despre noi, noi am avut așa de mult, încât am stat
așa cum stăm și azi ca să fim jefuiți de alții mari “Hoți”
și nu zicem nimic pentru că trebuie să fim...“civilizați“
Sigur că azi mulți istorici români “de prestigiu” îi învață
în scoli și universități pe copiii noștri despre războaie
civilizatoare romane și despre “norocul” strămoșilor
noștri daci și în special al soțiilor și fiicelor acestora
de a se lăsa “civilizate”.
Și uite-așa li s-au furat dacilor sute de mii de tone de
aur și argint!!!!!!
Să nu uităm că Dacia era un El Dorado al acelor timpuri.
Istoricii “noștri” ,recunoscători acelor ”civilizatori /romani”, îi menționează cu mândrie în “cărțile noastre”
de istorie, iar guvernul nostru “patriot “ îi laudă chiar
și în Imnul Național pentru faptele lor pline de “demnitate” și cinste!?
Trădătorii sunt ridicați la rangul cel mai înalt!
O mare rușine și o mare nedreptate!
Oare chiar așa de tăntălăi să fim?!
Chiar să nu ne fie Rușine?!
Dar nu ei, „Civilizatorii ”, sunt proști! Ci Noi!
De multe ori aud cum că Alogenii ne scriu istoria?!
Chiar așa să fie?
Uitați-vă mai atent să vedeți cine semnează manualele de istorie ale .....românilor.
Concepția “ civilizatorului” este foarte simplă: el vine
la furat.... dar nu uită să spună, precum englezii în
India, că aduc o lume nouă, civilizată, când ei, de fapt,
vin cu un singur gând: .....să fure!
Și la noi, după romani, au venit turcii, grecii, rușii (de
a căror ”dragoste” pentru Moldova nu am scăpat nici
acum), apoi habsburgii și nemții.
Toți au venit doar ......La Furat!
Prietenii sârbi ne-au iubit și ei așa de mult, încât Carina, parte din Banat și toată valea vestică a Timocului
au decis să le păstreze pentru ei. Cum pot fi numiți
altfel decât ...Hoți!
“Prieteni” mai buni ne-au fost bulgarii, căci ei s-au
mulțumit cu valea estică a Timocului și cu Cadrilaterul
(cedat lor de Antonescu, vezi Pacea de la Craiova).
Și ei... tot Hoți!
Cât despre fosta noastră vecină și “ prietenă”, Polonia, iată ce pot spune....
În septembrie 1939, Germania și Rusia au invadat
Polonia.
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Noi nu eram aliați nici cu Germania, nici cu Rusia, așa
că nu am trădat pe nimeni dacă am intervenit în ajutorul Poloniei!!!
Căci așa trebuie considerată decizia României de ai permite Poloniei să tranziteze prin România nu
numai tezaurul Poloniei, dar și cea mai bună parte a
elitei militare.
Ceilalți, marile puteri, nu au făcut nimic pentru Polonia. Aveau tratate de alianță cu Polonia, tratate care
nu au mai avut nicio valoare.
La scurtă vreme am avut de suferit și noi din partea
acelorași țări “prietene”: Germania și Rusia!
Oare amputările teritoriale din vara lui 1940, parte din
Ardeal “dăruit” de mari hoți ai Europei de atunci, de
germani, Ungariei; și Basarabia/ Bucovina la alți mari
criminali și hoți, la rusi, să nu aibă nicio legătură cu
faptul că în septembrie 1939 le-am încurcat socotelile
celor doi monștri ai hoției?!
Recunoștința Poloniei (??) pentru ajutorul primit de la
România a fost de-a lungul anilor nulă! Inexistentă!
Nu cunosc vreun gest semnificativ de recunoștință al
Poloniei sau al unor lideri ai opiniei publice poloneze,
al intelighenției poloneze..., ba chiar dimpotrivă.
În 2014, au fost aniversați și comemorați, 75 de ani
de la declanșarea celui de al Doilea Război Mondial
și printre statele invitate, organizatorii polonezi au
considerat că ...NU are ce căuta acolo România!!??
Mesajul lor a fost mai mult decât jenant, dar și mai de
condamnat a fost cel al guvernului “nostru” care nu a
avut nimic de spus!
Despre “prietenii” unguri ce pot să vă spun nou...
După Pearl Harbour, aliații marelui HOȚ și criminal
Hitler au trebuit să declare război Statelor Unite.
Pe 12 decembrie 1941, ambasadorul maghiar la
Washington a fost instruit şi el să înmâneze o
declaraţie de război Secretarului de Stat, Cordel Hull,
care a decis să-l ia peste picior.
- Ungaria, Ungaria... sunteţi o republică? l-a întrebat.
- Nu, domnule, suntem un regat.
- Zău? Şi cine e regele vostru?
- Nu avem un rege, ci doar un regent, Amiralul Horthy.
- Un amiral? Prin urmare, aveţi o mare flotă.
- Nu, nu avem flotă deloc, din moment ce n-avem
ieşire la mare.
- Curios: un regat fără rege şi
un amiral fără flotă!
Deci, de ce ne declaraţi
război?
Ne urâţi?
- Nu. Noi urâm România.
- Atunci de ce nu declaraţi război
României?
- Imposibil! Sunt aliaţii noştri.”
Va las pe dumneavoastră să-i judecați.
România există azi într-o lume a concernurilor
multinaționale cu Hoți Uriași, unde nu există prieteni
în jocul profiturilor la nivel mondial.
Dacă nu le înțelegi jocul, vei pierde, iar vinovat nu
poate fi altul decât guvernul pe care ți-l alegi!
Să fii popor sărac într-o țară ca România, în mod cert
nu meriți ceea ce ai!
În final vă las pe dumneavoastră să contribuiți la acest
articol adăugând și alți Prieteni/Hoți ai poporului nostru atât de năpăstuit și mințit de-a lungul istoriei.
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Programul neomarxiștilor
USR-PLUS spus chiar de ei

Sunt doar câteva chestiuni pe care le-am prins din
declarațiile publice ale membrilor marcanți ale celor
două partide. Sunt însă ferm convins că rezerva lor e
infinit mai mare! Aferim!

– desființarea familiei și traiul în grupuri;
– în locul achizițiilor de bunuri se va permite strict
achiziția serviciilor;
– tratamentele naturiste și homeopate vor fi interzise;
– statul și înlocuitorul său, corporația, vor dispune
asupra corpului tău deoarece acestea sunt singurele entități care știu ce-i mai bine pentru tine
– vaccinarea va fi obligatorie indiferent de vârstă, iar
tratamentele vor fi dictate de mahării din farma;
– cum corpul nu-ți aparține, oficialii vor decide când
ai murit și când îți pot fi extrase organele din corp
pentru a fi donate;
– singura formă economică acceptată va fi corporația;
– știrile vor fi filtrate astfel încât să nu ajungă la populație ceea ce se numește „fake news”;
– teoria genului va deveni normă de bază a societății,
iar cetățeanul va fi obligat să-și demonstreze „inclusivitatea” și „toleranța” prin adoptarea modului de
viață al minorităților sexuale;
– educația sexuală va deveni obligatorie în școli încă
din ciclul primar, inclusiv cu „lecții practice”;
– avortul va fi obligatoriu pentru toate femeile cu
posibilități materiale reduse;
– copiii nu vor aparține părinților, ci societății care „știe
mai bine cum să-i educe”;
– cultivarea plantelor nu va fi permisă decât în mod
industrial;
– creșterea animalelor pentru carne va fi interzisă;
– circulația cetățenilor va fi restrânsă la perimetrul
orașelor pentru a permite refacerea habitatului natural;
– consumul va fi raționalizat pentru prevenirea
încălzirii globale;
– se va permite libera circulație a imigranților; pentru
acomodarea acestora localnicii vor trebui să se sacrifice deoarece „libera circulație e un drept”;
– teoriile „inclusivității” se vor aplica și imigranților;
– pentru optimizare spațiile de cult vor fi împărțite în
mod egal între diferitele religii;
– se vor interzice orice formulări religioase care
încalcă normele corectitudinii politice;
– practirea religiei se va face prin declarație pe propria
răspundere, iar textele sfinte, înainte de a fi predicate, vor trebui aprobate de către un consiliu de
conformitate;
– nu vor fi permise ritualuri tradiționale (botez, circumcizie, etc) pentru copii, ci numai după majorat, în
urma unei cereri;
– actele sexuale vor fi permise doar prin consimțământul scris al ambilor partener, cu descrierea clară
a fiecărei acțiuni (există deja în Suedia);
Dan Diaconu / Trenduri economice
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O celebră realizatoare TV dă de
pământ cu Augustin Lazăr. Atac
dur în scandalul momentului

Augustin Lazăr a susținut, marți, o conferință de
presă, după ce în a fost acuzat că ar fi refuzat de două
ori eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip.
Explicațiile oferite de procurorul general nu au convins-o însă pe Lucia Hossu-Longin, regizor și realizatoare a documentarului ”Memorialul durerii”.

Aceasta a spus încă de la început că lui Lazăr îi
lipsește conștiința.
„Prima condiție a personalului care lucra în aceste
comisii de elibrare, era realizată pe baza unor criterii:
cruzimea și tortura. Aceasta nu este opinia mea, ci a
unui om pe care l-am intervievat și care mi-a spus că
duritatea și cruzimea erau condiții generale”, a spus
Hossu-Longin. Ea a explicat că în închisoare erau 60
de deținuți politici, supuși abuzurilor în fața comisiei.
“După cum bine știm, odată condamnați și intrați în
pușcărie, deținuții nu mai aveau voie să fie torturați.
Domnul Lazăr trebuia să fi știut acest lucru. Se
încălca legea într-un mod direct”, a punctat realizatoarea celebrului documentar.
În opinia sa, oamenii care lucrau cu Securitatea, erau
oamenii Securității, nu informatori. “Părerea mea este
că toate aceste explicații ale domnului procuror șef,
sunt elemente manipulatoare. Nu ceea comentează
opinia publică. Domnului Lazăr îi lipsește constiința,
neavând conștiință nu își poate analiza propria lui activitate din anii aceia”, a comentat Lucia Hossu.
www.capital.ro
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Joe Biden, scandal de corupție.
Președintele ucrainean
Poroșenko, șantajat
de vicepreședintele lui Obama

Uniunea Europeană ameninţă
Marea Britanie cu excluderea pe 1
iunie dacă Londra nu va respecta
condiţiile amânării Brexit

Importantul ziar american "The Hill" publică o analiză
incredibilă a unei declarații făcute de curând, de către
fostul Vice Președinte al SUA Joe Biden.
Biden, pentru a dovedi cât de dur este el împotriva
corupției, povestește cum l-a șantajat la propriu pe
președintele Ucrainei, Poroshenko, pentru a obține concedierea procurorului general ucrainean din acea perioadă,
Viktor Shokin. "I-am spus: "Nu obțineți miliardul"... M-am
uitat la ei și am spus: "Plec în șase ore. Dacă procurorul
nu este concediat, nu primești banii”....

Liderii Uniunii Europene vor ameninţa Marea Britanie cu
excluderea pe 1 iunie, în cazul în care Camera Comunelor
nu aprobă Acordul Brexit şi refuză participarea la scrutinul
europarlamentar, arată un proiect de document UE.
Conform unui proiect de document elaborat înaintea summitului extraordinar al Consiliului European programat
miercuri, liderii Uniunii Europene ar accepta "amânarea
Brexit pentru a permite ratificarea Acordului" de retragere
a Marii Britanii din Blocul comunitar.
Liderii UE vor impune Guvernului Theresa May obligaţia
de a nu afecta activitatea instituţiilor europene. "În cazul
în care Marea Britanie este încă membră a UE în perioada
23-26 mai 2019 şi dacă nu a ratificat Acordul de retragere
din UE până pe 22 mai 2019, naţiunea britanică va trebui
să participe la scrutinul pentru desemnarea membrilor
Parlamentului European, în conformitate cu reglementările
comunitare. Dacă Marea Britanie nu va îndeplini această
obligaţie, retragerea din UE se va produce pe 1 iunie
2019", se arată în proiectul de document, obţinut de
agenţia de presă Reuters şi de postul Sky News.
"Uniunea Europeană reiterează că proiectul de Acord
Brexit nu poate fi renegociat" şi că, până la ieşirea din
UE, "Marea Britanie va fi membru cu drepturi şi obligaţii
depline", precizează proiectul de document.
Membrii Camerei Comunelor au aprobat marţi seară un
proiect prin care îi acordă premierului Theresa May
mandatul de a cere amânarea ieşirii Marii Britanii din
Uniunea Europeană până pe 30 iunie. Proiectul a fost
aprobat cu 420 de voturi pentru şi 110 împotrivă.
Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat
de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. Bruxellesul a amânat producerea Brexit până pe 12 aprilie în
cazul în care Camera Comunelor nu va adopta proiectul
de acord. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea
Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se
producă pe 22 mai.
Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie,
dar Camera Comunelor a aprobat un plan iniţial al
Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit
până cel puţin pe 30 iunie. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în
privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie postBrexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un
statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi
păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord
este contestat de numeroşi politicieni britanici. Mai mulţi
membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca
protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea
Europeană.

Joe Biden, noi acuzații și polemici

Echipa democratului Joe Biden, candidat probabil pentru
alegerile prezidenţiale din SUA din 2020, a denunţat luni
o campanie de 'calomnie' în faţa unor imagini care-l arată
pe fostul vicepreşedinte în situaţii aparent jenante cu
femei, în contextul în care o a doua acuzatoare a dezvăluit
că în trecut Biden a făcut gesturi deplasate la adresa ei,
informează marţi AFP. La 76 de ani, Joe Biden domină în
sondajele din tabăra democrată, chiar dacă el nu este
încă în mod oficial candidat pentru Casa Albă.
Însă aceste acuzaţii şi polemica ce se amplifică începând
de vineri ameninţă probabila candidatură a fostului
vicepreşedinte al lui Barack Obama, într-o ţară în care
sensibilităţile au escaladat semnificativ după declanşarea
mişcării #MeToo, care a dus la căderea mai multor
personalităţi pentru hărţuire sexuală. 'El şi-a pus mâna în
jurul gâtului meu, m-a tras spre el pentru a-şi freca nasul
de al meu. În timp ce mă trăgea spre el, am crezut că mă
va săruta pe gură', povesteşte Amy Lappos. 'Nu a fost de
natură sexuală', însă acest gest dezvăluie 'sexism şi misoginie', apreciază această femeie, astăzi în vârstă de 43
de ani, în paginile revistei Hartford Courant.
Calomnii şi manipulări
Aceste fapte datează din 2009, din timpul unei reuniuni
democrate pentru strângere de fonduri. Ştiut pentru
'atitudini tactile' faţă de femei, Joe Biden a fost acuzat
vineri de Lucy Flores, 39 de ani, fostă deputată democrată
din parlamentul statului Nevada, că a sărutat-o în mod
deplasat 'pe creştetul capului', în 2014, în timpul unui
miting de campanie. De atunci, sunt difuzate în continuu
imagini care îl arată pe Biden în situaţii ce pot părea deplasate, cu femei şi tinere, în general în timpul unor evenimente publice. Una dintre ele i-a luat apărarea.
Stephanie Carter, soţia fostului ministru al apărării, Ashton
Carter, susţine pe site-ul Medium că imaginea intens
difuzată care îl arată de Joe Biden la Casa Albă în 2015
stând în picioare în spatele ei, cu mâinile pe umerii săi,
dezvăluie un moment de pură complicitate şi solidaritate.
www.dcnews.ro
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Un avion de luptă F-16
s-a împuşcat cu propriul tun
în timpul unui exerciţiu militar

Un avion de luptă olandez
F-16 a reuşit să se împuşte
cu propriul tun în timpul
unui exerciţiu militar,
raportează presa locală,
citând anchetatorii. Armata
nu este încă sigură cum
s-a întâmplat incidentul.
Avionul F-16 a suferit
„daune considerabile" după ce a fost lovit de propriul tun,
a anunţat săptămâna aceasta postul olandez NOS.
Incidentul bizar a avut loc în ianuarie.
Două avioane de luptă F-16 se pregăteau împreună şi
trăgeau ţinte la sol. Una dintre aeronave a fost deteriorată
în timpul exerciţiului, dar a aterizat în siguranţă. Pilotul
său a fost nevătămat în urma incidentului.
O fotografie publicată de anchetatori în presa olandeză
arată o gaură în babordul avionului, chiar sub baldachin.
De asemenea, fragmente ale muniţiei au afectat motorul
avionului. Nu este clar însă câte proiectile au lovit avionul.
Felul în care a reuşit aeronava să se lovească cu propriul
tun rămâne un mister şi este subiectul unei investigaţii.
„Este un caz serios. Prin urmare, vrem să aflăm ce s-a întâmplat şi cum putem preveni acest lucru în viitor", declară
generalul Inspectoratului de Securitate, Wim Bargerbos.

ANULAREA zborurilor American
Airlines se prelungeşte/
Avioanele Boeing 737 Max
rămân la sol

Compania aeriană American Airlines prelungeşte anularea
zborurilor până la începutul lunii iunie, din cauza menţinerii
la sol a aeronavelor Boeing 737 Max.
Compania a declarat, duminică, că va anula în jur de 90
de zboruri zilnic, până la data de 5 iunie. Firma americană
anulase, anterior, zborurile până la sfârşitul lunii aprilie.
American Airline are 24 de avioane 737 Max în flota sa,
susţinând că încă asteaptă mai multe informaţii de la Administratia Federala a Aviatiei, Departamentul de Transporturi,
Consiliul National pentru Siguranţa Transporturilor şi alte
autorităţi de reglementare, înainte de a relua zborurile.
Avioanele Boeing 737 Max sunt ţinute la sol de la data de
13 martie, pentru o perioadă nedeterminată în Statele
Unite, după ce două avioane au fost implicate în accidente
mortale. O aeronavă a companiei Lion Air s-a prăbuşit în
luna octombrie, iar un alt avion al companiei Ethiopian
Airlines s-a prăbuşit la data de 10 martie.
Alte ţări au suspendat acest tip de avioane, imediat după
prăbuşirea aeronavei companiei Ethiopian Airlines.
Cauzele accidentelor nu au fost încă determinate, dar accentul a fost pus pe o caracteristică a sistemului automat
de siguranţă, care ar fi forţat vârful avionului să fie îndreptat
mai jos, când a crezut, în mod greşit, că avionul exista
pericolul de a se opri. Reprezentanţii Boeing au anunţat,
de asemenea, vineri, reducerea ratei de producţie pentru
toate aeronavele 737 Max, de la 52 pe lună la 42.
Directorul executiv Dennis Muilenburg a adăugat că Boeing
a creat un comitet pentru a revizui modul în care proiectează
şi dezvoltă aeronave, pentru a asigura „un nivel optim de
siguranţă”. American Airlines operează zilnic în medie
3.300 de zboruri în sistemul principal şi 3.400 prin
intermediul companiilor aeriene regionale şi companiilor
aeriene partenere. Southwest Airlines (LUV), care operează
34 de aeronave 737 Max, a declarat, de asemenea, că
anulează zboruri până la primirea autorizaţiei din partea
FAA. Compania are un program revizuit până în aprilie şi
„intenţionează să reducă în mod drastic întreruperile de
călătorie în ultimul minut şi anulările din aceeaşi zi”, a
declarat un purtător de cuvânt.
www.mediafax.ro
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Au transformat arta
porţelanului într-un business,
iar acum câştigă zeci de mii de
euro din pasiunea lor

Micile opere de artă din porţelan ale Ancăi Popescu s-au
bucurat de un succes imediat odată ce au fost expuse în
galeria de artă contemporană deţinută de Anca Negescu.
De-aici a fost doar un pas până ca antreprenoarea şi
artista să îşi unească forţele în lansarea brandului de bijuterii de porţelan What if I Fly.
Anca Negescu povesteşte că a ajuns să activeze în domeniul artei în mod neaşteptat. Conducea o firmă cu mulţi
angajaţi, iar stresul, spune ea, era proporţional cu anvergura businessului, astfel că a decis să-şi relaxeze mintea
cu un curs de managementul artei organizat de Artmark –
unul dintre primele din ţară, de altfel – în urma căruia şi-a
dat seama că „este mare nevoie de oameni de business
care să se implice în domeniul artei”. Ulterior, a absolvit
cursuri de managementul artei la la Sotheby’s Institute,
Londra, apoi a deschis galeria de artă contemporană Artfooly Gallery din Bucureşti, al cărei curator este.
Din activitatea galeriei sale s-au desprins treptat noi
proiecte, cum ar fi magazinul de artă al galeriei (The Slice
of Art) sau brandul de bijuterii din porţelan What If I Fly
(Porcelain Stories).
What If I Fly este un studio în care sunt realizate bijuterii
şi opere de artă în miniatură din porţelan. Acesta a fost
fondat în 2016 de Anca Negescu, care are rolul de manager
cultural în acest business, şi de Anca Popescu, artist contemporan specializat în arta porţelanului şi director de
creaţie. Cele două promovează prin acest brand conceptul
de „art jewelry”, care se traduce, în cazul lor, prin faptul că
fiecare piesă este realizată manual din porţelan şi pictată
cu aur, platină şi culori speciale şi cu elemente din metale
preţioase.
Conceptul de „bijuterie de artă” (art jewelry)/„bijuterie de
autor” este dificil de definit, spune curatoarea, cam la fel
de dificil de definit precum este şi arta. „Termenul se referă
la bijuterii create de artişti sau designeri de bijuterie, de
obicei lucrate manual (dar nu obligatoriu), de cele mai
multe ori unicat (dar nu obligatoriu), care au la bază un
concept original. Sunt în esenţă nişte lucrări de artă miniat-
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urale pe care le poţi purta”, explică ea.
Cum se face o bijuterie din porţelan?
Anca Negescu spune că durata de producere a 100 de
piese este de aproximativ o lună, dar că depinde foarte
mult de gradul de complexitate a obiectelor. Însă, ce este
cel mai important, „prima dată se naşte ideea”.
„Se creează prototipul, care se modelează manual dintr-o
ceară specială, după care se face matriţa. Se face
porţelanul lichid din praf de porţelan şi apă, se toarnă în
matriţa, se scoate din matriţă, se şlefuieşte, se arde la
cuptor (kiln) pentru prima dată. Această fază se numeşte
biscuit. În a doua fază se glazurează, apoi se arde din
nou în kiln la aproximativ 1.240 de grade. După glazură,
se aplică decorul (pictura) pe obiect. Culorile, aurul şi/sau
platina cu care se pictează se fixează pe obiect prin ardere
– a treia ardere în kiln. După ultima ardere obiectele se
montează, li se fixează accesoriile şi abia atunci sunt
gata”, descrie Anca procesele prin care trece o bijuterie
până să fie gata de purtat.
Antreprenorii care activează în acest domeniu nu duc lipsă
de dificultăţi. Anca Negescu spune că atunci când lucrezi
cu metale preţioase sunt foarte multe acte de făcut şi mult
timp pierdut, pentru că producătorii trebuie să verifice produsele la ANPC. Ca în orice tip de business, şi ea resimte
felul în care birocraţia şi schimbările legislative foarte dese
şi deloc prietenoase cu antreprenorii îngreunează foarte
mult activitatea.
„Anul trecut am scris un proiect pentru a obţine o finanţare
prin programul Start-Up Nation, care funcţionase foarte
bine până atunci pentru multe businessuri mici la început
de drum. Nu doar că pentru 2018 nu s-au mai acordat
fonduri, dar s-au schimbat semnificativ şi criteriile de acordare a punctelor. Bucureştiul, Clujul şi alte zone prospere
din ţară au fost serios depunctate şi prin urmare antreprenorii din aceste zone nu au mai putut accesa programul
de finanţare”, spune ea. În plus, Anca Negescu consideră
că în România se trăieşte foarte greu din artă
contemporană, că majoritatea, deşi există şi excepţii, sunt
nevoiţi să lucreze în alte domenii ca să poată trăi şi fac
artă când le rămâne timp.
„Ca antreprenor, pentru a ajunge să trăieşti doar din artă
contemporană, trebuie ca mai întâi să investeşti enorm.
Nu doar bani, ci şi timp, muncă, dezvoltare a nenumărate
relaţii etc. Şi nici măcar aşa nu ai nicio garanţie că vei
reuşi. Nu îmi plac deloc clişeele, dar arta chiar cere sacrificii. Nu ştiu de ce, dar aşa a fost de când lumea. Astăzi,
piaţa de artă este o piaţă a marilor jucători, bazată pe
marketing şi pe manipularea publicului, la fel ca în orice
alt domeniu. Dacă nu dispui de resurse financiare foarte
serioase – proprii sau ale unor parteneri – trebuie să ştii
că şansele de a reuşi cu adevărat şi de a mai avea energie
să te mai bucuri şi de viaţă sunt destul de mici. Depinde
foarte mult ce aşteptări are fiecare de la viaţa sa”,
mărturiseşte Anca Negescu.
Investiţia iniţială în acest business a fost de 10.000 de
euro. În 2018, brandul a înregistrat o creştere a vânzărilor
de aproximativ 20% comparativ cu 2017 („primul an în
care am funcţionat propriu-zis cu brandul What If I Fly”),
ceea ce a dus la venituri totale de aproximativ 45.000 de
euro.
Profitabilitatea pe produs este una ridicată, spune proprietara galeriei de artă, dat fiind faptul că materialele folosite
în procesul de producţie au un cost mic.
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„Materia primă folosită în procesul de producţie (porţelan,
culori, aur şi platină pentru pictură, accesorii etc.) are un
cost mic, prin urmare profitabilitatea per produs este mare.
Timpul, fiind o resursă foarte preţioasă, adaugă valoare
mare produselor, pentru că realizarea fiecăruia dintre ele
necesită foarte mult timp”, explică Anca.
Taxa pentru participarea la un târg de design în România,
care durează în medie o zi sau două, variază între 150 şi
500 de euro. În 2018, What If I Fly a participat la aproximativ şase târguri, iar în 2019 plănuieşte să participe la
mai multe, atât în România, cât şi în străinătate.
„Merită foarte mult, la un târg poţi să ai vânzări care
echivalează cu vânzările obişnuite din jumătate de lună.
Depinde, evident, de anvergura târgului şi de perioada în
care acesta se desfăşoară. Târgurile sunt importante nu
doar pentru vânzări, ci şi pentru că te faci cunoscut, ceea
ce se transformă ulterior în vânzări”, consideră ea.
Artă sau bijuterie de artă?
Anca Negescu spune că este important să facem distincţia
între artă şi bijuterie de artă. Deşi sunt legate între ele,
nivelul de preţ este cu totul altul pentru o lucrare de artă
(mult mai mare), iar publicul poate fi complet diferit.
„Dacă la bijuteria de artă văd o tendinţă clară de creştere
şi dezvoltare a pieţei, la piaţa de artă contemporană lucrurile nu sunt la fel de evidente în România. Observ o
creştere, însă mult prea lentă din punctul meu de vedere,
îmi este greu să intuiesc încotro se îndreaptă această
piaţă. Lipsurile principale ale domeniului artei în România
sunt: banii, educaţia publicului şi dezinteresul aproape
total al statului pentru domeniu. Ar ajuta enorm dacă statul
ar susţine arta prin diverse iniţiative. Ar putea”, descrie
antreprenoarea cu părere de rău hibele din domeniu.
Cum ne situăm ca ţară la nivel global, dar şi local în ceea
ce priveşte consumatorii de artă? Potrivit Ancăi Negescu,
o diferenţă semnificativă este puterea de cumpărare, ceva
mai redusă în România. „O altă diferenţă, însă nici pe departe la fel de semnificativă, constă în faptul că publicul
din vestul Europei şi din ţările considerate mai dezvoltate
este ceva mai obişnuit cu arta şi designul contemporan
decât publicul român, fiind mai informat şi mai educat în
acest sens. Bijuteria de artă se adresează oricum unei
nişe destul de restrânse, indiferent de locul în care te afli.
În acelaşi timp, am observat că în România apetitul pentru
design este mai mare decât cel pentru artă”, constată
Anca.
La nivel local, concurenţa în domeniul bijuteriilor de autor
este unul destul de semnificativ. Anca Negescu
mărturiseşte că nu concurează cu ceilalţi autori de bijuterie
exclusiv la nivel local, deşi asta ar fi mult mai uşor. „Trăim
în era internetului şi astăzi, vrem nu vrem, local = global”,
spune managerul cultural.
„Dacă ne referim strict la bijuteria de artă din porţelan,
nivelul de concurenţă este rezonabil pentru noi, în special
în România, dar şi la nivel global. Ajută foarte mult faptul
că fiecare artist are stilul său unic şi când lucrezi cu porţelan
asta se vede şi se simte foarte clar. Aici, în România, chiar
ar fi loc de mai mult. Concurenţa are un rol important,
pentru că te forţează să creşti şi să îmbunătăţeşti permanent tot ceea ce faci”, conchide Anca Negescu.
www.businessmagazin.ro

Apartament de vânzare în zona Drumul Taberei din București, la 10 minute de centru,
locație foarte bună, lângă mallul Cotroceni, lângă Favorit și Piața Moghioroș (Drumul Taberei).
Apartamentul are 3 camere cu două balcoane.
Blocul este în proces de modernizare, instalându-se ferestre termopan.
Acces ușor la toate mijloacele de transport în comun.
În acest an se va deschide stația de metrou aflată la doar 5 minute de mers de la bloc.
Preț: 70.000 euro, negociabil pentru cumpărători serioși.
Vă rugăm să sunați la Daniela, telefon: 1(203) 722 - 5010.
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ROMÂNI PE CARE TREBUIE
SĂ-I CUNOAȘTEM
ȘI SĂ-I PREȚUIM CUM SE CUVINE

O idee propagată destul de puternic în societatea
românească de astăzi este că, deloc mândri cu originea
lor, unii dintre români afirmă că toate aceste prilejuri de
mândrie naţională ţin doar de domeniul trecutului, că
România de astăzi ar fi... o "țară bolnavă", fără civilizaţie,
fără personalități marcante, ea fiind mereu "codaşa Europei". Nu este adevărat.
Pentru a contracara astfel de teorii negativiste, menite săi țină pe români "la locul lor" (si depărtându-i de tradiţia si
sufletul neamului românesc), teorii stabilite de cei ce se
doresc "Atotputernicii Lumii", vom oferi și o serie de
realizări ale geniului românesc din ultimii ani:
• Dr. fiz. Eugen Pavel, de la Institutul de Fizică Atomică
de la Măgurele, a realizat un CD ROM (din sticlă) cu o
capacitate de stocare de 15.000 ori mai mare decât a
unuia obisnuit. Pe 5 astfel de CD-uri ar putea fi stocată
intreaga Bibliotecă a Academiei Române, iar informatiile
ar putea rezista... 5.000 de ani!!! In noiembrie 1999,
invenția sa a fost premiată cu medalia de aur la Salonul
Mondial al Invențiilor "Bruxelles Europa", iar autorul
doreste cu orice pret producerea de serie in România .
Dar forurile din România intârzie la nesfârsit formalitătile

• Constantin Pascu a realizat în anul 2000, in premieră
mondială, un aparat care purifică aerul in spatiile de
locuit: distruge bacteriile din aer, retine praful si fumul
de țigară, atmosfera devenind "ca in salină sau pe
litoralul marin". Instalarea acestui aparat costa atunci
doar 480.000 lei!...

• Petrică Ionescu este cel mai important regizor de operă
după Zefirelli (afirmație facută de George Astalos, in ianuarie 2001)
• România a câstigat Campionatul Mondial de bridge (considerat de multi drept cel mai inteligent joc de cărti) pe
Internet, in 16.11.2000 (107 - 75 cu SUA in finală).

• Hackerii români sunt considerati printre cei mai buni (si
mai periculosi) din lume. "Distractia" (conform declaratiei
lor, ei nu fură informatii, ci doar doresc să isi dovedească
... valoarea) celor "5 magnifici de la Răsărit" a obligat
CIA să trimită o delegatie la Bucuresti... Printre site-urile
"sparte" de ei: US Army, US Air Force, US Navy, NASA,
Coast Guard, departamente federale, etc...

• La salonul inventiilor de la Geneva (aprilie 2001), România s-a clasat pe locul I in privinta numărului de premii
obtinute si pe locul II (dupa Rusia) ca numar de inventii
prezentate. Adica a luat premii pentru toate cele 62 de
inventii prezentate (22 premii I; 18 premii II; 22 premii
III)!! Delegatia română s-a mai intors de la Geneva si cu
4 premii speciale din partea delegatiilor altor țări, un premiu de creativitate (pentru Ionut Moraru - inventia "Biomer"), Medalia expozitiei si Diploma salonului pentru
contributia exceptională in promovarea inventiilor.
• In anul 2003, la salonul de inventică EURECA de la Bruxelles, ing. Petrache Teleman a obtinut medalia de aur si
medalia de argint si inca patru premii pentru inventiile
sale ECOPIERA si MOPATEL - materiale ecologice de
constructii - dar inventiile nu au fost valorificate nici in
ziua de astăzi.

• Prof. Ștefania Cory Calomfirescu a primit medalia de
aur a mileniului din partea Universitatii Cambridge (ian.
2001), fiind aleasă si in Consiliul Director al prestigioasei
institutii britanice.
Posesoare a doua certificate de inovator, autoare a 8
tratate de neurologie, Sefa Clinicii de Neurologie din Cluj
Napoca este primul medic din lume care a scris un tratat
despre edemul cerebral. In plus, medicul român a primit
si medalia de onoare a mileniului din partea Institutului
Biografic American, fiind numita si in conducerea acestei
unităti.

• Dr. Maria Georgescu, eleva profesoarei Ana Aslan si
director al institutului cu acelasi nume, a avut o serie de
pacienti celebri: Charlie Chaplin, Leonid Brejnev, Iosip
Broz Tito, J.F.Kennedy, Charles de Gaulle, presedintii
Suharto si Ferdinand Marcos, generalul Augusto
Pinochet (1993), printul Agacan (cu sotia), contele
Olivetti, contesa Zwarowskzy, etc.

• La Olimpiada internatională de matematică de la Washington (iulie 2001), elevii români au obtinut o medalie de
aur, două de argint si trei de bronz. Ei sunt din Galați,
Arad, Vâlcea si Constanța.
Participarea la olimpiade internationale de matematică
si fizică: 500 de elevi din 83 de țări Mihai Manea,
medaliatul cu aur (din Galati) are, la 18 ani, un palmares
impresionant: medalii de aur timp de trei ani consecutiv
la internationale si Balcaniade... Fireste, el a fost "racolat" imediat de americani, optând pentru Universitatea
din Princetown (SUA)...

• Ștefan Cosmin Buca, Maria Popa si Mihai Ivănescu
au fost nominalizati, in vara anului 2001, pentru Premiul
Nobel de către institutii din SUA! Primul este student la
Economie, ceilalti participă la programe in colaborare cu
NASA.

• Nicu Mincu din comuna Ivesti (Galați) vindecă diverse
boli cu leacuri si ceaiuri preparate din 170 de plante. La
81 de ani, el arată ca la 50, pentru că, spune el, a descoperit un (secret) elixir al tineretii...

• România este pe primele locuri în lume la... exportul de
inteligență. De exemplu, la "Microsoft", a doua limbă
vorbită este româna, iar la NASA multi dintre specialistii
de prim rang sunt tot români...

• Radu Teodorescu este proprietarul celei mai renumite
săli de gimnastică din SUA (Manhattan / New York). Emigrat in 1972, a ajuns cel mai celebru profesor de fitness
de peste Ocean, printre clienții săi numărându-se Robert
Redford, Cindy Crawford, Candice Bergen, Susan
Sarandon, Mick Jagger, s.a. Celebrele casete video lectii de fitness produse de Cindy Crawford incepand din
1992 - au fost realizate impreuna cu antrenorul sau,
Radu Teodorescu, care doreste sa infiinteze in România
primul institut din lume de pregatire a profesorilor de educatie fizică in fitness pentru adulți...

• Nicolae Bălașa (39 de ani), un inginer mecanic din Dolj,
socoteste mental mai rapid decat calculatorul (inmultiri,
impartiri, ecuatii de gradul II, radicali de ordinul III si IV)!
Fost inginer la Uzina Mecanica Filiasi, din 1994 Nicolae
Balasa este actualmente șomer...

• Ion Scripcaru, strungar si lăcătuș mecanic din satul
Uzunu (Giurgiu) nu găseste de 4 ani, 15.000 USD pentru
a realiza inventia epocala (pana la proba practica): motorul care nu consuma nimic! Acesta ar trebui sa functioneze pe baza gravitatiei, fiind in fapt "instalatie
mecanica amplificatoare de putere, capabila sa transforme forta statica gravitationala in lucru mecanic". "Sar inchide toate centralele nucleare", spune el. Numai
ca OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci) a refuzat să-i breveteze inventia in lipsa unei machete functionale, doar pe baza schițelor. Petre Roman si
Ministerul Cercetării si Tehnologiei l-au tratat cu
indiferență (1997), iar sponsorii nu se inghesuie (ca si
statul) sa-i asigure cei 15.000 USD necesari...
• Sandu Popescu din Oradea este primul fizician din lume
care a reusit teleportarea unei particule. O aplicatie a
acestei inventii: criptografia, transmiterea mesajelor secrete. Acest eveniment epocal a avut loc in 4 iulie 1997,
in laboratoarele din Bristol (Anglia) ale celebrei firme
"Hewlett Packard". Pe vremea lui Ceaușescu, Sandu
Popescu a reusit "performanta" de a fi șomer in România...
• Ioan Davidoni (52 de ani), un bănățean sărac material,
dar bogat in idei geniale, este un exemplu relevant pentru modul in care ne pierdem cea mai mare bogătie:
inteligența si inventivitatea.
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Angajat al Fabricii de Sticla din Tomesti (Timis), pentru
care a realizat, in cativa ani, 45 de inventii si inovatii, el
a fost disponibilizat când a indrăznit sa-si ceara drepturile (o parte din cele 4,3 miliarde de lei economii aduse
fabricii la nivelul anului 1995, adică de 4 ori greutatea
sa in aur!) si apoi a fost reangajat ca muncitor... "din
mila"!! Ulterior, Ioan Davidoni a mai realizat doua inventii
de exceptie: un recuperator de pelicula de țitei si pantofi
magnetici antistress ce pot asigura o longevitate de
peste 100 de ani... Prima inventie valorează miliarde de
dolari in Vest, a doua a inregistrat-o inutil la OSIM, pentru că atat chinezii cât si americanii i-au furat si folosit
invenția cu un profit imens. De exemplu, in SUA s-au
vândut peste 10 milioane de perechi, cu un profit de
peste 1 miliard de dolari... In acest timp, statul român
ignoră in continuare o invenție, intr-adevar de miliarde...

• In 1991, Carol Przybilla a inregistrat la OSIM brevetul
unui aparat bazat pe inventia sa mai veche, neconcretizat nici până acum. Intre timp, principii incluse in
tehnologia aparatului au fost utilizate in realizarea hiperboloidului inginerului rus Garin, cu aplicatii militare
malefice... Carol Przybilla a mai realizat si alte inventii
deosebite: turbina cu combustie interna (1958, vânduta
de statul român firmei General Motors), termocompresor
frigorific cu circuit inchis (1959), motor eliptic, fara biela
(vanduta Japoniei si folosita in celebrele motociclete
japoneze), arma defensiva antitanc (anii `90).

• Justin Capra este un inventator celebru al României,
din păcate mereu tratat cu indiferență (chiar ostilitate)
de autoritățile statului, conditii in care nu e de mirare că
unele din inventiile sale (de miliarde de dolari) i-au fost
pur si simplu furate de americani... In 1956, la nici 25 de
ani, Justin Capra a inventat primul rucsac zburător, un
aparat individual de zbor. După 7 ani in care "semidoctii
savanti" l-au tratat cu dispret pentru că era doar tehnician si nu inginer, in 1963, americanii Wendell Moore,
Cecil Martin si Robert Cunings au preluat inventia din
România si au lansat-o in fabricatia de serie... In 1958,
Justin Capra a realizat prima varianta a rachetonautului,
cu care s a ridicat de la pământ la... Ambasada SUA din
Bucuresti. Rezultatul: inventia a fost si aceasta furată si
brevetată in 1962 de Wendell Moore ("specializat" deja!),
iar inventatorul... a fost arestat de Securitate pentru ca
ar fi dorit sa fuga din tara cu aparatul sau... Justin Capra
mai este si realizatorul celui mai mic autoturism din
lume, "Soleta", care consuma ... 0,5l/100 km si al unei
motorete unica in lume ce functioneaza cu acumulatori
(37 kg, 30 km/h, 80 km autonomie cu o incărcare).

• Mihai Ruşetel a inventat motorul cu apă! "Cazul Rusetel", este elocvent pentru geniul românesc dar si pentru
"talentul" cu care ne risipim forțele si putem sa ne pierdem valorile. Proiectul a fost depus la OSIM in 1980 si
a fost brevetat in ... ianuarie 2001. Până atunci, Securitatea l-a șicanat pentru refuzul de a cesiona inventia
statului, iar in februarie 1990, precaut, el a refuzat angajarea ca si consilier tehnic la "Mercedes" ( 2.500 DM
lunar) pentru a nu pierde, eventual, proprietatea
invenției... Motorul său se bazează, ca principiu de functionare, pe "cazanul Traian Vuia", invenție folosita inca
la locomotivele Diesel electrice pentru incalzirea
vagoanelor. Poate fi utilizat in domeniul transporturilor
terestre si navale, in locul turbinelor din termocentrale,
si chiar a centralelor termoelectrice.

In lume, mai exista doua brevete in domeniu (Japonia si
SUA), dar acestea nu depășesc nivelul locomotivei cu
aburi, necesitând combustibil solid sau lichid. "Motorul
Rusetel" foloseste drept combustibil doar apa, si are dimensiunile unui motor de Dacie, sursa de energie initiala
fiind o banală baterie de mașină. Datele tehnice preconizate de a patra sa macheta (10 l/100 km consum de
apa, 70 km/h viteza maxima) pot fi imbunatatite la realizarea prototipului: un motor cu apă montat pe o Dacie
1310. Directorul general al Uzinelor Dacia, ing.Constantin
Stroe, care cunoaste acest proiect chiar din 1980, a afirmat
ca este dispus să ajute inventatorul cu orice are nevoie
pentru realizarea prototipului si a declarat, incântat:
"reușita ar fi un miracol si cred că pentru un asemenea caz
ar trebui să se inventeze Premiul Super Nobel".
Să ne mândrim cu inteligența românească!
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Interviu cu Doctorul Ilie
Vasiliev, Prim Superior
Vice–Preşedinte al Academiei
Mondiale de Ştiinţe Medicale

Sunt respectat de comunitatea ştiințifică mondială
a Academiei Mondiale de Ştiințe Medicale și recunoscut în grade și titluri știinţifice și organizatorice
internaționale.
MD.Academy Professor of Medicine. The First Senior Vice-President the World Academy of Medical
Sciences, The Chairman of the General Council of
the World Academy of Medical Sciences (World
Council). The Chairman of the “WAMS Moldovan
National Committee”, Senior Executive Board Member of the World Academy of Medical Sciences,
Senior Fellow of the Academy of the World Academy
of Medical Sciences, Full Membership of the “Academy Faculty”, Executive Board Membership of the
WAMS' International Medical Research Council (IMREC), Chief Executive Officer Research Port.

G.G.: De ce aţi ales medicina ca profesie şi în ce
măsură vedeţi medicina ca stiinţă, dar şi ca…artă?!

Dr. Ilie Vasiliev

Motto: “Medicina e știință la pacientul curabil
şi e artă la pacientul incurabil.”
Interviu de Gabriel Gherasim

Dr I.V.: Din copilărie aveam atragerea de a îngriji
bolnavi. Medicina o văd ca știință la pacientul curabil
şi ca artă la pacientul incurabil.
G.G.: Ce aspecte ale mediului etnio-socio-economico-cultural din viaţa dumneavoastră v-au influenţat
modul în care trăiţi şi practicaţi medicina?
Dr.I.V.: Deficitul resurselor umane medicale în spațiul
între Nistru și Prut.

G.G.: Vorbiţi câteva limbi străine, ceea ce înseamnă
că aţi şi citit şi cercetat modul de a face medicina
în aceste lumi. Unde credeţi că medicina
românească poate ameliora şi influenţa şcoala din
alte părţi ale lumii?
Dr.I.V.: Din fiecare colț al Globului și în fiecare loc,
oriunde, prin telemedicina on-line.

“Mentorul meu din România este Profesorul Academician Dr. George Litarczek. Patriarhul ATI (Anestezie
Terapie Intensivă) al României, născut la Boston.”
Doctorul Ilie Vasiliev este o somitate în domeniul medicinei. Este unul dintre acei specialişti români din care
au provenit Dr. George Emil Palade, Dr. Constantin
Dulcan şi Dr. Nicolae Paulescu.
***
GABRIEL GHERASIM: Stimate domnule Doctor
Vasiliev, mulţumim pentru posibilitatea de a da
şansă cititorilor noştri să vă cunoască şi de a
schimba idei în privinţa medicinei din Centrul-Estul
Europei. Vă rog să ne daţi câteva date biografice
despre dumneavoastră.

Dr.ILIE VASILIEV: Sunt absolvent al Institutului de
Medicină din Chișinău, specialitatea Anestezie Terapie Intensivă (ATI). Am activat doi ani la Catedra
de ATI din Sanct–Petersburg. Am participat la reducerea mortalității mamei și copilului în Asia Mijlocie. Am avut contact științific cu Profesorul Academician Dr.George Litarczek. Patriarhul ATI
(Anestezie Terapie Intensivă) al României, cu
savanți din Kiev, Moscova, St.Petersburg, București.
Activez pe specialitate de 35 de ani. Am publicat în
România, SUA, Moldova, Federația Rusiei, etc.

G.G.: Din ţările (neo)comuniste aflăm des despre
recoltarea de organe şi ‘distribuirea` lor (contra
cost) pacienţilor din ţările bogate. Astfel, în anii 90`,
Moldova schimba rinichi cu Israelul contra dializoare
şi în acelaşi timp a fost un scandal mare cu speculanţi şi a existat chiar o Axă a Răului între MoldovaIsrael-SUA, unde intermediari din Israel negociau
cu români din Basarabia vânzarea de rinichi (la
preţuri derizorii pentru donator), pe care mai apoi îi
vindeau la sume enorme pacienţilor din SUA.
Aceasta este o practică condamnabilă care, însă,
continuă în China comunistă, unde sunt prizonieri
politici (în particular Falung Gong, Uigurii şi Tibetanii)
cărora li se prelevează organele vitale care sunt
vândute pacienţilor din ţările bogate.
Trebuie de mentionat că aceste crime se fac în spitale din China, construite de…Occident.
Cum poate un doctor să rămână în domeniul medical
credincios principiului Primum Non Nocere (întâi să
nu vătămezi), în contextul în care integritatea sa este
ameninţată aproape zilnic de către lăcomiile legale
şi ilegale ale intereselor locale şi internaţionale?
Dr.I.V.: Odată cu succesul doctorului Christiaan Neethling Barnard de transplant reușit de cord, din start
au apărut două probleme esențiale de conflict continuu: donatorul și târgul, dar care sunt legitim reglementate. Despre cele aflate în spațiul crimelor,
cu implicarea politicului, am rămas șocat, deoarece
contravin principiilor medico-umanitare. Mulțumiri
jurnaliștilor care au făcut cazurile transparente,
cunoscute pe plan larg. Mă înseninez cu ce a rămas
inedit cu privire la propunerea creării porcinei transgene ca purtătoare de xenoorgane.

Viitorul în transplantologie îl dau organele artificiale,
unde va dispărea donatorul, dar nu și prețul, spre
marele nostru regret.

G.G.: În aceeaşi ordine de idei, văzusem că s-a interzis doctorilor de a acorda avorturi mamelor interesate în această procedură (cu pedeapsă de închisoare în caz contrar) în timpul dictaturii comuniste
a lui Ceauşescu din anii ’80. Şi…în prezent, din
păcate, există eforturi ale guvernului controversat
de la Bucureşti de a forţa doctorii în acordarea avortului, în ciuda situaţiilor când doctorii obiectează
din considerente etice (din nou, pedeapsa ar fi închisoarea). După părerea dumneavoastră, cum
poate promova guvernul unui stat progresul medicului profesionist prin prisma liberului arbitru al specialistului însuşi?
Dr.I.V.: Specialistul și pacienta trebuie să activeze
doar în baza acordului informativ reciproc semnat,
conform legislației în vigoare, și al umanismului.
Intervenţia politicului este abuzivă.

G.G: Care credeţi că este influenţa toxică a
industrializării forţate comuniste asupra precipitării
bolilor şi/sau a mortalităţii premature a pacienţilor
din ţările (neo)comuniste (începând cu apa,
pământul şi aerul)? Ce ar trebui făcut pentru remedierea mediului înconjurător în acest sens?

Dr.I.V.: Aplicarea pe larg a compusului chimic
C14H9Cl5 Dichlorodiphenyltrichloroethane, cunoscut sub termenul general DDT, de către ex-URSS
a lăsat consecințe drastice de sănătate publică și
astăzi. Aici politicul își pierde loco-regionalizarea,
deoarece poluarea mediului provoacă o mulțime
de afecțiuni nocive, imunosupresive, cancerogene
etc.(vezi radiația de la Cernobîl adusă de nori, etc.

G.G.: Care este cea mai frumoasa şi mişcătoare
experienţă pe care aţi avut-o ca doctor?
Dr.I.V.: Absența mortalității obstetricale pe parcurs de
35 de ani de activitate în urgența anestezie-terapie
intensivă la o mulțime de cazuri critic-terminale.
G.G.: Care este cea mai tristă experienţă pe care aţi
avut-o ca doctor?

Dr.I.V.: Piratarea proiectul meu (furtul intelectual) de
a crea un departament de tehnologii medicale
novațiale.
G.G.: Ce este The World Academy of Medical Sciences al cărei Prim Superior Vice–Președinte
sunteţi?

Dr.I.V.: Sunt Vice–Președinte al Academiei Mondiale
de Ştiințe Medicale (the First Senior Vice-President
the World Academy of Medical Sciences). Academia
Mondială de Ştiințe Medicale este preocupată cu
progresul și transparența științei medicale în fiecare
țară, în numele umanismului. Foarte intens este și
studiul cancerului.
G.G.: Ce planuri aveţi pe viitor?

Dr.I.V. Să muncesc intens salvând o mulțime de vieți
umane, ceea ce ce am și făcut timp de 35 de ani.

G.G: Aţi mai avea de adăugat şi altceva pentru cititorii
noştri?
Dr.I.V.: Sănătate la infinit!
________________________
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PAȘTE

de Tudor Arghezi

La toate lucarnele și balcoanele
Au scos din cer îngerii icoanele
Și-au aprins pe scări
Candele și lumânări.

Orașele de sus, în sărbătoare,
Au întins velnițe și covoare
Și ard în potire
Mireasma subțire.

Și din toate ferestrele-odată
Mii și sute de mii
Heruvimii fac cu mâna bucălată
La somnoroșii copii.

ÎNVIEREA
DOMNULUI

de Cristina Onoiu

Știți voi, creștini fericiți,
Ce praznic sărbătoriți?
Sărbătoriți Învierea
Celui ce-a dat mântuirea.

S-a dus să se răstignească,
Pentru noi să se jertfească.
El, din multa sa iubire,
Se duse la pătimire.
Fraților, vă bucurați
Și în coruri să cântați
Imnul mântuirii noastre
Zicând sufletelor voastre:
Hristos a înviat din morți
Ridicându-ne pe toți
Din chinul păcatului,
La odihna Raiului.

IEPURAȘUL

de Ionuț Ungureanu

Uite colo, pe imaș,
Apăru un iepuraș
Îmbrăcat în haină nouă
Și în brațe-un coș cu ouă.
Am plecat apoi cu toții
Cu bunicii și nepoții
Lui Hristos să ne rugăm
Și apoi să ne-nchinăm.
A venit ziua de Paști
Cu ouă și cozonaci
Și cu un miel la grătar
Să petrecem la hotar.
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LA PAȘTE

de Marin Moscu

Horă-n cer și pe pământ,
Rouă de stele în vânt,
Inimi pline de viață
Se aprind de dimineață
Toată lumea veselește
Osana în cer vuiește
Sub a soarelui binețe
Aud preoți dând povețe
Investesc în noi cuvinte
Năzuințe-n cele sfinte
Vitejia în voință
Inima-n dor și credință
Azi, la Învierea Mare,
Toți suntem o Sărbătoare.
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PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

av. ROBERT POPESCU

“Iubește mult, stoarce fiecare picătură de suc
din fructul vieții, nu face rău altora și menține-ți
compasul moral ascuțit totdeauna.”

În comunitatea româno-americană din Statele Unite
trăiesc și muncesc mulți oameni născuți în România și
care, dintr-un motiv bine întemeiat, au emigrat în America
unde s-au realizat din toate punctele de vedere și au
devenit cunoscuți și apreciați. Un astfel de om, personalitate
de elită a noastră, este avocatul-profesor Robert popescu.
Ținem să-i mulțumim de la început pentru amabilitatea
cu care a răspuns invitației noastre pentru un interviu.
***
Reporter: Domnule Robert Popescu, datorită dumneavoastră, de ani de zile ziarul ”Romanian Journal” prezintă cititorilor termeni juridici precum și aspecte de la
procese desfășurate în Statele Unite și în România.
Dumneavoastră ați răspuns, nu o dată, întrebărilor
care v-au fost adresate. Cititorii noștri și-au exprimat
de multe ori satisfacția pentru calitatea articolelor și ar
dori să-l cunoască mai îndeaproape pe omul și pe
avocatul Robert Popescu. Deci, cu acordul dumneavoastră, să începem întrebându-vă unde și când v-ați
născut și cum v-a fost copilăria.
Robert Popescu: Cu plăcere. M-am născut în București,
în anul 1967, și am fost singurul copil al părinților mei,
Dan și Silvia popescu. Am copilărit în zona Ștefan cel
Mare, lângă Circul de Stat. Am mers la Școala
generală nr.28 de lângă Circ, unde am terminat
primele patru clase primare înainte de plecarea din
țară. În România, până la emigrare, am avut o copilărie
frumoasă în sânul familiei, inclusiv în familia bunicilor
mei din partea tatălui, Ion și Maria. Mi-a plăcut cartea
de mic copil, în special scrisul, limbile în general și
istoria. Bazele cele mai serioase ale limbilor străine
pe care le-am învățat mai întâi -spaniola si englezale-am pus în acele prime patru clase primare. Mai
târziu am învățat ivritul și italiana.
R.: Ce alte preocupări ați avut în perioada copilăriei și
adolescenței?
R.P.: De când mă știu, am fost sociabil, am avut mereu
un cerc mare de prieteni în jurul meu (probabil să
compensez pentru lipsa de frați!), am tânjit după petrecere, muzică de calitate, compania prietenilor apropiați
și voie bună. Apreciez în mod deosebit marii artiști
contemporani ai muzicii românești, printre care câțiva
chiar se și numără printre prietenii nostri. Iubesc și
muzica italiană, precum și muzica populară –”country”.
Casa noastră este, de obicei, plină de oameni, nu
numai de sărbători sau la ocazii mai importante.
prietenii noștri din România și din alte locuri ne vizitează
adesea. Colegii și prietenii copiilor noștri sunt mereu
printre noi. Ușa noastră este mereu deschisă, grilul
este încins, berea gata rece și muzică peste tot. Este
rar să nu avem casa plină de copii, de prieteni, de
vecini, de voie bună.

R.: Nu este de mirare că oamenii vă caută compania.
Sunteți un om amabil, cu zâmbetul pe buze, dornic
de a vă lărgi grupul de prieteni. Relatați-ne întâmplări
mai deosebite din copilărie.
R.P.: Mai toată copilăria mea din primii zece ani ai vieții
petrecuți în România este presărată cu amintiri plăcute.
Vara, jucam fotbal pe străzile de piatră ale Bucureștiului
până noaptea târziu, adesea din nefericire, spârgând
geamurile vecinilor cu mingea (și cerându-le mereu
iertare). Au fost mult mai îngăduitori decât, probabil, aș
fi eu acum în locul lor! De asemenea, îmi aduc aminte
cu mare plăcere de călătoriile pe care le făceam cu
părinții mei pe Valea prahovei și, în general, la munte,
cu mașina, în jurul anilor 1974-1978. parcă simt și
astăzi mirosul mititeilor proaspeți la marginea drumului,
al șnițelelor și chiftelelor pregătite de mama pentru pădure, precum și frumusețile nemaipomenite ale Castelului
peleș, unde am poposit și în a cărui incintă chiar am
dormit o noapte întreagă – toate clipe de neuitat.
R.: Frumoase amintiri! Vorbiți-ne puțin despre părinții
dumneavoastră.
R.P.: Este o plăcere să vorbesc despre ei. Am avut
părinți minunați. Sunt bucuros că tata trăiește. În
România, până am plecat din țară, tatăl meu a fost
consilier juridic la studiourile Animafilm. Mi-aduc aminte
cu mare plăcere de vizitele pe care le făceam la
serviciul lui, fiind copil, și mai ales la filmările de la
Buftea și în multe alte locuri. Unele din cele mai clare
amintiri din copilăria mea sunt cele legate de filmarea
câtorva mari filme românești, eu asisitând inclusiv la o
scenă de luptă. L-am cunoscut pe inegalabilul Amza
pelea și pe marele nostru actor Florin piersic, precum
și pe Sergiu Nicolaescu și pe Ilarion Ciobanu. Mi-aduc
aminte foarte bine cum Florin piersic, îmbrăcat în costumul epocii, cu sabia lucitoare și impunătoare la șold,
călărea falnic un cal alb superb.Vizitele pe care le făceam mamei la farmacia unde lucra ea nu erau nici pe
departe atât de interesante ca aventurile de la serviciul
tatălui meu, căci laboratorul farmaciei unde se preparau
medicamentele, sincer vă spun, mă lăsa rece.
R.: Există ceva anume din copilărie sau adolescență
care v-a schimbat viața și v-a influențat în alegerea
profesiei?
R.P.: Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. Da,
există. Am să vă povestesc chiar acum. Deși am avut
o copilărie frumoasă, începutul de drum al familiei
noastre a fost marcat de injustiție și de tragedia adusă

de regimul comunist. povestea ultimelor generații ale
familiei mele începe în anii 1930, perioadă în care sau născut părinții mei. Tata, oltean, s-a născut la
Târgu Logrești, și mama în pașcani. Bunicul meu din
partea tatălui a fost preot creștin și profesor de
matematică. După ani de zile de la terminarea
războiului și instalarea guvernului comunist în România,
mai precis în 1958, bunicul meu, Ion popescu, în
incinta cancelariei de la școala unde preda, și-a
exprimat opinia că programul spațial american Apollo
era mult superior celui rusesc Sputnik. Noaptea a fost
arestat, judecat în mod sumar la tribunalul militar
Craiova și condamnat politic la 10 ani de închisoare.
“Crima” lui: “uneltirea împotriva ordinii sociale” comuniste.
Toate bunurile familiei au fost confiscate. Bunica mea
a fost lăsată fără venituri, să crească singură pe tatăl
meu și pe frații lui. Tata, care atunci urma să intre la
Facultatea de Drept, a fost respins deoarece acum
avea ”origine socială necorespunzătoare”, cu cazier
politic. pentru a-și “îndrepta” originea socială, tata s-a
înscris ca muncitor la o fabrică de rulmenți din
București. Numai așa, doi ani mai târziu, a izbutit să
intre la Drept. A lucrat ulterior ca procuror un număr
de ani și apoi consilier juridic până la plecarea noastră
din România, în anul 1978. Tragedia suferită de ai
mei din momentul în care bunicul meu a fost arestat
și închis 10 ani de zile a dus la distrugerea și destrămarea întregii familii. Acest capitol negru din viața
noastră a contribuit clar la decizia mea de a mă
îndrepta spre avocatură, meserie care întruchipează
lupta pentru justiție și libertate, cel puțin în țările libere.
Vreau să vă mai spun că, în ciuda gravelor persecuții
comuniste suferite de familia noastră, tatăl meu nu a
vrut să părăsească România atâta timp cât mama lui
era în viață. După moartea bunicii, Maria popescu,
părinții mei au făcut pasul curajos să scape din
România comunistă și să caute libertatea pe alte meleaguri. Din 1978, jurnalul vieții noastre a continuat
să se desfășoare de-a lungul unei perioade de ani în
care am străbătut lumea.
Am părăsit România, am trecut prin Israel, apoi prin
grecia. Am obținut azil politic pentru Statele Unite și,
din grecia, în sfârșit, am emigrat în America.
R.: Mari nenorociri a adus oamenilor sistemul comunist,
nenorociri de care nu a scăpat nici familia
dumneavoastră. Dar până la urmă ați ieșit învingători.
Vorbiți-ne de viața de început din America și despre
profesie.

cu so]ia [i p~rin]ii lui
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R.P.: Sosit aici, am terminat liceul în Verona, New
Vă mărturisesc că a fost aplaudat de câteva sute de
Își trăiește bătrânețea liniștit, înconjurat și iubit de cei
Jersey. La facultate, pe care am terminat-o cu
spectatori din sala plină, de la început până la căderea
trei nepoți și de cei patru câini superbi pe care îi
distincție (cum laude), am studiat științele politice și
ultimei cortine! Se îndreaptă și el cu pași mari spre
avem: Coby Zeus, Tangerine, Wilfie și Winston
latina. După primii patru ani de facultate, m-am
un viitor strălucit, cu ajutorul lui Dumnezeu. O altă
Churchill.
înscris la Drept, la Universitatea Seton Hall, singura
pasiune a familiei noastre este fotbalul. Copiii au jucat
R.: Ne-ați oferit una dintre cele mai frumoase și
universitate catolică, de Drept din New Jersey. Deși
în echipe locale de oarecare performanță. Eu, de
emoționante cuvinte despre familie, despre copii și
nu-mi vine nici mie să cred că a trecut atâta timp,
fapt, sunt antrenor de fotbal, licențiat în New Jersey,
despre ce înseamnă să fii fericit. Vreau să remarc
profesez avocatura de aproape un sfert de secol și
pentru antrenamentul tinerilor. I-am antrenat pe toți
talentul dumneavoastră de povestitor. Domnule Robert,
sunt licențiat în mai multe jurisdicții și state, inclusiv
trei, și întregile lor echipe, zece ani de zile. Chiar și în
care credeți că este cheia succesului în viață?
New York, New Jersey, Washington DC și chiar
ziua de astăzi avem antrenament de două ori pe
R.P.: Cheia succesului în viață? Cred că prima întrebare
România (prin afiliere). Meseria mă duce în multe alte
săptămână și mai multe meciuri în fiecare weekend.
s-ar cuveni să fie “care este definiția succesului”.
state si țări, inclusiv România și Italia, unde avem
În plus, mergem în turnee desfășurate în alte state și
pentru mine, un om împlinit este omul care este înbirouri afiliate. Am participat în litigii și în Florida,
avem meciuri chiar și în vacanțe. Fiecare clipă
conjurat de iubire și de liniște sufletească, de prieteni
Michigan, Washington State și pensylvania. Specialpetrecută cu copiii în aer liber este mană cerească
buni și de familie, și care poate asigura familiei o viață
itatea mea este litigiul și o profesez în toate tribunalele
pentru noi toți. Tatăl meu, Dan popescu, continuă să
comfortabilă. În baza acestei definiții limitate, recunosc
de stat și în cele federale unde sunt licențiat.
fie parte importantă a vieții mele. Dânsul a atins, în
deschis că mă consider un om fericit din toate aceste
În plus, de 12 ani de zile predau dreptul viitorilor
ianuarie, vârsta de 89 de ani. După decesul mamei,
puncte de vedere. Suntem înconjurati nu numai de
avocați (studenți la Drept în anul III) la Universitatea
în 2009, l-am adus pe tata la noi.
aceste trei suflete de copii care ne luminează viața în
de Drept Rutgers, în Newark și în Camden.
fiecare zi, dar și de nenumărați prieteni
Îmi place catedra și am o satisfacție deosebită,
adevărați, de o viață, precum și de
an după an, când studenții îmi mărturisesc
famila noastră care a mai rămas în
ce mult i-a ajut cursul meu, un instructaj
Canada, în România, în Olanda și în
practic, prin care îi duc să pledeze chiar și
Franța.
în fața instanțelor reale. printre multe alte
activități profesionale, pe lângă avocatură
R.: Sunteți o persoană socială și aveți
și învățământ, de patru ani sunt membru al
prieteni foarte buni. Vă rugăm să numiți
comitetului Curții Supreme din New Jersey
câțiva dintre aceștia din zona New Yorkucare investighează practica dreptului ilegal.
lui.
R.: Într-adevăr aveți o activitate profesională
R.P.: Mă întrebați pe cine cunosc și
susținută în domenii de care sunteți pasionat.
apreciez în mod deosebit în zona New
Felicitări! Vorbiți-ne acum, vă rugăm, despre
Yorkului? Lista este lungă, mult prea
viața de familie.
lungă să permită înșiruirea tuturor celor
pe care îi stimez, pe unii chiar în mod
R.P.: Iată un alt aspect al vieții mele, familia,
deosebit. Evit să încerc măcar s-o
care mă face fericit. Aș putea să vorbesc
abordez, deoarece cu siguranță aș
despre familia mea ore și zile întregi. Soția
omite pe cineva din neatenție. Sunt
mea de 18 ani, Chantal, a fost născută în
Familia
av.
Robert
Popescu
sigur că se știu bine toți bunii noștri priOlanda, dar a venit de copil, în America, ca și
eteni, inclusiv oamenii cu pregătire
mine. Ea are un masterat în învățământ, dar
înaltă,
doctori,
ingineri, inventatori, ziariști, profesori,
de mulți ani lucrăm împreună, în firma noastră
preoți,
oameni
politici,
oameni de afaceri, oameni de
de avocatură, în drept. Este pasionată de
cultură,
toți
ale
căror
caractere
(mai presus de orice)
profesie și are de gând să înceapă să predea
ne
fac
mândri
de
eșalonul
ridicat
ai comunității noastre.
din nou, în viitorul apropiat, la nivel de colegiu.
Totuși,
nu
vreau
să
scap
ocazia
de
a menționa în mod
Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu trei copii
deosebit
pe
bunul
nostru
prieten
Vasile
Bădăluță. Sper
minunați: Siena Marie, în vârstă de 17 ani,
ca
cititorii
să
creadă
că
vorbele
mele
nu au absolut
Brandon Robert, în vârstă de 15 ani și Michael
nimic
de
a
face
cu
faptul
că
Vasile
este
directorul
Robert, în vârstă de 11 ani. Indiscutabil, cea
ziarului
”Romanian
Journal”.
Tot
ce
spun
vine din
mai mare realizare a noastră sunt acești trei
suflet.
De-a
lungul
câtor
va
decenii,
Vasile
a
reprezentat
copii minunați. Toți trei sunt copii exemplari.
bunul și frumosul în comunitatea românilor din America.
Studiază foarte bine. Cei mai mari au fost
Încă din zilele în care internetul, transmisiunile prin
admiși la un liceu de elită într-un program de
satelit și minunățiile tehnologice ale zilei de astăzi erau
“Drept și Serviciu guvernamental”. Siena este
simple vise, Vasile s-a luptat să aducă în casele
pasionată de arta fotografică. Chiar acum, în
românilor din America voci de acasă, întâi prin radio și
luna aprilie, multe din fotografiile ei sunt expuse
mai apoi prin post de televiziune săptămânal. pentru
într-o mare bibliotecă publică din New Jersey.
cei veniți aici de curând și pentru cei mai în vârstă, ai
Siena a fost admisă la toate universitățile
căror ani nu le-au mai permis să ajungă să jongleze
unde a cerut admitere și va începe colegiul în
bunicul cu pr^slea cel voinic
cu limba engleză, eforturile lui Vasile
septembrie. Brandon este un student de elită,
au fost primite și lăudate ca pâinea
pasionat de studiu politic, de istorie și de arta
caldă. părinții mei s-au aflat printre
dezbaterilor. Mai mult, la frageda lui vârstă de
aceștia. Înainte de a muri, mama mea,
15 ani a lucrat toată vara pentru senatorul reca și noi toți de altfel, a avut marea
publican Samuel Thompson. A participat la
plăcere să-l audă pe Vasile recitând
mai multe sesiuni legislative în Trenton, a
din poeme eminesciene, de-a lungul
cunoscut personalități politice, inclusiv pe
orelor întregi, cu patos, cu lacrimi în
Newt gingrich, și a fost recunoscut public
ochi, cu râs, cu bucurie, până în pânzele
pentru serviciile aduse birourilor senatoriale.
nopții târzii. Energia nemărginită și felul
Michael, bucuria casei, este ager din toate
lui de a fi simplu, cald și omenos, îl depunctele de vedere. Inteligent, politicos, social
osebesc de mulți și îl transformă pe
și iubitor de carte. În acest an a participat la
Vasile în persoana care ne aduce un
Ziua Națională de Istorie, unde a prezentat,
zâmbet sau, depinzând de circumstanțe,
în incinta Universității Monmouth, istoria succhiar și o lacrimă nostalgică. Vasile ne
cesului și tragediei lui Marie Curie. A fost
atinge la suflet și este de-al casei în
singurul din clasa lui, clasa a șasea, ales să
adevăratul sens al cuvântului.
prezinte această lucrare. De fapt, el este și
actor. A avut rolul principal, Oliver Twist, în
continuare \n pagina 22
marea piesă a lui Charles Dickens.
cu copii [i prieteni
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APEL

Prof. Sorin Ilie[iu, apel pentru
„ROM>NIA !

Senatorul Sorin Ilieșiu a
transmis către președintele
Klaus Iohannis, dar și către
președinții Senatului și
Camerei Deputaților, către
președintele Academiei
Românie și către Patrarhul
Daniel un apel urgent, pe
care îl redăm integral mai
jos.

APEL pentru CEL MAI URGENT
PROIECT DE ȚARĂ:
Prevenirea Dispariției României,
a Poporului Român și a Limbii Române

Apel adresat tuturor românilor din țară și de peste hotare,
în primul rând Preafericitului Parinte Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, președintelui Academiei Române,
președintelui României, președintelui Senatului, președintelui
Camerei Deputaților, primului-ministru, membrilor Parlamentului și ai Guvernului, președintelui Înaltei Curți,
procurorului general al României, Avocatului Poporului.
TOȚI ROMÂNII TREBUIE SĂ CITEASCĂ ACEST APEL
Conform unui studiu ONU publicat în anul 2011, „România
va fi printre primele 10 țări din lume care vor dispărea”,
dacă nu va crește rata natalității. Dar în mod revoltător,
această posibilă catastrofă națională e trecută sub tăcere
de liderii României, …o tăcere extrem de vinovată mai
ales acum când dezastrul demografic a ajuns la dimensiuni
colosale din cauza emigrării în masă a românilor.
Un proverb latin spune: „Cine tace consimte”.
Ar fi posibil ca liderii României să tacă și consimtă la
posibila dispariție a țării noastre, cu toate că SRI și SIE îi
informează periodic despre acest pericol care ne paște
din ce în ce mai amenințător? De ce liderii României nu
fac nimic sau aproape nimic pentru a-l înlătura?
…Iresposabilitate, lipsă de patriotism, înaltă trădare?
Oricare ar fi răspunsul, înseamnă că pentru a preveni
„catastrofa finală” mai avem o singură scăpare: trezirea
noastră, a tuturor românilor din țară și de peste hotare.
Niciodată primele versuri ale imnului nostru n-au fost mai
actuale: „Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte!
/.../ Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă!”
Trebuie deci să ne croim soarta de a dăinui ca popor și ca
țară, așa cum au făcut-o strămoșii noștri în ultimele două
milenii. Marele istoric Ferdinand Lot, în cea mai importantă
lucrare a lui, ne-a dedicat un capitol intitulat sublim:
„Poporul român: o enigmă și un miracol istoric”.
Trebuie să onorăm acest titlu sublim!
Cea mai cumplită „ironie a soartei” e faptul că pericolul
dispariției noastre a ajuns la paroxism tocmai acum, la
Centenarul Marii noastre Uniri.
Actuala prăbușire a natalității e în totală contradicție cu
faptul că nu demult familiile românilor erau foarte numeroase,
precum în următoarele exemple:
Eminescu s-a născut într-o familie cu 11 copii, Creangă –
într-una cu 8 copii, Coșbuc – într-una cu 14 copii, Ion I. C.
Brătianu – într-una cu 8 copii, Rebreanu – într-una cu 13
copii, Iuliu Maniu – într-una cu 9 copii, Brâncuși – într-una
cu 5 copii, Coandă – într-una cu 7 copii, Enescu – întruna cu 8 copii, Lucian Blaga – într-una cu 9 copii. Nicolae
Iorga a avut 11 copii.
Situația din România de azi e dramatică: o familie are un
singur copil, arareori doi. Avem circa 6 urmași la 10 înaintași. Conform studiului ONU, poporul nostru ar apune în
câteva secole. Dar această estimare nu a ținut cont de
uriașul dezastru care abia începuse: emigrarea în masă a
românilor.
Marea emigrare a fost încurajată în 2010 chiar de fostul
președinte al țării care, după ce a tăiat cu 15% pensiile și
cu 25% salariile medicilor, ale profesorilor și ale celorlalți
bugetari, a prezentat emigrarea ca pe o soluție salvatoare.
Cităm din declarațiile sale din 4 aug. 2010:
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„Sunt de acord că medicii pleacă în străinătate /.../.
Statul român nu poate să-și plătească medicii și profesorii
cum ar merita. /…/ Să nu mai facem o dramă din faptul
că plecăm în străinătate. /.../
În Italia şi Spania protecţia socială este la un nivel la care
spaniolilor şi italienilor le convine mai mult să stea în
şomaj decât să facă muncile mai grele. Românii acceptă
să le facă /.../. Imaginaţi-vă dacă cei două milioane de
români care muncesc în Italia, Spania, Franţa şi Germania
ar veni să primească ajutor de şomaj /.../.
Vă dați seama ce ar însemna ca, în loc să trimită bani
în țară, să vină în România și să ceară ajutor social?”
Iată urmarea acestui discurs antiromânesc:
„1 din 4 medici au plecat din România”, „Românii: pe
ultimele locuri în lume la natalitate”, „România are a
doua cea mai ridicată rată a mortalităţii din Uniunea
Europeană”, „Românii – un popor pe cale de dispariție,
„Un sfert dintre emigranți au studii superioare”.
Referitor la emigrarea în masă a românilor, iată o comparație
zguduitoare: În cele două Războaie Mondiale – cele mai
ucigătoare din istorie –, România a pierdut în total 1.500.000
(!), țara noastră situându-se ca număr de victime pe locul
9 la nivel mondial, la aceste războaie participând 61 de
țări care cuprindeau trei sferturi din populația lumii.
Dar dezastrul cauzat de Războaiele Mondiale e mult mai
mic decât dezastrul de azi care are loc pe timp de pace:
emigrarea în masă românilor, un exod fără precedent în
istorie. În ultimii 10 ani, adică între anii 2007-2017,
România a pierdut în urma emigrației 3.400.000 de români,
peste dublu față de cât am pierdut în cele două Războaie
Mondiale.
Acest exod e cu atât mai devastator cu cât emigranții sunt
tineri și deciși să nu se mai întoarcă. Câțiva s-au întors,
dar 75% dintre ei nu s-au putut reacomoda și au emigrat
din nou.
Analistul dr. Petrișor G. Peiu, sintetizează consecințele
acestui exod: „Românii plecați au trimis acasă mai mulți
bani decât toate investițiile străine la un loc /…/, permițând
astfel perpetuarea la putere a unor incapabili. /…/
S-a pierdut orice posibilitate de a aduce în România investiții în industrii cu valoare adăugată mare: dacă ne-au
plecat inginerii, nu se mai investește în tehnologie /…/.
Ar mai avea cine să facă azi un baraj de la Porțile de
Fier?”.
Iată acum răspunsul d-lui Peiu la întrebarea „Unde am fi
fost dacă acest exod nu ar fi avut loc?”:
„Eram a 33-a economie a lumii (nu a 52-a) /…/.
România ar avea a 7-a populație medicală din Uniunea
Europeană, ar fi a 5-a putere inginerească a Uniunii Europene [300.000 de ingineri au plecat din țară după 1990;
în 1999 mai erau în țară doar 5 dintre cei 250 de absolvenți
de Automatică și Calculatoare de la Politehnica din
București] și am fi, probabil, a 4-a putere a fizicii Uniunii
(aici a fost cel mai mare exod procentual).
Veniturile de la fondurile de pensii și de sănătate ar fi mai
mari cu cel puțin 50% /…/, adică am avea bani să ne
tratăm cu decență copiii și bătrânii… /…/
România ar fi una dintre principalele destinații mondiale
pentru investiții în tehnologie și în industrii cu valoare
adăugată ridicată, având resursa umană necesară.
Dacă mâine Uniunea Europeană ne-ar da /…/ toate zecile
de miliarde de euro /…/, nu am ști și nu am putea să le
folosim singuri.
De ce?
Nu ar avea cine să gândească marile proiecte (de infrastructură energetică sau de transport), /…/ și nici cine să
le execute.”
„Nimic nu se compară cu pierderea catastrofală și ireparabilă
a unei cincimi de populație” – a concluzionat d-l Peiu în
2017.
Acum, în 2019, situația e și mai gravă.
În ultimii ani, România a înregistrat un sinistru record
mondial: locul doi la emigrație, pe primul loc fiind sirienii
care emigrează însă pentru a scăpa de urgia războiului.
Românii emigrează pe timp de pace pentru a scăpa de
urgia sărăciei și a corupției.
Iar știrile înfiorătoare nu se mai termină:
„Numărul celor care decid să plece din ţară crește în
fiecare an cu 7%”, „Conform statisticilor Eurostat, în
anul 2016 s-au născut pentru prima dată în istorie (!)
mai mulţi copii români în diasporă decât în România”,
„Exodul românilor confirmat: din 2007 până în 2017
au plecat din ţară 3.400.000 de români”,

„Depopularea României crește accelerat, iar cei plecați
nu se mai întorc”, „În comunităţile de români din
străinătate sunt înregistrați peste 4.500.000 de emigranți,
dar mulți sunt neînregistrați”, …deci urgia reală e de
fapt mai mare decât cea oficială.
Am putea spune, parafrazându-l pe Cioran, că istoria de
azi a României e un șir interminabil de catastrofe „în
așteptarea catastrofei finale”.
Pierdem oare definitiv cea mai mare bogăție a noastră,
resursa umană? În întreaga noastră istorie, nimeni nu nea făcut mai mult rău decât cei care au luat deciziile care
au dus la această nimicire națională.
Gândindu-ne la istorie, în ultimii zece ani am pierdut
mai mulți români decât suma tuturor celor care au
murit în timpul invaziilor popoarelor migratoare, în
timpul războaielor cu imperiul otoman și cu celelalte
imperii vecine, în războaiele mondiale și-n timpul
terori comuniste.
Actuala devastare demografică a României e fără precedent
(!) în întreaga istorie a omenirii: niciun popor nu a pierdut
vreodată pe timp de pace 3.400.000 de oameni în doar
10 ani! Se răsucesc în mormânt făuritorii Marii Uniri
văzându-i pe liderii României pe culmile lipsei de patriotism,
asistând – indiferenți? – la pustiirea națională?
......
Oficial, la 1 iunie 2018 populația rezidentă a țării noastre
a fost de 18.748.206. Azi suntem probabil circa 18.650.000.
Să calculăm cât va fi populația României peste 50 de ani
în situațiile în care: (a) natalitatea va continua să scadă la
fel, (b) rata mortalității se va menține, (c) emigrarea va
continua în același ritm, adică 3.400.000 de români la
fiecare 10 ani, cu o creștere anuală de 7%.
Conform calculelor, peste 50 de ani numărul emigranților
ar ajunge la 18.400.000. Dar, din cauza scăderii natalității,
n-ar mai putea emigra atât de mulți...
Ar putea oare liderii României de azi și de mâine să-și
condamne la moarte poporul și țara? Tocmai acum, după
ce am demonstrat lumii că suntem un popor înzestrat?
După Marea noastră Unire, am dat lumii oameni de cultură
de valoare universală precum Brâncuși, Enescu, Blaga,
Eliade, Ionesco, Cioran, Victor Brauner, Marcel Iancu,
Paul Celan, Fondane (Fundoianu), Arsenie Boca, Celibidache, Țuțea, Steinhardt, Noica, Nichita Stănescu, Elie
Wiesel; …și oameni de știință de nivel mondial precum
Vuia, Coandă, Babeş, Antipa, Racoviţă, Cantacuzino, Gh.
Marinescu, Vasilescu-Karpen, Paulescu, Oberth, Stoilov,
Hurmuzescu, Procopiu, Ştefania Mărăcineanu, Hulubei,
Odobleja, Ana Aslan.
România e lider în tehnologia informaţiei (IT), iar româna
e a doua limbă vorbită în birourile Microsoft din întreaga
lume. În SUA, în Imperiul IT din Silicon Valley, a doua
limbă vorbită, după engleză, e tot limba română.
Datorită limbii lor, românii au dăinuit și s-au unit. Ne
întrebăm ce soartă ar avea limba română dacă ar dispărea
poporul român și România?
Împrăștiați pe toate continentele, românii ar mai vorbi
între ei românește cât timp ar exista familii și comunități
de români. În cele din urmă însă, ar putea fi complet
asimilați de popoarele-gazdă, ceea ce ar duce la dispariția
limbii române ca limbă vorbită.
Am putea fi oare, prin tăcerea și prin inacțiunea noastră,
spectatori indiferenți, complici sau coautori ai Cataclismului
Demografic de azi care, peste circa 45 de ani, s-ar putea
transforma într-o Apocalipsă Națională? Iar dacă ne-am

amâna Apocalispa cu 200 sau cu 500 de ani, ne-am
putea cufunda liniștiți în „somnul cel de moarte”?
Așadar, singura salvare e trezirea noastră, a tuturor
românilor din țară și de peste hotare: trebuie să impunem organizarea unui Referendum național pentru
aplicarea, începând din acest an, a celui mai urgent
proiect de țară – Prevenirea Dispariției României și a
Poporului Român –, prin demararea proiectelor
conexe:
România prosperă, România cu natalitate sporită,
România fără corupție, România fără emigranți, Întoarcerea românilor acasă.
În numele celor care vor să înlăture pericolul dispariției
noastre ca popor și ca țară,

Prof. univ. dr. Sorin ILIEȘIU,
fost senator de Sibiu (2012-2016)
București, Februarie 2019
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R.: Un binemeritat omagiu adus românului Vasile Bădăluță

pentru eforturile și realizările sale exemplare puse în
folosul compatrioților săi. Vă mulțumim. Trecând acum
la alt subiect, aș vrea să vă solicit părerea privind rolul
credinței religioase în viața omului.

R.P.: Cu siguranță, religia este un factor pozitiv în
modelarea omului. Fără ea, omul nu are ghidajul
necesar unei vieti cu o adevărată menire și scop.
Religia ne oferă norme de bază sociale de moralitate
care țin în frâu omenirea, în sens pozitiv, care dau
menire vieții de zi cu zi și care previn abateri grave. În
orice caz, minunăția creației noastre, după părerea
mea, nu se poate explica exclusiv prin evoluție. De
aceea, “Nihil Sine Deo”.

R.: Adevărat. Fără credință religioasă, lumea ar trăi,
poate, în haos. Domnule Robert, de-a lungul vieții, ați
spus sau ați făcut ceva ce credeți acum că nu trebuia
să faceți sau să spuneți?

R.P.: Întrebarea se referă la lucruri semnificative din
trecut, desigur. Cu fiecare an care trece, îmi dau
seama din ce în ce mai mult ce repede trece timpul, cu
ce viteză ni se scurg zilele. Am putea derula filmulețul
trecutului și am putea crea variante alternative fanteziste
pentru el. La ce bun? Viața este mult prea scurtă să
regretăm degeaba anumite conjuncturi sau direcții
luate. În plus, acele conjuncturi sau direcții pe care leam luat ne-au adus unde suntem. Viitorul este singurul
care ne merită energia, gândirea, entuziasmul, elanul.

R.: Ce părere aveți despre situația social-politică actuală
din România și ce credeți că ar trebui să se întâmple
în viitor?

R.P.: Mi-aduc aminte că eram la facultate, aici, când am
fost intervievat de mai multe ori în timpul Revoluției din
Decembrie 1989 de postul de radio 1010 Wins din
New York, cu privire la ce se întâmpla atunci pe străzile
din România. În acele zile de zbucium politic și militar
pentru țara noastră, eu aveam câteva informații directe
în "real-time" de la nașul meu, Dr. Dominic Dogaru,
medic cu grad de General și fostul șef al Spitalului
Militar.
Iată că au trecut aproape 30 de ani de atunci. Aș fi
dorit din toată inima ca România să-și fi ocupat locul
cuvenit printre țările democratice ale Europei, cu mai
multă hotărâre și elan, cu mai puțină corupție și mai
multă unitate a națiunii față de cum s-au petrecut
lucrurile până acum. Tranziția spre democrație nu este
ușoară, dar 30 de ani mai târziu aș fi sperat ca neamul
nostru să fie mai prosper, mai fericit și mai stabil din
punct de vedere social și politic decât se află în ziua de
astăzi. Cheia unui viitor mai bun poate sta în alegerea
conducătorilor cu adevărat dotați, principiali, lipsiți de
interese proprii ilegale și determinați să îndrepte cu
adevărat cursul țării.

Sper, de asemenea, să se poată înfrâna în mod decisiv
corupția endemică, o dată pentru totdeauna. În plus,
legăturile României cu America trebuie să rămână mai
puternice decât oricând și chiar să crească. România
are mult de învățat de la America, națiunea modernă
de elită ai cărei părinți fondatori dotați au săpat cele
mai bune baze ale vreunei republici democratice din
istoria lumii. Alianța totală cu America va trebui
promovată, încurajată și mărită pe cât se poate în
toate domeniile: comerciale, militare, politice, sociale
și tehnologice.

R.: Având în vedere tot ce ne-ați spus până acum,
permiteți-mi o ultimă întrebare: ce vă doriți pentru viitor?

R.P.: Să ne vedem copiii împliniți total și fericiți. Să
petrecem cât mai mult timp în familie, printre prieteni și
alături de toți cei dragi, să călătorim și să ne bucurăm
de minunățiile acestui pământ, să-i vedem pe toți cei
apropiați nouă sănătoși și fericiți! Să iubim mult, să
stoarcem fiecare picătură de suc din fructul vieții, să nu
facem rău altora și să ne menținem compasul moral
ascuțit totdeauna.

R.: Frumoase dorințe pe care ar fi minunat ca cei mai
mulți dintre noi să le poată transforma în realitate.

R.P.: Aș vrea să adaug ceva: aflându-ne în zilele Postului
Mare din preajma Paștelui, vreau să vă urez tuturor
multă sănătate și sărbători fericite la Învierea Domnului
nostru Iisus Hristos.

cu prietenii patrupezi

R.: Vă mulțumim încă o dată pentru amabilitatea cu care
ați răspuns întrebărilor noastre și vă urăm să vi se
îndeplinească toate dorințele. Cu oameni de valoare
ca dumneavoastră, comunitatea româno-americană
are mult de câștigat.
prof. Mariana Terra
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Japonia anti-vaccin are cea
mai scăzută rată a mortalității
infantile din lume și cea mai
mare speranță de viață

De Amanda Mary, Healing Oracle

Fapt: Japonia, țara cu cea mai mică rată a mortalității
infantile din lume în urma interzicerii vaccinării
obligatorii, îndeamnă alte țări să procedeze la fel.

Cetățenii Japoniei sunt dovediți statistic a fi cei mai
sănătoși și longevivi din lume. Țara are, de asemenea,
cea mai scăzută rata a mortalității infantile din lume.
Pentru mulți nu este o surpriză că guvernul japonez
a interzis un număr de vaccinuri care sunt în prezent
obligatorii în Statele Unite și că are, în general, legi
foarte stricte în vigoare pentru alte medicamente și
vaccinuri produse de Big Pharma.
Politica anti-vaccin a Japoniei a fost îndelung criticată
de corifeii vaccinării din SUA, care pretind că
vaccinarea publicului „promovează viața sănătoasă”.
Cu toate acestea, populația Japoniei trăiește mai
mult și mai sănătos decât americanii, ai căror copii
sunt predispuși de două ori mai mult la deces infantil
decât copiii japonezi.
E clar că popoarele vestice au de învățat foarte
multe de la Japonia când vine vorba despre abordarea
vaccinării și despre probleme de sănătate publică.
Japonezii sunt foarte avizați despre pericolele la care
își expun copiii prin supra-vaccinare și se opun
vaccinării multi-injectabile, așa cum este vaccinarea
ROR (anti-Rujeolică, anti-Oreion și anti-Rubeolică,
sau MMR, engl. measles, mumps and rubella – n. tr.).
În urma unui număr record de copii care au dezvoltat
reacții adverse, cum ar fi meningita, pierderea unor
membre și chiar moarte subită, guvernul japonez a
scos vaccinarea ROR din programul său de vaccinare,
în ciuda opoziției serioase a Big Pharma.
Oricum, vaccinul comportă și alte riscuri serioase în
afara celor legate de autism, care au condus la interzicerea înțepăturilor ROR în Japonia.
Istoria tragică din Japonia a vaccinării ROR (MMR)
Vaccinul ROR a fost introdus in Japonia în aprilie
1989 iar părinții care refuzau să-și vaccineze copiii
erau amendați. După trei luni de analize, oficialii au
realizat că un copil din 900 dezvolta reacții adverse
la vaccin, o rată de două mii de ori mai mare decât
cea așteptată.
Oficialii au sperat să rezolve problema prin schimbarea
versiunii de vaccin dar rata de reacții adverse a
rămas ridicată, unul din 1755 copii fiind afectat.
Testele efectuate pe lichidul spinal prelevat de la 125
de copii a arătat ca vaccinul pătrunsese în sistemul
nervos al copiilor, cu două cazuri suspecte.
Patru ani mai târziu, în 1993, guvernul a abrogat
obligativitatea vaccinării ROR.
Un medic din cadrul Ministerului Sănătății și Bunăstării
din Japonia a admis că administrarea separată, în
doze individuale, a vaccinului împotriva rubeolei și,
respectiv, a rujeolei, costă dublu dar a susținut decizia,
declarând că „noi credem, totuși, că merită”.

Mai departe, un membru din Ministerul Sănătății a
declarat că interzicerea vaccinării ROR nu a condus
la creșterea deceselor cauzate de pojar.
Oficialii japonezi erau de asemenea preocupați de
faptul că vaccinul ROR produce cazuri suplimentare
de oreion, citând numeroase studii publicate în The
Lancet. Vaccinurile anti-oreion și anti-hepatita B nu
fac parte din Programul Național de Imunizare din
Japonia.

În America au loc de două ori mai multe decese
infantile decât în Japonia
Ceea ce mulți părinți nu știu despre vaccinarea ROR
este că lista de efecte adverse ale acestui vaccin,
extrasă chiar din broșura pe care vaccinul celor de la
Merck o are în pachet, este lungă și alarmantă. O
variantă scurtă a efectelor adverse asociate vaccinului
ROR include: stări de vomă, diaree, șoc anafilactic,
dureri de urechi, surzenie, diabet, artrită, mialgie,
dureri de cap, crize de febră, pneumonie și moarte.
O privire aruncată în baza de date VAERS (Vaccine
Adverse Event Report System – Sistemul de Raportare
a Efectelor Adverse ale Vaccinurilor, n.tr.) ne relevă
următoarele cifre statistice din SUA: peste 75000 de
efecte adverse au fost semnalate ca urmare a oricărei
combinații de vaccinuri contra pojarului, oreionului și
rubeolei, incluzând, printre altele:
78 de decese confirmate,
85 de cazuri confirmate de asurzire;
48 de cazuri confirmate de slăbire a vederii;
92 de cazuri confirmate de întârziere în creștere;
855 de cazuri raportate de autism;
116 cazuri de dizabilități intelectuale;
401 cazuri de defecte de vorbire;
276 de cazuri de pierderea cunoștinței;
143 de cazuri confirmate de encefalită;
74 de cazuri confirmate de meningită;
111 cazuri confirmate de sindrom Guillan-Barre (o
boală care constă în afectarea autoimună a sistemului
nervos periferic, n.tr.)
692 cazuri confirmate de disfuncții în mers (incapacitatea
de a merge normal)
748 de cazuri confirmate de hipochinezie (incapacitatea
parțiala sau totală de mișcări ale mușchilor)
653 de cazori de hipotonie (tonus muscular scăzut)
4874 de cazuri de criză, inclusiv convulsii febrile și
convulsii tonice-clonice
1576 cazuri de celulită (o potențială infecție serioasă
a pielii).
În final, în anumite cazuri, vaccinul a produs chiar
bolile pe care trebuia să le prevină. Conform VAERS,
au fost raportate:
147 cazuri confirmate de pojar;
384 cazuri confirmate de oreion;
29 de cazuri confirmate de rubeolă.
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Oficialii japonezi au rupt tăcerea
Japonia a fost criticată pentru că ar fi rămas în urmă
când vine vorba de vaccinare.
Susținătorii vaccinării pretind că Japonia nu a ținut
pasul cu țările dezvoltate în privința folosirii vaccinurilor.
În ciuda unei liste guvernamentale de 110 boli
infecțioase, Japonia oferă vaccinuri pentru doar 22
dintre ele.

Experții în sănătate din Japonia îi contrazic însă pe
apologeții vaccinării.
Hiroko Mori, un cercetător în vaccinuri, este unul
dintre aceși experți. Este fostul șef al diviziei de boli
infecțioase din cadrul Institutului Național de Sănătate
Publică. El a subliniat că Japonia are una dintre cele
mai scăzute rate ale mortalității infantile din lume și a
pledat pentru mai puține vaccinuri, declarând că îngrijirea și alimentația excelente din Japonia au fost
baza sănătății copiilor:
„Medicina se referă la însănătoșire dar bebelușilor
care nu pot vorbi li se administrează doze inutile,
ceea ce îi sperie pe părinți. Copiii își pierd abilitatea
de a se vindeca pe cale naturală. Sunt atâția oameni
care au suferit efecte adverse. Tot ceea ce noi
solicităm este dreptul de a spune „nu”. Dreptul de a
alege ar trebui să fie recunoscut ca un drept fundamental al omului.”
Tetsuo Nakayama, decan al Școlii de Control al
Infecțiilor din cadrul Universității Kitasato, este un
expert care susține vaccinurile dar care, la rândul
său, conștientizează riscurile vaccinării, declarând:
„Nu există nicio garanție că copilul tău nu va fi acel
unul dintr-o mie. Trebuie să compari riscurile efectelor
adverse cu ceea ce se poate întâmpla dacă ai
contractat boala pe cale naturală… Conform legilor
în vigoare, decizia de vaccinare sau nu a copiilor
aparține, practic, părinților dar nu există o informare
suficientă pentru ei astfel încât să ia o decizie în
cunoștință de cauză.”

Masako Koga, un fost reprezentant al Uniunii Consumatorilor din Japonia, și-a împărtășit îngrijorările
în privința motivelor ulterioare care stau la baza programelor de vaccinare:
„Vaccinurile ar trebui administrate numai celor care
au nevoie de ele, dar nu asta se întâmplă în realitate.
Industria globală se bazează pe o strategie care
promovează vaccinarea preventivă împotriva bolilor.

Trebuie să oprim acest lucru. Vaccinurile sunt direct
legate de bani. De la dezvoltare, circulație și până la
cercetările privind efectele adverse, toate presupun
o mulțime de bani investiți și puși în joc.”

ortodoxinfo.ro
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Scurt îndrumar pentru echilibrul
fizic, mental, emoţional
Francisc Manolescu
continuare din ediţia precedentã

CAPITOLUL II-IV

Program şi regularitate

Pentru cele mai multe persoane, două mese pe zi
sunt suficiente. Aceasta va da stomacului timp
suficient pentru odihnă. Singura excepţie o face diabeticul de tip 1 (insulino-dependent) care are nevoie
de 3 mese pe zi şi o gustare înainte de culcare,
pentru fazele când glicemia nu poate fi ţinută sub
control. În schimb, programul cu 2 mese pe zi, dă
cele mai bune rezultate pe termen lung, obişnuind
organismul să producă acid clorhidric într-un mod
ordonat şi nu continuu, baza fiind ritmul de viaţă circadian (ceasul nostru biologic natural).
Prima masă a zilei este şi cea mai importantă
pentru că oferă hrană corpului şi minţii atunci când
acestea sunt cel mai active şi au nevoie de cea mai
multă energie. Un mic dejun bogat în fructe, cereale,
nuci, adică bogat în vitamine, minerale, proteine,
fibre şi ceva carbohidraţi, produce mai multă energie,
mai puţină somnolenţă, contribuie la susţinerea
funcţiilor creierului şi a controlului nervilor şi muşchilor.
Mişcarea după masă este esenţială ! Evitaţi
odihna sau somnul de după masă, pentru că acestea
încetinesc digestia şi induc, în timp, senilitate. Nu
este nevoie să facem efort masiv, însă o scurtă
plimbare, sau o activitate uşoară, ajută enorm digestia
şi instalarea unui echilibru general în corpul nostru.
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CAPITOLUL III-IV

Faza interdigestiva
– secretul unui surplus de energie

Studiile estimează că cei mai mulţi oameni îşi iau
cam 30% din hrana lor zilnică mâncând între mese.
Ne-am transformat în nişte creaturi ciudate, care
ronţăie pe apucate. Faza interdigestiva a activităţii
intestinale este o etapă căreia foarte puţini îi dau
importanţă, însă ce trebuie să ştim este că, o masă
obişnuită are nevoie de până la 4 ore pentru ca
tractul intestinal să fie curăţat în totalitate.Tractul intestinal nu se poate curaţa dacă stomacul şi intestinul
subţire nu sunt golite de hrană, respectiv de reziduurile
alimentare.
Mulţi oameni nu cunosc faza interdigestiva pentru
că pur şi simplu nu ştiu că este neapărat nevoie de
pauze între mese. Chiar şi o nuca mâncată între
mese va ţine sistemul într-o continuă etapă de
digestie, aceasta fiind principala cauză pentru apariţia
numeroaselor boli inflamatorii, ulceraţii sau alte
tulburări ale sistemului nostru digestiv, inclusiv
îngrăşarea excesivă şi mai ales cancerul de rect
sau colon. Plus că, odihnirea sistemului digestiv ne
va aduce un surplus energetic extrem de vizibil.
Este neapărat necesară implementarea unui stil de
hrănire regulat, dacă ţinem să avem un corp sănătos
şi echilibrat.

CAPITOLUL IV-IV

Prepararea termica a alimentelor

Consumând alimente în stare cât mai pură, proaspete,
vii, alimente ale căror proprietăţi chimice şi valenţe
energetice nu au fost modificate de intervenţia omului,
se va observa în cel mai scurt timp modificarea
majoră a stării generale de sănătate şi a nivelului de
vitalitate. Mâncarea preparată termic determină
pierderea multor elemente valoroase, radicalii liberi
prezenţi transformându-şi structura chimică şi nivelul
de energie electromagnetica, astfel că hrana noastră
va deveni o aglomerare de toxine împotriva cărora
organismul va trebui să lupte în loc să o utilizeze
pentru acumularea de energie şi regenerarea sa.
Cu cât dieta este compusă într-un procent mai mare
din hrană în formă pură, cu atât nivelul general de
sănătate va fi mai ridicat.

Amidonul ce se gaseşte in cantităţi considerabile în
cartofi şi cereale, necesită fierbere. Prin fierbere
rezultă compuşi mai digerabili ai amidonului.
Bineînţeles, pentru anumite scopuri terapeutice (de
ex. cicatrizarea unui ulcer gastic) şi folosit pe o
perioada limitată de timp, amidonul proaspăt extras
cu ajutorul storcătorului electric va avea efecte
benefice. Totuşi, pentru consumul obişnuit cartoful
este bine să fie fiert sau copt.

În faza acută a gastritei hiperacide, a ulcerului gastro-duodenal şi a unor boli ce privesc inflamarea intestinelor, se va evita consumul de alimente crude
ce conţin fibră, ce ar putea să înrăutăţească manifestarea acestor boli. De aceea în astfel de cazuri,
se recomandă prepararea termică (nu excesivă) a
alimentelor vegetale ce va conduce la modificarea
fibrelor vegetale prin formarea unui gel al pectinei şi
înmuierea şi frăgezirea fibrelor de celuloză, făcândule mai tolerante pentru digestie şi tranzitul intestinal.

Acrylamida – este o substanţă toxică cu potenţial
cancerigen care se formează în interiorul alimentelor
în timpul preparării lor termice. Aceasta începe să
se producă la temperatura de 120 grade C,
concentraţia sa crescând odată cu temperatura de
preparare. Se formează din reacţia aminoacizilor cu
hidraţii de carbon când alimentele coapte sau prăjite
încep să capete culoare, gust şi miros. Nivelul riscului
apariţiei cancerului datorat acrylamidei poate fi comparat cu cel al cancerului produs de fumat. Produse
ce conţin cantităţi mari de acrylamina: chipsurile,
pop-corn, pâinea prăjită, sticks-urile, biscuiţii, gogoşile.
Microundele “gătesc” alimentele prin alternarea
polarităţii magnetice a atomilor de mii de ori pe
secundă, producând modificări în structura lor
moleculară, şi căldură prin fricţiune atomică, oferind
astfel impresia că alimentele sunt bine gătite. Această
alternare a polarităţii electromagnetice “rupe” realmente
pereţii celulelor eliberând cantităţi uriaşe de radicali
liberi înalt reactivi, distrugând substanţele nutritive
şi impregnând hrană cu imunosupresori, cauza
majoră a îmbătrânirii şi degenerării organismului.
Alimentele conservate, nu sunt doar acele surse de
hrană cunoscute sub denumirea uzuală de "conserve",
ci toate mâncărurile care în mod normal se alterează
destul de repede, dar care prin anumite tehnici se
pot păstra un timp îndelungat, fără deteriorarea
majoră, cel puţin sub aspect gustativ, a proprietăţilor
lor.

Metodele de conservare sunt multiple (congelare,
adăugarea de substanţe conservante, fermentaţie,
sterilizare, afumare, etc.). Bineînţeles că nu toate alimentele conservate sunt nesănătoase, dar trebuie
să se înţeleagă că, cu mici excepţii, astfel de surse
de hrană - de exemplu laptele, care se degradează
în mod normal în maximum 48 de ore, sau sucurile,
nu sunt produse proaspete, aşa cum încerca să
ne convingă reclamele comerciale, iar conţinutul lor
în vitamine şi minerale sensibile la păstrare (Vitamina
C, vitamina P, fier, etc.) este datorat exclusiv adaosurilor
sintetice.
Hrana conservată, congelată sau cea excesiv de
gătită, poate fi, în cel mai fericit caz, neutră pentru
om, oferind eventual satisfacţie doar papilelor gustative.
O alimentaţie lipsită de orice naturaleţe, care de
altfel şi-a dovedit pe deplin nocivitatea, ar trebui
exclusă din meniul oamenilor care urmăresc să fie
şi să rămână sănătoşi.
Ca o concluzie generală, putem spune că tratamentul
termic al alimentelor este sursa principala de intoxicare,
otrăvire cronică, zi de zi , an de an , toată viaţa, de la
naştere şi până în momentul degradării supreme.

Se consideră că, în mod virtual, toate alimentele
prelucrate prin căldură ar conţine compuşi mutageni,
mulţi dintre ei nefiind identificaţi. Organismul uman
dispune de sisteme enzimatice de detoxifiere care
acţionează sub control genetic la nivelul celulei
pentru refacerea structurilor distruse. Ele sunt capabile
de a elimina riscul creat de cantităţile relativ mici ale
compusilor mutageni care ar fi prezenţi în mod
normal într-o alimentaţie naturală.
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În schimb, când oamenii consumă cantităţi uriaşe
de hrană procesată termic, pe deasupra şi rafinată
şi încărcată cu aditivi chimici, este inevitabil procesul
accelerat de degradare celulară şi îmbătrânire
prematură a organismului – aceasta fiind cauza principala a multiplelor boli şi a morţii timpurii.
Regulile unei hrăniri sănătoase trebuie să urmărească
un comportament alimentar chibzuit, simplu şi cât
mai natural.

CAPITOLUL V-IV
Exerciţiul fizic

“ Cei mai mulţi oameni mai degrabă ruginesc decât
se uzează. Nu mai puţin de două ore pe zi ar trebui
să fie consacrate exerciţiilor fizice” T. Jefferson

Pe lângă dietă, cea mai importantă activitate în
menţinerea stării de sănătate şi a echilibrului mental,
o reprezintă mişcarea. Trebuie să ne gândim mereu
că suntem cea mai complexă maşinărie de pe
planetă. Suntem atât de bine proiectaţi încât fiecare
detaliu contează şi ne poate afecta într-un mod sau
altul. Încă din vremuri preistorice mişcarea era
inevitabilă. Oamenii erau nevoiţi să facă multă
mişcare pentru a supravieţui, pentru a-şi procura
hrană sau pur şi simplu pentru a-şi salva viaţa
primejduită de animalele de pradă. Astfel mişcarea
era ceva natural. Cu cât mintea umană a evoluat
mai mult, oamenii au găsit metode prin care să facă
cat mai puţină mişcare şi au ajuns în unele cazuri ca
mişcările pe care le fac să fie doar acealea din
degete, la calculator sau atunci când conduc, mănâncă
, beau sau se uită la televizor. Astfel , mişcarea a
devenit ceva nefiresc.
Nemaifiind nevoit să se mişte pentru a supravieţui,
omul a pierdut această extrem de importantă
componentă a sănătăţii şi a stării de bine, astfel, organismul nostru a devenind din ce în ce mai predispus
îmbolnăvirii.
Toate sistemele organismului pot beneficia de
avantajele mişcării fizice zilnice. Iată câteva avantaje
generale pe care le poate aduce practica exerciţiului
fizic:
Sistemul nervos
- îmbunătăţeşte capacitatea de concentrare, echilibrul,
creativitatea şi performanţă intelectuală.
- reduce stresul, anxietatea şi frustrarea.
- ajută la ridicarea moralului, fiind recomandat în
locul antidepresivelor sau calmantelor folosite în
combaterea anxietăţii.
- reduce masiv tensiunea nervoasă, atenuând efectele
dăunătoare ale expunerii la cortizol, hormonul
produs de glandele suprarenale în caz de stres.
- mişcarea are ca efect creşterea secreţiilor de
dopamină şi serotonină, compuşi chimici ai
creierului cu efect euforizant (denumiţi şi ’hormonii
fericirii’ ) şi în special al betaendorfinei, hormon ce
uşurează durerile şi creeaza buna dispoziţie.
- mişcarea funcţionează că un tranchilizant natural.

Sistemul osos
- întăreşte oasele şi îmbunătăţeşte puterea musculară
şi rezistenţă.
- articulaţiile devin mai flexibile pentru a permite o
mişcare mai uşoară.
- reduce durerile de spate prin îmbunătăţirea mobilităţii
şi o postură corectă.

- reduce riscul de osteoporoză şi fracturi.
- îmbunătăţeşte gradul de absorbţie al calciului în
oase.
- exerciţiul în aer liber furnizează vitamina D.

Sistemul circulator
- reduce riscul de îmbolnăvire a inimii şi de accident
vascular cerebral.
- îmbunătăţeşte circulaţia sângelui.
- ajută la scăderea colesterolului "rău" (LDL) şi
creşterea colesterolului "bun" (HDL).
- relaxează arterele şi scade tensiunea arterială prevenind apariţia hipertensiunii arteriale.
- măreşte eficienţa inimii. O inima mai puternică şi
mai eficientă are un număr mai mic de bătăi pe
minut. De exemplu, scăderea numărului de bătăi
pe minut de la 70 la 60 va scuti inima de 14.000
de bătăi pe zi. Imaginaţi-va ce inseamnă această
economie adunata in mai multi ani…
- prin exerciţiu fizic, vasele care transportă sângele
spre inima cresc în număr şi în dimensiuni.
Sistemul digestiv
- echilibrează pofta de mâncare, facilitând o absorbţie
eficientă a nutrienţilor din alimente.
- provocând transpiraţia, ajută la eliminarea masivă
de toxine din organism.

Sistemul respirator
- reduce rata declinului funcţiei pulmonare.
- îmbunătăţeşte capacitatea organismului de a folosi
oxigenul.
- măreşte eficienţa plămânilor, o cantitate mai mare
de globule roşii ale sângelui fiind transportată
către ţesuturi.
Sistemul imunitar
- efortul fizic declanşează modificări în componentele
celulare ale sângelui.
- sistemul reacţionează prin creşterea numărului de
leucocite şi al celulelor Natural Killers
- o subpopulaţie de globule albe, cu rol de “ucigaşinaturali” ai celulelor cancerigene sau a celor
infectate cu viruşi.
- prin mişcare se eliberează anumite substanţe
chimice numite interleucine, ce servesc drept modulatoare ale întregului sistem imunitar.
Alte beneficii
- dezvoltarea fizică armonioasă în perioada de
creştere.
- reduce probabilitatea de apariţie a diabetului şi a
unor tipuri de cancer.
- ajută la menţinerea unei greutăţi corporale echilibrate.
- ajută la odihna organismului prin îmbunătăţirea
calităţii somnului.
- stimulează măduva osoasă în producerea de celule
sangvine şi ajută la absorbţia fierului din intestin.
- determină creşterea numărului de globule roşii,
fiind de mare ajutor în tratarea anemiei.
- activează producerea de receptori de insulină de
către gena insulină receptoare, normalizează
glicemia, aducând beneficii în tratarea diabetului.
- exerciţiul fizic este esenţial în tratamentul artritei
reumatismale.
- uşurează crampele menstruale.
- dezvoltă puterea voinţei şi determinării personale.
- îmbunătăţeşte imaginea de sine şi sentimentul de
încredere în forţele proprii.
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Îndrumări privind exerciţiile fizice
Încălzirea - aparent, cel mai dificil moment atunci
cand cineva începe antrenamentul, este prima etapa,
cea a incălzirii. Motivul este acela că, cei mai mulţi
nu cunosc un mic secret, extrem de important pentru
a duce la bun sfârşit un untrenament complet.
Corpul nostru are două căi de a produce energie:
Sistemul anaerob (care nu are nevoie de oxigen) şi
sistemul aerob (care are nevoie de oxigen).
Sistemul anaerob are funcţia de a face posibile
zvâcniri scurte, rapide, sprinturi de genul alergării
după autobuz. Acest sistem ne aprovizionează cu
energie ce ne stă imediat la dispoziţie, însă nu este
eficient pe termen lung, întrucât produce mari cantităţi
reziduale, cum ar fi acidul lactic, care provoacă
spasme musculare, febra musculară, dureri.
Sistemul aerob ne pune la dispoziţie mult mai
mută energie, însă acesta devine activ după câteva
minute de mişcare. Fluxul sângelui se măreşte,
devine mai bogat în oxigen.
Când începem antrenamentul, că şi începători,
în prima fază, corpul nostru apelează la sistemul
anaerob al organismului. Dacă începem antrenamentul
de lungă durata fără încălzire, corpul va extrage
prea multă energie din sistemul anaerob, urmând să
obosim rapid şi să facem febră musculară, riscând
chiar sa ne accidentăm, corpul nefiind adaptat la
noul tip de mişcare.
De aceea este foarte importantă încălzirea de
dinaintea antrenamentului de durată. În primele 1020 de minute, va apărea senzaţia de oboseală, însă
dacă reuşim sa depăşim această perioadă fară sa
renunţăm, atunci sistemul aerob va intra in funcţiune,
iar restul antrenamentului poate fi continuat fără
probleme, cu minimum de oboseală resimţită. Asa
că reţineţi: 10-20 de minute de incălzire sunt
esenţiale înainte de orice tip antrenament.
Pentru un antrenament eficient, orice formă de
exerciţiu ritmic şi continuu este binevenită, atâta
timp cât sunt solicitate toate grupele de muşchi şi
toate încheieturile. Mersul rapid, jogging-ul, înotul,
schiatul, mersul pe bicicletă, fitness, kangoo jumps
etc. - sunt foarte utile, ca şi micile trucuri de genul
urcatului pe scări în locul folosirii liftul, mersul pe
bicicletă sau pe jos la lucru sau parcarea maşinii la
câteva sute de metri de locul de muncă – toate sunt
excelente dacă sunt implementate ca nou tip de
obicei prin repetare regulată, în stilul nostru de viaţă.
Exerciţiile foarte solicitante nu sunt esenţiale, pentru
unii pot fi chiar dăunătoare, devenind încă o formă
de stres. Aproape orice doză de exerciţiu fizic
regulat, de intensitate moderată, conferă beneficii
pentru sănătate. Dacă nu vom face altceva decât să
mergem pe jos vreme de jumătate de oră timp de 45 ori pe săptămâna, riscul de moarte prematură
deja se reduce cu 25%. Dacă mai adăugăm o repriză
de o oră de exerciţii fizice intense, riscul scade până
la 50%. Nu e nevoie să facem mişcarea într-o
singură repriză zilnică. Se pot face exerciţii de
încălzire şi întindere dimineaţa, iar seara putem
practica exerciţii mai intense. Este o necesitate
pentru corpul nostru să facă mişcare de cel puţin 3
ori pe săptămână, zilnic fiind cel mai eficient .
continuare în ediţia urmãtoare
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VOZgLAS

de: Dumitru GUINEA
ORIZONTAL:
1)

Asigur~ serviciul de paz~ [i

protec]ie – R~ul care vine la sfâr[it.

2) Angajare la stat (pl.).

2) Piese scurte lansate pe calea undelor.

3) Ni[te tipe bune, care cedeaz~ la to]i

4) Rase de vite (sing.) – Pelerine pe la

4) Un tip dulce servit cu o cafea –

5) Una care bate câmpii.

5) A porni în vitez~ – Atenuator pentru

mân~stiri.

6) Lei ajun[i în plin centru! – Tr~iesc
mai multe vie]i.

7) Autorul unor lovituri ca de tun –
Prins cu tinicheaua la coad~.

nenoroci]ii – Datul de gol.

Cunoscu]i de noi la o unitate.

reducerea zgomotului prin sta]ii!

6) D~ de bine.

7) Prin[i... cu ochii-n patru – Asigurare
f~cut~ la ma[in~.

8) Revenire la faza ini]ial~ – Una de

8) Descoperit~ pe hart~! – Ie[ire iute la

9) Certificat de sudori.

9) Fuge ca dracul de t~mâie (pl.) –

care nu se mai aude momentan.

10) Plecat pe afar~ – Vine cu schimbarea.

Știai că poți află lucruri interesante despre tine doar cu
ajutorul datei de naștere? Iată ce reprezintă ziua în care
te-ai născut!
1, 10, 19, ȘI 28: EȘTI UN LIDER
Dacă te-ai născut în una din aceste zile, atunci ești un
lider!
2, 11, 20, ȘI 29: EȘTI SENSIBIL
Știai de ce ești atât de sensibil? Pentru că ești născut
în una din aceste zile. Ești diplomat, intuitiv și îți iubești
foarte mult familia.
3, 12, 21 ȘI 30: EȘTI CREATIV
Da, arta este pasiunea ta!
4, 13, 22, ȘI 31: EȘTI UN BUN ANGAJAT
Ești cel mai bun angajat pe care îl poate avea o firma!
5, 14 ȘI 23: EȘTI UN AVENTURIER
Ești aventurier și mereu intri în probleme. Pe ține nu te
sperie nimic.
6, 15, ȘI 24: EȘTI INTELIGENT ȘI LOGIC
Tu vezi lucrurile logic și ești cel mai inteligent din grup.
7, 16 ȘI 25: EȘTI SPIRITUAL
Îți petreci mult timp gândindu-te la cum s-a format
Universul și probabil ți-a plăcut filozofia la școală.
8, 17 ȘI 26: AI SUCCES
Dacă te-ai născut în una din aceste zile, atunci tu nu ai
probleme cu banii. Mulți îți spun șeful!
9, 18 ȘI 27: EȘTI UN FAMILIST CONVINS
Tu păstrezi toată dragostea pentru familia ta!

1) Marca]i de vârsta senectu]ii.

3) Mici din provincie – Era celebr~ în
vechime.

CE SPUNE ZIUA DE NA{TERE

VERTICAL:

CE SPUNE LUNA DE NA{TERE

Ianuarie
Persoanele nascute in ianuarie au o viata activa, deloc
plictisitoare, sunt productive, corecte si mereu apreciate
pentru eficienta lor. Pentru ca fac sacrificii atunci cand isi
doresc un lucru, nu duc lipsa de impliniri personale si profesionale. Sunt foarte intuitive si au calitati de lider. Incapatanate, nu le place sa li se spuna ce au de facut.
Februarie
Oamenii lui februarie sunt aceia care leaga prietenii
stranse si se casatoresc de obicei devreme pentru ca nu
concep viata traita in singuratate. Lucreaza foarte bine in
cuplu, in echipa. Au o mare capacitate de autocontrol si o
ambitie nestavilita, care ii poarta repede acolo unde isi
propun. Adora calatoriile, proiectele noi, aventuroase.
Martie
Cumpatarea si prudenta ii ajuta pe cei nascuti in martie
sa ia decizii bune, calculate, care ii calauzesc pe drumul
succesului. Sunt totodata creativi, au o imaginatie debordanta,
leaga cu usurinta relatii noi, le place linistea si evita
situatiile stresante. Isi gasesc fericirea in bratele persoanei
dragi si prietenii sunt foarte importanti pentru ei.
Aprilie
Adora sa fie in centrul atentiei. Nu se dau in laturi de la
provocari, accepta cu draga inima proiectele marete,
activitatile migaloase. Actioneaza sub impulsul momentului
si nu accepta ordine. Foarte importanta pentru ei este stabilitatea financiara, pentru care aproape ca renunta la viata
personala. Simtul artistic ii poate ajuta sa se faca remarcati.
Mai
Nu se tem de schimbare, ba chiar o asteapta cu bratele
deschise. Nehotarati, se plictisesc usor. Nu depind de
nimeni, calatoresc mult, ies din zona de confort fara sa
faca nazuri, ca sa poata evolua. Sunt prompti si stiu sa
recunoasca oportunitatile atunci cand le apar in cale. Comunicativi, nu le place sa fie singuri si au o viata sociala
activa.
Iunie
Pentru persoanele nascute in iunie, latura spirituala e mai
importanta decat cea materiala. Empatici, sensibili, emotivi,
politicosi, fac totul pentru binele celor dragi. Ezita mult
cand au de luat decizii. Nu fug de responsabilitati, ceea
ce garanteaza avansarea pe scara ierarhica. Le place
stabilitatea, fara sa se blazeze in activitati de rutina.

suprafa]~.

Mare om de stat.

10) P~lire în plin~ figur~.

Iulie
Daca te-ai nascut in iulie, esti intr-o permanenta transformare,
plin de energie, iei in serios orice oportunitate de dezvoltare
personala si profesionala. Sensibilitatea excesiva poate
crea ceva necazuri in viata sentimentala. Aparent mereu
veseli si lipsiti de griji, cei nascuti in iulie se framanta
intens si sufera profund, dar isi ascund cu maiestrie
lacrimile.
August
Extrovertit si sociabil, se simte bine cand e inconjurat de
oameni. Lupta pana in panzele albe cand isi doreste un
lucru. Este foarte expresiv, deschis, sincer, spune lucrurile
pe sleau. Lider prin definitie, ii place sa-si impuna punctul
de vedere si are o cariera infloritoare de-a lungul vietii.
Uneori se bazeaza excesiv pe logica si ratiune.
Septembrie
Cei nascuti in septembrie au vocatii, vise, idealuri pe care
le urmeaza cu sfintenie toata viata, fara sa se abata de la
drumul drept. Sunt precauti, perfectionisti si critici, foarte
selectivi cand leaga relatii noi de orice natura, au pretentii
mari de la oamenii din viata lor. Ranchiunosi, nu trec usor
peste dezamagiri si nu uita raul facut.
Octombrie
Ambitiosi, se bazeaza inainte de orice pe propriile forte.
Ies invingatori din cele mai multe situatii, chiar daca nu au
aliati in lupta. Cu toate astea, evita cat de mult se poate
confruntarile si fac orice este necesar ca sa nu le fie
tulburata linistea, stabilitatea fiind esentiala pentru ei. Ii
incanta prezenta oamenilor si le place sa vorbeasca mult.
Noiembrie
Prefera de multe ori sa ramana singuri, decat sa faca
pasul cel mare spre altar. Introvertiti si secretosi, cu greu
fac declaratii si se pricep de minune sa-si ascunda sentimentele. Sunt atrasi de alte meleaguri, de aceea calatoresc
mult si cu folos. Pasionali, reactioneaza dupa cum le
dicteaza inima, fara sa ia in calcul toate riscurile.
Decembrie
Firi singuratice, le place libertatea si detesta constrangerile.
Sunt persoane loiale, de incredere, cu un simt al umorului
dezvoltat, generoase, dar si orgolioase. Nerabdatori, urasc
blazarea si se afla intr-o permanenta cautare de nou.
Adora sa se simta iubiti, apreciati, sa fie laudati si nu
functioneaza altfel.

citateimpresionante.ro
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Amenajarea \n stil feng Shui

Potrivit invataturi chinezesti, amenajarea locuintei poate
avea un impact destul de puternic asupra vietii cotidiene.
Sunt momente cand nu ne simtim bine intr-o locuinta fara
sa avem vreun motiv anume; dupa o analiza mai atenta
ne dam seama ca, de exemplu, masa in canturi domina
incaperea, plantele sunt lipsite de viata, mobila este invechita si nu se potriveste; o incapere in care patrunde soarele este mult mai primitoare decat una mica si intunecoasa. Ideea de baza a feng shuiului este ca amenajarea
casei ne poate influenta viata, invatatura chinezeasca in
armonie cu mediul inconjurator. Relatia noastra, succesul
si sanatatea se afla in stransa legatura cu aceste aspecte.
Acelasi lucru este valabil pentru case, gradini si locul de
munca, pentru ca cine nu se duce cu placere la serviciu,
acela nu isi poate ineplini cu succes sarcinile.
Feng shui este o stiinta veche de mii de ani, numele
acesteia (vant si apa) intareste comuniunea omului cu
natura si subliniaza faptul ca omul este influentat de
acesta, ca in spatele stiintei exista un izvor de energie.
Printre factorii care intaresc efectele invataturii se afla:
oglinda, cristalele din plumb si sursele suplimentare de
lumina; ideale sunt si obiectele cu caracter simbolic, delfini
pentru relatii, fantani sau ortografii cu valoare sentimentala.
Pentru o buna dispozitie in locuinta este neaparat nevoie
de igiena si ordine, dar si de libertatea de miscare, mobila
nu trebuie sa ne stea in drum; obiectele vechi si care nu
mai sunt folosite pot avea un efect apasator asupra
noastra; acest lucru este valabil si pentru mesele sau
rafturile cu canturi ascutite.
Merita sa avem incredere in sfaturile feng shui si sa ne
punem ordine in viata, efectul secundar va fi o locuinta
primitoare si mai palcuta in care te vei simti implinit.
AMENAJAREA IN STIL FENG SHUI A LIVINGULUI
Camera comuna, de zi (sufrageria, livingul sau salonul)
trebuie sa fie un spatiu agreabil atat pentru tine cat si
pentru musafiri, pentru ca de acest loc sunt legate aspecte
ale vietii precum relatiile, cariera, dar si sanatatea si
familia. Este locul in care membrii familiei se intalnesc si
petrec timpul impreuna iar pentru a se simti bine, trebuie
sa fie la adapost de orice influenta exterioara, cum ar fi
curentul sau zgomotul. Feng Shui te ajuta sa descoperi
armonia spatiului in care traiesti prin comuniunea cu
mediul inconjurator, alegerea optima a culorilor, a pieselor
de mobilier si altor obiecte potrivite, dar mai ales prin
asigurarea circulatiei neintrerupte a energiilor prezente
peste tot (energia vitala „chi”).
Intrarea in camera de zi trebuie sa fie lina, cu trecere prin
vestibul, pentru ca energia din exterior sa nu se precipiteze
inauntru intr-un mod violent si sa produca un excedent de
„chi”. In caz contrar, creati un prag simbolic pentru franarea
patrunderii enrgiei din exterior, folosind o mobila joasa sau
un covor. Covorul canalizeaza energia si este recomandat
si daca usa camerei de zi se afla langa de o ferestra.
Canapeaua, coltarul sau fotoliile trebuie asezate vis-avis de usa si putin departate de perete. Ele trebuie sa va
asigure o pozitie dominanta care sa permita controlul
asupra spatiului si mai ales a usii de la intrarea in camera,
de aceea nu trebuie asezate in niciun caz cu spatele la
usa. Este recomandat ca fotoliile si canapeaua sa formeze
un cerc (forma circulara sau octogonala) pentru a favoriza
discutiile si totodata sa creeze un spatiu cald si agreabil.
Tablourile din living au rolul de a va relaxa, de aceea
imaginile si culorile trebuie alese cu grija. Alegeti intre
peisaje frumoase, natura moarta (flori, fructe), rauri si
ierburi, evitand orice imagine care ar putea cauza emotii
negative. Un portret de familie asezat in camera de zi
este in sine o amuleta foarte importanta in Feng Shui.

Plantele atenueaza undele negative, asa ca asezati o
planta verde, naturala, langa televizor sau in apropierea
combinei muzicale. Evita sa tii in camera de zi, si in casa
in general, flori uscate, pentru ca simbolizeaza moartea si
descompunerea in Feng Shui. Florile uscate sau artificiale
contin energie negativa si, totodata, atrag mult praf.
Masa ideala trebuie sa fie mica, avand marginile
rotunjite si amplasata in mijlocul cercului format de canapea
si fotolii. Curatenia si ordinea pe masa sunt indiscutabile.
Alte obiecte de mobilier pot lipsi, mai ales daca incaperea
este de dimensiuni mici.
Culorile din camera de zi nu trebuie sa fie prea stridente
si nici limitate la o nuanta unica (uniformitatea nu este energizanta), ci in tonuri calde de galben, verde, lavanda si
altele, pentru a ne influenta pozitiv starea de spirit.
Lumina buna, puternica are rolul de a amplifica energia
incaperii si de a crea o ambianta placuta. Este recomandat
sa multiplicati supsele de lumina prin adaugarea de lampi.
DORMITORUL
Dormitorul este camera casei sau apartamentului in care
va calmati, va relaxati si dormiti dupa o zi de lucru
obositoare, un refugiu departe de lumea exterioara,
turbulenta si agitata. Acesta este incaperea in care va
reincarcati organismul si sufletul cu fluxul de energie Chi.
Ca si in living cel mai important lucru este curatenia,
deoarece mizeria si aglomerarea de obiecte reduc fluxul
energiei vitale. Obiectele aglomerate influenteaza in mod
negativ fluxul de Qi, transformandu-l in energie stagnanta
sau haotica. De aceea trebuie sa indepartati din camera
de odihna toate lucrurile vechi, care nu va mai sunt de
folos, dupa care puteti continua sa urmati pasii recomandati
de arta Feng Shui pentru decorarea dormitorului.
Prima regula atunci cand este vorba de amenajarea sau
pozitionarea dormitorului in stil Feng Shui este ca aceasta
camera sa nu fie asezata in apropierea usii de intrare in
casa sau apartament, ci cat mai departe de aceasta.
Evitati sa va asezati patul pe linia ce uneste usa camerei
cu fereastra/ferestrele, deoarece aceasta este principala
traiectorie pe care o urmeaza fluxul de Chi. Daca patul
este asezat intre usa si fereastra, atunci acesta va opri
circularea fluxul energiei. Nu este indicat ca patul sa fie
amplasat in apropierea usii sau a ferestrelor, dar trebuie
sa se poata vedea usa din locul unde veti dormi pentru a
va permite sa vedeti cine intra si cine iese din camera.
Aceasta va va conferi un sentiment de siguranta.
Este de preferat sa nu dormiti cu capul in apropierea
unei ferestre, deoarece in acest mod eliminati energia
vitala, care va iesi pe fereastra si va va influenta in mod
negativ – cand va treziti veti fi mai obositi decat atunci
cand ati adormit.
O tablie a patului rotunda si solida va va proteja Chi-ul
interior si va intensifica sentimentul de stabilitate. Tablia
patului trebuie sa fie rotunda sau cu marginile rotunjite
deoarece unghiurile drepte si formele patrate de obicei
“taie” fluxul de energie, care devine haotic.
Nu se recomanda asezarea unei oglinzi in fata usii, ferestrelor sau patului deoarece, prin reflexie, oglinda va
respinge energia vitala si nu ii va permite sa circule in
mod liber in camera.
Sursa de lumina trebuie sa se afle pe perete, langa pat,
nu pe tavan. Totusi, daca acest lucru nu este posibil, incercati sa evitati plasarea patului exact sub razele de lumina
electrica, deoarece acestea resping energia Chi si creeaza
in acelasi timp o presiune suparatoare asupra pieptului si
capului. In orice caz, lumina nu trebuie sa fie foarte
puternica, ci estompata pentru a va ajuta sa va relaxati.
Daca aveti un computer sau televizor in camera asezati
langa acesta o planta pentru a absorbi energia electrica.
In ceea ce priveste culorile pe care sa le folositi in
dormitor, acestea trebuie sa fie culori calde si pastelate,
nu luminoase sau puternice. Verdele ar fi cel mai recomandat,
deoarece va calmeaza spiritul si are un efect relaxant, dar
mai este loc si pentru tonuri de rosu, roz, culoarea lavandei
care va vor ajuta sa va imbunatatiti relatiile interumane si
vor aduce pasiune in vietile dumneavoastra.
BUCATARIA
In timpuri stravechi bucataria era centrul casei din mai
multe puncte de vedere, iar familia se aduna aici pentru a
sta de vorba si a pregati cina. În Feng Shui, dupa usa de
la intrare, bucataria este cea mai importanta parte într-o
casa, deoarece reflecta destinul familiei, calitatea mancarii
indicand prosperitatea sau lipsa acesteia.
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Bucataria este asociată stomacului: dacă poziţia şi organizarea bucatariei sunt armonioase, atunci santatea şi
buna-starea familiei vor fi echilibrate. Acest spatiu trebuie
sa fie primitor, luminat si aerisit pentru a atrage cat mai
mult Chi pozitiv. Ideal ar fi sa aiba geamuri pentru a fi
luminata din plin de lumina naturala, astfel incat energia
Chi sa intre in macarea pregatita aici.
In vechea China, locatia cea mai buna pentru bucatarie
era estul. Cu timpul, sudul şi estul au devenit directiile
pentru bucatarie, intrucat ele se potrivesc ciclulului creator
al celor cinci elemente. Focul este elementul asociat sudului, iar lemnul estului. Focul este necesar pentru a gati
mancarea, iar lemnul este necesar producerii focului.
Pentru ca este fundamentala pentru sanatatea si prosperitatea
celor care locuiesc in casa, bucataria are nevoie de sprijin
si protectie. Daca bucataria se afla intr-un spatiu ce iese in
afara casei, formand o extensie in raport cu corpul principal
al cladirii, ea nu este protejata pe trei laturi. Ca urmare,
sprijinul va trebui oferit din exterior prin pereti invecinati,
arbusti sau copaci plantati in apropiere.
Bucataria nu trebuie sa fie in linie cu usa din fata. Astfel
se poate pierde energia benefica Chi, iar energia negativa
poate intra direct in acest spatiu important al familiei.
Dacă totusi asa au fost pozitionate, nu lasati usa bucatariei
si usa din fata deschise in acelasi timp. Macarea fiind, de
obicei, pregatita pe aragaz, o atentie deosebita este acordata pozitiei acestuia care trebuie sa ofere sprijin şi protectie atat aragazului cat si bucatarului.
Traditional, plita sau aragazul reprezinta locul bunastarii
familiei. Acest obiect trebuie sa fie asezat cu fata catre
mijlocul casei. Aceasta pozitie, cunoscuta ca fiind pozitia
norocului, sporeste prosperitatea familiei. Daca aragazul
este asezat catre usa de la intrare, sanatatea si prosperitatea
familiei au de suferit. De asemenea, nu trebuie sa stea cu
fata spre toaleta, inspre o scara sau spre pat. Aragazul nu
trebuie sa fie amplasat sub fereastra, deoarece este lipsit
de sprijin in partea din spate, iar mancarea se poate deteriora daca este expusa la soare. De asemenea, nu trebuie
asezat alaturi de chiuveta sau de frigider. Aragazul reprezintă
elementul foc, iar frigiderul si chiuveta reprezinta apa.
Focul si apa nu pot sta impreuna, elementul foc al aragazului
fiind invins de apa. Daca nu poate fi evitata aceasta pozitie,
trebuie asezat intre cele un obiect care sa creeze o bariera.
Poate fi un panou, o masa sau un dulap pentru vase.
Si pentru ca in ciclul elementelor lemnul este intre foc si
apa, obiectul respectiv ar trebui sa fie confectionat din
acest element. Interesant este ca aragazul cuprinde atat
elementul metal, cat si foc, care nu se inteleg. Ca remediu
se pot folosi, in cuptor, vase de ceramica deoarece
pamantul este elementul de echilibru intre foc si metal.
Calitatea mancarii poate fi afectata si de un spatiu mic,
insuficient in jurul aragazului, ceea ce l-ar face pe cel care
prepara mancarea sa se simta stanjenit. Ca remediu
pentru acest neajuns se poate folosi mai multa lumina in
bucatarie, artificiala daca naturala nu este posibil si se pot
zugravi peretii intr-o culoare luminoasa, de preferat alb.
HOL
In hol, energia care intra pe usa de acces este responsabila
de prosperitatea caminului. Nu asezati deci vizavi de
intrare vreun obiect. Un tablou sau o tapiserie interesanta
amplasata pe peretele din fata acesteia va va ajuta sa
obtineti un mediu de viata armonios.
Plasati de o parte si de alta a usii vase cu flori, pentru a
concepe un spatiu primitor, deschis oaspetilor.
BAIA
Baia este spatiu pentru ingrijirea personala zilnica, curatenia
din aceasta incapere este foarte importanta pentru promovarea energiilor pozitive. Pe de alta parte, o baie murdara
scoate in evidenta insusirile negative ale acestei incaperi.
Pentru baie este foarte important ca instalatiile sa functioneze fara probleme. Scurgerile de apa pe langa robinete
provoaca pierderea banilor. Acest spatiu trebuie sa fie
aerisit si bine iluminat. Culorile ideale pentru acest sector
sunt: griul deschis, bejul si nuantele deschise de albastru.
Este important sa plasezi in mod strategic oglinzi ce sa
reflecte robinetaria si nici intr-un caz vasul de toaleta.
Toate elementele din Univers sunt legate intre ele. Fiecare
persoana, animal, planta si fiecare obiect reprezinta o
mica parte dintr-un intreg. Orice obiect este inzestrat cu
energie si are puterea de a influenta alte obiecte din jurul
sau si tocmai aceasta este baza tehnicilor Feng Shui.
sparkledesign.ro
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• De Cr~ciun fii bun
Nu t~ia cauciucul celui care te-a blocat
Ia o [urubelni]~ [i deseneaz~-i pe ma[in~ un brad.

• Un ardelean care tusea ca naiba se duce la medic.
Doctorul il consulta si il intreaba cu o voce grava:
- Fumati?
Dupa cateva momente de ezitare, ardeleanul
raspunde:
- Mai bine as bea ceva!

• Mintile ilustre discuta idei, inteligentele medii discuta evenimente, iar mintile reduse ii discuta pe altii.

• {tia]i c~ \n Insulele Canare nu exist~ canari?
Tot a[a e [i cu Insulele Virgine.
Nici acolo nu g~si]i canari.

• V~ place sau nu, dar cel mai bun dulap pentru haine
rămâne Scaunul!!!

• - Bun~ dragu]o! Nu cumva ne [tim de undeva?
- Ba da! Dumneata e[ti tat~l unuia din copii mei...
- Ahh ... tu e[ti para[uta de la petrecerea burlacilor?
- NU! Eu sunt diriginta copilului!

• La un proces plictisitor din cale-afara, când toti
aproape ca adormisera, un betiv cercetat pentru
tulburarea linistii publice se întoarce catre
procuror:
- Sa ma pupi în fund !
- Afara ! zice judecatorul.
- Nuuu ! Aici, sa vada toata lumea !

• - Alo, Asociaţia pentru Protecţia Animalelor?
Trimite]i pe cineva de urgen]~ s~ salveze un animal
chinuit.
- Dar ce s-a întâmplat, stimat~ doamn~?
- Po[ta[ul s-a suit într-un copac din curtea mea [i
îmi înjură câinele...

• Sotul merge cu sotia la un plastician, unde aceasta
urma sa sufere o operatie estetica.
Medicul, in timp ce doamna intra in sala de operatie,se adreseaza sotului:
– Veniti peste doua ore si veti capata o cu totul alta
femeie!
– M-as bucura foarte mult, dar va rog sa fiti discret,
sa nu afle nevasta-mea

• "Tânar aratos, situatie materiala exceptionala, post
de mare raspundere, relatii bune, doua masini, vila
in Caraibe. Nu caut nimic, doar ma laud."

"Tânara draguta, blonda, sexy, fara obligatii, 90-6090, picioare 1.70 m, plina de viata, patimasa, exotica, misterioasa, amatoare de senzatii tari, vând
camion.“

• Tiganca se duce cu tiganul la doctor. Doctorul o
consulta de sus pana jos si ii zice:
- Doamna, aveti laringita si cistita.
Se duce afara, tiganul o intreaba:
- Ce-a zis, fa ,doftoru'?
- Pai, a spus ca e largita, dar cinstita.

• - Costele, pe unde ai umblat?
- Am fost la o clinică unde î]i taie cheful de fumat.
- P~i eu v~d c~ fumezi!
- Da, dar f~r~ chef.
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• Aseară, mă uitam împreună cu nevastă-mea la un
documentar despre Alzheimer, când ea se întoarce
către mine şi-mi zice:
- Ce chestie oribilă... Dacă aş ajunge vreodată să
am Alzheimer, cred că m-aş sinucide!
- Ştiu, i-am răspuns. Mi-ai mai zis şi acum 5 minute.

• Daca iubesti doua persoane in acelasi timp, alegeo pe a doua. Daca o iubeai pe prima, nu ar mai fi
existat a doua!

• Dac~ cineva î]i va spune vreodat~ c~ munca ta este
neprofesional~, aminte[te-i c~ Arca lui Noe a fost
construit~ de un amator, iar Titanicul a fost construit
de profesioni[ti...

• Borfa[ii amatori jefuiesc o banc~... cei profesioni[ti,
înfiin]eaz~ una!
• Cand se imbolnaveste o femeie:
- Sunt bine, doar putin obosita...
Cand se imbolnaveste un barbat:
- Ascultati la mine, dragii mei. Acestea ar putea fi ultimele mele cuvinte..
• Anunt la "Matrimoniale" pe timp de criza:
„Caut FEMEIE rezistenta la frig, foame si bataie.
Rog seriozitate!”.

• Doar românii, la întrebarea: „Ce faci?", r~spund
„Nimic. Muncesc."

• Bigamia in lume
Olanda. Ai două iubite. Te poţi însura cu amândouă.
Ele se pot căsători între ele.
Moldova. Ai doua iubite. Di la tini si audi gâlşeava
sheia în fiecări noapti, măi omuli, mai ?
Rusia. Ai două iubite. Stalinskaya şi Moskovskaya.
Pakistan. Ai două iubite. Cea mai vârstnică are 6 ani.
India. Ai două iubite. Budha nu ştie nimic.
Turcia. Ai două iubite. Una îţi face mâncare, una îţi
spală rufele, una îţi calcă hainele şi una le
supraveghează pe celelalte. Chiar vroiai să te credem că ai numai două iubite?
China. Ai două iubite. Din câteva miliarde de motive.
Bulgaria. Ai două iubite. Pe una o cheamă Sofia .
Când cealaltă te întreabă "unde ai fost?" şi
răspunzi "la Sofia !", eşti în deplină siguranţă.
Germania. Ai două iubite. Ambele blonde. Ambele
Helen.
Mexic. Ai două iubite. Vin hoţii şi fură jumătate. Iţi
mai dă vecinul una. Împrumuţi trei din barul de visa-vis. Vecinul îşi ia partea înapoi. Câte ţi-au mai
rămas?
Anglia. Ai două iubite. Absolut superbe. Iar ai băut
prea mult!
SUA. Ai două iubite. Una pe Facebook şi una pe Myspace. Nu le-ai văzut niciodată.
Brazilia. Ai două iubite. Rosaria Fiorella Andrea Luiza
Esmeralda Carla Vitoria Alessandra del Campo şi
încă una.
Dubai. Ai două iubite. Placate cu aur.
Cuba. Ai două iubite. Nu esti deloc Fidel...
Suedia. Ai două iubite pentru că la IKEA chiar
găseşti orice...
Spania. Ai două iubite. Mai târziu descoperi că ele
sunt de fapt surori. Puţin mai târziu afli că tu esti
chiar fratele lor mort la naştere. Mai ai un frate
geamăn desmostenit de către soacra portarului,
care portar nu-şi mai aduce aminte nimic din
copilărie. Viaţa ta e o telenovelă.
Grecia. Ai două iubite. Vecinul se cam dă la una din
ele. Dimineaţa te trezeşti cu un cal mare de lemn
în faţa casei. Mai bine fugi!!!
România. Ai două iubite. Una îţi ţine socoteala,
cealaltă îţi cheltuie banii.
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7,7,7,7,7,7,7...

• Există "7 minuni ale lumii antice"; ele sunt: Marea
Piramidă de la Giza, Grădinile suspendate ale
Semiramidei, Templul zeiţei Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olimpia, Mausoleul din Halicarnas,
Colosul din Rodos, Farul din Alexandria .
• Exista si "7 minuni ale Evului Mediu": Colosseumul din Roma, Catacombele din Alexandria, Marele
Zid Chinezesc, Stonehenge, Turnul din Pisa, Turnul
de Porţelan din Nanjing, Moscheea de la Hagia.

• Sunt definite si "7 minuni naturale ale lumii" si
anume: Muntele Everest, Cascada Victoria , Marele
Canion, Marele Recif de Corali, Aurora Boreală,
Vulcanul Paricutin, Portul Rio de Janeiro.
• Există "7 continente": Europa, America de Nord,
America de Sud, Africa, Asia, Antarctica, Australia
(sau Oceania)

• Curcubeul are "7 culori".

• "Cerul este împărtit în 7": atmosfera, exosfera,
ionosfera, termosfera, mezosfera, stratosfera si troposfera.

• Cele "7 păcate" capitale sunt: lăcomia, desfrâul,
avaritia, invidia, mânia, lenea, trufia.

• Cele "sapte virtuti" ale omului sunt: smerenia,
dărnicia, bunătatea, răbdarea, modestia, abstinenta
si sârguinta.

• În Biblie se descriu cele "7 zile" în care Dumnezeu
a creat lumea.

• Grupul de "7 stele" denumit "Pleiade" este singura
constelatie cunoscută în fiecare cultură de pe
Pământ, actuală sau dispărută, datând de cel puţin
40.000 de ani; în mitologia greacă, Pleiadele erau
sase surori împreună cu mama lor, care au fost
fugărite prin păduri de Orion Vânătorul până ce
Zeus s-a îndurat de ele si le-a transformat în stele;
Aborigenii numesc această constelatie "Wurunna"
si o asociază cu zeul vânătorii, iar amerindienii o
cunosc sub numele de "Constelatia celor sapte Fecioare" urmărite de un urs; Pleiadele se regăsesc
si în legendele aztecilor, ale incasilor, polinezienilor,
chinezilor, hindusilor, africanilor, precum si la
egipteni.

• Cobra de la Angkor Wat din Cambogia are "7
capete", copacul cosmic al samanilor are 7 ramuri
si tot 7 sunt sferele sau treptele ceresti.
• Există "7 zile" ale săptămânii denumite după cei 7
zei romani, care au dat numele lor celor 7 planete.

• "7" este considerat un "număr norocos' în mai multe
culturi; de exemplu, în Japonia, mitologia vorbeste
despre Cei sapte Zei ai Norocului (Shichifukujin)

• În cultura chinezilor, numărul 7 este proeminent; de
exemplu, a saptea zi după prima lună plină din an
este Ziua Omului; această zi este considerată ziua
universală a tuturor fiinţelor umane de pe planetă; de
aceea fiecare chinez îsi sărbătoreste ziua de nastere
la data respectivă (nu înseamnă totusi că nu o sărbătoreste si în ziua calendaristică în care a apărut pe
Pământ).
• Se spune că dacă visezi "cifra 7" îti vei întâlni sufletul pereche.

• Cultura hindusă vedică susţine că omul are "7
puncte energetice" sau chakre.
• Vaca, un animal sacru în India , are 21 de nume,
de trei ori cifra
sapte.
•

Bushido sau
"calea războinicului" din cultura
japoneză este un
cod care ajută
samuraii
să
însusească "7 virtuti".

• În legendele budiste se spune că
după ce s-a născut,
Buddha s-a ridicat în
picioare si a făcut "7 pasi".

• Consiliul suprem al babilonienilor se compunea din "7 zei", fiecare legat de un
astru.
• În folclorul irlandez, al 7-lea fiu al celui
de-al 7-lea fiu are puteri magice.
• Coroana Statue of Liberty are 7 raze.
• În folclorul iranian, pisica are 7 si nu
9 vieti si îsi poartă pisoii de sapte ori
în sapte locuri diferite.
• Potrivit mai multor credinte, există
"sapte trepte" ale Raiului care
corespund celor sapte corpuri ceresti (Pământ, Soare si celelalte 5
planete care se pot vedea cu
ochiul liber); în iudaism si mahomedanism, al "saptelea Rai"
este denumit Araboth si este casa
Tronului Gloriei,care este păzit de
cei "sapte arhangheli".

10 aprilie, 2019

l

DIVERSE

29

• La nunţile evreieşti, există "sapte zile" de
binecuvântări (Sheva Brachot).

• Dintre multele denumiri pe care vechii evrei le
aveau pentru Dumnezeu, cele "sapte nume" ale
acestei Divinităti pe care scribii trebuiau să se
îngrijească să le scrie corect erau: El, Elohim,
Adonai, Yhwh (Yehova), Ehyeh-Asher-Ehyer, Shaddai si Zebaot.
• Templul lui Solomon avea "7 trepte".

• Roma a fost construită pe "sapte coline": Palatina,
Capitolina, Quirinal, Viminal , Esquilina, Caelan,
Aventina; Roma a fost de asemenea condusă, la
început, de o linie de "7 sapte împărati".

• Există:
"7 perioade" ale elementelor în tabelul chimic al lui
Mendeleev,
"7 note muzicale",
"7 compusi principali ai celulei vii:
apă, substanţe
proteice, lipide,
polizaharide, acizi
nucleici ADN si
ARN, molecule organice, săruri minerale,
"7 este neutru pe
scara PH-ului, apa
pură are PH-ul 7.

• Există 7 stadii ale
dezvoltării umane: embrionul, fătul, sugarul, copilul,
adolescentul, adultul, bătrânul.

• Mărimea capului intră de 7 ori în
înăltimea corpului.

• Dimensiunea ochiului este a 7-a parte
din lătimea totală a capului.

• Sunt 7 articulatii ale membrelor superioare.

• Potrivit studiilor stiinţifice, 7 este numărul
de ore pe care trebuie să îl doarmă un om pe
noapte.

• În traditia hipocratică, numărul 7 guvernează
bolile corpului uman.

• Gărgăritele au 7 buline negre.

• Gâtul majoritătii mamiferelor este format din 7
oase.
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CALENDARUL
THEBAIC

Adaptare dup~
Armand G. Constantinescu
© A Plus Turnkey Systems Inc.

continuarea din edi]ia precedent~

30 Mai: Sensibilitate, nervozitate. viata semanata
de esecuri inexplicabile. * Benny Goodman

1-10 Mai * Imaginatie, versatilitate, fantezie in
modul de a dobindi banul. Usurinta poate,
insa, compromite succesul in afaceri. Cariera
stralucita insa schimbatoare, urmind pasul
evenimentelor.

31 Mai: Curiozitate pentru tot ce este vechi, in
legatura cu trecutul. Viata activa, surmenaj.
Al Gore, Clint Eastwood, Brooke Shields

1 Mai: Gust romantic, dar prea ireal pentru a se
putea implini; succes in activitati intelectuale.
Judy Collins, Rita Coolidge
2 Mai: Simt practic in arta si dragoste; dorinta de
solid si de durata. Mina larga, tendinta de a proteja; pentru femei, protectori seriosi, severi.
Bing Crosby, Saddam Hussein

1-10 Iunie * Fire inclinata spre cearta, prin
aceasta umbrind calitatile spirituale. Idei ingenioase prezentate insa cu prea multa in15 Mai: Nedecis, imprudent, umbla cu vorba de
colo, colo. Viata dubla, predispus la mai multe
menajuri. * Trini Lopez

3 Mai: Simt artistic rafinat ajutat de posibilitati de
executie; cariera artistica care poate duce la
celebritate.
Golda Meir, James Brown, Engelbert Humperdinck

16 Mai: Spirit refractar la tot ce este arta. Simturi
reci. Reusita materiala, inceata dar sigura.
Henry Fonda, Liberace

4 Mai: Tendinta de a idealiza in mod exagerat lucrurile; viata de boem, care ignora realitatea.
Audrey Hepburn

17 Mai: Spirit poet si savant. Cariera nesigura;
epoci alternante de stralucire si intuneric.
Ayatollah Khomeini, Dennis Hopper, Debra Winger

5 Mai: Pornire nemasurata pentru placeri sensuale
si aventuri; viata de dragoste mereu flusturateca.
Karl Marx, Tyrone Power

18 Mai: Caracter retras, neplaceri cu femeile.
Papa John Paul II, Reggie Jackson

6 Mai: Gust rafinat, fastuos, cariera de rasunet.
Sigmund Freud, Orson Welles

19 Mai: Fire despotica, geloasa pe dragostea altora, viata de om singuratec, fara bucurii.
Ho Chi Minh, Ion Tuculescu, Malcolm X, Pete Townshend

7 Mai: Spirit abil in cistigul de banului, reusita materiala in arta; casatorie bogata.
Johannes Brahms, Eva Peron

20 Mai: Dibacie in conducerea oamenilor; cariera
administrativa, bine indrumata.
Joe Cocker, Cher

8 Mai: Fire usuratica; cariera care depinde de altii.
Harry S. Truman, Rick Nelson

GEMENII

9 Mai: Caracter sumbru, nelinistit; reusita tirzie,
care se naruie la un moment dat si apoi se restabileste. * Glenda Jackson, Candice Bergen, Billy Joel
10 Mai: Fire contradictorie, de neinteles; perioade, care alterneaza intre actiune vie si inactiune bizara. * Fred Astaire, Donovan Leitch
11-20 Mai * Calitatile fundamentale se imbina
cu o gravitate, severitate si greutate de exprimare; conceptiile intelectuale sint mai putin vii,
mai putin scinteietoare dar profunde. Succesul
vine foarte incet si foarte tirziu in viata.
11 Mai: Nativul nu stie de gluma, are tendinta sa
ia totul in serios, situatia e nesigura. El urmareste lucruri fara rost, in ceea ce priveste situatia personala. * Salvador Dali
12 Mai: Fire certareata, geloasa, violenta, gata sa
se incaere. Incurcaturi cu femeile. Lupte multe
in viata.
Florence Nightingale, Burt Bacharach, Emilio Estevez
13 Mai: Caracter indraznet, smecher si intrigant.
Viata uricioasa, plina de expediente.
Peter Gabriel, Stevie Wonder
14 Mai: Autoritar, exploateaza la rece sentimentele. Succes, trecind insa peste tot ce e frumos si nobil ca idee sau ca fapta.
George Lucas

21 Mai - 31 Mai * Slabiciune si credulitate, lipsa
de judecata si energie.
21-22 Mai: Prea multa sinceritate; prieteniile si
protectorii compenseaza lipsa energiei proprii.
Mr. T, Richard Wagner, Laurence Olivier
23 Mai: Gust de vagabondaj; intelectual, inteligenta neproductiva. "Brinza buna in burduf
de ciine". * Joan Collins
24 Mai: Inima slaba, cedind la toate solicitarile; situatie onorabila, decenta.
Bob Dylan, Priscilla Presley
25 Mai: Diletantism, aptitudini pentru a te ocupa
de orice, situatie fluctuanta supusa surprizei.
Ralph W. Emerson
26 Mai: Aptitudini spre medicina, viata calma,
echilibrata. * John Wayne, Stevie Nicks
27 Mai: Cultul prieteniei, mari obstacole in viata,
care, insa, vor fi invinse.
Christopher Lee, Henry Kissinger
28 Mai: Simt de mare patrundere spirituala. Dorinta de a fi luat in seama; destin sustinut de
providenta. * Ian Fleming
29 Mai: Predilectie spre studii juridice sau
politice. Viata condusa dibaci.
John F. Kennedy, LaToya Jackson, Annette Bening

drazneala si violenta. Lipsa de flexibilitate si
prea multa susceptibilitate. Situatii favorabile
se vor pierde datorita manifestarilor intempestive ale caracterului.
1 Iunie: Spirit aventuros, indraznet; suparari in
viata prin pierderea prietenilor.
Marilyn Monroe, Alanis Morissette
2 Iunie: Curiozitate pentru lucrurile misterioase,
ocultism, magie. Prietenii, pe cit de efemere pe
atit de entuziaste. * Johnny Weissmuller
3 Iunie: Un usor sadism; sansa se foloseste rau in
viata. * Josephine Baker, Tony Curtis
4 Iunie: Fire usuratica, prietenii superficiale insa
unanime; mari simpati.
Dr. Ruth Westheimer
5 Iunie: Inclinatie maladiva catre discutii si certuri; dusmani prosti si rai. * Marky Mark
6 Iunie: Lipsa de judecata; situatie din ce in ce mai
modesta. * Thomas Mann, Bjorn Borg
7 Iunie: Spirit sumbru, taciturn; viata cenusie, fara
nici un tel. * Paul Gauguin, Prince
8 Iunie: Spirit viclean care intinde curse semenului sau; tel schimbat adesea in viata, niciodata
atins. * Barbara Bush, Joan Rivers
9 Iunie: Fire complicata, minte neclara; complicatii, probleme juridice.
Cole Porter, Michael J. Fox
10 Iunie: Trindavie, moliciune, viata cheltuita fara
rost, risipita si nedisciplinata. * Judy Garland
continuarea \n edi]ia urm~toare
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

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

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

Schimbare de plan
In aceasta saptamana te simti pregatita sa actionezi
cum ti se cere, sa fii responsabila si sa iti indeplinesti
ca la carte toate indatoririle. Partea mai putin placuta
vine odata cu Luna Noua, care se pare ca are alte
planuri pentru tine si iti pune numai piedici, iar
cuadratura cu Saturn nu face altceva decat sa accentueze lucrurile in defavoarea ta. Acestea fiind
spuse, trebuie sa depui eforturi suplimentare pentru
a ajunge acolo unde iti propui, insa nu fara dificultati
la tot pasul. Vei vedea ca pe parcurs vei deveni mai
prevazatoare, insa pana atunci ar trebui sa nu te mai
arunci atat de usor in ceea ce nu cunosti.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Cuadratura ce se formeaza intre Luna Noua si Saturn
te-ar putea impiedica sa faci totul asa cum erai
obisnuita, asa ca in aceasta saptamana vei fi nevoita
sa faci unele schimbari. Comunicarea nu va fi punctul
tau forte, motiv pentru care vei prefera activitatile pe
cont propriu si vei evita sa fii pusa in situatii in care ar
trebui sa interactionezi cu multi oameni. De altfel,
nici nu ai putea sa fii foarte empatica, ori sa asculti
prea mult punctul de vedere al unei alte persoane,
intrucat esti cat se poate de concentrata asupra
propriei tale situatii si preferi sa nu mai fi atenta la
ceea ce se intampla in jurul tau.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Lipsuri
Nu vei incepe aceasta saptamana cu un entuziasm
iesit din comun, insa pe parcurs lucrurile se pot
schimba, la fel si atitudinea ta. Din pacate, este
posibil ca motivatia sa te cuprinda intr-un moment in
care sa nu poti face prea multe in mod concret, din
lipsa de resurse sau din cauze ce nu tin in mod
neaparat de tine. Cu Luna Noua in cuadratura cu
Saturn ai putea sa te simti mai obosita decat in mod
normal, asa ca nu vei da randamentul obisnuit. Partea
buna este ca nu vor exista niciun fel de consecinte
asupra ta, iar oamenii cu care vei interactiona vor da
dovada de intelegere.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Inspiratie
In aceasta saptamana poti deveni o adevarata
inspiratie pentru ceilalti. Nici nu trebuie sa te straduiesti
sa faci lucruri iesite din comun, pentru ca vei reusi sa
iesi oricum in evidenta prin ceva pozitiv. Ziua de duminica este ideala pentru tine, din prisma conjunctiei
dintre Mercur si Saturn, care iti permite sa aloci mai
mult timp pentru introspectie si pui cap la cap toate
informatiile pe care le ai, astfel incat sa iti stabilesti
planul de bataie pentru ceea ce urmeaza. Poate fi
vorba despre un proiect personal la care te gandesti,
intrucat in mod cert vorbim despre o importanta
implicare emotionala.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Atitudine
In aceasta saptamana esti mai preocupata de interesele
tale personale decat de cele ale colectivului in care
te afli, fie ca vorbim despre cercul de prieteni sau
colegii de munca. Alinierea dintre Mercur si Neptun
isi pune amprenta asupra ta, asa ca vei parea mult
mai rece si mai distanta. Nu este o perioada prea
buna pentru a-ti face cunostinte noi, intrucat ai cu
totul alte preocupari. Te ocupi de o problema de
sanatate si ai toate sansele sa o rezolvi respectand
tratamentul ce ti-a fost prescris, insa ar fi indicat sa
inveti din greseli si, cel putin, sa renunti la obiceiurile
vicioase.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

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

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

Principii
In aceasta saptamana te lasi condusa de principii si
moralitate. Nu vrei sa intreci masura in niciun sens,
asa ca esti foarte atenta la tot ceea ce faci si te
straduiesti, pe cat posibil, sa nu deranjezi pe nimeni.
Alinierea lui Mercur cu Neptun are o influenta pozitiva
asupra ta, intrucat te impinge sa privesti viata dintr-o
perspectiva noua, ferindu-te totodata de greselile pe
care in mod normal nu le-ai fi evitat singura. Din
pacate, treburile casnice iti pot ocupa mai mult timp
decat ti-ai fi dorit, asa ca vei fi nevoita sa iti reorganizezi
programul
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Amanare
Inceputul saptamanii te prinde pe picior gresit, asa
ca nu accepta provocarile mult prea riscante. Totodata,
tine cont de faptul ca nu vei reusi sa te concentrezi
prea bine la ceea ce ai de facut, asa ca va trebui sa
amani unele sarcini. Luna Noua de vineri nu se
remarca printr-o energie extrem de negativa, insa ar
fi de preferat sa actionezi cu prudenta si sa nu faci
promisiuni pe care esti convinsa ca ti-ar fi greu sa le
indeplinesti. Apeleaza la instinctul tau daca nu stii ce
decizie te-ar avantaja cel mai mult, intrucat ai putea
gasi astfel foarte usor raspunsul pe care il cauti.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
Individualism

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

Neatentie
In zilele ce urmeaza esti destul de neatenta, iar cei
din jur te percep a fi cu capul in nori. Nu inspiri prea
multa incredere, asa ca putini aleg sa isi puna baza
in tine, chiar daca este vorba despre cele mai mici
responsabilitati la mijloc. Luna Noua in cuadratura cu
Saturn nu te avantajeaza prea mult, asa ca trebuie
sa faci eforturi pentru a iesi din zona ta de confort si
pentru a obtine performantele dorite. Ar fi un moment
gresit sa iti descoperi o noua pasiune sau un hobby,
intrucat va deveni scuza ta de a-ti redirectiona atentia
de la orice responsabilitate.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

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

l

Convingeri
In aceasta saptamana esti convinsa ca trebuie sa
faci orice pentru a-ti proteja drepturile si valorile dupa
care te ghidezi. Esti destul de rigida cand vine vorba
de comunicare si nu accepti prea des opiniile altor
persoane. Unii te-ar putea percepe ca fiind usor
ingamfata, intrucat dai senzatia ca doar tu ai dreptate
intotdeauna. Incearca sa devii putin mai maleabila
daca nu doresti sa iti creezi o imagine negativa si sa
devii o persoana de evitat, intrucat Luna Noua in
cuadratura cu Saturn te poate pune intr-o astfel de
postura. Membrii familiei vor fi sinceri cu tine si iti vor
spune verde in fata, insa nu ar trebui sa te superi pe
ei.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Presiuni
In aceasta saptamana te simti presata sa duci la bun
sfarsit unele proiecte personale, chiar daca instinctul
iti spune ca ar trebui sa mai astepti, sau cel putin sa
nu te grabesti. Alinierea lui Mercur cu Neptun poate
constitui sansa ta intrucat ai certitudinea ca orice ai
face, te vei descurca exemplar. Cel mai bine ar fi sa
nu traiesti cu frica, insa stii prea bine ca de ceea ce
iti este teama nu scapi, asa ca cel mai probabil vei fi
nevoita sa te adaptezi situatiei date si sa dai dovada
de inventivitate, trecand peste momentele dificile. Nu
te gandi ca esti nedreptatita, ori ca esti singura care
are parte de necazuri.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)
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SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)

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

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

Energie
In aceasta saptamana ar trebui sa iti orientezi toata
energia catre activitatile fizice, de vreme ce vei avea
parte de ea din plin. Asocierea lui Mercur cu Neptun
iti incarca bateriile, insa pentru o scurta perioada de
timp, asa ca ar fi bine sa nu pierzi vremea si sa faci
totul atunci cand este cazul. S-ar putea spune ca defectul tau este acela ca iti place sa amani responsabilitatile importante, insa fii sigura ca aceasta
problema se poate trata. Este nevoie de putin mai
multa motivatie si poate de o persoana care, pentru
inceput, sa te impinga putin de la spate.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Nerabdare
In aceasta saptamana esti destul de nerabdatoare si
nu iti place sa astepti prea mult pentru ceea ce iti
doresti. Este un moment bun pentru a-ti asuma
riscuri, intrucat te vei convinge pe parcurs ca miscarile
pe care le faci sunt cele corecte si, de fapt, nu vei
avea nimic de pierdut. Ai nevoie de putin curaj, pentru
ca in rest vei fi impinsa de la spate in directia potrivita,
multumita alinierii dintre Mercur si Neptun. Luna
Noua iti poate crea unele probleme pe plan financiar,
asa ca ar trebui sa fii mai prevazatoare cand vine
vorba de cheltuieli.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
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WTA a blocat mutarea turneului
de tenis de la Bucure[ti
\n Ungaria: Acuza]ii de sabotaj
\n ]ara vecin~

Federatia de Tenis din Ungaria a anuntat ca WTA a
blocat mutarea turneului de tenis de la Bucuresti la
Budapesta, desi licenta a fost preluata de guvernul
condus de Viktor Orban.
Desi proprietarul licentei, Jeno Marky, a semnat un
acord cu guvernul maghiar pentru mutarea turneului
de la Budapesta, competitia va avea loc si in 2019 la
Bucuresti.
"Din pacate, Federatia de Tenis din Ungaria a fost informata de conducerea WTA ca nu l-a autorizat pe
Jeno Marky sa fie organizatorul unui turneu de tenis
in Ungaria in 2019", a anuntat Federatia maghiara
de tenis intr-un comunicat preluat de Nemzeti Sport.
Federatia de Tenis din Ungaria sustine ca vina pentru
blocarea mutarii turneului la Budapesta o poarta
Jeno Marky, care i-ar fi pacalit pe politicienii maghiari
ca poate muta turneul desi acesta aparea in calendarul
WTA si in 2019 la Bucuresti.
"Jeno Marky trebuia sa stie ca aprobarea WTA era
putin probabila din cauza procedurilor, insa el a
asigurat guvernul ca nu sunt probleme si a anuntat
ca turneul va avea loc la Budapesta din 2019. Decizia
luata de WTA pune, de asemenea, jucatorii de tenis
intr-o pozitie neplacuta, care s-au pregatit de un
turneu ce nu va mai avea loc", a adaugat Federatia
de Tenis din Ungaria.
Proprietarul licentei acuza Federatia de Tenis din
Ungaria de sabotaj
In replica, Jeno Marky sustine ca, de fapt, vinovati ar
fi oficialii Federatiei de Tenis de la Budapesta, care
au incercat sa saboteze mutarea turneului. Conform
spuselor lui Marky, Federatia maghiara ar fi informat
WTA ca va organiza in regim propriu un turneu.
"Cand am cerut mutarea turneului de la Bucuresti la
Budapesta, stiam ca nu exista o alta competitie de
tenis in Ungaria deoarece guvernul si-a luat angajamentul clar sa organizeze turneul meu.
Am aflat de la reprezentantii WTA ca Federatia de
Tenis din Ungaria, desi avea o decizie guvernamentala
valida privind organizarea turneului, a negociat cu
compania IMG pentru a organiza propriul turneu la
Budapesta. Acest partizanat al Federatiei aproape
ca a distrus intentiile Guvernului", a raspuns Jeno
Marky, citat de agentia MTI.
Conform regulamentului din tenis, pentru a organiza
un turneu WTA este nevoie si de acordul asociatiei
nationale, insa conflictul din Ungaria dintre guvernanti
si federatie nu a fost privit cu ochi buni de forul mondial.
Pe de alta parte, si guvernul Orban se afla in conflict
deschis cu Federatia de Tenis din Ungaria, iar mai
multi oficiali sunt acuzati de delapidarea fondurilor
publice. Tocmai de aceea, guvernantii suspecteaza
ca Federatia de Tenis maghiara a incercat sa blocheze
mutarea turneului la Budapesta.
In luna martie, Ministerul Sportului din Ungaria a dat
un ultimatum Federatiei pentru a evita blocarea mutarii.
"Singurul turneu pe care il sustinem este cel al lui
Jeno Marky si dorim sa-l organizam incepand cu
acest an. Aveti termen pana miercuri, la ora 12:00,
sa luati legatura cu WTA!", se arata intr-un mesaj
transmis de Tunde Sabo, secretarul de stat din
Ministerul Sportului din Ungaria pe 12 martie.
In ultimii ani, guvernul Orban a investit masiv in
sport, iar tenisul a fost, alaturi de fotbal si polo, o prioritate nationala. In tenisul din Ungaria s-au pompat
bani grei, insa in ultima vreme au aparut tot mai
multe suspiciuni ca oficialii Federatiei au delapidat
sume importante.
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In aceste conditii, s-au deschis trei anchete ce vizeaza
posibile delapidari de fonduri din partea oficialilor
Federatiei de Tenis, iar guvernantii si oamenii care
conduc tenisul in tara vecina sunt la cutite

WTA a anuntat clasamentul
pentru Turneul Campioanelor

Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat clasamentul
WTA Race, ce conteaza pentru calificarea la Turneul
Campioanelor, competitie care din acest an va avea
loc in China, la Shenzhen.
In ierarhia prezentata de WTA luni dimineata, Simona
Halep a ramas pe locul 9, cu doar 1.246 de puncte
acumulate in acest an.
In schimb, Bianca Andreescu a coborat pe locul 6,
fiind depasita de Belinda Bencici. O alta rocada a
fost facuta intre Angelique Kerber si Elina Svitolina.
Kerber a urcat pe sapte, iar Svitolina a coborat pe
locul 8. Amintim ca la Turneul Campioanelor se
califica primele opt jucatoare din lume pe baza rezultatelor inregistrate in acest an.
Cum arata topul:
1. Petra Kvitova 2.735 puncte
2. Naomi Osaka 2.371
3. Karolina Pliskova 2.305
4. Asheligh Barty 1.855
5. Belinda Bencici 1.784
6. Bianca Andreescu 1.757
7. Angelique Kerber 1.455
8. Elina Svitolina 1.366
--9. Simona Halep 1.246
Turneul Campioanelor va avea loc intre 27 octombrie
si 3 noiembrie, la Shenzhen.

Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni
dimineata, noul clasament mondial, actualizat in urma
rezultatelor inregistrate in turneele de la Charleston
si Monterrey.
In ierarhia publicata de WTA, Simona Halep a ramas
pe locul doi, dar s-a apropiat la doar 185 de puncte
de prima pozitie ocupata de Naomi Osaka.
In schimb, Elina Svitolina a urcat un loc si a ajuns pe
6, depasind-o pe Kiki Bertens, care a coborat pe 7
dupa ce nu si-a putut apara trofeul castigat anul
trecut la Charleston.
Cum arata top 10:
1. Naomi Osaka 5.967 puncte
2. Simona Halep 5.782
3. Petra Kvitova 5.645
4. Karolina Pliskova 5.580
5. Angelique Kerber 5.220
6. Elina Svitolina 5.020
7. Kiki Bertens 4.640
8. Sloane Stephens 4.386
9. Ashleigh Barty 4.275
10. Aryna Sabalenka 3.595

Mihaela Buzarnescu a coborat un loc in aceasta
saptamana si a ajuns pe 31, in timp ce Irina Begu a
pierdut 13 pozitii si a ajuns pe 82.

Sorana Cirstea urca doua locuri pana pe 103, dar
Ana Bogdan pierde 16 pozitii si se afla pe 124. In
schimb, Monica Niculescu urca sapte locuri pana pe
133.
***

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

a
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Dennis Man, aproape de un transfer spectaculos

Dumitru Dragomir e convins ca Dennis Man nu va mai
sta mult timp la FCSB.
Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal se
astepta ca atacantul roman in varsta de 20 de ani sa
fie transferat de o echipa din Anglia si Italia.
Suma ar urma sa fie de peste 20 de milioane de euro,
dupa cum afirma fost sef de la Liga.
"Au venit pentru Man. Cand au venit ei, Man a facut
cel mai bun joc de anul acesta. Daca mai face 2-3
jocuri de acest fel, parerea mea este ca se duce in
Anglia sau in Italia. E curtat din ambele parti. Stiu
lucruri concrete, dar Giovanni mi-a zis sa nu vorbesc,
nu am acceptul lui sa dezvalui", a spus Mitica Dragomir
intr-o interventie la ProX.
"Nu stiu daca pretul cerut de FCSB este cel corect, dar stiu ca este peste 20 de
milioane de euro" a completat acesta.
Tatal lui Neymar si cunoscutul impresar israelian Pini Zahavi au venit la Bucuresti
pentru a asista la meciul dintre FCSB si U Craiova, din etapa a 3-a a playoff-ului
Ligii 1. Cei doi au ajuns la stadion impreuna cu Giovani Becali, la invitatia caruia
ar fi venit in Romania. La meciul de la Craiova a asistat si fostul antrenor al
Romei, Eusebio Di Francesco.
Dennis Man are 20 de ani si e cotat la 3,5 milioane de euro de site-ul specializat
in transferuri, transfermarkt.com.
9 goluri a marcat Man in cele 32 de meciuri jucate in acest sezon pentru FCSB.

gic~ Hagi anun]~ c~ v^nzarea
lui Ianis este iminent~

Gica Hagi a anuntat ca fiul sau Ianis se
pregateste din nou sa plece de la Viitorul
Constanta, dupa un sezon excelent in Liga
1.
Ianis a debutat recent si in echipa nationala
mare a Romaniei, iar acest lucru a sporit si
mai mult interesul cluburilor din strainatate.
Dupa victoria din meciul cu Astra, Gica
Hagi a afirmat ca Ianis are mai multe oferte
si ca va pleca mai mult ca sigur in vara.
"Ianis este unul dintre jucatorii cu oferte. E
un fotbalist facut sa fie lider, un decar adevarat. Lumea a inceput sa vina, sa ma
caute. Va fi greu sa-l tinem si din vara", a spus Hagi la conferinta de presa.
Anderlecht, AS Roma, Girona si FC Sevilla sunt printre echipele vehiculate drept
posibile destinatii pentru fiul lui Gica Hagi.
In acest sezon, Ianis a marcata noua goluri si a oferit sase pase decisive in cele
30 de partide disputate in Liga 1 pentru Viitorul.
Din suma pe care Viitorul o va incasa, 30% va merge catre Fiorentina, intrucat
toscanii au pastrat procent la revanzare.

l
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Liga 1 de Fotbal:

Un miliardar misterios ar vrea
s~ cumpere clubul Dinamo

Un miliardar misterios ar fi interesat de achizitionarea clubului Dinamo, discutiile
durand de mai bine de un an de zile.
Potrivit lui Adrian Thiess, omul care a intermediat amicalul de lux dintre Dinamo si
FC Barcelona, din august 2012, un miliardar mai bogat decat toti romanii
negociaza preluarea echipei din Stefan cel Mare.
"Interfata" in aceste discutii este avocatul elvetian Ralph Oswald Isenegger, cel
care are conexiuni in randul oamenilor foarte bogati din spatiul ex-sovietic.
"In spatele lui Isenegger e cineva foarte puternic. Eram in Emirate, la o masa
mare la care au participat oameni foarte importanti din lumea fotbalului mondial.
La un moment dat, dupa multe ore, unul dintre personaje m-a abordat in mod
direct: "Mai, Adriane, am o intrebare? Suntem interesati de Dinamo Bucuresti".
Am inceput sa zambesc.
I-am promis personajului respectiv, care nu e un om simplu, e un om extrem de
bogat, toti miliardarii nostri la un loc nu au banii lui... i-am promis ca ma interesez.
Am discutat si acum de curand cu el. Totul e deschis. Dar de data aceasta vom
proceda putin altfel", a declarat Thiess pentru gsp.ro.
Nu este inca foarte clar de ce un om extrem de bogat ar discuta atat de mult o
achizitie minora, pachetul majoritar de actiuni al lui Dinamo costand in jur de 5
milioane de euro.
De cumpararea clubului mai este interesat si antrenorul Mircea Rednic, acesta
avand in spatele sau investitori din Belgia.
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1
si clasamentele din play-off si play-out

Etapa cu numarul patru din play-off-ul
si play-out-ul Ligii 1 s-a incheiat luni
seara cu doua partide foarte spectaculoase din lupta pentru cupele europene.
Rezultatele sunt urmatoarele:
PLAY-OFF
Duminica, 7 aprilie
Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0
Luni, 8 aprilie
Astra Giurgiu - FC Viitorul
FCSB - Sepsi Sf. Gheorghe

1-4
2-0

Vineri, 5 aprilie
Dinamo - Chiajna

3-2

PLAY-OUT

Sambata, 6 aprilie
Dunarea Calarasi - FC Voluntari 1-1
Hermannstadt - Poli Iasi
0-1

Duminica, 7 aprilie
Gaz Metan Medias - FC Botosani 2-0

Etapa a-28-a

1. CFR Cluj
2. FCSB
3. CSU Craiova
4. FC Viitorul
5. Astra
6. Sepsi

37 puncte
34p
30p
26p
21p
20p

1. Gaz Metan
2. Dinamo
3. Poli Iasi
4. FC Voluntari
5. FC Botosani
6. Hermannstadt
7. Dunarea Calarasi
8. Concordia Chiajna

28 puncte
25p
23p
21p
19p
17p
16p
11p

La retrogradare lucrurile incep sa se
clarifice, avand acum o imagine destul
de clara cu favoritele la retrogradare.

Liga B de Fotbal:

Rezultatele şi clasamentul la zi

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

Clasamentul din play-off s-a strans in
partea lui superioara, FCSB profitand
de pasul gresit facut de CFR Cluj.

3-0
1-3
1-1
1-1
1-2
0-1
1-1
1-2
0-2
0-2

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

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

64
60
59
59
57
50
45
41
36
34
33
33
32
31
31
30
26
22
19
16

Romanian Journal • New York

34 l 10 aprilie, 2019

ALMANAH

Cele mai înspăimântătoare
locuri din lume

Orașul Morților din Rusia

În centrul țării, vecinii noștri bulgari au un monument
colosal părăsit de zeci de ani. Buzludzha este cel mai
mare monument din țară și a fost construit în cinstea
partidului comunist bulgar. Impresionanta structură nu
mai păstrează nimic din perioada sa de glorie, astăzi
arătând ca un OZN deteriorat.

Cimitirul Chauchilla

Deși poate părea un oraș drăguț și liniștit cocoțat pe
o colină, Dargavs este departe de această descriere.
Orașul este rareori vizitat de turiști și reprezintă un
semn de întrebare pentru cercetătorii care studiază interiorul căsuțelor din Dargavs. Aici, au fost depuse
corpurile neînsuﬂețite ale locuitorilor orașului.

Buzludzha din Bulgaria

Biserica St. George din Cehia

Cimitirul Chauchilla din Peru este unul dintre cele mai
înspăimântătoare locuri pe care le poți găsi pe
pământ. Aici au fost găsite rămășițe ale unor oameni
îngropați cu peste 700 de ani în urmă.

Castelul Leap din Irlanda
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Berea, ajutor de nădejde
în gospodărie

Dai o grămadă de bani pe tot felul de soluţii de
curăţare pentru casă? Nu ar fi nevoie, susţin experţii
citaţi de Daily Mail. Poţi rezolva totul cu o singură
cutie de bere. Acest tip de alcool poate scoate petele
din ţesături, dă strălucire mobilei, veselei, ba chiar
revigorează gazonul.

La curăţenia în casă. Ai vărsat cafea pe covor sau
pe canapeaua albă? Toarnă puţină bere direct pe
pată, apoi şterge cu o lavetă curată. Bulele din bere
ajută la ridicarea murdăriei din interiorul ţesăturii spre
suprafaţă. Repetă procedura până când pata dispare.
Petele de pe mobila de lemn pot fi şi ele şterse cu o
cârpă înmuiată în bere. Lichidul dă chiar un luciu
aparte mobilei, fiind recomandat în special pentru
lemnul vechi. Berea poate fi utilizată ca produs de
curăţare pe obiecte de cupru, restabilind strălucirea
fără a provoca daune. Îndepărtează şi rugina de pe
obiectele de metal, spre exemplu de pe şuruburile
eînţepenite. Asta datorită acidităţii sale. Toarnă puţină
lbere peste şurubul buclucaş, aşteaptă o jumătate de
ioră, apoi ar trebui să-l poţi deşuruba fără probleme.

:

.
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i

În bucătărie. Berea este bună şi la curăţarea cuptorului
şi a grătarului, fiind o alternativă excelentă la produsele
chimice de curăţare. Mai mult decât atât, berea poate
.fi folosită la marinarea fripturilor şi kebaburilor care
vor deveni mai aromate şi mai sănătoase. Se poate
folosi în loc de vin şi la friptură, potrivindu-se perfect
peste carnea de porc şi de vită, dar şi peste fructele
de mare. De asemenea, dacă adaugi puţină bere în
amestecul de făină şi ou folosit la preparate pane,
acestea vor ieşi mai crocante şi mai gustoase. Şi
clătitele vor ieşi mai pufoase dacă adaugi puţină
bere în compoziţia lor, în loc de lapte.

În cosmetică. Tratamentele cu bere devin tot mai
apreciate, datorită capacităţii drojdiei de a înmuia şi
catifela pielea. Spre exemplu, poţi adăuga bere în
apa din cadă sau poţi să stai cu picioarele într-un vas
cu apă şi bere, pentru înmuierea călcâielor. Şi părul
devine mai mătăsos dacă, după şamponare, îl clăteşti
cu o cană de bere, laşi să acţioneze câteva minute,
apoi clăteşti. Ca să elimini mirosul de alcool, aplică
apoi balsamul de păr şi clăteşte din nou.

În grădină. Un specialist în gradinărit recomandă
folosirea berii la revigorarea petelor arse de gazon.
Zaharurile fermentate din bere stimulează creşterea
plantei şi distrug dăunătorii. Berea poate fi folosită ca
îngrăşământ şi pentru alte plante, substanţele nutritive
din drojdia de bere accelerând dezvoltarea lor. Astfel,
dacă ţi-a rămas puţină bere după o petrecere,
stropeşte plantele cu ea. Îţi vor mulţumi pentru
“trataţie”.
www.click.ro

Mingea de tenis care calmează
rapid durerile de spate,
de gât și de genunchi

Sindromul miofascial este o boala manifestata prin
dureri cronice datorate tasarii terminatiilor nervoase
la contractiile musculare.
Trucul cu mingea de tenis, care are elasticitate
elastica, ajuta la destinderea musculaturii si calmeaza
rapid durerile.
Iata cum trebuie executat exercitiul pentru a angrena
in miscare diferite grupe musculare:
1. Durerile de gat
Statul la birou pe perioade indelungate duce la
tensionarea si chiar intinderea muschilor erectori
si suboccipitali. Exercitiul urmator calmeaza rapid
durerile de gat:
Intinde-te pe podea cu fata in sus sprijinindu-ti
greutatea capului pe doua mingi de tenis pozitionate
in dreptul cefei. Mentine aceasta pozitie timp de un
minut, dupa care incepe sa rotesti alternativ capul
catre lateral.

2. Durerile de spate
Durerile de spate se pot datora purtarii de incaltaminte
incomoda, respectiv statului pe scaun sau dormitului
in pozitii incomode. Iata cum poti detensiona musculatura incordata:
Asaza doua mingi de tenis sub coloana lombara,
intre osul coxal si arcul costal, si misca bazinul de
ambele parti. Efectueaza miscari mai lente pentru
locurile incordate si dureroase, si redu forta de
apasare cand mingile se afla direct pe mijloc, de-a
lungul coloanei vertebrale. Inspira adanc si repeta
exercitiul timp de 5 minute.

3. Durerile de umeri
Acest exercitiu reduce durerile de umeri datorate
posturii corporale incorecte si efortului fizic sustinut.
Intinde-te pe podea cu fata in sus. Asaza doua
mingi de tenis sub umeri si roteste-le miscand articulatiile umerilor.
4. Durerile de sold
Purtatul de incaltaminte incomoda si statul in
picioare timp indelungat pot cauza dureri la nivelul
muschilor piriformi, glutei si mediani. Iata cum poti
calma durerea:
Intinde-te pe spate, orienteaza trunchiul usor catre
lateral si sprijina incheietura soldului unui picior pe
o minge de tenis. Descrie 12 miscari circulare,
dupa care executa exercitiul si pentru piciorul opus.
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5. Durerile in piept
Netratate, durerile intercostale se pot agrava in
timp, impiedicand actul respiratiei. Se recomanda
urmatorul exercitiu:
Stai in pozitie drepti in fata unui perete sau unei
usi. Asaza o minge de tenis sub clavicula si sprijina-ti greutatea de perete. Inspira adanc si mentine
aceasta pozitie timp de un minut, dupa care misca
alternativ arcul costal si axa claviculelor in sus, in
jos si in lateral. Pentru a creste mobilitatea muschilor,
misca si bratul si gatul odata cu pieptul.
6. Crampele genunchilor
Stai asezat pe un scaun cu genunchii indoiti. Asaza
o minge de tenis in spatele genunchiului, apas-o
usor de cateva ori, dupa care schimba piciorul si
reia miscarile in oglinda.

7. Postura corporala gresita
Postura gresita a corpului grabeste uzura musculaturii
spinale si poate ingreuna actul respiratiei. Iata ce
exercitiu iti recomandam:
Intinde-te pe spate si asaza doua mingi de tenis
sub tine, de o parte si de alta a spatelui. Impreuneaza
mainile in dreptul cefei si adu capul si pieptul catre
inainte in timp ce ridici usor soldurile. Roteste
mingile sub tine timp de 5 minute.
8. Durerile de maini
Scrisul de mana si la tastatura calculatorului poate
suprasolicita muschii flexori ai palmelor. Sprijina
una dintre palme pe o minge de tenis si, ajutandute de cealalta mana, apasa mingea cu putere pe o
suprafata tare. Roteste apoi mingea in palma mentinand apasarea. Efectueaza exercitiul timp de 3
minute, dupa care reia miscarile pentru cealalta
mana.

9. Durerile de picioare
Statul in picioare si purtatul de incaltaminte incomoda
pot provoca dureri de picioare si pot duce la inflamarea talpilor (fasciita plantara). Exercitiul cu mingea
de tenis detensioneaza muschii talpilor si le reda
flexibilitatea.
Sprijinindu-te pe piciorul opus, asaza sub talpa o
minge de tenis si, apasand pe ea, descrie miscari
inainte si inapoi de-a lungul talpii. Dupa 1 minut,
reia exercitiul pentru celalalt picior.

10. Durerile de coapse
Ultimul exercitiu detensioneaza muschii cvadriceps
si vastus lateralis.
Asaza-te pe scaun si sprijina cate o minge sub
fiecare picior in dreptul coapselor si usor inspre exterior. Din aceasta pozitie, apropie si indeparteaza
alternativ picioarele. Executa cel putin 30 de repetari.
secretele.com
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