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ACTUALITATE

DNA funcționează
neconstituțional. 

Avocatul Poporului, sesizat
Fostul senator Ioan Ghișe a postat pe blogul său o analiză
conform căreia DNA-ul funcționează neconstituţional de
15 ani. Concret, DNA funcționează în baza unei OUG
dată în 2002, care timp de 15 ani nu ar fi fost dezbătută și
votată în Parlament.

Conform prevederile din această Ordonanța de Urgență
nr 43/2002 se precizează că DNA este „o direcție de
parchet de procurori”. Astfel, Ioan Ghișe afirmă că „DNA
este o persoană juridică, are buget propriu, este parte din
structura Ministerului Public, la rândul lui persoană juridică
de drept public, dar DNA "este independentă în raport cu
instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă
acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice
". Legându-se astfel și de declarația șefei DNA care a
afirmat "Noi suntem DNA", Ghișe trage următoarea
concluzie: DNA este "stat în stat".
Intrat prin telefon în emisiunea 100 de minute, fostul
senator a venit cu noi precizării: „Potrivit legii Avocatului
Poporului, domnia sa ca instituție specializată este obligat
să o analizeze solicitarea pe care am depus-o și apoi în
funcție de aprecierea pe care o va formula, să sesizeze
sau nu CCR. Ceea ce merită precizat în plus, este că
odronanța 43 din 2002 a fost aprobată prin legea 503 din
iulie 2002, dar articolul la care facem referire nu a fost
modificat. Așadar, exact articolul care spune că DNA “este
independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu
parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu
celelalte autorităţi publice“, acest articol a rămas în lege
ca în ordonanță, adică neconstituțional. Și DIICOT-ul este
într-o situație similară”, a declarat Ioan Ghișe.

Traian Băsescu cere ARESTAREA
lui Kovesi, lui Coldea şi a lui Maior
Fostul preşedintele Traian Băsescu reacţionează la
dezvălurile făcute de Dan Andronic şi cere public arestarea
şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, a fostului şef operativ
al SRI, Florian Coldea, şi a fostului director SRI, George
Maior. Reacţia lui Băsescu vine după ce proprietarul EVZ
a scris că, în noaptea alegerilor prezidenţiale din 2009,
cei doi oficiali şi alte persoane cu funcţii importante s-au
întâlnit acasă la Gabriel Oprea şi au sărbătorit că "au
câştigat alegerile pentru Băsescu".
"Nici nu mi-a trecut prin cap de ce aceste personaje o să
umble în miezul nopții să umble la voturi. Eu în seara asta
vreau să aflu cine a câștigat alegerile în 2009. Păi eu zic
să-i arestăm. Dacă au falsificat alegeri, trebuie o anchetă
a Parchetului General", a afirmat Traian Băsescu la B1 TV.
Andronic mai scrie pe evz.ro că Laura Codruţa Kovesi
vorbea la telefon cu "domnul preşedinte". "Am aflat că
vorbeau cu preşedintele. Nu ştiu dacă cu preşedintele
PDL sau PSD. Eu vă dau în scris că nu am vorbit cu
doamna Kovesi", a mai declarat Băsescu.
Întrebat dacă şefii din servicii şi din parchete "lucrau pe la
spate" pentru el, Băsescu a răspuns: "Lucrau pentru ei.
Nu ştiu cât au lucrat pentru mine, dar pentru ei sigur au
lucrat."

DEZVĂLUIRI BOMBĂ 
Kovesi, Coldea, Maior, Oprea au
condus operațiunea Băsescu II

Toată lumea își aduce aminte de alegerile prezidențiale
din 2009. Ne-am culcat cu un președinte și ne-am trezit
cu altul. Mircea Geoană câștigase alegerile în țară, dar
voturile din Diaspora l-au mai ținut pe Traian Băsescu
încă 5 ani în fotoliul de la Cotroceni. La mulți ani distanță
de atunci aflăm că de fapt OPERAȚIUNEA a fost făcută
sub stricta supraveghere a unei Celule de criză din care
făceau parte șefii SRI (George Maior și Florian Coldea),
Laura Codruța Kovesi, pe atunci procuror general al
României și Gabriel Oprea, fost ministru de interne și
președinte UNPR la acea dată.
Toate detaliile sunt făcute publice de jurnalistul Dan
Andronic în calitatea lui de fost consultant politic al
campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu din 2009. El
relatează în cotidianul pe care îl deține (Evenimentul Zilei)
cum a arătat acea noapte și insistă pe faptul că acea
”Celulă de criză” sau ”La această masă stă tot statul” era
și a mai fost mult timp după aceea activă în ce privește
implicarea în viața politică internă. El susține că a dezvăluit
episodul pentru că ”în 2009 am văzut cu ochii mei cum
cei mai puternici funcționari ai Statului s-au implicat într-o
activitate politică la cel mai înalt nivel, m-a făcut să înțeleg
în 2017 faptul că descrierea momentelor din episoadele
de până acum ale operațiunii „Noi suntem Statul!” sunt
reale și asemănătoare. Mai mult, ele descriu un mecanism
al puterii pe care nici măcar politicienii nu-l intuiesc în
adevărata lui dimensiune.”

Cozmin Gușă dezvăluie cum au
fost fraudate alegerile în

favoarea lui Băsescu în 2009
Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit în emisiunea
Jocuri de Putere despre cum au fost fraudate alegerile
prezidențiale din 2009, în care au luptat Mircea Geoană și
Traian Băsescu, care a și câștigat bătălia electorală de
atunci. ”Informațiile jurnalistice sunt, de mute ori, corecte,
dar și greșite de alte ori. Dacă vă uitați la fața lui Victor
Ponta, care stătea să leșine în spatele lui Mircea Geoană,
pentru că omul avea altă înțelegere și alte obligații… Aia
a fost o seară care pe mine m-a marcat. Eram la fereastra
fostului meu birou. Am acceptat să fiu strategul campaniei
lui Geoană din două motive: unu – pentru România, și al
doilea motiv a fost să spăl cumva păcatele din campania
din 2004. Și atunci l-am bătut pe Dan Andronic și pe
evrei, ei erau cu Năstase. Alegerile au ieșit, totuși, altfel.
Articolul lui Dan Andronic este important pentru că aduce
mărturie implicarea statului în alegeri. Cel mai important
rol l-a avut statul. Statul, prin reprezentanții săi, a avut
grijă să îi asigure diverse lucruri, care i-au dat posibilitatea
lui Traian Băsescu să obțină un al doilea mandat. Nu este
vorba despre SRI”, a declarat Cozmin Gușă, care adaugă
că ”Traian Băsescu nu a condus România, a siluit România”.
Încă un element a fost jocul lui Mircea Geoană. A fost o
victimă editorială a lui Cătălin Tolontan. Geoană a dorit să
nu fie convingător în final. Astea sunt lucrurile care l-au
dus de la 11% în ianuarie, la scorurile de la sfârșitul
anului. Vizita la Vântu este o vizită pe care nu i-a cerut-o
Vântu”, a spus Cozmin Gușă în intervenția sa telefonică.
Gozmin Gușă a explicat cum au fost fraudate alegerile în
favoarea lui Traian Băsescu și câte cazuri de fraudă s-au
descoperit.
”Al cincilea element a fost intimidarea justiției prin arestarea
de pe stradă a celebrului Cătălin Voicu. A fost un element
pe care Dan Andronic promite că-l va dezvolta în perioada
următoare. Ce nu s-a dezvoltat niciodată este legat de
procesele verbale false, printre care și ale lui Dan Șova.
Mircea Geoană, să zicem că avea 1000 de voturi, și
Băsescu 600. Scorul acesta se inversa. Și se nota așa.
Noi am găsit câteva zeci astfel de cazuri.
Geoană a câștigat România cu 70% din voturi. Acolo s-a
câștigat cu toată greșeala lui Geoană, cu totul… alegerile
s-au câștigat.
Elementul nr. 6. SUA nu a militat pentru partenerul lor
strategic. Geoană nu era foarte simpatic pentru Casa
Albă. Am discutat fraudarea alegerilor cu consilierul pe
Europa și Asia cu consilierul președintelui SUA de atunci”,
a subliniat Gușă.

Mircea Băsescu, dezvăluiri 
incendiare din pușcărie

Fratele fostului președinte, Tra-
ian Băsescu face dezvăluiri in-
cendiare din spatele gratiilor.
Mircea Băsescu a vorbit, în
premieră, despre relația cu
Bercea Mondial și despre con-
damnare. Mircea Băsescu a
dezvăluit la România TV cum
a intrat în legătură cu familia
Bercea şi cum a încercat să-l
ajute pe acesta. Fratele fostului
preşedinte subliniază că nu a

furat bani de la stat şi nu a luat bani de la familia Bercea.

Universitatea lui Soros,
susținere neașteptată

Proteste de amploare au loc în Ungaria. Zeci de mii de
oameni ies în stradă ca să protejeze Universitatea lui
George Soros. În Ungaria sunt înăsprite drepturile
universităților străine, ceea ce duce la închiderea Universității
Central Europene (CEU) din Budapesta, fondată de mil-
iardarul și filantropul George Soros. 

Preşedintele ungar Janos Ader a promulgat luni legea
care fixează noi condiţii pentru universităţile cu finanţare
externă. 
În România, în timp ce Victor Ponta se gândea să inițieze
un proiect legislativ asemănător, primarii se bat să-l atragă
pe George Soros cu universitatea lui la ei în oraș: 
Victor Ponta, deputat PSD: ”Să nu săriţi imediat indignaţi
- opinia mea este că iniţiativa legislativă a vecinilor noştri
e foarte bună şi corectă! (...) Săptămâna viitoare vreau să
lucrez la proiect şi să îl depun”. 
Ilie Bolojan, primar Oradea: ”În condiţiile în care Ungaria
şi-a modificat legislaţia privind funcţionarea instituţiilor de
învăţământ acreditate şi în alte ţări, ceea ce va face ca
Universitatea Central Europeană (CEU) să nu mai poată
funcţiona la Budapesta, cred că ar fi o idee bună să
facem o ofertă acestei universităţi de prestigiu pentru a
funcţiona în viitor la Oradea. Am câştiga un centru de
excelenţă cu deschidere internaţională pentru oraşul nostru
şi am dovedi încă o dată vocaţia central-europeană a
oraşului Oradea”. 
Gheorghe Falcă, primar Arad: ”Constatând îngrădirile care
au loc astăzi în Ungaria faţă de Universitatea Central-
Europeană, urmare ultimelor hotărâri ale Parlamentului
de la Budapesta privind acreditatea universităţilor, am
decis să transmitem o scrisoare de solidaritate şi o ofertă
de relocare în Arad. Oraşul nostru face parte din aceeaşi
cultură central-europeană, credem în aceleaşi valori care
au făcut ca această universitate să aibă motivaţia de a
educa generaţii întregi. Mulţi români, chiar şi arădeni, au
studiat aici, de aceea am convenit să trimitem această
ofertă din partea unui oraş cu acces foarte bun, având
autostradă, cale ferată pan-europeană şi aeroport
internaţional”. 
În Budapesta, 45.000 de oameni au ieșit în stradă duminică
seară. 
DCNews a realizat un sondaj cu privire la acest subiect. 
Potrivit rezultatului sondajului, 28.062 de români, 37,12%
dintre cei care au răspuns, susțin ca modelul aplicat în
Ungaria să fie aplicat și-n România. 
47.524 de români, 62,87% dintre respondenți, nu susține
ideea că universitățile străine ar trebui închise în România
pe modelul Ungariei.
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La Paşti
- George Coşbuc

Prin pomi e ciripit si cant,
Vazduhu-i plin de-un rosu soare
Si salciile-n alba floare-
E pace-n cer si pe pamant.
Rasuflul cald al primaverii
Adus-a zilele-nvierii.
Si cat e de frumos in sat!
Crestinii vin tacuti in vale
Si doi de se-ntalnesc in cale
Isi zic: Hristos a inviat!
Si rade-atata sarbatoare
Din chipul lor cel ars de soare.
Pe deal se suie-ncetisor
Nevaste tinere si fete,
Batrani cu iarna vietii-n plete;
Si-ncet, in urma tuturor,
Vezi sovaind cate-o batrana
Cu micul ei nepot de mana.

De Paşti
- Tudor Arghezi

La toate lucarnele si balcoanele
Au scos din cer ingerii icoanele
Si-au aprins pe scari
Candele si lumanari.
Orasele de sus, in sarbatoare,
Au intins velnite si covoare,
Si ard in potire
Mireasma subtire.
Si din toate ferestrele odata,
Mii si sute de mii,
Heruvimii fac cu mana

Imn al învierii 
- Valeriu Gafencu

Va cheama Domnul slavei la lumina,
Va cheama mucenicii-n vesnicii,
Fortificati biserica crestina
Cu pietre vii zidite-n temelii.

Sa creasca-n inimile voastre
Un om nascut din nou armonios,
Pe sufletele voastre sa se-mplante
Pecetea Domnului Iisus Hristos.

Un clopot tainic miezul noptii bate
Si Iisus coboara pe pamant;
Din piepturile noastre-nsangerate
Rasuna Imnul Invierii sfant.

Veniti crestini, luati lumina
Cu sufletul smerit, purificat;
Veniti flamanzi, gustati din cina,
E nunta Fiului de Imparat.

Christos a înviat 
- Alexandru Vlahuţă

Si-au tremurat stapanii lumii
La glasul blandului profet
Si-un dusman au vazut in fiul
Dulgherului din Nazareth!
El n-a venit sa razvrateasca
Nu vrea pieirea nimanui;
Descult, pe jos, colinda lumea
Si multi hulesc in urma lui.
Si multi cu pietre il alunga
Si rad de el ca de-un smintit:
Iisus zambste tuturora-
Atotputernic si smerit!
El orbilor le da lumina,
Si mutilor le da cuvant,
Pe cei infirmi ii intareste,
Pe morti ii scoala din mormant.
Si tuturor de o potriva.
Imparte darul lui ceresc-
Si celor care cred intr-insul,
Si celor ce-l batjocoresc.
Urasca-l cei fara de lege.

Cei pasa lui de ura lor?
El a venit s-aduca pacea
Si infratirea tuturor.
Din toata lumea asupritii
In jurul lui s-au gramadit
Si-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amutit:
"Fiti blanzi cu cei ce va insulta,
Iertati pe cei ce va lovesc,
Iubiti pe cei ce-n contra voastra
Cu vrajmasie se pornesc".
Cat bine, cata fericire,
Si cata dragoste-ai adus!
Si oamenii drept rasplatire
Pe cruce-ntre talhari te-au pus.
Au ras si te-au scuipat in fata
Din spini cununa ti-au facut,
Si in desarta lor trufie
Stapani desupra-ti s-au crezut.
Aduceti piatra cea mai mare
Mormantul sa-i acoperiti
Chemati sutasii cei mai ageri,
Si straji de noapte randuiti.
S-au veselit necredinciosii
C-au pus luminii stavilar,
Dar ea s-a intarit in focul
Durerilor de la Calvar,
Si valurile-i neoprite
Peste pamant se impanzesc,
Ducand dreptate si iubire
Si pace-n neamul omenesc.
Voi toti, ce-ati plans in intuneric
Si nimeni nu v-a mangaiat,
Din lunga voastra-nghenunchere
Sculati. Christos a Inviat!

Pe cruce 
- Vasile Voiculescu

Iisus murea pe cruce. Sub arsita
grozava

Palea curata-i frunte ce-o
sangerase spinii

Pe stancile Golgotei tot cerul
Palestinii

Parea ca varsa lava.
Si chiar in clipa mortii hulira

carturarii
Cu fierea otelita il adapau strajerii.
Radea cu hohot gloata cu

spasmele durerii
Si-l ocarau talharii.
Zdrobita, la picioare-i zacea

plangand Maria
Si-adanc zbucnea blestemul din

inima-i de mama
Alaturi Magdalena, in lunga ei

marama,
Tipa vazand urgia.

Departe ucenicii priveau fara
putere.

N-aveau decat sa fuga in lumea
cea pribeaga

Cu el se naruise nadejdea lor
intreaga

Si fara mangaiere.

Tarziu, porni multimea in palcuri
spre cetate

Pe drumurile-nguste cu lespezi
pardosite

Trecura fariseii cu fetele smerite
Si barbile-argintate.

Maslini fara de frunze dormeau
mocnind pe coaste

In vale, ca-ntr-o pacla, dormea
Ierusalimul,

Pe cruce somnul mortii dormea
de-acum sublimul

Iisus, vegheat de oaste.

Pastile
- M. Popescu

S-aude-al clopotelor cant
Prin firea, care se renaste
Si falnic iese din mormant,
Cu biruinta Domnul Sfant,
Ai azi e Paste.

Si dupa slujba ies la rand
Batrani, cu spatele-aplecat,
Barbati cu chipul luminat,
Si-n urma ies copii cantand:
"Hristos a inviat!".

In jur pe margini, stau cei mari,
Privind la falnicii feciori,
Din mandrul sir al falnicei hori;
Si-n mijloc canta lautarii,
Din cobze si viori.

Sunt veseli toti si bucurosi,
Si toti cu suflet-naltat;
Oriunde se-ntalnesc in sat,
Isi zic cum zis-au mosi stramosi:

"Hristos a inviat!"



12 aprilie, 2017 l l 5Romanian Journal • New York

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* ATAC ARMAT în Statele Unite: Doi morţi, inclusiv
agresorul, şi doi răniţi după ce un individ a deschis
focul într-o şcoală generală din California.

* Marele președinte american Ronald Reagen va
avea o statuie în București. Toată admirația pentru
această inițiativă. Prin politica sa inteligentă și
curajoasă, fostul președinte Ronald Reagen a sal-
vat de la dezastrul comunist milioane de oameni,
schimbând lumea.

* După mulți ani, DNA-ul are spre final cercetarea
penală în Dosarul Microsoft.

* Fostul ministru al Comunicațiilor, S. Florică,
împreună cu alți escroci de clasă, suspuși în sis-
temul administrativ -politic al României, au primit de
la Microsoft mită de peste 120 milioane de euro
pentru a accepta un contract foarte păgubos pentru
statul român.

* La Spitalul ”Baltazar Arsenie”, un pacient cu prob-
leme psihice a junghiat o asistentă medicală și un
alt pacient.

* Un tren de marfă privat, cu 16 vagoane, între
Petroșani și Simeria, circulând cu frânele defecte,
a deraiat căzând cu  toate vagoanele într-o râpă de
10 metri adâncime. Cei doi mecanici au decedat.

* Din luna martie a.c., a fost lansat un nou canal de
televiziune, Cinemaraton, care tansmite numai filme
românești. (CNA a acordat licență cablistului DCS
pentru acest canal TV).

* Atacul chimic din provincia Idib din Siria s-a soldat
cu peste 100 de morți, din care 20 sunt copii și alți
400 sunt răniți. Rusia continuă să sprijine regimul
de la Damasc. Președintele SUA, Donald Trump, a
declarat: ”Acțiunile regimului Assad nu mai pot fi tol-
erate”.

* România și Bulgaria interzic unor avioane rusești
oferite Serbiei să survoleze spațiul lor aerian. Se
crede că aceste zboruri sunt ”o confruntare NATO
–Rusia”.

*  Donald Trump l-a dat afară din Consiliul Național
de Securitate pe strategul său șef, Stephen Ban-
non.

* Un medic de la Spitalul ”Marie Curie” a fost bătut de
tatăl unui copil, tată nemulțumit de diagnosticul de
laringită dat fiului. Tatăl se apără spunând că
băiatului ”îi curgea sânge din ochi”.

* Un bărbat din Rusia fusese acuzat pe nedrept că a
comis atacul terorist de la metroul din St. Peters-
bourg. Omul imploră pe toată lumea: ”Vă rog, vă
rog, lăsați-mă să trăiesc în pace!”

* Chinezii vor să elibereze Beijiingul de suprapopulare
și suprapoluare și, de aceea, au decis să con stru -
ias că un mega-oraș de 3 ori mai mare decât New
Yorkul.

* Procurorii susțin că eleva de 15 ani din Sibiu care a
murit după ce a căzut de pe acoperișul unui bloc
turn, s-a sinucis jucând ”Balena Albastră”, joc per-
iculos pentru psihicul celor tineri și ușor influențabili.

* Liviu Dragnea și-a exprimat dezacordul referitor la
angajarea de rude la cabinetul demnitarilor, căci,
zice el, ”cu ele [cu rudele] te întâlnești acasă, de
sărbători”.

* În condițiile în care Donald Trump impune condiții
draconice pentru străinii care intră în SUA, nu se
știe care mai sunt șansele românilor da a călători
fără viză în Statele Unite.

* Un canadian (33 ani) se autopedepsește zilnic cu
diferite instrumente de tortură pe care le are în casă
și pe care le-a colecționat de-a lungul anilor.

* La Organizația Națiunilor Unite au avut loc negocieri
pentru o lume fără arme nucleare. SUA, Franța și
Marea Britanie s-au opus din cauza amenințărilor
tot mai insistente ale Coreei de Nord.

* O femeie din SUA a fost condamnată la 10 ani de
închisoare pentru că făcea implanturi fesiere
ucigașe, injectând clientele cu materiale toxice: ci-
ment, ulei mineral, lipici, etc. Una dintre cliente a
decedat.

* Un bărbat din județul Brăila , bătut de polițiști, și-a
găsit dreptatea abia după 4 ani. Agenții au încercat
să-i însceneze un dosar de ultraj, dar adevărul a
fost dezvăluit.

* Celebra Trupă Phoenix sărbătorește 55 de ani de la
înființare prin mai multe concerte, începând cu cel
de la Arenele Romane din Capitală.

* Toată lumea se întreabă care este sensul mărimii
colosale a Catedralei Mântuirii Neamului. Numai al-
tarul e mai întins decât un teren de tenis. În loc să
ne unească, se pare că această imensă clădire ne
dezbină.

* Un grup de 9 femei din județul Prahova au întocmit
acte false pentru a primi indemnizații de creștere a
copilului, copil pe care nu-l avea niciuna.

* O tânără din Marea Britanie a fost închisă, la 16 ani,
într-o camera cu gratii de către tatăl ei, în Arabia
Saudită. După 4 ani, fata a reușit să scape și să
plece în Anglia, l-a dat în judecată pe tatăl ei, dar
apoi și-a retras plângerea.

* La un concurs gastronomic, Travis Malouff, un
bărbat în vârstă de 42 de ani din Noua Zeelandă,
a murit după ce a încercat să mănânce, în 80 de
secunde, o uriașă gogoașă.

* Un tânăr britanic (15 ani) s-a spânzurat în grădină
deoarece tatăl lui îi confiscase telefonul mobil fără
de care, spunea tânărul, ”nu pot trăi”.

* În Sectorul 6 al Capitalei s-au dat numeroase
amenzi pentru ”covoarele de semințe” din parcuri.
Agenți speciali supraveghează oamenii și le cer să
nu arunce cojile de semințe pe jos.

* Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului rămâne sub
control judiciar, fiind acuzat de fraudă și mită.

* Transcedentalii din Thailanda stau, în rochii și cu
machiaj, stau la coadă în timpul recrutării în armată,
cerând să fie lăsați în pace pentru că le este tare
frică să fie soldați…

* Gheorghe Funar a declarat: ”Isus era blând, cu ochii
albaștri. Fiul Domnului era de-al nostru, el a vorbit
limba strămoșilor noștri”.

* Acum, în preajma Paștelui, carnea de miel bio de la
stână continuă să fie negociată. Un kilogram de an-
imal viu costă de la 20 de lei în sus.

* Banca Națională a României lansează o monedă de
argint la celebrarea a 100 de ani de la nașterea lui
Dinu Lipatti.

* Curtea Supremă a Italiei consideră prăjitul excesiv
al peștelui o infracțiune. Mirosurile tari din bucătărie
sunt considerate ”molestări olfactive”.

* Poșta Română este acuzată de mulți oameni că
pierde scrisorile și coletele. Recent, un pachet a
făcut doar două zile din China în România, dar i-au
trebuit 22 de zile de la deposit la client.

* Un caz bizar, care sună a banc, dar nu e banc: un
român a făcut o cerere la primăria din Sinaia (jud.
Prahova) și a primit răspuns la cererea lui după 12
ani…

LA ORA DE UMOR
Nu te îngrijora în legătură cu bătrânețea: nu ține o
veșnicie. (cugetare niponă)

***
Îmbătrânirea nu e pe placul meu, dar e singura
metodă de a trăi mult (Sainte-Beuve)

***
Un cățeluș mergea grăbit prin deșert și repeta la
nesfârșit: ”Dacă nu găsesc un pom, n-am încotro și
fac pe mine!”

VORBE ÎNȚELEPTE
Un prieten găsești foarte greu, dar dușmani poți găsi
la tot pasul. (Alexandru Radu)

***
Atâta timp cât mai putem zâmbi, viața nu este
pierdută. (Rabindranath Tagore)

***
Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce îți dorești, ci
să dorești ceea ce ai. (Victor Hugo)
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ACTUALITATE

Clopotul lui Daniel
A ieșit destul de multă vâlvă împotriva clopotului de
jumătate de milion de euro comandat pentru Catedrala
Mântuirii Neamului și marcat cu imaginea actualului
patriarh în basorelief. Unele nemulțumiri sunt justificate,
altele nu.

Isus nu era un hipiot
Dumnezeul iudeo-creștin nu este un dumnezeu
modest. Oamenii sunt chemați a fi modești în față
Lui, dar El însuși nu, deoarece este ... Dumnezeu.
Templul lui Solomon era loc de pelerinaj pentru
întregul popor la anumite sărbători deci nu era micuț.
Cum ar veni, Dumnezeu nu iubea pe atunci lemnul și
spațiile mici.
Când Isus a dat afară negustorii din templu, nu a
distrus templul înlocuindu-l cu o biserică mara mu re -
șea nă ci doar l-a curățat de o prezență nedorită.
În imaginea publică, Isus este descris uneori restrictiv,
ca umblând după săraci, curve și agenți fiscali, stând
de vorbă cu ei și mâncând împreună. Dar el nu lucra
în principal spre hrana săracilor ci spre mântuirea
lor.
În afară de mântuire, Isus a acceptat un anumit nivel
de slavă.
Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, S-
a apropiat de El o femeie, având un alabastru cu mir
de mare preţ, şi l-a turnat pe capul Lui, pe când
şedea la masă. Şi văzând ucenicii, s-au mâniat şi au
zis: De ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea
vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus,
cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceţi
supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea faţă de
Mine. Căci pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe
Mine nu Mă aveţi totdeauna.

Biserica nu este un ONG social
Mântuirea oamenilor și slava lui Dumnezeu. Acestea
sunt obiectivele teologice ale bisericii. Și nu dintr-o
prepusă adăugare a Bisericii, ci urmând inclusiv
precedentele biblice de mai sus. În secundar, Biserica
este implicată în acte de caritate.
Astfel, construirea unui clopot mare nu este doar un
moft al patriarhului ci o îndatorire spirituală de slavă
a lui Dumnezeu și un reminder discret către credincioși
privind măreția aceluiași Dumnezeu. Mai ales după
ce procesul de construire a Catedralei a prins formă,
dovedind că este fezabil.
Ca să fie și mai simplu, permiteți să forțez două tra-
duceri:
Pentru IT-iști și ingineri: Citiți și voi specificațiile.
Pentru economiști: Biserica nu este proprietatea
membrilor sau cotizanților ci are un acționar unic.
Triplu-unic chiar, dar să nu ne pierdem în aceste de-
talii.
Într-un sens nici măcar nu este vorba de o opțiune.
Dacă lucrezi la fabrica de biciclete și săracii au
nevoie de ouă, tu tot biciclete produci.
Dar de ce era nevoie de basorelieful cu patriarhul?
Nu știu. Slava lui Dumnezeu este una, memoria pa-
triarhului său cu totul altceva.
Sper ca măcar el să știe.

Probleme mari la Digi 24: 
Jurnaliștii au început SĂ PLECE

Probleme pentru unul dintre posturile de știri importante.
Mai mulți oameni-cheie ai celor de la Digi 24 au părăsit
această stație. Coordonatorul cameramanilor de teren de
la producție, dar și alți trei operatori, dintre care doi fiind
cei mai vechi angajați ai postului, au părăsit Digi 24,
anunță paginademedia.ro.

Și asta nu e tot. Mai mulți
reporteri au părăsit postul
de știri în ultima lună.
Cătălin Isopescu, coordo-
natorul cameramanilor de
teren de la departamentul
producție al Digi 24, și-a
dat demisia de la postul
de știri, după cinci ani la
postul TV. Alți trei operatori
pleacă. Printre ei, Andreas

Popa, unul dintre cei mai vechi angajați ai Digi 24. Andreas
Popa a venit la Digi 24 încă de la lansarea stației, după
opt ani de Pro TV.
În ultima lună, au decis să plece de la Digi 24 și câțiva re-
porteri. Laura Culița, reporter pe economic, s-a dus la Pro
TV. La fel Ștefana Todică, fost reporter pe social la Digi
24. Roxana Vântu a ieșit din televiziune, optând pentru
PR, mai spune sursa citată. Motivul acestor plecări ar fi
procedurile de lucru administrative impuse de managementul
stației în ultimele luni. Printre acestea: rapoarte de activitate,
sisteme de pontaj și stabilirea unor norme de lucru pe zi.

Cioloș-USR: Nicușor Dan, 
mișcare decisivă

Președintele USR, Nicușor Dan, a declarat că în opinia
sa fostul prim-ministru Dacian Cioloș s-ar putea înscrie
oricând în USR, el încadrându-se în criteriile prevăzute în
statutul partidului pentru a fi admis, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, în partid există dorința majoritară ca el
să devină membru al USR, dar trebuie ca Cioloș să își
dorească acest lucru.
'În momentul acesta, decizia se află la Dacian Cioloș. Ușa
partidului este deschisă atât pentru fostul premier, cum
este deschisă pentru orice persoană care dorește să se
înscrie în USR și îndeplinește criteriile pentru a fi admis',
a mai spus Nicușor Dan.
Pe de altă parte, liderul USR a precizat că dacă Dacian
Cioloș se va decide să se alăture USR nu înseamnă că i
se va oferi automat o funcție de conducere în partid.
'În USR, noi acționăm conform statutului. Iar conform
statutului orice membru al USR poate să candideze pentru
o funcție în partid. Nu se pune problema de a negocia
vreo funcție', a adăugat președintele USR.

BACALAUREAT 2017: 
Meditaţii gratuite la matematică

Aproape 60 de elevi care urmează să susţină examenul
de bacalaureat vin în fiecare sâmbătă la Facultatea de
Construcţii de Maşini şi Management Industrial (CMMI)
de la Universitatea Tehnică 'Gheorghe Asachi' din Iaşi
(TUIASI) pentru a face pregătire la matematică.
Cătălin Dumitraş, decanul Facultăţii de Construcţii de
Maşini şi Management Industrial, a declarat că programul
este gratuit, fiind susţinut în mod voluntar de una dintre
cadrele didactice, lectorul Mihai Ispas. 
'La prima întâlnire, care a avut loc în urmă cu o lună, au
participat aproximativ 25 de elevi din Iaşi, Hârlău, Târgu
Frumos sau Podu Iloaiei. Azi au participat 57. 

Când am organizat acest curs gratuit ne-am gândit la
elevii care nu au posibilităţi materiale să poată face
meditaţii. Am cerut ajutor de la Inspectoratul Şcolar
Judeţean să anunţe la toate liceele din judeţ şi mai ales în
zonele mai puţin favorizate şi ne-am bucurat de sprijinul
lor', a declarat Cătălin Dumitraş, decanul CMMI.
Cursurile se desfăşoară în fiecare sâmbătă, de la ora
9.00, în amfiteatrul TCM 2 al facultăţii. La acestea sunt
aşteptaţi elevii din judeţ, dar şi din judeţele Moldovei, care
îşi doresc să se pregătească pentru bacalaureat însă nu
îşi pot permite să plătească ore de meditaţii. În cadrul în-
tâlnirilor, elevii pot rezolva modele de probleme asemănătoare
celor de la bacalaureat, dar şi modele de teste pentru ad-
miterea la facultate, indiferent de alegerea pe care o vor
face. 

Mister elucidat: ce căuta autocarul
Barcelonei la Bucureşti

Misterul legat de prezența autocarului celor de la FC
Barcelona la București a fost elucidat. Mareka Lesicka,
proprietarul unei companii de turism, a spus cum a intrat
în posesia faimosului autocar.

”În august 2010, am citit despre posibilitatea de a cumpăra
autocarul Barcelonei. Am fost să-l văd în capitala Cataluniei,
dar condiţiile erau foarte stricte. În cazul în care erai
interesat, trebuia să semnezei imediat un contract. După
două săptămâni, în cele din urmă, am decis să-l luăm.
Noi am fost primii care au îndeplinit toate criteriile stabilite
de clubul Barcelona. Ulterior, am primit confirmarea că
autobuzul este al nostru. Barcelona l-a mai folosit apoi
vreo 3 luni.
În Slovacia l-am adus pe 10 decembrie, l-am luat direct
după meciul cu Rubin Kazan, din Liga Campionilor”,
povesteşte Mareka Lesicka, proprietarul companiei pentru
kosice.korzar.sme.sk.
Acum, din câte se pare, firma respectivă închiriază autocarul
pentru fani, care vizitează Europa cu acelaşi vehicul care îi
transporta în trecut pe Messi sau Ronaldinho.
Autocarul Barcelonei, în Piața Victoriei din București. Unul
dintre cititorii digisport.ro a surprins momentul în care prin
fața sediului Guvernului din București a trecut autocarul
inscripționat cu însemnele Barcelonei.
Gabriel Ene, unul dintre cititorii site-ului digisport.ro a
observat astăzi, în jurul prânzului, autocarul Barcelonei în
trafic, lângă sediul Guvernului. Este modelul pe care
echipa catalană îl folosea în 2008. În 2014, catalanii și-au
achizițonat un alt autocar și foarte probabil cel văzut în
București este folosit de una dintre echipele de juniori ale
clubului de pe Camp Nou. 
Contactați de digisport.ro, reprezentanții FRF au precizat
că nu există nicio acțiune oficială la care să participe în
perioada următoare la București o formație a clubului
catalan. Deocamdată prezența autocarului Barcelonei
rămâne o enigmă.
Cea mai recentă vizită a Barcelonei la București a avut
loc în vara lui 2012, când Messi și compania au jucat pe
Arena Națională o partidă amicală în compania celor de
la Dinamo. Catalanii s-au impus atunci cu 2-0, grație
reușitelor semnate de Messi și Affellay.
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„Acum 30 de ani nu-mi era, dar
acum îmi e rușine că sunt român”
La Sala Dalles din Capitală, a avut loc un eveniment
dedicat luptei anticomuniste în România. Mai exact, a fost
jucată o piesă de teatru – Mislea, Camera 4. Femei în în-
chisorile comuniste – care a vrut să ilustreze o fărâmă din
cât au pătimit reprezentantele sexului frumos în sistemul
penitenciar din România comunistă.

La finalul evenimentului, sub-
secretarul de stat Octav Bjoza,
fost luptător anticomunist și
președinte al Asociației Foștilor
Deținuți Politici din România
(AFDPR), a făcut o declarație
controversată: „În urmă cu 30
de ani nu-mi era rușine să
spun că sunt român, dar
acum îmi e”.
Un preot din mulțime i-a atras
atenția la plecare fostului luptător
anticomunist. Contactat de
Bugetul.ro, Octav Bjoz a explicat
că „unii nu au înțeles nuanța la
care s-a referit”

„N-au înțeles unii nuanța. Altora trebuie să le fie rușine cu
noi, pentru că nu ne merită. Dar apropo de treaba asta,
dumneavoastră, tânăr fiind, vă mândriți cu faptul că în
România cei mai mulți trăiesc sub limita sărăciei?
Această declarație trebuie nuanțată. Eu nu m-am schimbat
pe parcursul vieții nicicum și nici nu am de gând. Nu am
culoare politică. Nu am mamă, nu am tată, am fost făcut
de o mătușă, așa că să le fie clar tuturor: Țara aceasta a
fost dusă de râpă. 
Este trist, este foarte trist. Nu numai Munții Patriei au fost
cheliți. Țara este golită de tinerețe și inteligență. Chiar nu
realizăm că am rămas o țară de bătrâni și bolnavi? Iar noi
ne mâncăm între noi. Ultimele energii ni le irosim și nu
sesizăm că România e înconjurată de o haită de lupi
flămânzi care ar vrea să nu se împlinească centenarul. Nu
vă dă de gândit treaba asta?”, ne-a declarat Octav Bjoza.

„Ne ducem prin Occident să ne umilim”
Preotul prezent la eveniment i-a transmis domnului Bjoza
că ar trebui să se mândrească de faptul că s-a născut
român, fiindcă e un dar Dumnezeiesc. Când i-am amintit
aceasta președintelui AFDPR dânsul a spus:
„Nu, domnule! Mă mândresc cu ce am făcut atunci și se
vede treaba că nu am făcut destul, că n-am putut, pentru
că erau trupele Armatei Roșii în țară, când noi am luat at-
itudine în urmă cu 60-70 de ani, când pădurile patriei erau
divizii de tancuri și de infanterie ale Armatei Roșii
eliberatoare. Care după ce ne-au eliberat, 14 ani au uitat
să plece acasă. La plecare, însă, n-au uitat să ia o halcă
din trupul Patriei. Nicidecum nu pot accepta varianta
preotului, că a fi român este un privilegiu. Nu, pentru că
nu facem destul. Părăsim țara cu atâta ușurință. Ne
ducem să le adunăm căpșunile, să le spălăm picioarele,
să le tăiem lemnele, prin Occidentul Europei, să ne umilim.
În urmă cu 60-70 de ani erau patru, cinci noțiuni: cea de
neam, de patrie, de tricolor și de credință strămoșească.
Noi n-am reușit să împiedicăm instaurarea comunismului
atunci și am demonstrat cu certitudine lumii întregi că în
această țară nu toți am fost niște lași și niște lingăi ai
Partidului Comunist și când a fost vorba de salvarea
acestui neam nici chiar jertfa supremă nu ni s-a părut
prea mult. Asta trebuie să rețină tinerii de azi, nu să-și
părăsească țara cu atâta ușurință.
Ce a făcut Biserica Ortodoxă pentru acest popor? Îl întreb
eu pe preotul de aseară, că n-au făcut mai nimic și au
lăsat de au proliferat, în ultimii 27 de ani, tot felul de secte
și de alte culte ce n-au avut nicio treabă cu neamul
nostru, al românilor. Nu s-au implicat cât ar fi trebuit”, ne-
a mai declarat subsecratarul de stat.
„Cine nu mă cunoaște nu sesizează finețea abruptă a
aluziilor!”, a completat Octav Bjoza.
De asemenea, domnul Octav Bjoza ne-a dezvăluit că
spectacolul de la Sala Dalles a fost organizat din fonduri
proprii și că a plătit 1.250 de lei pentru închirierea sălii, pe
o perioadă de trei ore: „Sala am plătit-o eu din salariul de
subsecretar de stat”.

Cine este Octav Bjoza?
Potrivit site-ului Asociației Foștilor Deținuți Politici din
România, Octav Bjoza s-a născut la 11 august 1938, în
municipiul Iaşi, fiul lui Ioan şi al Georgetei, de naţionalitate
română şi religie ortodoxă. Din anii 1941-42 se stabileşte
cu familia în zona Braşov, tatăl fiind CFR-ist.
Este absolvent al Colegiului Naţional „Andrei Şaguna” din
Braşov (1956). Între anii 1957-58 îl găsim student al
Facultăţii de Geografie-Geologie din cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
La finele anului I, după ultimul examen, pe 25 iunie 1958,
a fost exmatriculat şi arestat de Securitatea din Iaşi. Între
anii 1956-1958 a făcut parte împreună cu alţi 14 elevi,
studenţi şi muncitori din organizaţia anticomunistă „Garda
Tineretului Român” din Braşov, care avea drept scop
„înlăturarea regimului democrat popular din ţara noastră
pe calea violenţei”.
La Iaşi este anchetat de cpt. David Isidor si de către lt.
maj. Gaşparovici Eugen, apoi foarte scurt la Securitatea
URANUS din Bucureşti de către cpt. GheorgheEnoiu şi în
final la Securitatea din Braşov de către lt. maj. Traian
Urzică şi mr. Stelian Alexandrescu.
A fost judecat de către Tribunalul Militar Braşov la data de
10 octombrie 1958 şi condamnat la 15 ani muncă silnică,
10 ani degradare civică şi confiscarea totală a averii, prin
sentinţa nr. 672/10.10.1958 pentru delictul crimă de uneltire
împotriva ordinii sociale. Preşedintele completului de
judecată a fost faimosul maior de justiţie Dragoş Cojocaru,
cel care a trimis la moarte loturile de luptători anticomunişti
ale maiorului Nicolae Dabija, Ion Gavrilă Ogoranu şi altele.
Pedepsele fiind exagerat de mari, în comparaţie cu faptele
comise, la 09 februarie 1962, prin decizia nr. 34 a
Tribunalului Suprem al Republicii Populare Române (RPR)
– Colegiul Militar, admite recursul declarat de Procurorul
General al RPR, casează sentinţa de mai sus şi îl
condamnă la 4 ani temniţă grea. A trecut prin închisorile:
Codlea, Gherla, Galaţi, Brăila, Văcăreşti şi Jilava, prin
lagărele de muncă din Balta Brăilei de la Strâmba,
Stoieneşti şi Salcia, precum şi cele din Delta Dunării ca
Bacul „4” şi Periprava – Secţia Grindu de unde a fost
eliberat la 23 iunie 1962.

Daniela Travel
Tarife surprinzător de ieftine

Bilete de avion, croaziere, 
pachet de vacanță oriunde doriți.

Verificați și cumpărați.  Tel. (818) 726-5151,  (818) 403-6515
e-mail: danielaionescu@gmail.com
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O diversiune
Ion Cristoiu

Pretextul atacului lansat nu fără
o tentă sen za țio nalistă de către
America îl constituie acuzația
că Armata siriană a folosit arma
chimică într-o operațiune în care
au murit mulți civili.
Îmi exprimam îndoiala că Assad
ar fi fost atît de nebun încît să
folosească arma chimică în
războiul cu ISIS, fie și pentru că
efectele militare ale unei astfel
de folosiri nu merită scandalul
internațional pe care-l provoacă
apelul la armele chimice.

Presa a neglijat punctul de vedere al Siriei, prezentîndu-l doar pe cel al
lui Donald Trump.
Pentru istoricul clipei, dar și pentru Istoric e important de știut și
punctul de vedere al celeilalte părți.
Pentru a înțelege ce s-a întâmplat trebuie să plecăm de la două prem-
ise:
În primul rând, oricât de dictator ar fi, Bashar al-Assad nu-și putea
permite să lanseze un atac chimic asupra unor civili, mai ales că din
punct de vedere militar este o acțiune lipsită de efi ciență, dacă este să
ne gândim la semnalul dat pe plan extern.
În al doilea rând, această operațiune nu a fost confirmată de surse in-
dependente și, sigur, s-a făcut mare caz de ea în presa occidentală.
Rusia și Siria au negat existența acestui atac.
Astfel, dacă plecăm de la aceste două premise, ajungem la realitatea
din SUA, unde Trump are foarte mari probleme în Congres și în opinia
publică în legătură cu finanțarea campaniei electorale de către Rusia
și relația sa cu Putin. Deci, eu presupun o diversiune pusă la cale de
americani, poate chiar în înțelegere cu serviciile secrete rusești.
Paguba produsă lui Bashar al-Assad e minimă (cîteva avioane aflate
la reparat, 5 militari sirieni uciși) prin raportare la pierderile lui Assad în
războiul civil de pînă acum.
Dacă ne gîndim la numărul uriaș de rachete lansate asupra bazei
militare – 50 -, la tărăboiul creat de Donald Trump după Operațiune, la
descumpănirea presei care și-a făcut din președinte o țintă, vom dibui
ca notă principală o lovitură mediatică în genul celor care i-au adus lui
Trump victoria în alegerile prezidențiale.
Ca să nu mai spun că tot spectacolul rachetelor lansate de pe mare,
focul ca de artificii creat de lovitură mă trimit cu gîndul la filme gen In-
dependence Day și mai nou Indepedence Day: Resurgence în care
America salvează Planeta de la pieire grație unui președinte care-și
iubește fiica, deși cu nevastă-sa e – vorba francezului – en froid.
E vorba de o diversiune care a rezolvat dintr-un foc mai multe probleme
ale lui Donald Trump :

Pentru ca Trump să scape de această imagine din opinia publică
americană de «om-prieten cu Putin»;
Să se poată ajunge la acorduri cu Moscova, în cadrul vizitei secretarului
de stat care se anunță;
Să dea un semnal Chinei că trebuie să intervină în Coreea de Nord
pentru ca aceasta să înceteze provocările nucleare.
Nu în ultimul rând, Trump vrea să creeze impresia că poate face și el
ceva, pentru că, repet, are mari probleme pe plan intern.
Atacul este clar o înțelegere cu Putin. Rusia nu ar avea de ce să
riposteze. Marea problemă o reprezintă ISIS-ul, or cel care a fost
bombardat a fost dușmanul lui ISIS. Din punctul acesta de vedere, la
următorul atentat, de undeva dintr-o capitală occi den tală, lumea va uita
folosirea armelor chimice și-și va aminti de ISIS. Reacția brutală a lui
Trump, totuși (este o pre mie ră ca așa, peste noapte, să bombardezi un
stat suveran sub pre textul fals că el a lansat un atac chimic), îi servește
propagandei lui Putin pe ideea că nici SUA nu reprezintă un prieten al
poporului rus.
Eu am fost unul dintre susținătorii lui Trump din România, dar tot ce a
făcut el arată că are niște probleme în legătură cu prudența. Totuși,
este președintele unei țări care este posesoare de arme nucleare. Așa
cum azi-noapte a ordonat hodoronc-tronc un atac (repet: fără aprobarea
Consiliului de Securitate), poate ca mâine să lanseze un atac împotriva
Chinei sau împotriva Coreei de Nord. Din punctul acesta de vedere,
chiar ar trebui să fim neliniștiți, inclusiv noi, ca țară. Cine știe ce se
trezește într-o noapte și spune: România nu ne mai interesează ca
partener strategic.
România nu-și poate permite să nu fie de acord cu această acțiune.
Dar acest act ar trebui să provoace neliniște la București, deoarece
arată un om imprevizibil. Repet: e greu să ordoni o asemenea acțiune,
fără a te gândi la reacții internaționale, la reacția Rusiei, a Chinei.
Acest lucru confirmă imaginea unui președinte apucat din când în
când de toane, de gesturi de tipul proprietate-firmă, dar nu proprietate-
țară, și care poate să fie și în cazul nostru, cine știe. Repet: imprevizibil
cum e, cine știe ce poate să facă față de România!
Potrivit unui Comunicat pe care mi l-a trimis de Ambasada Siriei la
București:
Republica Arabă Siriană acuză grupurile teroriste armate din Siria de a
fi lansat un atac cu arma chimică în Khan Sheikhun
O sursă din cadrul Ministerului de Externe și al Expatriaților, a declarat
următoarele:
Corul grupurilor teroriste armate care activează în zona Khan Sheikhun,
împreună cu diverși actori regionali și occidentali manipulatori și mass-
media care le aparțin, au publicat știri despre atacul cu gaze otrăvitoare
care a avut loc în acest oraș din provincia Idlib. Așa cum și-au făcut un
obicei în ultimii ani, aceste state și entități au înaintat publicului acuzații
mincinoase despre forțele armate siriene.
Republica Arabă Siriană neagă vehement că a utilizat gaze otrăvitoare
în Khan Shaikhoun sau în orice alt oraș sau sat sirian. De asemenea,
subliniază faptul că armata Republicii Arabe Siriene nu deține nici un
fel de arme chimice, nu le-a utilizat în trecut, nici nu le va utiliza
vreodată și nici nu dorește să le dețină. 

S-a dovedit deja că armata arabă siriană nu a utilizat astfel de arme
nici în cele mai dificile lupte pe care le-a dus împotriva organizațiilor
teroriste înarmate.
Republica Arabă Siriană amintește și asigură că a pus în aplicare toate
angajamentele pe care și le-a asumat la Convenția privind interzicerea
armelor chimice, încă de la aderarea sa la Convenție, în 2013. Siria
dorește să clarifice pentru toată lumea faptul că organizațiile teroriste
înarmate și acoliții acestora organizează astfel de atacuri apoi fabrică
știri și manipulează opinia publică pentru a acuza ulteioror statul sirian.
Republica Arabă Siriană a înaintat de-a lungul ultimilor ani la Organizația
pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), la Consiliul de Securitate
al ONU în New York, precum și unui număr de țări prietene informații
exacte și detaliate referitoare la introducerea de materiale toxice în
Siria de către grupările teroriste armate. Acest lucru a fost făcut și în
ultimele câteva săptămâni. Este valabil inclusiv ceea ce s-a întâmplat
în provincia Idlib, materialele toxice fiind aduse înainte de atacuri din
țările vecine, în special din Turcia, pentru o utilizare ulterioară.
Mobilizarea de astăzi a statelor care deservesc de fapt teroriștii și
terorismul (inclusiv de a șefului regimului turc și a miniștrilor de externe
ai unora dintre țările europene anti-siriene, precum și a mass-media
care le sunt fidele), de a lansa o nouă campanie împotriva Siriei indică
un plan deliberat al acestor entități interesate să întoarcă timpul înapoi
pentru a reactiva de la zero dosarul armelor chimice din Siria și a
readuce această minciună în prim plan, astfel încât să acopere crimele
grupurilor teroriste și lipsa de consistență a discuțiilor care au avut loc
la Astana și Geneva. Aceste negocieri au demonstrat de fapt absența
oricărei dorințe reale de a avea o soluție pașnică la criza din Siria.
Această nouă campanie vine după realizările Armatei Arabe Siriene și
a forețelor aliate și prietene în războiul împotriva terorismului din
ultimele zile și săptămâni. În plus, aceste invenții vin exact înainte de
reuniunea Uniunii Europene de mâine dimineață care va avea ca scop
lansarea unui nou atac asupra Siriei și oferă justificare pentru deciziile
ostile care vor fi adoptate la această reuniune.
Republica Arabă Siriană reiterează condamnarea sa fermă pentru
crima comisă de către grupurile teroriste armate în Khan Sheikhun.
Acest atac se încadrează, ca multe altele, în categoria câștigurilor
politice murdare, dar cu prețul vieții de femei și copii sirieni. Siria
reiterează faptul că respinge ferm utilizarea acestor substanțe toxice
de către oricine, oriunde și din orice motiv.
Republica Arabă Siriană subliniază faptul că toate aceste afirmații rău
voitoare nu o vor descuraja să continue războiul împotriva terorismului
și organizațiilor teroriste, precum și împotriva susținătorilor acestuia
din Turcia, Arabia Saudită, Qatar, chiar și din unele state din Uniunea
Europeană. Siria va continua să lucreze pentru o soluție politică la
această criză.
Siria invită comunitatea internațională să îi sprijine eforturile în
combaterea terorismului și să respingă falsitatea acestei noi acuzații
fabricate și promovate de entități care nu doresc nici binele și nici
pacea pentru Siria și poporul sirian.
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Uluitor! USR a numit în 
conducerea partidului un CRIMINAL
USR pare s-o fi luat razna! Din „asociația” care voia să
scape țara de politicieni, a devenit un partid politic în toate
regula, care pare că vrea să întreacă PSD și PNL la un
loc în materie de controverse. În prezent, lupta pentru
președinția partidului este aprigă și pare că luptătorii anti-
sistem nu mai țin deloc cont de valorile cu care au defilat
în campanie. După ce Nicușor Dan, liderul USR, a fost
acuzat de finanțare ilegală a campaniei electorale și
anchetat de ANI pentru modul în care a dobândit mai
multe hectare de teren în Predeal, acum cei din Uniunea
Savați România șochează grav prin modul în care înțeleg
să-și administreze filalele în țară.

Mai exact au pus un CRIM-
INAL la conducerea USR
Turda. Daniel Doboș a fost
condamnat pentru o dublă
crimă în Germania.
„Practic, prin decizia Curții
de Juri a Tribunalului Re-
gensburg din 13.01.1995,
pronunțată în Dosarul nr.
Ks 203 Js 43848/92, a, b,
definitivă la data de

01.02.1996, numitul DOBOȘ NICOLAE-DANIEL a fost
condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață pentru
săvârșirea a două infracțiuni de omor prev. de art. 211
alin. 1 din Codul penal german.
Cu privire la situația executării pedepsei, din documentele
comunicate de autoritățile germane a rezultat că numitul
DOBOȘ NICOLAE-DANIEL a fost arestat preventiv 1213
zile, începutul executării pedepsei fiind 02.02.1996, 15
ani din pedeapsă fiind ispășiți la 07.10.2007.
În fapt, la data de 08.09.1992, împreună cu o altă persoană,
prin CRUZIME (așa menționează instanța!), l-a omorât pe
numitul… cu o pușcă cu alice.
La data de 02.10.1992, numitul DOBOȘ NICOLAE-DANIEL,
cu PREMEDITARE (așa menționează instanța!), l-a omorât
prin împușcare pe numitul… .
Prin decizia administrativă a Municipalității din Regensburg
pronunțată la data de 29.05.2000 în dosarul nr.
331/04/122/Ml/Re s-a dispus expulzarea imediată a
numitului DOBOȘ NICOLAE-DANIEL după eliberarea din
închisoare”, se arată într-o anchetă Turda News.
„Unele dintre legendele urbane sunt chiar adevarate. Am
fost parasutist in Legiunea Straina, am fost Garda de
Corp a unui om de afaceri Italian si da, mi-am utilizat
chiar si arma din dotare. Am primit o alta identitate pentru
ca in Romania comunista mi-a fost retrasa cetatenia.
Pierre Dassilu exista. Sub acest nume am participat la
misiuni de lupta…”, a comentat Daniel Doboș, proaspătul
președinte al USR Turda.
„Însă, ce nu explică el este cum, în calitate de ”gardă de
corp”, cum susține, a UCIS 2 persoane, în 2 zile diferite…
Practic, nu e vorba de ”gardă de corp”, ci de ”crimă la
comandă”, motiv pentru care a fost condamnat la ani grei
de închisoare. Iar pentru că politica în România a ajuns la
un nivel mediocru, musai trebuia să ajungă președinte de
partid! Că așa a vrut nașul Emil Turdeanu!”, au spus
jurnaliștii din Turda.

IMAGINEA anului 2017 în România

Aceasta imagine poate candida, cu mari şanse de a
câştiga, titlul de fotografia anului. Un om al străzii beat şi
adormit este luat în braţe şi pupat de copilul său. Fotografia
a emoționat deja mii de internauți care au sharuit fotografia
lui Octav Dragan.

O mare COMPANIE din România 
vrea să angajeze 1000 de oameni

Ford România va recruta 976 de noi angajați pentru producția
SUV-ului de clasă mică Ford EcoSport la fabrica din Craiova,
care va începe în toamna acestui an.

Potrivit unui comunicat al companiei, Ford România va angaja
976 de operatori de bază și calificați, actualul număr de angajați
de la fabrica din Craiova, atât în zona de asamblare a vehiculelor,
cât și în cea de producție a motoarelor fiind de 2.715 persoane.
"Ne bucurăm să putem anunța astăzi că adăugăm aproape o
mie de noi locuri de muncă la uzina de producție de ultimă
generație pe care o deținem la Craiova, aducând astfel numărul
total de angajați la peste 3.650. Noile posturi merg în paralel cu
transformarea uzinei noastre, operațiune care a debutat în
cursul iernii trecute cu scopul de a sprijini producția viitorului
Ford EcoSport", a declarat președintele Ford România, John
Oldham, conform comunicatului de presă.
Procesul de recrutare a celor 976 de noi angajați se va derula
prin intermediul unei agenții de recrutare de personal, grupul de
lucru fiind coordonat de echipa de Resurse Umane de la Ford
România. "Procesul de selecție a noilor angajați a început în
luna aprilie și se va derula până la finalul lunii iulie. Din luna
august, ne vom bucura sa-i putem primi deja pe noii noștri
angajați, iar aceștia vor începe un program de formare specific
pentru a înțelege sistemul global de producție Ford, precum și
rolurile pe care le vor avea în pregătirea lansării viitorului
EcoSport", a spus directorul Departamentului de resurse umane
al Ford România, Marina Babară.
Din 2008, anul achiziției uzinei din Craiova, Ford a investit
peste 1,2 miliarde de euro în operațiunile de producție pe care
le deține în România. La Craiova sunt produse, în acest moment,
atât polivalentul Ford B-MAX, cât și motorul 1.0 EcoBoost,
singurul care a reușit să câștige premiul Motorul Internațional al
Anului (International Engine of the Year) pentru trei ani consecutivi. 
Uzina de asamblare a vehiculelor din Craiova este o parte
importantă a zonei de producție pe care Ford o deține în
Europa, iar investiția în adaptarea producției viitorului Ford
EcoSport se ridică până la 200 de milioane de euro, în acest
moment, Ford EcoSport fiind produs și exportat din India.
Sursa citată mai precizează că trei zone-cheie ale fabricii din
Craiova au fost semnificativ îmbunătățite, iar 220 de roboți noi
vor crește eficiența și calitatea în secțiile de vopsitorie, montaj
general și caroserie.
Versiunea EcoSport produsă la Craiova va fi vândută în toată
Europa - cu excepția Rusiei -, în timp ce fabrica Ford din Chennai
va continua să producă versiunile EcoSport dedicate Indiei și
celorlalte piețe de export la nivel mondial, anunță Agerpres.
În 2016, vânzările de SUV-uri Ford au crescut în Europa cu mai
mult de 30%, în timp ce vânzările modelului EcoSport au urcat
cu mai mult de 40% și vor continua pe un trend crescător pe
parcursul anului 2017.

Românii alocă lunar mai mulți bani
pentru tutun și alcool decât 

pe îmbrăcăminte și încălțăminte
Românii alocă lunar o sumă mai mare pe tutun și alcool decât
cheltuiesc pe îmbrăcăminte și încălțăminte, reiese din datele
communicate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform sursei citate, cheltuielile totale ale populaţiei în trimestrul
IV al anului trecut au fost de 2.692 de lei lunar pe gospodărie,
adică 1.019 lei /persoană şi au reprezentant aproape 87% din
nivelul veniturilor totale. Din această sumă, de 1.019 lei pe
persoană, 8% reprezintă cheltuielile pentru tutun şi alcool. Pe
gospodărie cheltuielile pe tutun şi alcool se ridică lunar la
215,36 de lei. Aici trebuie menţionat că valorile reprezintă media
la nivel naţional, însă mare parte din românii nu fumează şi nu
consumă alcool. Potrivit ultimelor date disponibile, numărul
românilor care sunt fumători se ridică la aproximativ 4 milioane
de persoane, ceea ce înseamnă un sfert din populaţia adultă.
Cei mai mulţi bani sunt alocaţi lunar pentru bunuri alimentare şi
nealimentare, peste o treime din cheltuielile totale, iar 18%
reprezintă plata facturilor la utilităţi (apă, gunoi, energie electrică
şi/sau termică, gaze naturale) şi suma cheltuită pe carburanţi.
Aproximativ 5% din cheltuielile sunt destinate comunicaţiilor:
telefonie, internet si televiziune.
“Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau
construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament
necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc.
deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor
populaţiei (doar 0,2%). conform clasificării standard pe destinaţii
a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi
băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul IV 2016, în medie,
34,8% din consumul gospodăriilor”, se arată în datele INS.

Grupări fasciste, xenofobe 
și rasiste indicate de Curtea de

Apel București
Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri că grupările "Mişcarea
de Tineret 64 de Comitate" (HVIM) din Transilvania și Asociaţia
"Szent Laszlo Serege" - CIF au un caracter fascist, xenofob şi
rasist. 
"În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) Cod procedură penală raportat
la art. 52 Cod procedură penală, constată că organizaţia, fără
personalitate juridică pe teritoriul României, 'Mişcarea de Tineret
64 de Comitate' - HVIM şi Asociaţia 'Szent Laszlo Serege' - CIF
au caracter fascist, rasist şi xenofob, în sensul art. 2 alin. 1 lit.
a) din OUG nr. 31/2002, republicată", se arată în hotărârea
instanţei. 
Decizia a fost luată în dosarul în care extremiştii Szocs Zoltan
şi Beke Istvan, lideri ai grupării "Mişcarea de Tineret 64 de
Comitate", au fost condamnaţi la 10 luni şi 8 zile, respectiv 11
luni şi 6 zile închisoare cu executare. Cei doi nu vor face însă
închisoare, deja au executat pedeapsa în perioada în care s-au
aflat în arest preventiv şi arest la domiciliu. 
Judecătorii au dispus confiscarea de la cei doi extremişti a unor
drapele, hărţi, autocolante de propagandă, relatează Agerpres.

Adevărat arsenal CONFISCAT
Astfel, de la Szocs Zoltan au
fost confiscate următoarele
bunuri: 23 bucăţi dreptunghi-
ulare material textil de culoare
albă având 4 dungi roşii para-
lele reprezentând steagul
arpadian; 9 bucăţi dreptunghi-
ulare material textil de culoare
albă având imprimat cu negru
un înscris în limba maghiară
şi o cruce pe care este
inscripţionat "TRIANON-
1920"; 3 autocolante de cu-
loare negru cu roşu, având
înscris numărul "64" (cele 64
de Comitate); diplomă în lim-
ba maghiară pe numele

Szocs Csongor, eliberată de HVIM sub semnătura preşedintelui
Toroczkai Laszlo; carte în limba maghiară scrisă de Wass Albert
- "Nagy Novellas Konyv" - 1.143 file; carte în limba maghiară -
"64 VARMEGYE" - având reprezentarea grafică a "Ungariei
Mari", 128 file; 6 broşuri HVIM în limba maghiară; carte în limba
maghiară scrisă de Wass Albert, 61 file; diplomă în limba
maghiară pe numele Szocs Zoltan, eliberată de HVIM sub
semnătura preşedintelui Toroczkai Laszlo; 11 autocolante de
propagandă ale "HVIM", "Ţinutul Secuiesc" şi "Ungaria Mare";
14 formulare înscriere în HVIM; diplomă color în limba maghiară
cu înscrisul "HATVANNEGY VARMEGYE IFQUSAGI MOZGA-
LOM" (Mişcarea de Tineret 64 Comitate); steag arpadian (dungi
alb-roşii) pe care sunt suprapuse însemne revizioniste: conturul
"Ungariei Mari" şi pasărea "Turul"; steag arpadian din material
textil în formă dreptunghiulară cu dungi albe şi roşii având
gravat conturul unei păsări; un steag material textil în culorile
roşu, alb, verde inscripţionat în limba maghiară "Erdely Szabad
Haromszek" (Zona liberă a celor Trei Scaune din Transilvania);
steag arpadian de culoare roşu şi alb; steag în culorile negru şi
roşu având inscripţionate o semilună şi o stea de culoare albă;
reprezentarea grafică, pe suport hârtie a "Ungariei Mari". 
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NOUA LEGE A SALARIZĂRII BUGETARILOR.
GRILELE de SALARIZARE

Primele date oficiale din proiectul legii salarizării au
fost făcute publice de şeful PSD, Liviu Dragnea.
Principiul Legii Salarizării Unitare arată că la funcţii
egale, cu studii egale şi muncă egală vor fi acordate
salarii egale. Totusi, două mari instituţii publice din
România nu vor respecta acest principiu, salarizarea
urmând să fie făcută după alte considerente. Conform
documentelor, sunt prevăzute creşterile salariale în
2020 şi 2022, raportat la cât se câştigă acum în
mediul bugetar. Dragnea a declarat că proiectul de
lege privind salarizarea unitară este gata, acesta
urmând a fi semnat joi, la CExN al PSD.
Proiectul de lege privind salarizarea unitară urmează
să fie semnat de către liderii coaliţiei de guvernare şi
parlametarii PSD, urmând a se constitui în iniţiativă
parlamentară.
„Se discută despre raportul salarial, adică între cel
mai mic salariu şi cel mai mare salariu din România.
Acum este 1 la 15. Partenerii sociali solicită de mult 1
la 13. Noi am hotărât să fie 1 la 12. Raportul va fi de
la 1 la 12, unde 1 e salariul minim pe economie, iar 12
ori salariul minim pe economie înseamnă preşedintele
României. 1 înseamnă 1.450 de lei. Salariul minim va
creşte în fiecare an, cum am prevăzut în programul
de guvernare", a spus Dragnea.
Legea salarizării unitare: Ministerul Muncii a radiografiat
900.000 de salarii din sistemul public. Câţi au salarii
de peste 8.000 lei
El a precizat, totodată, că s-a decis ca BNR şi ASF
să fie exceptate de la prevederile Legii salarizării
unitare şi să aibă salarizarea „relativ aproape" de
salarizarea instituţiilor similare din UE.
Dragnea a mai spus că după preşedinte vor urma
salariile premierului, preşedintelui Senatului, al Camerei
şi preşedintelui ÎCCJ.
„Salariul preşedintelui ÎCCJ azi, acum în plată, este
mare, şi aici eu am o problemă. Dacă noi ne aliniem
aici, asta înseamnă că toate salariile vor creşte. Eu
nu prea sunt de acord cu asta", a spus Dragnea.
Legea salarizării unitare intră în vigoare de la 1 iulie:
Prevede un singur salariu minim la stat şi privat şi
creşte cu 100 lei anual.

Dragnea a precizat că proiectul de lege se va constitui
în iniţiativă parlamentară şi nu iniţiativă a Guvernului,
pentru a câştiga timp din punct de vedere al procedurilor
parlamentare.
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Statistici româneşti actuale:
Muncim cât să mâncăm, să bem

și să plătim taxele. 
Cheltuim de 25 de ori mai mult pe

băutură și tutun decât pe educație
Muncim în mare parte doar pentru a ne plăti taxele și pentru a
supraviețui, asta reiese din datele Institutului Național de
Statistică (INS), legate de cheltuielile românilor în al patrulea
triemstru din 2016. De asemenea, la nivel de familie, dăm mai
mulți bani pe băutură și tutun decât pe haine și încăltăminte, de
două ori mai mult decât pe sănătate, de 4 ori mai mult decât pe
cultură și recreere și de 25 de ori mai mult decât pe educație.
Veniturile totale medii lunare au reprezentat, în trimestrul IV
2016, 3085 lei pe gospodărie şi 1168 lei pe persoană. Cheltuielile
totale ale populaţiei, au fost, în schimb, în medie, de 2692 lei
lunar pe gospodărie (1019 lei pe persoană) şi au reprezentat
87,2% din nivelul  veniturilor totale.

Deși diferența de cheltuieli dintre mediul urban și cel rural este
de peste 300 de lei, proporția plăților obligatorii lunare se
menține foarte bine, și este la fel de usturătoare pentru noi. Mai
mult, ne rămân atât de puțini bani încăt nu prea avem de
investit, mai nimic. Adică din 1000 de lei cheltuieli lunare, la
investiții se duc doar 2 lei (0,2% din cheltuieli). Când vorbim de
investiții ne referim la cele destinate  pentru  cumpărarea  sau
construcţia  de  locuinţe, cumpărarea de  terenuri şi echipament
necesar producţiei gospodăriei sau cumpărarea  de  acţiuni.
Dacă ne uităm la cheltuielile unei familii tipic românești, cifrele
nu sunt deloc îmbucurătoare. Astfel că, din cei 2692 de lei
cheltuiți lunar de o gospodărie, 71,4% (1922 lei) sunt cheltuieli
de consum, 0,2% se duc pe investiții (5,4 lei), 118 lei sunt
cheltuieli de producție, iar 533 de lei sunt impozite și alte
contribuții, restul de 113 lei reprezintă alte cheltuieli.
Aprofundând cheltuielile de consum (cei 1922 de lei), se va
observa că 34,8% se duc pe mâncare și băuturi nealcoolice
(aproape 670 de lei). Adică dăm pe mâncare și băuturi cu aproa -
pe 150 de lei decât dăm pe taxe. Per total, taxele și mâncarea
reprezintă 45,5% din cheltuielile unei familii, în fiecare lună.

Dăm mai mult pe băutură decât pe sănătate sau haine
154 (8%) de lei se mai duc lunar pe alcool și tutun, iar faptul cel
mai trist este că pe așa ceva cheltuim mai mult decât dăm pe
îmbrăcăminte sau încălțăminte, unde alocăm doar 144 lei
(7,5%). Nici sănătatea nu este prioritară când vine vorba de
cheltuieli pentru că aici consumăm și mai puțin decât dăm pe
băutură și tutun (88,4 lei). Recreerea și cultura reprezintă un
segment și mai mic (3,9%), aici investind doar 75 de lei lunar.
Educația nu însumează nici 6 lei (0,3%), dar ieșitul la restaurant
sau cafenele, ne scoate din buzunar cam 18 lei.

Cheltuieli de persoană oraș versus sat
În mediul urban, cheltuielile lunare se ridică la o medie de 1170
de lei de persoană. Din aceștuia cheltuieli bănești reprezintă
94,8%, adică 1110 lei, restul de 5 procente reprezentând con-
travaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse
proprii. În general, aici vorbim de alimente primite din mediul
rural. La sat acest procent este de peste o cincime, satul având
avantajul de a se susține mai bine din acest punct de vedere.
Revenind la oraș, aproape 67% din cheltuieli sunt de consum
(744 lei). Din acești bani 233 de lei sunt consumați pe alimente
și băuturi nealcoolice, 274 de lei merg către cumpărarea de
măr  furi nealimentare, iar 235 către plata serviciilor. Pentru im po -
zite, contribuții, cotizații și taxe se duc 276 de lei în fiecare lună.
Cum spuneam și mai devreme, contravaloarea consumului de
produse agroalimentare din resurse proprii reprezintă 5,2% din
cheltuielile orășenilor, adică 61 de lei.
În mediul rural, structură este un pic diferită. La sat, cheltuielile
medii pentru o persoană se ridică la 843 de lei. Dintre acestea,
78,8% (664 lei) sunt cheltuieli bănești, restul de 21,2% (179 lei)
reprezentând contravaloarea consumului de produse agroali-
mentare din resurse proprii. Banii pe care ii economisesc cei de
la sate pe cheltuieli cu alimente din resurse proprii este de 3 ori
mai mare decât cele ale orășenilor.
Cheltuielile de consum are celor din mediul rural se ridică la
392 de lei, adică 60% din cheltuielile bănești. Cei 392 de lei se
împart în 122 lei pentru alimente și băuturi consumate, 180 de
lei pentru achiziția de mărfuri nealimentare și 90 de lei pentru
servicii. Tot cam 90 de lei reprezintă și valoare taxelor și
impozitelor pe care le plătește o persoană din mediul rural.

MINUNE înainte de Paște: 
Chipul lui Isus a apărut pe cupola

unei biserici din România
Minune înainte de Paşte la Mănăstirea Nicula din Cluj. Chipul lui
Isus a apărut pe cupola bisericii chiar în locul unde urma să fie
pictat. Nimeni nu îşi dă seama cum a fost posibil aşa ceva.
Mănăstirea Nicula este cunoscută românilor pentru că aici este
adăpostită icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Credincioşii
însă mai văd o altă minune cu ochii lor: chipul Mântuitorului apărut
pe bolta principală. Oamenii spun că este un semn Dumnezeiesc.

Pregătirile pentru Paşte sunt în toi la Mănăstirea Nicula, mai ales
că odată cu apariţia chipului lui Isus se aşteaptă prezenţa unui
număr mare de credincioşi.
Muncitorii care lucreză de zor la renovarea bisericii au rămas şi ei
uimiţi de apariţia chipului lui Isus pe bolta bisericii, mai ales că
este exact în locul unde urmează să fie pictat.

Lovitură de teatru: Gigi Becali 
dă în JUDECATĂ o mănăstire

Gigi Becali a pozat, de fiecare dată, în creştinul perfect, însă atunci
când în joc sunt propriile afaceri, latifundiarul nu mai ţine cont de
nimic. Patronul Stelei a chemat în judecată Mănăstirea Christiana,
pe care a încercat să o pună la pământ în octombrie 2008. Miza
este o parte din terenul pe care este construită. Becali solicită o
rectificare de carte funciară, în speranţa că va obţine o bucată din
suprafaţa pe care este ridicat lăcaşul de cult.

Becali deţine o hârtie prin care susţine că deţine un titlu de
proprietate asupra terenului încă din 1999, deşi Guvernul a atribuit
mănăstirii dreptul de folosinţă asupra suprafeţei în 1997.
“Noi nu vrem să ne amestecăm în povestea asta. Ne rugăm la
Dumnezeu să-l lumineze pe domnul Becali şi să ne lase în pace.
Dânsul are deja destule terenuri. Să fie mai bine de o lună de când
am depus plângere la Poliţie pentru că au încercat să vină cu bul-
dozerele. De atunci, toate măicuţele se roagă şi mai intens. Doar
asta putem să facem. Are şi dânsul nişte hârtii, dar Dum ne zeu ştie.
Noi ridicăm acolo biserica mare. Avem certificat de urbanism de
mult timp pentru biserică, dar a fost mai greu. La pri măvară sper să
reuşim să demarăm construcţia. Domnul Becali nu ne-a ajutat în
nici un fel. Poate a dat pentru alte bi se ri ci, aşa cum se spu ne, dar
la noi, nu. În rest, cu Arhiepiscopia au dis cutat”, spu nea una dintre
măicuţele de la Mănăstirea Christiana în noiembrie 2008.
Gigi Becali încearcă un nou asalt în scopul de a pune mâna pe
suprafaţa de teren care susţine că îi aparţine. De această dată nu
mai apelează la buldozere şi ameninţări, ci la instanţă. Latinfundiarul
cheamă în judecată statul român prin Patriarhia Bisericii Ortodoxe
Române, Arhiepiscopia Bucureştilor, Mănăstirea Christiana. Patronul
Stelei solicită o rectificare de carte funciară şi speră să aibă câştig
de cauză asupra unei suprafeţe pe care este ridicat lăcaşul de
cult. Şi să poată vândă terenul pe care îl revendică încă din 2008.
Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 2, pe 4 aprilie
2017. Nu s-a stabilit încă primul termen în faţa instanţei.

Primăria Capitalei va amplasa în
centru o statuie a lui Ronald Reagan
Primăria Municipiului București anunță că intenționează, prin
Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, realizarea și
amplasarea într-o zonă centrală a Capitalei a statuii lui Ronald
Reagan, președintele american care o avut o contribuție importantă
la căderea comunismului.

"Doresc să avem în București statuia președintelui american
Ronald Reagan, pentru că acesta reprezintă un simbol al
democrației, al luptei împotriva comunismului, al respectării
drepturilor omului, al libertății presei, dar și al economiei de
piață. Acest monument va fi amplasat în centrul orașului și îi
reasigur pe toți cetățenii Bucureștiului că investițiile culturale nu
se realizează în detrimentul proiectelor sociale, de infrastructură
sau din domeniul sănătății. Capitala României trebuie să se
dezvolte unitar, atât din punct de vedere cultural, cât și social și
economic", a declarat primarul general Gabriela Firea, potrivit
unui comunicat transmis duminică.
Ronald Reagan a fost cel de-al 40-lea președinte al SUA. Prin
politica sa intransigentă în confruntarea cu Uniunea Sovietică
în perioada războiului rece, a avut o contribuție hotărâtoare la
prăbușirea imperiului comunist din răsăritul Europei, precizează
PMB.

Plahotniuc, tentativă de asasinat
în Moldova

Inspectoratul General al Poliției
din Republica Moldova a con-
firmat, sâmbătă, că liderul Par-
tidului Democrat, Vlad Plahot-
niuc, a fost ținta unui plan de
asasinat ce urma să fie pus în
aplicare de o grupare infrac -
țio nală internațională.
Potrivit Unimedia.info, preluată
de Agerpres, mai mulți membri
ai acestei grupări au fost
arestați. Membrii grupării
fuseseră condamnați pentru

infracțiuni deosebit de grave. Aceștia au stabilit ținta și locul unde
trăiește politicianul moldovean. Asasinatul urma să fie comis prin
împușcare sau cu ajutorul unor grenade, iar ținta ar fi fost automobilul
lui Plahotniuc ori clădirea unde urma să intre acesta.
Dacă și-ar fi dus planul la îndeplinire, autorii ar fi fost plătiți cu
200.000 de dolari.
Dintre cele opt persoane reținute în acest caz de poliția moldoveană,
șase sunt cetățeni ai Republicii Moldova care dețin și alte cetățenii,
iar celelalte două sunt cetățeni ucraineni. Potrivit sursei citate,
asasinatul ar fi fost comandat de două persoane, cetățeni moldoveni,
dintre care una se află la Moscova.
În cadrul anchetei au fost descoperite și confiscate patru aruncătoare
de grenade, două pistoale cu amortizor, aparatură radio, telefoane
de unică folosință, computere și acte.
În paralel, în Ucraina au fost reținute nouă persoane, dintre care
două sunt luptători care au participat la acțiuni armate în Donbas.

Cum s-a sinucis subofiţerul de la
penitenciarul Poarta Albă

Sfârşit tragic pentru un angajat de la penitenciarul Poarta Albă.
Bărbatul a fost găsit carbonizat în propria maşină. Este al doilea
angajat descoperit mort în mai puțin de o lună. 
Bărbatul în vârstă de 48 de ani era subofiţer la penitenciarul Poarta
Albă şi lucra în sistem de peste 20 de ani, informează România TV.
El a fost găsit carbonizat chiar în autoturismul său. Înainte de fi
găsit, fiica sa a postat pe reţeau de socilaizare un mesaj prin care
cerea ca tatăl său să fie găsit. Acesta plecase de acasă fără să îşi
ia telefonul mobil şi a scos toţi banii de pe card şi i-a lăsat acasă. 
A mers şi a făcut plinul la maşină, a mai cumpărat câteva bidoane
de benzină, a intrat în maşină şi şi-a dat foc. Aceasta este ipoteza
anchetatorilor. Bărbatul se pare că suferea de o boală gravă, iar
acesta aflase de curând că boala recidivase. 
De asemenea, la începutul lunii martie, un ofiţer de 44 de ani de la
Poarta Albă a fost găsit spânzurat. Apropuiaţii acestuia spuneau că
era foarte stresat. În plus, ofiţerul fusese şi reclamat la DNA.
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O româncă a inventat 
mecanismul care schimbă 
gustul și mirosul mâncării

Sorina Rasteanu, unul dintre cei trei români care au lucrat la
proiectul Set To Mimic şi care reprezintă România în semifinalele
concursului internaţional Electrolux Design Lab, ar putea
schimbă radical omenirea cu invenţia lor. 
Setul format dintr-o farfurie şi un pahar care, cu ajutorul unui
microcip modifică gustul şi mirosul mâncării, la cerinţă con-
sumatorului, ar putea fi un real ajutor pentru persoanele care
nu pot să ţină dietă, pentru cele supraponderale, cu diabet sau
cu alergii alimentare, chiar pentru cele care nu au timp sau nu
ştiusă gătească mâncăruri elaborate. 
„Ideea mi-a venit observând alimentaţia mea şi a celor din jurul
meu. Ţineam, la un moment dat, un fel de dietă fără sucuri car-
bogazoase şi mi-a fost foarte greu, pentru că sunt fan sucuri
acidulate. În timp ce mă uităm la paharul cu apă din faţă mea,
mi-am întrebat prietenii, cu care eram la masă, cum ar fi să
existe un pahar în care, deşi pui apă, să simţi gustul şi mirosul
băuturii preferate. De aici am dezvoltat conceptul şi am creat şi
farfuria care poate satisface poftele alimentare”, a declarat
Sorina Rasteanu. Româncă are 22 de ani, este studentă la
Masterul de Design de produs, al Universităţii de Vest, din
Timişoara şi spune că totul a pornit de la pasiunea pentru artă. 
„Toţi aceştia îşi doresc să se bucure de gustul şi mirosul
anumitor mâncăruri şi băuturi nesănătoase. Obiectivul proiectului
este de a oferi creierului aceastăexperienţă, în timp ce corpul
este sănătos. Una din cele mai mari probleme ce cauzează
obezitatea şi diabetul este dependenţă de fast food, un lucru
ce poate fi schimbat prin implementarea lui Set To Mimic”, a
spus Sorina.

Un român riscă să rămână fără
curent pentru restanţe de 1 leu.

Furnizorul i-a propus chiar plata în rate
Daca la prima vedere totul pare o gluma, notificarea este
reala, iar pentru Cornelia Grozavu a insemnat multa tevatura,
telefoane, mailuri si chiar un drum la banca. Totul pentru plata
unui ban.
“Eu fac plati electronice, iar programul celor de la E-On nu-mi
permite plati mai mici de 0,5 lei si nici modificarea sumei de pe
factura, adica sa platesc mai mult. Asa ca atunci cand am primit
factura de 0,01 leu am gandit ca o sa achit totul la urmatoarea
factura. Punctul de consum la care se refera acest contract
este de fapt o gradina, unde consumul de energie este foarte
mic si, in special vara”, ne-a povestit Cornelia Grozavu, care a
precizat ca lunea trecuta cand a primit notificarea privind
rezilierea contractului de energie a fost socata.

PARADOX România a avut creștere
economică, dar banii au ajuns

doar la 1% dintre români
Deși România a înregistrat o creștere economică anuală solidă,
în general peste cea din Bulgaria și de mai multe ori cea mai
ridicată creștere anuală din Uniunea Europeană, câștigurile
economice înregistrate de această țară nu au fost distribuite
echitabil, ci au ajuns în mod disproporționat la cei mai bogați
1% dintre cetățeni, potrivit noului infografic lansat de Monitorul
Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România (FesRomânia).

Infograficul se referă la ven-
iturile materiale ale celor mai
săraci 10% dintre cetățenii
României, în comparație cu
alte state europene, după
in trarea în UE.
Potrivit unui comunicat al
FesRomânia, infograficul
vine să argumenteze că

evoluția celor mai săraci 10% dintre cetățeni a fost diferita între
România și Bulgaria, deși cele două state au avut un parcurs
economic de convergență economică similar.

"În anul 2007, media anuală a câștigurilor materiale pentru cei
mai săraci 10% dintre cetățenii celor două țări era apropiată,
respectiv 556 de euro pe an în România și 548 de euro pe an
în Bulgaria. Totuși, în 2015, sumele erau foarte diferite, cu
media anuala a câștigurilor materiale pentru cei mai săraci
10% dintre cetățenii Bulgariei la 1.339 de euro, pe când
aceeași medie pentru România era de numai 714 euro pe an,
adică 60 de euro/lună, de 10 ori mai puțin decât media UE.
Astfel, în timp ce venitul celor mai săraci 10% dintre cetățenii
bulgari a crescut cu 144%, veniturile celor mai săraci 10%
dintre români au crescut cu doar 28%. Media europeană a
câștigurilor celor mai săraci 10% dintre cetățeni este de 8.025
de euro pe an", se spune în comunicat.
Infograficul arată și evoluțiile intermediare ale veniturilor materiale
pentru această categorie de cetățeni, iar acestea sugerează că
diferența dintre cele două țări a survenit ca urmare a unei
strategii diferite de adaptare la criza economică. În timp ce re-
cuperarea Bulgariei a avut în vedere și creșterea veniturilor
celor mai săraci 10% dintre cetățeni, acest curs de acțiune nu a
fost o prioritate și pentru România, conform sursei citate.
"Această disproporție a veniturilor materiale pentru cei mai
săraci 10% dintre cetățenii României și Bulgariei s-a păstrat și
în ceea ce privește raportul cu veniturile celor mai bogați 1%
dintre cetățenii acestor state, luate ca procent din veniturile
totale naționale. Astfel, dacă în anul 2007, cei mai săraci 10%
dintre români obțineau 1,9% din veniturile naționale, în timp ce
primii 1% dintre români obțineau 6% din veniturile naționale,
raportul din Bulgaria era relativ similar, cu 1,8% pentru cei mai
săraci 10% și 6,2% pentru cei mai bogați 1%. Peste timp,
Bulgaria a păstrat acest raport, iar în anul 2015 cei mai săraci
10% obțineau 2,2% din venitul național, în timp ce cei mai
bogați 1% obțineau 6,4%. Spre deosebire, raportul dintre cei
mai săraci 10% dintre români și cei mai bogați 1% dintre
români s-a modificat semnificativ, ajungând la 1,5% din venitul
național pentru cei mai săraci 10% dintre români și 8,3%
pentru cei mai bogați 1% dintre români", se arată în document.
Similar, comparația cu Uniunea Europeană arată că, în România,
cei mai săraci 10% dintre cetățeni obțin de departe cel mai
scăzut procent din venitul național, cu 1,5%. Media UE-28 la
acest indicator este de 2,8% din venitul național pentru cei mai
săraci 10% din fiecare stat membru.
"Aceste cifre demonstrează că în ciuda faptului că România a
înregistrat o creștere economică anuală solidă, în general
peste cea din Bulgaria și de mai multe ori cea mai ridicată
creștere anuală din Uniunea Europeană, câștigurile economice
înregistrate de către România nu au fost distribuite echitabil, ci
au ajuns în mod disproporționat către cei mai bogați 1% dintre
români", sunt concluziile infograficului.

Bucureşti, insula de bunăstare
a UE “de viteza a doua”, 

are culoarea Europei bogate. 
Oficial, a trecut peste Berlin

Potrivit datelor privind PIB-urile regionale per capita, publicate
de Eurostat, Bucureşti ar fi singura insulă din Europa Centrală
şi de Est care se compară cu zonele cele mai bune ale Europei
bogate. Oficial, regiunea Bucureşti Ilfov, a trecut peste regiunea
Berlinului la pib pe cap de locuitor la paritatea puterii de
cumpărare.

Calculat în termeni de paritate a puterii de cumpărare, PIB/locuitor
a fost, în 2015, de 39.400, adică 36% peste media europeană.
La acest capitol, Bucureşti-Ilfov stă mai bine decât multe zone
din Europa Occidentală. Este, de exemplu, peste regiunea
Berlinului, (PIB de 35.600 de euro pe cap, nominal, dar de
34.400, calculat la paritatea puterii de cumpărare), adică doar
19% peste media Uniunii Europene.
Bucureşti-Ilfov este cu mult şi peste Atica, regiunea care
înglobează capitala Greciei, Atena, şi periferiile sale, acolo
unde PIB/locuitor calculat la paritatea puterii de cumpărare
este de doar 26.800, adică mai puţin decât media UE, doar
93% din această valoare. La fel, capitala României este peste
regiunea capitalei Italiei, Roma. Lazio, regiunea care cuprinde
capitala Italiei avea, în 2015, un PIB/locuitor de 31.800, adică
doar 10% peste media UE.
Comunidad de Madrid, regiunea europeană în care este situată
capitala Spaniei a raportat, pentru 2015, un PIB per capita,
calculat la paritatea puterii de cumpărare, de 35.400, adică
23% peste media UE, deci mai mic decât cel al regiunii
Bucureşti-Ilfov.

Insula de bunăstare
Prin comparaţie, toate celelalte regiuni din România şi din
toată zona noastră, din Polonia şi până în Grecia, au acest in-
dicator la sub 75% din media UE, cu mici excepţii care doar se
apropie de media europeană, în zona Budapestei şi în cea a
Varşoviei.
Bucureşti apare astfel ca o insulă de bunăstare pe harta
interactivă Eurostat (actualizată cu datele din 2014).

Moldova, la coada UE
Regiunea Nord-Est a României se situa în 2015 pe antepenultimul
loc în topul celor 276 de regiuni din Uniunea Europeană din
punct de vedere al PIB pe cap de locuitor, 34% din media din
UE, înregistrând un scor mai bun doar faţă de trei regiuni din
Bulgaria şi una din Franţa (dar nu din Franţa continentală),
după cum arată datele publicate joi de Eurostat.
Conform acestor date, 19 regiuni din UE au un PIB per capita
mai mic decât media din UE, cinci din Bulgaria, câte patru din
Ungaria şi Polonia, trei din România (Regiunea Nord-Est, 34%,
Sud-Vest Oltenia, 40%, Sud-Muntenia, 47%), două din Grecia
şi o regiune din Franţa.
Clasamentul a fost făcut pe baza Produsului Intern Brut pe cap
de locuitor, calculat la paritatea puterii de cumpărare, nu în
termen de PIB nominal. Comparaţiile făcute pe această bază
sunt ajustate în aşa fel încât să ia în calcul şi diferenţele de
preţuri dintre zonele în care se compară (incluzând aici şi
ratele de schimb), iar comparaţia să se facă pe aceeaşi bază.
Pe baza aceleaişi metodologii, există 20 de regiuni în UE cu
un PIB per capita mai mare de 50% din media din UE: cinci în
Germania, patru în Marea Britanie, două în Olanda şi Austria,
şi câte una din Belgia, Cehia, Danemarca, Franţa, Slovacia,
Suedia şi Luxemburg.

Probleme mari la TAROM:
Informația SECRETĂ care

confirmă DEZASTRUL
Dezastru total la compania de stat TAROM. Şefii companiei au
luat o decizie care confirmă problemele mari de acolo. Până
acum s-au scos deja 10 zboruri interne din orarul celor de la
TAROM, iar unule surse anunţă că numărul acestora va ajunge
în următoarea perioadă la 50 de zboruri interne scoase.

Şi asta nu e tot. TAROM a redus frecvenţa zborurilor pe ruta
Cluj - Bucureşti - Cluj şi Timişoara - Bucureşti - Timi şoara şi a
anulat zborul extern Cluj -Viena - Cluj, în condiţiile în care
ante rior a anunţat că renunţă la unele curse externe de pe
aeroportul din Iaşi ca urmare a reducerii flotei. Dacă în cazul
deciziei cu privire la anularea zborurilor externe din Iaşi Tarom
a transmis un comunicat sec, în cazul celorlalte schimbări
compania nu a făcut niciun anunţ oficial.

O nouă fabrică auto în Argeș
Compania franceză de echipamente auto Faurecia a inaugurat
oficial în comuna argeşeană Căteasca a cincea sa fabrică din
România, urmare a unei investiţii de 8 milioane de euro.

Dispusă pe o suprafaţă de 14.000 de mp, noua unitate de
producţie este parte a diviziei de Interioare. Aici sunt produse
componente pentru planşa de bord, panouri de uşă şi consola
centrală utilizate în echiparea unor modele premium ca Range
Rover Velar şi DS7, noul model de referinţă al grupului PSA.
La noua fabrică lucrează în prezent 370 de operatori de
producţie, specialişti tehnici, coordonatori de echipe şi manageri,
iar planurile companiei sunt ca acest număr să crească până
la 900 de angajaţi în anul 2020.
Fabrica din Căteasca este furnizor pentru unii dintre cei mai
importanți producători auto din lume, precum Jaguar Land-
Rover, Fiat-Chrysler, Volvo, Ford, Peugeot-Citroen și Renault,
potrivit epitesti.ro.
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SCANDAL ALIMENTE.
Multinaționalele, acuzate de

înșelăciune
Multinaționalele sunt implicate într-un mare scandal. Sunt
acuzate că înșală clienții.

Ministrul ungar al Agriculturii, Fazekas Sándor, a ajuns la
concluzia că multinaționalele înșală cetățenii maghiari. El se
referă la un raport al Autorității pentru siguranța alimentelor a
arătat că peste două treimi din produsele comercializate de
marile lanțuri de retaileri sunt inferioare calitativ raportat la
versiunile vândute pe alte piețe.
Oficiul Național pentru Siguranța Alimentelor din Ungaria
(NEBIH) a analizat circa 100 de produse alimentare vândute
pe piața locală, în 70% din cazuri fiind constatate deficiențe
calitative, a declarat Sandor într-o conferință de presă, citat de
Budapest Business Journal. 
Analizele ”confirmă suspiciunile că multinaționalele aduc produse
de calitate inferioară în Ungaria”, potrivit ministrului.
Ministerul Agriculturii a publicat o broșură cu principalele
diferențe dintre alimentele vândute în Ungaria și versiunile
acelorași produse comercializate în alte țări. În cazul produselor
din Ungaria, acestea conțin, de regulă, mai mulți amelioranți
de arome, mai puțini nutrienți și ingrediente mai ieftine.
Acesta este al doilea raport întocmit de NEBIH în tot atâtea
luni. 

Grupul Carrefour a lansat prima
cooperativă agricolă

Carrefour România lansează în premieră în România Cooperativa
Agricolă Carrefour Vărăști, prima de acest gen fondată alături
de un retailer. 

Proiectul aduce mai aproape de clienți, producătorii agricoli
români cu produse super calitative și le oferă acestora oportu-
nitatea de a accesa o piață de desfacere sustenabilă. Astfel,
Carrefour România contribuie pe termen mediu și lung la dez-
voltarea agricultorilor români și a comunităților din care aceștia
fac parte.
Cooperativa lansată de Carrefour se află la mai puțin de 30 de
km de București, în comuna Vărăști, județul Giurgiu, și
însumează 60 de hectare de teren (din care 15 hectare de
solarii), cu o producție anuală de 5.000 de tone de legume:
roșii, salată, ardei, dovlecei, fasole, vinete, varză, țelină, ceapă,
usturoi, mărar, pătrunjel, leuștean, spanac, lobodă, leurdă,
urzici, ridichi, ceapă verde, usturoi verde, ștevie. Cooperativa
Agricola Carrefour Văraști are 5 membri fondatori: Carrefour și
4 producători locali. Cooperativa adună legumele de la 80 de
familii de agricultori din zona Vărăști. Clienții vor putea găsi
produsele cooperativei în întreaga rețea de magazine a Grupului
Carrefour în România.
„Am dezvoltat acest proiect din dorința de a fi un partener
sustenabil pentru producătorii agricoli locali și un furnizor de
produse de calitate pentru clienții noștri. Am ales Vărăști
datorită bazinului legumicol recunoscut în zonă pentru calitatea
produselor sale, dar și pentru experiența de generații pe care o
au producătorii de acolo. Vrem ca micile afaceri de familie să
continue să se dezvolte și să păstreze tradiția și preocuparea
pentru culturile agricole", spune Jean-Baptiste Dernoncourt,
CEO Carrefour România.

Pentru ca legumele și verdețurile produse în Cooperativă să
ajungă la consumatori în cel mai scurt timp, Carrefour a
construit în Vărăști un depozit de 300 mp, unde producătorii
locali le pot depozita. De aici, legumele sunt transportate la de-
pozitul central și apoi distribuite către magazinele Carrefour
din toată țara. Mai mult, Carrefour pune la dispoziția producătorilor
lădițe din plastic, pliabile și returnabile, astfel încât aceștia să
nu mai fie nevoiți să achiziționeze de fiecare dată navete de
carton sau lemn. De asemenea, etichetele de preț de la raft
vor fi inscripționate cu zona de proveniență, astfel încât clienții
să devină parte activă a lanțului comercial, susținând direct,
prin cumpărare, Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști.
„Una dintre cele mai mari provocări pentru agricultorii români
în acest moment este lipsa logisticii, a organizării și a unei
piețe de desfacere care să preia producția în proporție de
100%. Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști este răspunsul
la această problemă pentru că ne permite să ne concentrăm
pe recoltă, productivitate și pe calitatea produselor, adică pe
ce știm noi să facem mai bine. De restul se ocupă Carrefour.
Îmi doresc ca exemplul nostru să fie urmat și de alți producători
din alte zone ale țării", spune Costel Buturuga, membru fondator
al Cooperativei Agricole Carrefour Vărăști.
12 luni pe an vor exista în magazinele Carrefour legumele de
la Cooperativa Agricolă Carrefour Vărăști, bineînțeles diferite
în funcție de sezon : roșii, salată, ardei, dovlecei, fasole,
vinete, varză, țelină, ceapă, usturoi, mărar, pătrunjel, leuștean,
spanac, lobodă, leurdă, urzici, ridichi, ceapă verde, usturoi
verde, ștevie. 
Despre Carrefour
Cu peste 10.100 de magazine în 34 de țări, Grupul Carrefour
este al doilea retailer mondial și numărul unu în Europa. De
peste 50 de ani, Carrefour este un partener pentru viața de zi
cu zi. În fiecare zi, acesta primește în magazinele sale peste
10 milioane de clienți din lumea întreagă, oferindu-le o gamă
largă de produse și servicii la prețuri echitabile. În România,
Grupul Carrefour numără 290 de magazine dintre care 32
hipermarketuri 'Carrefour', 129 supermarketuri 'Market', 44
magazine de proximitate 'Express', 10 magazine de proximitate
'Contact', un magazin de comerț online: www.carrefour-online.ro
și 74 de magazine Billa.

Start-up Nation România. 
Impact real

Programul "Start-Up Nation - România" a fost gândit să aibă
un impact real asupra oricărui cetăţean, nu doar asupra unor
structuri asociative vizate deja de alte programe, a afirmat
miercuri, la Piteşti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ
şi Antreprenoriat, Alexandru Petrescu. 
"Sentimentul meu este că multe dintre programe nu au reuşit
să treacă cu adevărat, să penetreze dincolo de proximitatea
administraţiei ministerului, sau eventual câteva medii asociative,
şi acolo doar la vârful lor, nici măcar spre beneficiul întregii
piramide a unei asociaţii. 'Start-Up Nation' a fost gândit să
transceadă puţin peste aceste zone şi să aibă un impact real
asupra omului de pe stradă. (...) E nevoie de ceva, de acel mic
imbold care te face să spui: 'Ştii ce? O să deschid o afacere, o
să devin antreprenor'. La unii, acel imbold apare la momentul
potrivit, cu intensitatea potrivită, cu chemarea potrivită, la unii
nu apare niciodată. (...) 'Start-Up Nation' trebuie să-i ajute pe
toţi, dar cel mai important este că insuflă o nouă abordare
pentru ecosistemul de afaceri şi comercial al României", a
declarat ministrul în cadrul unei dezbateri privind Programul
"Start-Up Nation - România". 
Programul "Start-Up Nation - România", care se va desfăşura
pe o perioadă de patru ani, îşi propune finanţarea a aproximativ
10.000 de noi firme anual. Prin acest program ar putea fi
create peste 20.000 de locuri de muncă în fiecare an, în
condiţiile în care pentru un grant de 100.000 de lei, IMM-urile
au obligaţia de a angaja minim o persoană, iar pentru 200.000
de lei minim două persoane. 
Bugetul pentru Programul "Start-Up Nation - România" este de
400 de milioane de euro, bani care vor proveni atât din bugetul
de stat, cât şi din bugetul Uniunii Europene, relatează Ager-
pres.

Export lemn prelucrat România.
INS, date oficiale

România a exportat, în 2016, articole din lemn (exclusiv mobilă)
în sumă de 1,05 miliarde euro, o valoare cu 1,8% mai mare
faţă de cea din 2015, conform datelor centralizate de Institutul
Naţional de Statistică. 

Importurile de articole din lemn s-au cifrat la 408,4 milioane
euro, fiind cu 15,7% mai mari comparativ cu cele din 2015, în-
registrându-se astfel un excedent de circa 642 milioane euro
pe acest segment. 
Anul trecut, exporturile FOB ale României au însumat 57,386
miliarde euro şi au crescut cu 5,1% faţă de anul anterior, iar
importurile CIF au totalizat 67,344 milioane euro, în creştere
cu 7%. Deficitul comercial FOB-CIF a fost de 9,958 miliarde
euro, mai mare cu 1,592 miliarde euro faţă de cel din 2015,
relatează Agerpres.

Un nou caz Balena Albastră? 
Doi copii au fost găsiți spânzurați

în podul casei
Mașina de ucis "Balena Albastră" e bănuită că a adus nenoricirea
pentru două familii din România. În ghearele așa-zisului joc ar
fi căzut ieri doi tineri, de 11 si 14 ani. Stranie coincidență, ambii
au fost găsiți spânzurați în podul casei. Rudele și prietenii
celor mici spun că ar fi fost prinși în mrejele jocului care s-a
dovedit a fi mortal. Detaliile vă pot afecta emoțional, iar dacă
știți tineri despre care aveți informații că ar putea participa la
acest joc, anuntați de urgență familia și poliția!

Părinții sunt în stare de șoc. Mama copilului nu își explică ce l-
a îndemnat să-și ia viața.
Rudele sunt îngrozite! Spun că în ultima perioada copiii din sat
au venit să le spună că băiatul era prins în jocul Balena
Albastră. Ar fi încercat chiar să-i convingă și pe alții să ia parte
la sinistrul joc care aduce moartea.
Si sătenii sunt îngroziți de ce s-a întâmplat și nu-i aduc aminte
ca o așa grozăvie să se fi petrecut la ei în sat. Se tem pentru
viata copiilor lor. Copiii din sat spun că au auzit de jocul
"Balena Albastră" și se feresc de el pentru ca "aduce moartea".
Se presupune ca baiatului care s-a spânzurat i s-ar fi dat ca
ultima porunca să-și spargă telefonul și apoi să-și ia viața. De
altfel, în fața casei a fost găsit un telefon spart.
Stranie coincidență, tot luni, însă în comuna Turţ din Satu
Mare un alt adolescent ar fi murit în condiții similare. Avea 14
ani și a fost găsit de familie spânzurat în podul casei. Potrivit
adevarul.ro, și în acest caz prietenii vorbesc ca adolescentul
ar fi căzut în capcana "Balenei Albastre". Așa-zisul joc "Balena
Albastră" a făcut victime în țările vecine, motiv pentru care
polițiști români avertizează părinții să-și supravegheze copiii,
iar dacă observă schimbãri de comportament, să anunțe de
urgență autoritățile, conform TVR. Specialiștii mai spun că
părinții ar trebui să le explice minorilor că internetul nu este
doar un loc de joacă și că nu au voie să vorbească cu străini.
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Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie: 

ALEX MARMARA
Tel: (347) 536-6462

e-mail: lxmarmara@gmail.com

O româncă și-a vândut virginitatea pentru
2,3 milioane de euro unui afacerist din Hong Kong
Românca Alexandra Khefren și-a vândut virginitatea pentru 2,3 milioane de euro.
Cel care este dispus să plătească această sumă este un om de afaceri din Hong
Kong. 

Românca Alexandra Khefren a anunțat
prin intermediul unui site de escorte că
și-a vândut virginitatea unui afacerist din
Hong Kong. Suma pe care o va plăti
bărbatul este una generoasă: 2,3 milioane
de euro. Asta în condițiile în care Alexandra
anunțase că este dispusă să își vândă
virginitatea pentru un milion de euro.
„Este un vis devenit realitate. Am avut
oferte din întreaga lume și nu m-am
așteptat ca suma plătită să fie atât de
mare”, a declarat Alexandra, pentru un
site de escorte.
Camera de hotel unde se va consuma
actul sexual a fost deja rezervat, a mai
spus românca. „Pot pune stop întâlnirii

oricând vreau, dar sunt încrezătoare”, a mai spus Alexandra.
Alexandra Khefren, pe numele real Oana Raducu, a anunțat anul trecut că își va
oferi virginitatea celui care va licita cei mai mulți bani pe ea. Românca dezvăluia
pentru un tbaloid britanic că un bogat om de afaceri i-a oferit 1,7 milioane de lire
sterline (aproape 2 milioane de euro), cu mult mai mult decât își dorea, și anume un
milion de euro.
Gestul tinerei a fost criticat de părinții ei. “Părinții sunt pur și simplu dezgustați și nu
înțeleg de ce face așa ceva. Au implorat-o să se răzgândească, dar ea le-a spus că
are 18 ani și poate să facă ce vrea cu trupul ei. Au amenințat-o și i-a spus că dacă
își vinde trupul nu o vor mai considera fiica lor. Este o situație teribilă. Am încercat
să-i împac, dar ambele părți sunt furioase”, a relatat unchiul tinerei românce.
Alexandra, care a plecat pe furiș din România, susține că a luat decizia de a-și
scoate la vânzare virginitatea pentru familia ei are probleme cu banii.

Nou restaurant românesc
în Ridgewood

VICTOR`s
BAR & RESTAURANT

67 - 01 Forest Ave.,
Ridgewood , NY.

Tel.: (347) 608 - 5313

Meniu bogat
Prețuri convenabile
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Previziunile lui Nostradamus și Baba Vanga
despre războiul din Siria și anul 2017

Românii cred în ghicitori, clarvăzători și prezicători în general. Unii dintre aceștia sunt impostori,
însă câțiva chiar sunt înzestrați cu har și este bine să luăm în seamă avertismentele pe care le
lansează.
Doi dintre cei mai cunoscuți „cititori ai viitorului” sunt Nostradamus și Baba Vanga.
Originară din Bulgaria, bătrâna clarvăzătoare oarbă a făcut
mai multe predicții înfricoșătoare despre anul 2017, printre
care și aceea că va izbucni un „război din Est”. „Cel de-al
treilea război mondial va avea punctul de pornire în Siria”, a
scris Baba Vanga alb pe negru. Nostradamus spune că
Mesopotamia este punctul de pornire al unui război apocalip-
tic.
„În 2017, va izbucni un război din Est şi totul va fi declanşat
de invazia musulmanilor în Europa, care va duce la distrugerea
organizării de pe continent. Cel de-al treilea război mondial
va avea punctul de pornire în Siria. Clima se va încălzi tot
mai mult, se vor topi gheţurile şi va apărea seceta în tot mai
multe locuri.

Oamenii vor începe să epuizeze resursele şi se vor porni războaie. Românii sunt un popor ales,
au multe resurse ca să meargă mai departe, dar vor avea nevoie de cineva din exterior care să
le transmită mesajul corect şi atunci, dacă îl vor înţelege şi îl vor asculta, vor deveni un popor
care va conduce multe alte popoare care se vor pierde de pe calea corectă”, a prevăzut Baba
Vanga.
Profeția înfricoșătoare este susținută și de catrenele lui Nostradamus. Profetul secolului XVI a
prezis un „al treilea și ultimul” antihrist, mai hidos decât primii doi combinați, referindu-se la ISIS,
de la care pornește Al Treilea Război Mondial ce va dura 27 de ani.

Mulți cercetători ai profetului francez, care a murit în 1566,
sunt convinși că acesta a prezis corect actele barbare actuale
ca fiind masacrul din Orientul Mijlociu, precum și atentatele
teroriste comise de ISIS în toată lumea, potrivit realitatea.net.
Siteul Nostradamus 2242 susține chiar că Al Treilea Război
Mondial va începe din Orientul Mijlociu și lumea s-ar putea
termina în 2242. Site-ul listează catrenul cu patru versuri
despre care se susține că avertizează evenimentele din Irak
și Siria.
Siteul spune că Nostradamus a fost tradus ca spunând „El
(antihristul) va intra rău, neplăcut, infam, tiranizând peste
Mesopotamia/Toți prietenii doamnei adultere/Terenuri cu un
aspect îngrozitor și negru”.
Mesopotamia este zona actualelor Irak și Siria.

SUA atacă Siria
- peste 50 de rachete de croazieră
contra unei baze aeriene din Siria

SUA au lansat rachete de croazieră contra unei baze aeriene
din Siria. Actul SUA vine ca răspuns la presupusul atacul chimic
pentru care Washingtonul învinuiește forțele președintelui sirian
Bashar Al-Assad.

Unul dintre oficiali a precizat că mai mult de 50 de rachete de
croazieră Tomahawk au fost trase de pe distrugătoare ale marinei
americane din estul Mediteranei împotriva mai multor ținte din
baza "Shayrat". Lovitura a fost efectuată cu "59 de rachete", a
arătat un repsonsabil al Casei Albe, citat de AFP. Baza aeriană
Shayrat este "asociată programului" sirian de arme chimice și
"direct legată" de evenimentele "oribile" de marți.
Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut atacul, după ce
a declarat cu o zi în urmă că poziția față de Bashar Al-Assad s-
a schimbat. ”În această seară, am comandat o lovitură militară
asupra bazei aeriene din Siria, de unde a fost lansat atacul
chimic”, a declarat Donald Trump. El a adăugat că răspunsul
vine pentru ”a preveni și descuraja răspândirea și folosirea
armelor chimice mortale”. Președintele SUA a adăugat că este
clar că Siria a folosit arme chimice interzise și că a încălcat
Convenția despre arme chimice și a ignorat avertismentele
Consiliului de Securitate al ONU. ”Anii de încercări anterioare
de schimbare a comportamentului lui Bashar Al-Assad au
eșuate toate și au eșuat dramatic”, a mai subliniat Trump.
Rusia a fost informată înaintea cu 30 minute de pornirea
atacului.  
Cel puțin 86 de persoane, printre care 30 de copii și 20 de
femei, au fost ucise marți într-un presupus atac chimic în nord-
vestul Siriei. Congressmanul Ron Paul anuntase inca de marti
ca atacul chimic este o operatiune “false flag”. 

Război TOTAL la Casa Albă.
Se vorbește despre DEMISII 

după atacul SUA din Siria
Război total la Casa Albă! Steve Bannon, strategul-şef al lui
Donald Trump, dar şi şeful de cabinet, Reince Preibus, ar putea
fi daţi afară. Informaţia a apărut în The New York Times, care
vorbeşte despre un război în toată regula. Jared Kushner,
ginerele preşedintelui şi unul dintre cei mai puternici oameni din
actuala adminstraţie, îi reproşează lui Steve Bannon atitudinea
extremistă, în timp ce strategul-şef spune că ginerele lui Donald
Trump este prea moderat.
Cel mai recent conflict a avut loc acum trei zile, când Statele
Unite au bombardat baza aeriană din Siria. Steve Bannon s-a
opus, dar Donald Trump l-a ascultat pe ginerele său.

Atac sângeros în Egipt
Un alt atac sângeros a avut loc, duminică, în Egipt. Cel puțin 6
persoane au murit şi alte 33 au fost rănite, după un atac
sinucigaş cu bombă în oraşul egiptean Alexandria, anunţă tele-
viziunile locale, potrivit Reuters. Atacul din Alexandria, al doilea
oraș ca mărime din Egipt, s-a produs în fața unei biserici copte.
Atacul vine la doar câteva ore după ce o explozie puternică a
avut loc într-o biserică din Tanta, Egipt. În prima explozie, 30 de
persoane au murit şi alte 60 au fost rănite.

Ambele tragedii au vizat slujbele creștine de Florii, sărbătoarea
care anunță cel mai mare eveniment al calendarului religios
creștin, Învierea Domnului.

SUEDIA: UN CAMION A INTRAT
în MULȚIME: MORȚI și răniți

Scene de coșmar în Suedia! Un camion a intrat în mulțimea de
pe o stradă din centrul orașului Stockholm, scrie Aftonbladet.
Cel puțin cinci oameni au murit. Poliția spune că există și răniți
în urma nefericitului eveniment.

"Un vehicul a rănit mai multe persoane pe strada Drottningatan",
a declarat pentru Reuters purtătoarea de cuvânt a poliției.
Incidentul s-a produs în apropierea unui mare magazin, la
intersecția dintre o mare arteră și cea mai frecventată stradă
pietonală din capitala Suediei. Echipaje ale poliției au fost
trimise la fața locului. Zona a fost eliberată.
Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României
la Stockholm are în atenţie incidentul din capitala Suediei şi a
efectuat în regim de urgenţă demersuri pe lângă autorităţile
locale, pentru a verifica dacă există cetăţeni români afectaţi. 

Zeci de răniţi, în urma coliziunii 
a două trenuri în Moscova

Zeci de persoane au fost rănite şi cel puţin 16 dintre acestea au
fost spitalizate după ce un tren ce se deplasa de la Moscova la
Brest a intrat în coliziune cu un tren de navetişti, informează
presa rusă.

Se pare că frânele de urgenţă ale trenului de navetişti nu ar fi
funcţionat corespunzător după ce un semnal de alarmă a fost
tras pentru a salva o persoană ce se afla pe şine.
Patru vagoane au deraiat, unul dintre acestea răstunându-se şi
fiind vizibil avariat.
”În momentul accidentului 445 de pasageri se aflau în trenul ce
circula pe distanţe lungi, în vreme ce în trenul interurban se
aflau conductorul, asistentul său şi doi controlori de bilete”, a
declarat purtătorul de cuvânt al Comitetului de Investigaţii,
Tatiana Morozova. Aceasta a adăugat că printre victimele
spitalizate se află membri echipajului trenului ce circulă pe
distanţe lungi şi cei doi controlori de bilete.

Codul secret prin care va fi
anunţată moartea reginei

Există o serie de scenarii pentru moartea
reginei. Conform The Guardian, cel
mai probabil Regina va muri după o
scurtă boală, înconjurată de familie şi
doctori, iar în eventualitatea acestui
caz, oamenii Reginei sunt pregătiţi
pentru a face anunţul devastator. Potrivit
aceleaşi publicaţii, cel mai probabil se
va ocupa de ea doctorul său geriatric
Huw Thomas. El va controla încăperea
şi va decide ce infromaţii ar trebui
făcute publice. Vor exista buletine de
informare de la Palat către presă.
În momentul în care ochii ei vor fi

închişi, Charles va deveni Rege. Primul oficial care se va ocupa de
ştire va fi Sir Christopher Geidt, secretarul privat al Reginei, un fost
diplomat, care s-a ocupat de planul de succesiune.
Potrivit protocolului, Geidt îl va contacta pe primul ministru. Planul se
numeşte „London Bridge“, iar atunci când Regina va muri, fraza care
va fi folosită este „Lodon Bridge is down“ („Podul Londrei a căzut“).
De la biroul Foregin Global Response Center, care se află într-o
locaţie secretă în Londra, va fi trimis un buletin infromativ la cele 15
guverne din afara Marii Britanii unde Regina este şef de stat şi la
celalte 36 de naţiuni ale Commonwealth.
Anunţul către presă va fi făcut printr-un flash către Asociaţia de Presă
(Press Asssociation). În acelaşi moment, un majordom îmbrăcat în
haine de doliu va ieşi pe uşa Palatului Bcukingham şi va pune o
notificare scrisă, încadrată cu un chenar negru de doliu pe porţile
palatului.
În acelaşi timp, site-ul Palatului va fi modificat pentru a arăta o singură
pagină, care anunţă decesul monarhului.
BBC-ul va activa RATS (Radio Alert Transmission System) un sistem
de alarmă radio, ce datează din 1930.
Ziarele sunt şi ele pregătite pentru moartea Reginei, zvonurile susţin
că publicaţia Times ar avea destul material pregătit pentru 11 zile. Cei
de la Sky News au repetat scenarii pentru acest eveniment, iar numele
de cod dat Reginei este „Doamna Robinson“.
Pentru radiourile comerciale, există o lumină albastră în studio care se
va aprinde şi îi va avertiza pe DJ că ceva important s-a întamplat
(lumina este folosită pentru catastrofe naturale).
Când ştirea va fi confirmată, luminile se vor aprinde în flash-uri, pentru
a-i alerta pe crainici să schimbe pe canalul de ştiri, lăsând în surdină
muzică liniştită. Fiecare staţie de radio are pregătit un playlist cu
muzică tristă: Mood 2 (muzică tristă) şi Mood 1 (cea mai tristă muzică),
pentru zilele în care astfel de ştiri ocupă prima pagină a tuturor
publicaţiilor.
“Dacă auzi vreodată la radio Haunted Dancehall (Nursery Remix) de
Sabres of Paradise, deschide televizorul. Ceva teribil s-a întâmplat”,
spune Chris Price, un producător radio al BBC.  
Când oamenii se gândesc la moartea unui membru al familiei regale
din Marea Britanie, mintea se îndreaptă inevitabil spre Prinţesa Diana,
care a murit în mod neaşteptat într-un accident rutie. Decesul Reginei
Elizabeth va fi monumental în comparaţie. Poate nu va fi la fel de
emoţional, pentru că Regina a ajuns la o vârstă venerabilă, dar
impactul şi implicaţiile vor fi mult mai dramatice.
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Grupul de la Vișegrad denunță șantajul mizerabil
din partea UE în problema migrației. România?

România nu există. Iohannis e doar yes-man-ul lui Merkel.
Șefii de guvern ai țărilor membre ale Grupului de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia)
au denunțat marți șantajul și dictatul Uniunii Europene la adresa politicii comune privind migrația.

Reuniți la Varșovia, premierii celor patru
țări ce refuză cotele obligatorii de repartizare
a migranților între țările din UE și-au man-
ifestat în mod ferm dezacordul față de
ideea de a lega distribuirea de fonduri eu-
ropene de ralierea la această politică
pentru migrație.
‘Ideea de a lega fondurile care ne sunt da-
torate din partea UE de politica migrației
este una proastă. Noi, Grupul de la Vișegrad,
nu ne putem lăsa intimidați’, a declarat
șeful guvernului ungar Viktor Orban, în
timpul unei conferințe de presă comune
cu omologii săi ceh Bohuslav Sobotka,

slovac Robert Fico și polonez Beata Szydlo. ‘Grupul de la Vișegrad, inclusiv Polonia, nu va accepta
niciodată acest șantaj, nici ca să i se dicteze condiții. Afirmăm clar că politica migrației urmată până
în prezent de UE nu a făcut dovada și trebuie trase concluzii de aici’, a insistat Beata Szydlo.
Orban a lăudat cu această ocazie măsurile întreprinse de țara sa pentru a bara calea pentru
imigranților: gardurile din sârmă ghimpată de la frontiera sârbo-ungară și legea controversată,
intrată în vigoare marți, ce prevede punerea sistematică în detenție a migranților.
‘De acum Ungaria este în stare să răspundă (valului de migranți), chiar dacă acordul dintre UE și
Turcia nu funcționează. Suntem capabili să oprim orice val de imigrație la frontiera sârbo-ungară’,
a subliniat Orban.
Potrivit acestuia, Ungaria apără de asemenea alte țări europene. ‘Austriecii și germanii pot să
doarmă acum liniștiți’, a declarat el.
Legea adoptată la 7 martie la cererea lui Viktor Orban a fost denunțată de mai multe organizații
ne gu vernamentale, precum și de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), care a su -
bli ni at că noul act normativ ‘încalcă obligațiile Ungariei față de legile internaționale și europene’ în
ma te rie de azil. Aflat în vizită oficială la Budapesta, comisarul european pentru migrație, Dimitris
Avra mo poulos, a îndemnat marți la respectarea ‘principiilor’ UE, fără a evoca această nouă
măsură din Ungaria.
Constitruția Româniie INTERZICE strămutarea (relocarea) de populații străine pe teritoriul
României. Constituția a fost încălcată cu bună știință de Iohannis și de ceiullați membri CSAT,
care au aprobat aceste strămutări.

Stăm pe bogăție dar ne plângem de sărăcie:
România ar putea deveni un El Dorado al Europei, dacă ar

autoriza 100 000 de ferme țărănești în regim agroturistic!
Depozitară a ultimei civilizații rurale vii din
Europa, România ar putea deveni cel mai
puternic magnet agroturistic la scară
continentală, dacă ar avea inteligența să-
și autorizeze cel puțin 100000 de ferme
ță rănești în regim turistic rural.
Ce ar putea oferi satul românesc
străinilor, ofertă inexistentă în alte țări
europene?

• Peste 3 milioane de ferme țărănești care practică o agricultură prietenoasă cu mediul;
• Peste 3 milioane de ferme țărănești ce dețin un patrimoniu gastronomic unic;
• Peste 3 milioane de ferme țărănești ce dețin un patrimoniu tradițional autentic;
• Peste 3 milioane de ferme țărănești ce dețin în total cca. 5 milioane de camere libere;
• Peste 2 milioane de tineri țărani ce s-ar putea întoarce din bejenie dacă și-ar putea vedea un

viitor economic la casa părintească;
Ce provocare majoră stă în fața țărăncii românce?
• Evoluția de la statutul de ţărancă, la statutul de manager de agropensiune;
• Preluarea statutului de furnizor de stabilitate financiară pentru familia țărănească;
• Evoluția de la producția de materie primă agricolă la producția de mâncare legală (legalizarea

bucătăriei în unitate de procesare pe ord. 111 ANSVSA); 
Ce motivație economică ar putea avea această activitate?
• Motivaţia principală pentru care sistemul a fost creat este legată de rolul soţiei agricultorului în

ferma agricolă şi în cadrul unei familii de agricultori;
• Prin apariţia sistemului, se reuşeşte o stabilizare financiară a venitului fermei prin prezenţa şi

participarea activă a soţiei agricultorului în viaţa acesteia;
Ce servicii agroturistice ar putea oferi ferma țărănească?
• Servicii clasice de agroturism: Degustări în fermă; Participare la activitățile agricole; Participare

la pregătirea mesei; Pescuit; Vânătoare;etc…
• Servicii clasice de turism rural: Camping în corturi și rulote; Camere de oaspeți; Pensiune semi

sau completă etc…
• Servicii de “troc” oferta turistică gestionate de rețele internaționale: troc de paturi; case sau

pensiuni întregi sau parțiale; troc de mijloace de transport; troc mijoace de agrement (bărci);
troc de rețele sociale de prieteni țărani; troc de rețele de vecini țărani;

• Servicii agro culturale: Drumul bisericilor din lemn; drumul vinului; drumul brânzei; drumul
bivolilor; nunți tradiționale, etc…

Avram Fițiu - Secretar General Federația Națională de Agricultură Ecologică (F.N.A.E.)
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Românca ajunsă arhitectă 
de top la New York la 33 de ani

Oana Stănescu s-a născut şi a crescut la Reşiţa, iar studiile de
arhitectură le-a absolvit la Universitatea Politehnică din Timişoara.
A ajuns în SUA când încă nu terminase facultatea, fiind selectată
în cadrul unui program de stagiatură de către una dintre cele
mai mari firme de arhitectură din lume. Tânăra spune că tot ce i
s-a întâmplat este cu mult peste ce a visat vreodată. „Totdeauna
am spus că e mult peste ce am îndrăznit să visez. Efectiv, când
merg dimineaţa la birou, câteodată nu-mi vine să cred că asta e
viaţa mea, că pot să aduc câinele la birou, să-mi fac programul
cum doresc... În general, încerc să gândesc aşa şi pe viitor. Nu
că nu visez, dar cred că posibilităţile sunt mai mari decât pot eu
să visez“, spune Oana Stănescu. Mama o vedea doctoriţă
Aventura Oanei în domeiul arhitecturii nu are rădăcini în familie.
De fapt, mama e economistă, iar tatăl e inginer, iar mama sa şi-
ar fi dorit să-şi vadă fata doctoriţă. „În copilărie, un lucru foarte
important pentru mine a fost experienţa cu «Prietenii munţilor».
De mici, ai noştri ne-au tot trimis la schi iarna, dar şi vara eram la
munte. Crescând într-un aşa grup mare de prieteni şi având
atâtea activităţi, cred că a fost o influenţă foarte bună, educativă,
asupra modului meu de a vedea lumea şi de a interacţiona cu
oamenii. Eram tot timpul înconjurată de oameni diferiţi, de diferite
vârste, de diferite preocupări, de peste tot din ţară“, îşi aminteşte
Oana despre anii copilăriei petrecuţi mai ales în Munţii Banatului.
La Politehnică, Oana a ajuns inspirată de un prieten care studia
deja arhitectura şi i-a propus să încerce acest domeniu. „Îmi
plăceau cifrele, îmi plăcea desenul tehnic, dar ştiam că nu vreau
să fiu într-o fabrică şi nici să stau într-un birou toată ziua, aşa
cum stau părinţii mei. Nu aveam niciun background în artă sau
în alte domenii. Dar pe când eram în clasa a zecea şi nu ştiam
ce să fac, prietenul meu bun Vlad Duca m-a întrebat de ce nu
încerc arhitectura. În capul meu, arhitectura însemna să ştii să
desenezi foarte bine, să ai talent“, povesteşte Oana. Şi totuşi a
încercat. A mers la câteva meditaţii în particular, la un profesor
care a încurajat-o să meargă mai departe în acest domeniu. În
ultimele două clase de liceu, Oana a luat meditaţii şi a trecut cu
brio examenul de admitere la arhitectură. „Nu mi-am propus
niciodată să ajung aici“ În America a ajuns aproape din greşeală,
cel puţin aşa simte Oana Stănescu. „Eram în timpul facultăţii, cu
o bursă Erasmus, în Spania, şi am văzut pe net un anunţ prin
care OMA, una dintre cele mai importante firme de arhitectură
din lume, căuta studenţi pentru un program de stagiatură. Nu
mi-am imaginat niciodată, la vremea aceea, că o asemenea
firmă angajează studenţi şi doar în baza unui portofoliu. Lumea
birourilor respective îmi părea un pic ca Hollywood, unde toţi
sunt perfecţi şi nu te gândeşti că poţi să ajungi acolo. Am zis să
aplic totuşi şi am trimis e-mailul, după care l-am şters, pentru că
am zis că vreau să uit că l-am trimis. Nici nu mă voi mai gândi!
Însă după o lună am primit un răspuns în care mi-au spus că vor
să mă intervieveze. Am făcut un interviu pe Yahoo, cu unul
dintre partenerii de la firma respectivă, care mi-a oferit un post“,
îşi aminteşte Oana încă surprinsă de uşurinţa cu care a ajuns în
SUA. La cateva săptămâni după interviu, a plecat în America şi
totul a mers ca şi când ar fi fost scris să fie aşa.
„Am găsit acolo un fost coleg din Reşiţa şi am stat cu el în
primele săptămâni. Am aterizat sâmbătă şi luni am mers la
lucru, iar jobul respectiv era super intens. Lucram de la ora 9.00
până seara târziu. Biroul era plin de tineri şi toată lumea
deborda de energie. Mulţi oameni, de peste tot din lume. În
prima zi am fost super intimidată şi mi-am spus: «cum o să
lucrez eu cu oamenii ăştia care au fost la Harvard, Columbia
sau care sunt din Berlin, sau mai ştiu eu de unde?». Dar mi-am
văzut de treabă şi na... toţi suntem oameni! Partea faină cu
New York-ul,  e că nu mi-am propus niciodată să ajung aici, dar
când am ajuns, m-am simţit ca acasă. Oraşul e exact aşa cum
te aştepţi, e ca şi când ai cunoaşte locul. Şi e foarte uşor să-ţi
găseşti locul, pentru că e foarte mare şi toată lumea e de
altundeva, cu o valiză de vise“, povesteşte românca. 

Oana Stănescu a petrecut un an la New York, după care s-a
întors la Timişoara pentru a-şi lua diploma. A urmat o perioadă
în care a colindat lumea şi a avut tot felul de proiecte în Elveţia,
în Japonia, în Africa de Sud şi nu numai. „Mama spunea că
pentru mine nu sunt destule continente. În 2006, când am fost
pentru prima dată la New York, l-am cunoscut pe partenerul
meu Dong, cu care am simţit că eram pe aceeaşi linie, din
punct de vedere creativ. Am rămas în legătură şi am început să
facem proiecte împreună. Am participat la nişte concursuri şi la
unul din Slovenia am luat locul al doilea. Premiul a fost relativ
mare şi atunci, cu banii respectivi, ne-am pornit biroul din New
York“, îşi aduce aminte românca. În prezent, Oana şi Dong sunt
proprietarii acestei firme care merge foarte bine. A colaborat cu
Kanye West Oana Stănescu a intrat în atenţia presei americane
şi internaţionale când a început colaborarea cu celebrul rapper
american Kanye West, pentru care a creat un vulcan înalt de 50
de picioare, adică de puţin peste 15 metri, care a fost plasat pe
scena turneului Yeezus. „Am lucrat cu Kanye West şi pentru
câteva case în L.A., unele sunt proiecte confidenţiale. E fascinant.
Am călătorit cu el foarte mult şi în Europa, îi place să înveţe şi
să absoarbă totul. E fascinat de arhitectură şi are viziune. Te
ascultă şi efectiv e un dialog în care construieşti împreună cu
el. Şi asta e foarte important pentru noi: clientul să înţeleagă ce
faci şi să se implice.“

Oana Stănescu, alături de celebrul rapper american Kanye West

Oana Stănescu a început şi o carieră universitară. „În ultimul
semestru, anul trecut, am predat la MIT (n.r. – Massachusetts
Institute of Technology), în Cambrige, ceea ce fost fascinant.
Pentru că suntem un birou tânăr, suntem invitaţi foarte des să
facem prezentări la şcoli şi colegii. Aşa am descoperit cât de
mare e ţara şi cât de diferite sunt şcolile aici. Anul acesta încep
să predau aici, în New York, la Columbia“, povesteşte Oana.
Locul cel mai frumos din lume: Gărâna Pentru arhitecta din
New York e greu să se mai imagineze muncind în România,
chiar dacă şi-ar dori acest lucru. „Pe parcurs, am realizat că mi-
ar fi greu să mă întorc în România, nu pentru că nu îmi e  dragă
ţara, dar din punct de vedere profesional mi-ar fi foarte greu,
pentru că m-am obişnuit cu totul în altă lume. Dar în acelaşi
timp, legătura cu ţara este foarte importantă“, spune reşiţeanca.
Îi e dor de casă şi speră ca în acest an să poată să vină în
România şi să petreacă mai mult timp în casa de vacanţă de la
Gărâna, locul pe care îl consideră cel mai frumos de pe pământ.
„Noi avem o casă mică de vacanţă la Gărâna, locul care îmi e
cel mai drag din lume. Niciunde nu dorm mai bine ca acolo şi
nu mă simt mai bine ca acolo. E parte din mine. Mi-ar fi drag să
mă implic cumva în facultatea de la Timişoara şi sper ca în
viitor să găsesc un mod de a fi mai legată de ţară, să fie ca o
scuză pentru mine să petrec mai mult timp acasă.“ ; Piscina din
mijlocul râului poluat Hudson Printre proiectele firmei fondate
de Oana Stănescu şi de Dong-Ping Wong s-au numărat câteva
magazine, blocuri de locuinţe şi poduri din Hong Kong, Singapore,
Shanghai, Toronto. Însă unul dintre ele se detaşează de celelalte
ca fiind proiectul lor de suflet: este vorba de +POOL, o piscină
imaginată în mijlocul râului Hudson, în cartierul Manhattan. 

„Aici, din cauza poluării, nu ai voie să faci baie, deşi suntem
înconjuraţi de apă. Şi am avut ideea să facem o piscină uriaşă,
care să plutească pe apă şi care să fie ca un filtru. Practic, prin
pereţii ei, să filtreze apa. Efectiv înoţi în râu, dar într-o apă
filtrată de pereţii piscinei“, îşi laudă arhitecta ideea. Proiectul a
început în urmă cu şase ani şi Oana speră ca, în 2020, locuitorii
Manhattanului să poate face baie în +POOL (foto jos).

„Modul în care proiectul s-a născut e foarte interesant. A fost
ideea cu piscina în formă de plus, şi am vorbit cu doi prieteni
care au o firmă de design să facă nişte fotografii prietenoase cu
piscina, prin care să comunicăm cu lumea. Fotografiile le-am
trimis la birouri de ingineri, la facultăţi, dar am făcut şi un
website. Site-urile şi blog-urile despre New York au preluat
proiectul şi am început să primim sute de mesaje. Noi ne
întrebam ce s-a întâmplat, că nu făcusem nimic special să pro-
movam proiectul. Atunci am văzut că oamenii au reacţionat
visceral şi au zis «wow, ce fain ar fi!». Pentru mine, ca arhitect,
dacă ajung să stârnesc aşa ceva în oameni e tot ce am nevoie“,
afirmă românca. „A fost un succes!“ Când au văzut cât de bine
a fost primită ideea, Oana şi Dong au decis să pună proiectul
pe kikstarter.com, o platformă unde se adună bani pentru
proiecte. „Am pus pe site că vrem să strângem 25.000 de dolari
şi am adunat 45.000. La momentul respectiv era o sumă
enormă pentru noi. Cu banii respectivi am mers la Universitatea
Columbia şi am vorbit cu câţiva ingineri. Am făcut o echipă mai
mare şi am făcut primele teste de filtrare a apei, să vedem dacă
se poate curăţa la nivelul respectiv. A fost un succes! Pe urmă,
echipa a tot crescut“, spune Oana. Proiectul a devenit unul de
succes şi americanii au început să fie tot mai interesaţi de
piscina din râu, iar firmele au dorit să se implice activ. „După
primele săptămâni de când am lansat proiectul, ne-a sunat
cineva de la Arrow, care este una dintre cele mai mari firme de
ingineri din lume, şi noi efectiv am închis telefonul, pentru că
am crezut că e o glumă. Ne-au sunat din nou şi ne-au explicat
că nu e glumă şi că vor să fie parteneri în proiect. Apoi, cei de
la Columbia ne-au spus că se implică şi ne sprijină să facem
proiectul. Am lansat al doilea kikstarter, în care încercam să
strângem 250.000 de dolari. Am reuşit să adunăm aproape
300.000, ceea ce a fost fantastic. Avem un slide cu numele
tuturor oamenilor care au donat şi nici nu le poţi citi, aşa multe
sunt. Am format un nonprofit, pentru că e forma cea mai simplă
de a duce proiectul mai departe. În fiecare toamnă avem o gală
şi un party pentru strângerea de fonduri, un proces care e
relativ obişnuit aici, în care oamenii care au bani şi cărora le
place proiectul donează pentru realizarea lui. Noi sperăm ca în
2020 să fie inaugurată piscina“, afirmă arhitecta.

VÂND CASĂ  - VALEA OLTULUI - DN 7
(confluența Oltului cu râul Lotru). 

Casa are parter și etaj, plus livada cu pomi
fructiferi (4.500 mp ), apă curentă, 

electricitate, cablu TV, garaj. 
Pentru mai multe detalii sunați la

1-(347)-680-9843
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marius Daniel Dumitrescu
”Credința și familia sunt temelia vieții.” 

Ne aflăm în Săptămâna Mare a paștelui, o minunată sărbătoare a sufletelor
creștine din întreaga lume. În aceste zile deosebite, credincioșii se pregătesc

pentru întâmpinarea  Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
În Biserica ”Sfântul Nicolae” din Queens, New York, stăm de vorbă cu preotul
paroh Marius Daniel Dumitrescu care ne-a primit cu ospitalitate și care a
răspuns cu amabilitate întrebărilor noastre.

Reporter: Părinte Dumitrescu, mulți români creștini ortodocși din diaspora
newyorkeză, și nu numai ei, sunt interesați să vă cunoască opinia și să afle
mai multe despre activitatea dumneavoastră și despre perspectivele Bisericii
noastre în Statele Unite. 

Marius Dumitrescu: Vă mulțumesc pentru încredere și Domnul să vă binecuvân-
teze.

R.: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți din ce parte a României veniți, când
v-ați născut și cum v-a fost copilăria?

M.D.: Vin de pe plaiurile Vălenilor de Munte, județul prahova, zonă frumoasă, cu
o bogată tradiție creștin-ortodoxă. Am văzut lumina zilei în 20 octombrie 1971. 

Am avut o copilărie frumoasă, am petrecut mult timp în casa bunicilor care
erau oameni credincioși și care au avut o mare influență asupra mea din
multe puncte de vedere, în special bunicul dinspre mamă, Dumitru Bejgu.
Dânsul a fost militar și a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial. Deși inițial
mi-ar fi dorit o carieră militară, și-a schimbat părerea pentru că și-a dat seama
că sunt o fire mai calmă și apropiată de spiritul creștin și de aceea m-a
îndemnat să urmez cariera teologică. 

R.: Și i-ați urmat sfatul.
M.D.: Da, începusem să mă interesez unde sunt facultăți de teologie. Am fost la

Mănăstirea Crasna unde am stat de vorbă de mai multe ori cu părintele stareț.
Mai târziu m-am înscris la Seminarul Teologic din București pe care l-am
absolvit, apoi am urmat și absolvit Facultatea de Teologie. În vacanțe am
continuat să merg  la mănăstire.

R.: Unde ați slujit ca preot în România?
M.D.: Am lucrat timp de zece ani la patriarhia Română și tot acolo am fost

hirotonit de preafericitul patriarh Teoctist, pentru Capela ”Sfântul Ilie” care se
ridicase în Aeroportul Otopeni pentru călătorii care tranzitau România. Apoi,
timp de patru ani, am slujit la Mănăstirea Antim din București. 

R.: Când ați venit în Statele Unite și care a fost motivul venirii dumneavoastră
aici?

M.D.: Am venit aici în anul 2011, mai întâi ca vizitator, am cunoscut parohia, m-
am întâlnit cu ÎpS Arhiepiscopul Nicolae și am acumulat o experiență deosebită.
pe vremea aceea eram preot în Cipru, unde am slujit doi ani în biserica
ortodoxă grecească de acolo. De acolo am venit aici, în New York.

R.: Acum câțiva ani, pentru Romanian Journal, am luat un interviu Arhiepiscopului
Nicolae, Nicolae Condrea, care a fost foarte amabil și care ne-a impresioant
prin adâncimea ideilor exprimate.

M.D.: Da, dânsul este o personalitate religioasă de primă mărime. Acum ne
pregătim intens pentru că  ÎpS Nicolae va fi intronizat ca Mitropolit aici, în
Statele Unite, la Chicago. Arhiepiscopia noastră a fost ridicată la rangul de
mitropolie. Evenimentul de intronizare va avea loc în 29 aprilie și îl așteptăm
cu evlavie și credință.

R.: Minunat. Acesta este un eveniment de foarte mare importanță pentru
Biserica noastră, eveniment așteptat de mult timp. Acum, în altă ordine de
idei, spuneți-ne care este situația dumneavoastră de familie?

M.D.: Sunt căsătorit, Soția mea se numește Daniela Melania. Avem trei copii:
doi s-au născut în România: Teodor (11 ani) și Maria (8 ani), iar mezina, Sofia,
care are 4 anișori,  s-a născut aici, în Statele Unite. Suntem o familie unită și
cu credință în Domnul nostru Iisus Hristos. Credința și familia sunt temelia
vieții.

R.: Aveți perfectă dreptate. Dumneavoastră aveți o familie mare și fericită.
Felicitări! Unde locuiți, domnule Dumitrescu?

M.D.: Am locuit un timp lângă biserică, aici, în Sunnyside, dar apoi ne-am mutat
în Long Island și totul este bine cu ajutorul Domnului.
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R.: Există vreo personalitate care v-a influențat mai mult în viață?
M.D.: pe lângă bunicul meu Dumitru, despre care am amintit și care mi-a marcat

frumos copilăria îndreptându-mi gândul spre teologie, îmi amintesc cu drag de
părinții  galaction și Nicodim de la Mănăstirea Crasna, apoi părintele Teofil
părăian de la Sâmbăta de Sus care, pe vremea aceea, ținea multe conferințe,
la unele dintre ele participând și eu. De asemenea, nu pot să-l trec cu vederea
pe părintele Nicolae Tănase din zona mea, de la Vălenii de Munte. Dânsul a
avut grijă de peste 300 de copii, copii părăsiți de mame prea tinere și
necăsătorite. Știu că dânsul mai are grijă de zeci de bătrâni. Iată un om al
bisericii noastre care este demn de toată admirația. 

R.: Care considerați că este cea mai importantă realizare a dumneavoastră?
M.D.: Nu pot numi o realizare ieșită din comun. Doar că m-am străduit și mă

străduiesc să-l slujesc cât mai bine pe Dumnezeu și să fiu de folos credincioșilor,
indiferent pe unde am slujit: în București la Antim, la Sfânta paraschiva, la
biserica din Cipru și acum aici, în New York. Cu ajutorul Celui de Sus, am
căutat și caut să duc mai departe cuvântul Domnului, cum spunea părintele
Vasile: ”Să cultivăm iubirea de Domnul, de Biserică și de Neamul românesc”. 

R.: Cum apreciați prezența, în Biserica ”Sf. Nicolae” din Queens, a românilor
care aparțin de parohia dumneavoastră ?

M.D.: Sunt mulți români credincioși care locuiesc în Queens și care vin la
biserică. Biserica este un punct de sprijin pentru sufletele lor. Românii
consideră că legătura cu patria se realizează prin Biserică și prin rugăciunile
de aici.  Viața parohiei este dată de enoriași. Am căsătorit religios mulți tineri
români și trebuie să-i amintesc pe copiii care vin cu părinții la biserică și care
sunt crescuți și educați în spiritul credinței noastre tradiționale, credința
ortodoxă. Avem familii cu trei, cu patru și cu cinci copii. Avem familii care vin la
biserica noastră tocmai din Connecticut, din New Jersey, din Upstate New
York. Avem oameni mai în vârstă care l-au cunoscut și care vorbesc cu
respect de primul paroh al bisericii, părintele Vasilache. Cu părinții călugări de
la Mănăstirea ”Sfântul Dumitru” avem legături apropiate. pentru noi este o
bucurie să-i avem aici. 

R.: Acum, înainte de sfânta sărbătoare a Paștelui, ar fi bine să fim cu toții mai
buni. Dar cunoscând întâmplările mai puțin plăcute care au avut loc de-a
lungul anilor în existența acestui locaș de cult, am dori să cunoaștem ce e nou
cu moștenirea lăsată de Dumitru Minciu în Upstate New York. Nu se pot uita
anii când regretatul Vasile Vasilache, parohul Bisericii ”Sf. Nicolae”,  a fost dat
în judecată de un grup de români.  Disputa se referea la cui aparțin terenul și
locuința  din Middle Town, lăsate moșenire de Dumitru Minciu. În final, știm că
a câștigat părintele Vasile Vasilache și că dorința lui s-a îndeplinit mai târziu.
Era vorba de a se construi acolo o mică mănăstire,  o locuință și un cimitir
pentru români. Un loc de suflet românesc care a contribuit și la formarea, în
această zonă, a unei noi comunități de români. Ce noutăți ne puteți spune în
această privință?

M.D.: proprietatea respectivă aparține administrativ de Biserica ”Sf. Nicolae” din
New York. Mănăstirea construită acolo aparține canonic de arhiepiscopia de
la Chicago care va deveni Mitropolia Ortodoxă Română din Cele Două
Americi. Sicriul cu osemintele părintelui Vasile  Vasilache a fost mutat în anul
2013 din cimitirul din Astoria  în incinta  Mănăstirii  ”Sf. Dumitru”. Clădirea cu
acel teren donat de Minciu stă la dispoziția pelerinilor. Credincioșii pot fi primiți
și cazați în limita disponibilităților. Aceștia pot asista la slujbele din mănăstire
și pot admira natura din acele locuri frumoase. Sperăm, cu ajutorul lui
Dumnezeu și al credincioșilor, să realizăm multe dintre obiectivele propuse
spre binele tuturor. Toate acestea depind în mare măsură și de milostenia
celor iubitori de Dumnezeu și de neamul românesc.

R.: Asa este. Suntem în Săptămâna Mare a Paștelui. Cum se pregătește
parohia dumneavoastră pentru acest eveniment creștin?

M.D.: Acum suntem într-o perioadă de pregătire duhovnicească. Suntem, după
cum se știe, în sfântul și marele post și ne pregătim cu toții pentru noaptea
Învierii. Îi așteptăm pe credincioși la Sfânta Liturghie, îi așteptăm să se
spovedească, să se împărtășească. pe enoriașii copii, prezentul și viitorul
parohiei noastre, ne  străduim să-i creștem duhovnicește. Am reușit să
formăm un cor al copiilor care cântă la Sfânta Liturghie. Îi așteptăm cu drag pe
oameni la fiecare sărbătoare, în fiecare duminică, la Sfânta Liturghie. Fără
aceste ritualuri creștine e dificil să trăiești, mai ales că suntem departe de
țară. Accentuez ideea că Biserica este punctul important de sprijin în viața oa-
menilor, căci aici ei găsesc căldura și dragostea care vin de la Domnul și se
coboară în sufletele noastre. păstrarea credinței noastre și participarea la
slujbele din biserică contribuie plenar la bucuria de a trăi și de a face fapte
bune. 

R.: Iar noaptea Învierii este un regal al credinței, al fericirii de a sărbători
miracolul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

M.D.: Într-adevăr.De-a lungul anilor, de când sunt paroh aici, la Biserica ”Sfântul
Nicolae”, prezența românilor a fost foarte mare în noaptea de Înviere; participă
peste o mie de persoane și este necesară închiderea străzii și crearea
condițiilor pentru o ambianță plăcută. Avem afară o mică scenă și de acolo ne
rugăm împreună cu oamenii. E o bucurie să-i vedem pe enoriași cu lumânări
aprinse în mâini, rugându-se la marele praznic al Învierii.

R.: Vă rog să ne spuneți care este rolul prioritar al Bisericii pentru sufletul omu-
lui?

M.D.: Rolul Bisericii este să-l apropie pe om de Dumnezeu, în așa fel încât în
sufletul omului să se așeze pacea, bucuria, fericirea, sentimente pe care să le
transmită celor din familie și apropiaților. I-aș îndemna pe români să frecventeze
biserica, să participe la Sfânta Liturghie, să se spovedească, să se împărtășească,
să urmeze învățătura Domnului. E necesar să învățăm să fim buni, acesta
cred că este esențialul. Dacă suntem buni și urmăm calea Domnului, ne va fi
bine la toți. prof. Mariana Terra
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PERSONAJE ROMÂNEŞTI LEGENDARE

Povestea lui Badea Cârţan 
– „dacul de pe Columnă” 

Celebrul taran roman, Badea Cartan, s-a nascut la 24
ianuarie 1849. A devenit faimos pentru calatoria sa pe jos
pana la Roma pentru a vedea Columna lui Traian, dar si
alte marturii despre originea latina a poporului roman.
Intr-un interviu acordat revistei „Poporul Roman”, Badea
Cartan povesteste despre vizita sa la Roma, mentionand
ca „ultima oara, a mers in fruntea tuturor, „asa imbracat
de cioban”.

„De-aceea mi-am zis: „Tu trebuie sa te duci la Roma, sa
vezi: ai tu tata, ai tu mama?”. Si-apoi am vazut, dragii
mei… De trei ori am fost la Maica Roma. Ultima oara, eu
am dus coroana de bronz pana la Columna si mergeam
in fruntea tuturor, asa imbracat de cioban, cu hainele
mele. Mi-au cumparat un costum, da le-am spus sa nu
cheltuiasca, ca si-asa nu umblu cu saracii de acelea
nemtasti. La Bucuresti am fost de peste o suta saptezeci
de ori. Bucurestiul si Roma ar trebui sa le vada tot
romanul, ca daca nu stie de Mosu-sau si de Tata-sau, zici
de el ca-i orfan”, a povestit Gheorghe Cartan, intr-un
interviu acordat revistei „Poporul roman”.
Gheorghe Cartan, adica Badea Cartan, a fost un taran
roman care a luptat pentru independenta romanilor din
Transilvania, distribuind carti romanesti, aduse clandestin
din Romania, la sate. A calatorit pe jos pana la Roma
pentru a vedea cu ochii lui Columna lui Traian si alte
marturii despre originea latina a poporului roman. In 1877
s-a inrolat voluntar in razboiul de independenta al Romaniei.
S-a nascut in Cartisoara, Sibiu, la 24 ianuarie 1849, al
doilea din cei sapte copii ai lui Nicolae si Ludovica Cartan.
UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE
Cand in 24 ianuarie 1859 implinea 10 ani, romanii din
Moldova si Muntenia s-au unit sub domnia lui Cuza.
Copilul ce auzise vorbindu-se de unirea cu tara nu intelegea
de ce romanii au fost nevoiti sa nu stea laolalta si de ce
cei din Tara Fagarasului trebuie sa stea inca despartiti de
ceilalti. Ciobanasul visa, de pe atunci, sa treaca dincolo,
„in tara” si numea vama dintre Transilvania si Muntenia,
„granita draceasca”. Se intreba el: „cine a mai vazut
granita prin mijlocul tarii?”, granita care a separat romanii
doar politic si administrativ pentru ca sufletul si constiinta
n-au avut granita.
Cand implinea 42 de ani, la 24 ianuarie 1891, la Bucuresti
isi incepea activitatea „Liga pentru unitatea culturala a
tuturor romanilor”, sub presedintia istoricului V.A.Urechia.
Din initiativa ei, s-a publicat, in limba franceza, memoriul
studentilor universitari romani, privitor la situatia romanilor
din Transilvania si Ungaria, adresat opiniei publice din
Apusul Europei, prin care se evidentia politica de oprimare
a celor peste trei milioane de romani din Austro-Ungaria.
Memoriul a avut un puternic ecou in lume.
„Un dac a coborat de pe Columna: cu plete, cu camasa
si cusma, cu itari si cu opinci”
Povestea pe care Badea Cartan o citea si o recitea este
aceea relatata de Titus Liviu despre intemeierea Romei
si-i spune lui Urechia ca „e musai sa merg la Roma”. Isi
pregateste straita si pleaca din Cartisoara la 3 ian. 1896 ,
a trecut prin Timisoara, Budapesta, Tirol (Austria), Alpii
Sloveni, Apenini, Genova, Pisa, Livorna si dupa 45 de zile
de drumetie a ajuns la marginea orasului etern l-a salutat
cu: „Bine te-am gasit, maica Roma”.
A dormit la Columna iar cand s-a trezit a doua zi, dimineata,
in jurul lui erau stransi o multime de gura-casca: politisti,
pompieri, maturatori, precupete… Presa din Roma a scris
in ziua urmatoare: „Un dac a coborat de pe Columna: cu
plete, cu camasa si cusma, cu itari si cu opinci”.

Sfântul gângav Petrache Lupu 
Comuna Maglavit este la 10 kilometri nord de Calafat. Den-
umirea satului ar proveni fie din moglo vite - multe vite, fie de
la magla vit - ceata groasa.

Un ciobanas sarac si cu vorba stricata a fost vizitat de o
viziune vreme de trei zile, asa cum ii sta bine unei minuni.
"Moşul", cum i-a spus Petre Lupu, l-a vizitat pe oierul gangav
si i-a transmis din tainele lumii, iar vestea a adus in Maglavit
puhoaie de oameni, dar si puternicii zilei.
DORU COBUZ
Era ziua de vineri, 31 mai 1935. Petre Lupu, un tanar de 17
ani, care era pe camp cu oile, a primit o vizita misterioasa. Pe
campia unde ciobanasul isi pastea oile, langa o salcie, a
aparut un batran in alb. "Moşul" plutea la doua palme de
pamant si viziunea l-a speriat pe tanar. A incercat sa fuga, dar
s-a impiedicat. Viziunea i-a vorbit ciobanasului si i-a incredintat
misiunea sa transmita un indemn la pocainta oamenilor. La
sfarsit, "Moşul" i-a spus lui Petrache sa se duca in sat, la
preotul Nicolae Bobin si sa spuna ce i s-a intamplat. Petre
Lupu nu a avut curaj sa faca ceea ce i s-a spus, dar exact o
saptamana mai tarziu, vineri, 7 iunie, viziunea i s-a aratat din
nou ciobanasului. Nici de data aceasta tanarul nu si-a respectat
promisiunea de a transmite preotului satului mesajul.
In urmatoarea zi de vineri, 14 iunie, la fel ca si datile celelalte,
in jurul orei 18:00, ciobanasul a avut viziunea. Ciobanasul a
muls oile si prepara urda si branza. In stana erau alti doi ti ne -
ri, care au asistat la cele patimite de Petrache: Ionita Sa ves cu
si Percea Nicolae. Cei doi sateni au fost surprinsi sa-l va da pe
Petrache vorbind catre nicaieri, iar la un moment dat, ciobanasul
a fost impins de cineva si a cazut imprastiind laptele.
Petrache a povestit vizitele pe care le-a primit de-a lungul a
trei saptamani, iar cazatura, a povestit Petrache, a fost mo -
men tul cand viziunea, "Moşul" cum ii spunea, l-a mustrat ca
nu s-a dus sa povesteasca preotului Bobin cele intamplate,
iar el a vrut sa plece pentru a scapa de ocara batranului din
vazduh.
Aceasta a fost ziua care avea sa schimbe istoria comunei
doljene si viata ciobanasului Petre Lupu. Vestea viziunilor
unui om simplu de la Dunare a facut inconjurul Romaniei.
Satul a devenit repede loc de pelerinaj pentru preacredinciosi
sau pentru cei in suferinta care veneau la Maglavit pentru a-
si afla alinarea. Ziarele isi mareau tirajele de fiecare data
cand scriau despre cele intamplate si despre minunile pe
care oamenii le povesteau.
Satenii isi amintesc ca zeci de mii, sute chiar de oameni
erau zilnic in campia de la Dunare unde ciobanasul a primit
vizita "Mosului". Pe ulitele satului au aparut siruri nesfarsite
de carute, trasuri, masini de oras si multimi de oameni care
veneau de la zeci de kilometri pe jos.
Rar cineva l-a vazut pe Domnul, iar romanii veneau cu
speranta pentru a-l vedea pe ciobanasul care povestea cu
detalii, cu vorba lui groaie, cele trei viziuni. Oamenii treceau
pe rand pe langa ciobanas pentru a fi binecuvantati si
impreuna ii ascultau cuvantarile tinute intr-un foisor de langa
preotul Bobin: "Pocaiti-va, ca se apropie imparatia cerurilor
si vai de cel ce va fi gasit in pacate!".
STEAUA DE LA RASARIT. Cu chipul sau slab, transfigurat
de ganduri prea mari pentru un om asa mic cum era el, ars
de soare, cu camasa ciobaneasca si o palariuta pe varful
capului, Petrache Lupu a martirizat aproape ani de-a randul
in soarele verii de dimineata pana seara fara sa transpire. El
dadea oamenilor indemnul pocaintei si prorocea pacatele
care aveau sa vina peste lume: "Daca nu va pocaiti, din
steaua mare care vine de la Rasarit va curge mult sange pe
pamantul asta si va fi foamete mare si multa suferinta".
Vestea unei minuni cum au fost prea putine a miscat intreaga
tara, dar nu numai. La Maglavit au venit oameni din intreaga
lume pentru a-l vedea pe ciobanasul care vorbea cu vorbele
grozavei viziuni. Petrache Lupu a fost plimbat prin tara
pentru a duce grozavele lui viziuni poporului, vizitat de
episcopi si mitropoliti si politicienii tarii.

Salcia langa care Petrache l-a vazut prima oara pe "Moşul"
a devenit loc de pelerinaj si ea: lacrimile sale bolnavii le
strangeau una cate una stand in genunchi ore intregi pentru
a-si unge trupul in suferinta. Oamenii povesteau de minunea
ce au primit-o sau vazut-o la Maglavit: ologi care aruncau
carjele si plecau pe picioarele lor sau orbi care vedeau
lumina soarelui pe malul Dunarii dupa ce primeau cu credinta
semnele lui Dumnezeu.
VORBA CEA MARE. In timpul razboiului, Petrache Lupu a
fost dus cu avionul pana la cotul Donului pentru a sfinti
trupele romane, din ordinul lui Antonescu, se spune. Acolo,
intre nori, ciobanasul a prorocit spre spaima celor care l-au
ascultat sfarsitul: "Razboiul asta va fi pierdut!".
Venirea comunistilor a insemnat si izolarea ciobanasului de
la Maglavit. Oamenii mai veneau la Maglavit doar pe ascuns,
iar omul ii primea in casa lui si le dadea binecuvantarea si
povestea viziunile sale. Si tot zicea Petrache, sfantul de la
Maglavit, cum ii spuneau oamenii, ca la 14 septembrie 1952
va da oamenilor "vorba cea mare" lasata de "Moşul". Oamenii
numarau zilele, dar intr-o noapte, la 1 august, o masina a
intrat in colbul satului, cum nu se mai intamplase de mult. Pe-
trache i-a asteptat pe vizitatorii nocturni imbracat curat in
curte. Acestia l-au urcat in masina, dar motorul nu a vrut sa
porneasca decat dupa ce "sfantul" a coborat si s-a rugat.
Oamenii s-au uitat la masina care a disparut in noapte, luan-
du-l pe Petrache din sat. S-a inapoiat abia prin octombrie.
Nimeni niciodata nu l-a convins pe ciobanas sa spuna "vorba
cea mare". Securistii l-au ridicat de-a lungul anilor de mai
mul te ori pe omul din Maglavit, desi nu ii aduceau nici o vina.
Era dus departe de sat pentru cateva saptamani. Nu spunea
prea multe despre ce a patit. Oamenii povestesc ca era batut
si aruncat in gropi cu serpi sau tinut pe gratare de fier, dar se
pare ca puternicii zilei il consultau si ei pe satean.
UN OM SIMPLU. Mihai (68 de ani), fiul lui Petrache Lupu,
spune mai departe invatatura fara urma de minune primita
de la tatal sau: sa fii bun si cinstit. Mai-marii zilei si taranii
veneau potop la tatal sau. Generalul Sitichiu, trimisul special
al regelui Mihai, care a venit sa-l boteze in numele Maiestatii
Sale pe campia plina de oameni, dar si suferintele prin
puscarii ale lui Petrache Lupu, un om simplu, care nu a luat
nimic de la nimeni, care nu a gresit nimanui.
Petre Lupu a fost casatorit cu Veta Lupu, care a murit insa in
1966 si langa care se odihneste si el de 10 ani incoace. Intre
timp insa s-a recasatorit, dar in afara de o casuta mai mica
ca multe altele din sat nu a strans nimic pe lumea asta.
Aurica Lupu, femeia lui Mihai, mangaie fotografiile cu evlavie
si povesteste cele patite si auzite din sat pe baza "sfantului":
"Intr-o zi, prin 1965, m-a oprit un militian la Livezeni si mi-a
cerut buletinul. Cand a vazut ca am buletin de Maglavit, m-a
luat la sectie. Tare imi era frica, dar in birou la el, militianul
m-a intrebat de socrul meu, daca mai traieste si ce mai
face". "Sa stiti ca pe mine m-a dus mama la Maglavit cand
eram mic, ca eram moale de la brau in jos si acolo m-am
facut bine. Eu am acasa fotografia lui Petrache Lupu in
perete", i-a marturisit ofiterul femeii.
PAZA PROCESIUNII
Pe vremea cand la Maglavit se scurgeau multimi de oameni
in cautarea minunii, satenii faceau o afacere cu transportul
cu caruta pana la gara si inapoi. Razboiul a fost sustinut,
spun satenii fara sa clipeasca, cu bani pe care ii lasau oa -
me nii aici, la Maglavit. Saci intregi erau dusi chiar de sateni
cu carutele la tren. In schimb, ciobanasul nu a castigat nicio -
da ta bani dintre cei donati de credinciosi. "Au luat altii, dar
au fost loviti de blesteme", spune Gheorghe Zglimbea. Mi -
nu nea de la Maglavit, povestesc localnicii, a fost pazita
strasnic de semne neomenesti. Nu exista om in sat care sa
nu-ti povesteasca despre Florea Fantana, omul care a sfidat
dumnezeirea si a vrut sa arda icoanele pictate dupa viziunile
lui Petrache. Fantana a orbit. Partidul a vrut sa-l ajute si l-a
purtat pe om la cei mai mari medici ai vremii, dar nimic nu l-
a ajutat pana ce batranele din familie nu au fost ascultate.
Florea Fantana si-a recapatat partial vederea dupa ce s-a
in chinat in manastiri. Astfel de intamplari oamenii stiu multe.
VERDICT
Minunile nu au starnit doar interesul credinciosilor. S-a vorbit
ca Petrache Lupu nu ar fi fost prea sanatos. 
Oameni de stiinta au venit la fata locului pentru a studia
salcia plangatoare a lui Petrache. O explicatie au gasit ei,
dar nu suficienta pentru a opri credinciosii sa-si ia puterea
sufleteasca din lacrimile pomului. Nimeni n-a indraznit sa
taie pomul, care s-a uscat acum. Neurologul Gheorghe Mari-
nescu si profesorul Parhon l-au consultat pe ciobanas.
Verdictul lor: omul era perfect sanatos.
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PAŞTELE LA ROMÂNI

Obiceiuri româneşti de Paşte
Sarbatoarea Pastelui este pentru români, alaturi de Craciun, cea mai importanta din an,

pentru care fiecare familie se pregateste cu mult timp inainte prin postul tinut cu atata
evlavie. In biserica ortodoxa oamenii se pregatesc pentru intampinarea sarbatorilor de
Pasti prin "postul Pastelui" numit si "Postul Cel Mare", post care dureaza 48 de zile. In
mod oficial, postul incepe dupa "Duminica iertarii", in ziua de luni a saptamanii a 7-a de
dinaintea sarbatorii de Pasti.

Ultima saptamana din Postul Pastelui se numeste "Saptamana Patimilor" si incepe in
duminica Floriilor, duminica in care se comemoreaza intrarea lui Iisus in Ierusalim. "Sap-
tamana Patimilor" comemoreaza prinderea lui Iisus, crucificarea si moartea Lui. In acesta
ultima saptamana, multe biserici tin slujbe in fiecare seara, slujbe numite "Denie". De luni
pana joi se comemoreaza ultima masa, prinderea si inchiderea lui Iisus. Ziua de joi se
numeste "Joia Mare". Vineri, numita "Vinerea Mare" se comemoreaza crucificarea si
moartea lui Iisus pe cruce. In acesta zi, se tine "post negru", adica nu se mananca nimic.

Desi aceasta sarbatoarea reprezinta pentru toti românii invierea Domnului Iisus Hristos,
ea se sarbatoreste oarecum diferit in regiunile României. Astfel...

In Bucovina, fetele se duc in noaptea de Inviere in clopotnita si spala limba clopotului
cu apa neinceputa. Cu aceasta apa se spala pe fata in zorii zilei de Pasti, ca sa fie fru-
moase tot anul si asa cum alearga oamenii la Inviere cand se trag clopotele la biserica,
asa sa alerge si feciorii la ele. Flacaii trebuie sa se duca cu flori la casele unde locuiesc
fetele care le sunt cele mai dragi, iar ele, pentru a isi arata consimtamantul la sentimentele
lor, trebuie sa le ofere un ou rosu.

In zona Campulung Moldovenesc, datina se deosebeste prin complexitatea sim-
bolurilor, a credintei in puterea miraculoasa a rugaciunii de binecuvantare a bucatelor. In
zorii zilei de duminica, credinciosii ies in curtea bisericii, se asaza in forma de cerc, purtand
lumanarile aprinse in mana, in asteptarea preotului care sa sfinteasca si sa bine-cuvanteze
bucatele din cosul pascal. In fata fiecarui gospodar este pregatit un astfel de cos, dupa
oranduiala stramosilor. In cosul acoperit cu un servet tesut cu model specific zonei sunt
asezate, pe o farfurie, simbolurile bucuriei pentru tot anul: seminte de mac (ce vor fi aruncate
in rau pentru a alunga seceta), sare (ce va fi pastrata pentru a aduce belsug), zahar (folosit
de cate ori vitele vor fi bolnave), faina(pentru ca rodul graului sa fie bogat), ceapa si usturoi
(cu rol de protectie impotriva insectelor). Deasupra acestei farfurii se aseaza pasca, sunca,
branza, ouale rosii, dar si ouale incondeiate, bani, flori, peste afumat, sfecla rosie cu hrean,
si prajituri. Dupa sfintirea acestui cos pascal, ritualul de Pasti se continua in familie.

La Calarasi, la slujba de Inviere, credinciosii aduc in cosul pascal, pentru binecuvantare,
oua rosii, cozonoc si cocosi albi. Cocosii sunt crescuti anume pentru implinirea acestei tra-
ditii. Ei vestesc miezul noptii: datina din strabuni spune ca, atunci cand cocosii canta, Hristos
a inviat! Cel mai norocos este gospodarul al carui cocos canta primul. Este un semn ca, in
anul respectiv, in casa lui va fi belsug. Dupa slujba, cocosii sunt daruiti oamenilor saraci.

O foarte frumoasa datina se pastreaza in Maramures, zona Lapusului. Dimineata in
prima zi de Pasti, copiii(pana la varsta de 9 ani) merg la prieteni si la vecini sa le anunte
Invierea Domnului. Gazda daruieste fiecarui urator un ou rosu. La plecare, copiii mul-
tumesc pentru dar si ureaza gospodarilor "Sarbatori fericite!". La aceasta sarbatoare,
pragul casei trebuie trecut mai intai de un baiat, pentru ca in acea gospodarie sa nu fie
discordie tot restul anului.

In Banat, la micul dejun din prima zi de Pasti, se practica traditia tamaierii bucatelor.
Apoi, fiecare mesean primeste o lingurita de pasti (vin+paine sfintite). In meniul acestei
mese festive se include ciolanul de porc fiert, oua albe si mancaruri traditionale, dupa
acestea se continua masa cu friptura de miel.

In Tara Motilor, in noaptea de Pasti se ia toaca de la biserica, se duce in cimitir si
este pazita de feciori. Iar daca nu au pazit-o bine, si a fost furata, sunt pedepsiti ca a doua
zi sa dea un ospat, adica mancaruri si bauturi din care se infrupta atat "hotii", cat si
"pagubasii". Daca aceia care au incercat sa fure toaca nu au reusit, atunci ei vor fi cei
care vor plati ospatul.

In Tara Barsei, in jurul Brasovului, se face o petrecere care aduna intreaga comunitate
– obiceiul Junii Brasovului. Grupurile de tineri, organizate asemeni cetelor de calusari sau
de colindatori, cu vataf si casier, strang oua de la tinerele fete, dupa care se merge catre
Pietrele lui Solomon, la picnic, unde vor avea loc intreceri. Cea mai cunoscuta si indragita
dintre ele este aruncarea buzduganului.

In Moldova, in dimineata urmatoare dupa noaptea Invierii se pune un oua rosu si unul
alb intr-un bol cu apa ce trebuie sa contina monezi, copiii trebuie sa-si clateasca faţa cu
apa si sa si atinga obrajii cu oualele pentru a avea un an plin de bogatii.

Săptămâna Patimilor
Perioada de dinaintea Sfîntului Paşti, numită şi Săptămîna Patimilor, săptămîna sfînta şi
binecuvantată, cînd credincioşii se pregătesc să primească lumina Învierii, este presărată
cu frumoase rînduieli şi obiceiuri străvechi, care trebuie ţinute din Duminica Floriilor – mo-
mentul intrării lui Iisus în Ierusalim – şi pînă la răstignirea Sa, în Vinerea Mare.
În Lunea Mare, în Marţea Mare şi în Miercurea Mare, trebuie să se cureţe casa, curtea,
grădina, livada, să se aerisească, să se termine lucrul la cîmp, să se spele geamurile ca
să intre lumina. Se spune că dacă în aceste zile, bărbaţii le sînt de ajutor casei şi
nevestelor, tot restul anului le va merge din plin.
Joia Mare este ultima zi în care se pomenesc morţii. Femeile trebuie să meargă la biserica
să împartă colaci din aluat de post, fructe, miere şi vin, iar bărbaţii să aprindă focuri rituale
în curţi, în grădini, pe dealuri, pentru sufletele morţilor care se spune că se reîntorc la casele
lor. Tot în această zi, trebuie să se vopsească ouăle, să se coacă pasca şi cozonacii. Tradiţia
spune că este bine să păstrezi un ou roşu pînă la Paştele viitor, şi nu este bine să dormi în
această zi. Se crede că cine doarme în Joia Mare, va lenevi tot anul. În Joia Mare, cînd au
avut loc cele mai importante ritualuri: spălarea picioarelor ucenicilor de către Iisus, Cina
cea de Taină, rugăciunea din grădina Ghetsimani şi vinderea lui Iisus de către Iuda, are
loc Denia celor 12 Evanghelii. E bine să se aprindă lumînări la ferestre, căci potrivit credinţei
populare, în această seară lumea celor vii se întrepătrunde cu lumea morţilor. Tradiţia spune
că fetele trebuie să-şi pună 12 dorinţe pe aţă, făcînd cîte un nod după fiecare evanghelie,
dezlegate după Înviere, ca să se împlinească. Aţa se pune sub pernă, ca să-şi viseze ursitul.
Mai mult, în credinţa populara, cei care ţin post din Joia Mare şi pana în Paşti vor fi înştiinţaţi
de moartea lor cu trei zile înainte de a trece în lumea cealaltă.
În Vinerea Mare, Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă, e bine să se ţină post negru, să
nu se facă treabă în gospodărie, să nu se pregătească mîncăruri şi să ducem flori la
biserică. Se spune din bătrîni că acela care vor ţine postul negru vor fi feriţi de boli tot
anul şi vor avea belşug şi spor în toate Cine poate şi are curaj, e bine să se scalde în rîuri
pentru a fi sănătos tot timpul anului, iar seara să se meargă la biserică pentru trecerea pe
sub Sfîntul Aer, procesiune simbolizând suferinţa prin care a trecut Îisus pe drumul Crucii.
Tot în Vinerea Mare, nu se consumă oţet şi urzici. Pe cruce, Iisus a fost bătut cu urzici, iar
buzele i-au fost udate cu oţet.
În Sîmbăta Mare, conform tradiţiei străvechi, femeile se spală pe cap, se piaptănă, se
îmbracă în haine curate, se închină şi se roagă la icoane, apoi pot termina toate treburile
casei. Vasele în cuptor, trebuie puse doar cu mîna dreaptă, iar numărul tăvilor în care se
face cozonacul sau pasca trebuie să fie cu soţ, altfel pot apărea necazuri în anul care
urmează. Tot în această zi e bine să se pregătească mielul sacrificat, să se facă ultimele
pregătiri pentru masă şi să se pregătească hainele noi pentru Înviere şi un coş cu oua roşii,
pască, cozonac, sare, usturoi, friptură de miel. E bine să mergem la Deniile din fiecare zi
ale Săptămînii Mari, unde pe lîngă suljbele speciale, se ţin predici pentru sufletele noastre
şi pentru iertare de păcate. Săptămîna Patimilor se încheie cu noaptea Învierii, cînd lumea
merge la biserică pentru a lua lumină sfîntă de la preot. Altă tradiţie spune în Săptămâna
Mare e bine ca toţi credincioşii să ierte şi să se împace cu cei cu care au fost în duşmănie.
- La Înviere este bine să te îmbraci cu o haină nouă, îmbrăcămintea nouă , la fel ca şi

apa , are un rol purificator.
- În ziua de Paşti nu este bine să dormi, pentru că în restul anului vei fi somnoros, vei

avea ghinion, viermii vor mînca semănăturile, recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia
ori de cîte ori vei vrea să lucrezi cîmpul.

- Lumînarea de la Înviere trebuie păstrata în casă şi aprinsă în caz de boală, calamităţi
naturale, supărări.

- În dimineaţa Paştelui e bine să priveşti prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. Se
spune că vei avea vederea buna în restul anului. – Un alt obicei spune că e bine să te
speli pe faţă cu apa neîncepută dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou roşu, unul alb,
un bănuţ de argint şi un fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, prosperităţii şi sporului
în toate.

- În ziua de Paşti nu se mănîncă oul cu sare, se spune că transpiri tot anul.
- Pasca, crucea de pe ea sau anafura sînt considerate de leac, de aceea se păstrează

bucăţi din ele peste an.
- Cocoşul sfinţit de Paşti se credea a fi o sursă de belşug, sănătate şi dragoste. În

vechime oamenii aduceau cocoşi la slujba de Înviere, pe motiv că aceluia căruia îi va
cînta primul cocoşul în acea noapte va avea noroc tot anul. Apoi cocoşii erau daţi de
pomană săracilor.

- La masa de Paşti e bine să mănînci mai întîi un ou, se crede că acesta aduce sănătate
trupului pe parcursul anului, apoi peşte şi pasăre, pentru a fi sprinten precum peştele
şi uşor ca pasărea.

- Cu cine ciocneşti ouăle vopsite în ziua de Paşti, te vei întîlni în lumea cealaltă.
- Dacă păstrezi un ou roşu 40 de zile după Paşti şi nu se strică, vei avea noroc tot anul.
- De Paşti se aşeză o bucăţică de fier sub prag , că o protecţie pentru casă.
- Dacă prima persoană care îţi intră în casă este bărbat, vei avea noroc tot anul.
- De Paşti, există credinţa că cerurile se deschid, permiţînd sufletelor celor morţi să se

întoarcă acasă, pentru a-şi proteja rudee dragi.
- Se spune că cei ce mor în duminică de Paşti sînt scutiţi de Judecata divină, sufletele lor

ajungînd direct în rai.
- Copiii născuţi de Paşti sînt binecuvântaţi, avînd o viaţa luminată şi presărată cu noroc

toată viaţa. 
Maria Diana Popescu 
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DIVERSE

Ce-am avut și ce-am pierdut?
România furată!

Ce aiurea e mâncarea în Olanda! Și în tot vestul.
Numai Italia se salvează, în rest numa’ carton, ca și
ăla din cofrajele de ouă.  Pământul e și el vai steaua
lui! Ce au vesticii e din furat  –  colonii și teritorii de la
vecini  – e la mintea cocosului. De ce au colonii?!
Pentru că s-au dus peste alții la furat, că acasă nu
aveau. Românii au avut, așa că au stat cum stau și
azi: ca tâmpiții și proştii, ca să-i jefuiască străinii! Ce
e istoria? O poveste cu tâlhari și criminali, aia este!
De la Troia, la Războiul din Golf, același rahat:
expediții de jaf. Acum câteva sute de ani, vesticii
trebuiau să mearga pe mare la furat, azi ne aduc
nouă rahaturi pe uscat și cică-s de mâncat… Niște
mizerii, dar musai să plătești firma, brandul. Cum
sună, de pildă: „Cârnați de Turingia”? WOW!  O
mizerie! Dintr-un porc românesc nu poți să faci așa
ceva nici din greșeală. Nici un amărât de cartof pai
nu au au ăia pe acolo  – zici că-s peleți. De ciolan
afumat nici nu au auzit, ca urmare fasolea lor  –
insipidă oricum!  –  devine inutilizabilă.
Așa că, mi-am făcut o listă cu ce trebuie adus din
România în vestul cel civilizat! N’șpe zeci de kg de
cartofi, 200 kg de burtă vită, 200 de ciolane afumate,
saci de mere, ceapă  – groaznic!  –  oală Kuhta, de
presiune, morcovi, 30 cutii brânză Năsal (net peste
orice au ăștia!) 30 bucăți de brânză Homorod, 500
metri liniari de cârnați, un braț de salam de Sibiu, o
canistră de țuică de prune, 50 de table de slănina
și… mai văd eu. Și îmi bag… în dietele lor de
figuranți, de hoți, de zgârciți, care ambalează fiecare
cartof în parte, îi dau o denumire pompoasă și de
fapt e net inferior celor care se aruncau în spatele
aprozarelor lui Ceaușescu!
Dar… nu ei, „civilizații”, sunt proști! Românii sunt
proștii. Au vrut „o țara ca afara” –  ca afară o să fie!
Băi mototolilor, fosta armata româna cânta : „Nu vom
ceda o palma de pământ, chiar de vom intra-n mor-
mânt!”  E cel mai bun pământ din lume. De aceea își
rescriu istoria toți vecinii noștri, ca să pună laba pe el
–  și nu numai vecinii. Care parteneriat, care prieteni?
Aiurea!

Vine pămpălăul ăla de Charles și își pune ceapă aici
și face dulcețuri din fructe adevărate! Fosta monarhie,
aia de-a abdicat pe la pa’șepte, e prezentă și ea aici
la furat.  Și românii?! Românii…  ciotcă la șaorma cu
de toate. Stau cu mâna la cosor. Păi mă, teritoriul
acesta este absolut vital! Cică „lapte din Alpi” – un
pișat. Vorbe, reclamă! Imperiul Roman a venit aici
pentru că-și băteau unii călători gura: „În Dacia curge
lapte și miere, iar vesela e din aur.” România există
ca țintă fixă pentru orice altă țară sau concern
multinațional, nu există prieteni în jocul profiturilor la
nivel mondial. Vacă de muls, atât și nimic altceva.
NI-MIC! 

Mai mult, țara e locuită de proști ușor de păcălit și
manevrat. Să fii popor sărac într-o țară ca România,
în mod cert nu meriți ceea ce ai!

De ce, m-a întrebat un marinar, deși are ieșire la
mare, România nu a însemnat mare lucru in istoria
navigatorilor și a vaselor de tot soiul? Căci, in afara
de pânzarul moldovenesc, el alte corăbii românești
nu știa. Nu galere, nu caravele, nu bricuri, fregate,
goelete, baleniere, crucișătoare sau cuirasate, nu
portavioane, etc. – nimic în afară de bărci de pescuit
și plute pe Bistrița!
Caravelele portugheze și spaniole au mers la furat
până în America. Vikingii au tras la ramele drakkarelor,
mânați de foame, tot până în America.  În 1722,
olandezii au descoperit Insula Paștelui și au sărbătorit
asta măcelărind populația! Evident, primii invadatori
planetari sunt englezii. După care vin spaniolii, por-
tughezii, francezii, turcii… Toți cei care aveau flote.
Istoria i-a înregistrat ca descoperitori, dar descoperirile
au fost doar inerente în goana lor lacomă după bogă -
ții le lumii. În realitate, mergeau la furat! Toată istoria
navala este un concurs pentru supremație și desco -
pe rirea de noi rute comerciale. Mulți și-au frânt gâtul.
Olandezii au fost printre cei mai temerari  –  au forțat
Novaia Zemlea (Nova Zembla, cum spun ei) pierzând
navele si întorcându-se acasă doar cinci la sută, după
ani si ani, pe o ruta reușită doar peste 200 de ani, de
către un spărgător de gheata atomic. Dra cii de englezi
au înhățat 60% din uscat, la un moment dat, iar asta
nu demult. FOAMEA ȘI LĂCOMIA! Mer geau la furat
și spaniolii, nu pentru a face pe bunii sama riteni, chiar
dacă-și cărau și preoții misionari după ei.
Românii aveau, de aceea nu se omorau cu navigația.
Neamurile care nu aveau ieșire la mare și nici
mâncare, dădeau buzna la vecini. Am intrat noi peste
careva? Niciodată! Pentru că aveam de toate! Ehei,
acu’ s-a rezolvat, nu mai avem! Așa că… n’șpe mili -
oa ne de români și-au luat lumea în cap și sunt ba la
muncă, ba la furat, ba la ucis prin Afganistan (în câr -
dă șie cu alți hoți!) sau înrolați în Legiunea Străină.
Mecanismul jafului este simplu: orice neam, care
întrepătrunde alt neam, vine la furat! Toți hoții au
aceeași vrăjeala, ca englezii în India: cică aduc
civilizația. Aiurea, au venit să fure! La noi, indiferent
că au fost habsburgii și apoi austro-ungarii (care mai
sunt încă!), că au fost turcii sau grecii din Fanar, că
au fost nemții și pe urmă rușii, aceeași situație: toți
au venit la furat! Până și bulgarii au venit la ciupeală
pe aici de-a lungul istoriei. Dintre vecini, numai sârbii
au avut ce le trebuia, așa că măcar ei ne-au lăsat
dracu’ în pace.

Gabriel LUPAN - justitiarul.ro

În timp ce în mai multe țări oficialii
vor să scape de Soros, în Moldova…

Poliția încheie un acord de 
colaborare cu Fundația Soros!!!

Așa cum s-a petrecut cu toate statele foste comuniste, eliberate
sau în curs de eliberare de sub cizma ruseacă, și Moldova
trece prin același proces – adică ajunge din lac în puț. Pentru
că dacă te eliberezi de opresiunea rusească ca să ajungi sub
controlul globaliștilor neomarxiști din gașca lui Soros, nu se
cheamă că ai făcut un progres! Se cheamă doar că vei deveni
o piață de desfacere pentru rechinii corporatiști, că în scurt timp
îți vei pierde resursele naturale, că ți se va infecta tradiția și
istoria, în acest proces bolnav de globalizare în slujba așa
numitei Noi Ordini Mondiale.

Dar iată cum
prezintă presa din
Moldova această
reușită (!!!):
Astăzi 24 martie
2017 a fost semnat
Acordul de colab-
orare dintre Minis-
terul Afacerilor In-

terne, Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Fundația Soros-
Moldova (FSM). La semnare au participat ministrul Afacerilor
Interne, Alexandru Jizdan, șeful IGP, Alexandru Pînzari și
directorul executiv Soros-Moldova, Victor Ursu.
Semnarea acestui document va fortifica cooperarea în domeniul
instituirii, stabilind mecanisme transparente de aplicare a legii,
care vor spori încrederea societăţii civile faţă de sistemul justiției
penale, generând astfel şi responsabilitatea ofițerilor de poliție.
În cadrul evenimentului, ministrul Afacerilor Interne a adus
mulțumiri reprezentanților FSM pentru deschiderea pe care o
au față de activitatea MAI și cel mai important, față de respectarea
drepturilor omului prin prisma activității polițienești. Ministrul a
menționat importanța dialogului bilateral dintre MAI şi Fundaţia
Soros în contextul consolidării parteneriatului dintre Poliţie şi
societatea civilă. (sursa: point.md)
Nasoală treaba, pentru că acolo, în Republica Moldova, lumea
se va dumiri despre interesele neomarxistului George Soros
abia peste 10-15 ani, după ce țara va ajunge în proprietatea al-
tora…

Adrian Albu

FAMILIA TRANSGENDER: Fiul s-a făcut
fată, iar mama s-a făcut tată…

O mamă din Marea Britanie și-a susținut fiul să-și schimbe
sexul. Acum, este mândră că are o fiică, dar asta nu e totul.
Fiica sa a determinat-o pe mamă să-și schimbe și ea sexul, iar
acum sunt tată și fiică.
Erica House nu a stat în calea hotărârii fiului său de a lua la
doar 14 ani un tratament cu estrogen pentru a-și schimba
sexul, după cum informează Daily Mail. După doar un an,
Corey, fiica transsexuală, se poate mândri că nu mai are o
mamă pe nume Erica, ci un tată pe nume Eric, care și el și-a
schimbat sexul.

În mod sur prin ză -
tor, soțul Ericăi a
fost de acord cu
această mare
schim  bare în fam-
ilie, iar relația lor
nu a avut deloc de
suferit. „Relația
noastră este chiar
mai puternică
decât a fost în cei
zece ani de când
suntem împreună”,
spune el.

Notă: Ce este interesant este faptul că dacă vrei să îți schimbi
sexul, Statele numite civilizate îți dau tot sprijinul. Dacă,
dimpotrivă, te simți femeie într-un corp de bărbat sau bărbat
într-un corp de femeie și vrei să faci tratament pentru a-ți
adapta tendințele la corpul pe care îl ai, Statele civilizate se vor
opune cu îndârjire, pe principiul că homoxexulitatea  nu este o
boală, deci nu ai ce să tratezi!!! Dar dacă totul este în regulă,
atunci de ce atâtea tratamente hormonale pentru a produce
modificări radicale în corpul fizic în cazul transexualilor? Nu e
asta o probă că ceva nu este în regulă cu corpul acestor
oameni? Iar dacă totul este ok pentru a face tratament într-o
anumită direcție, nu ar fi ok să se considere la fel de natural să
faci tratament și în cealaltă direcție?
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Simptome ale dereglărilor 
meridianelor energetice

Atunci când ceva nu funcționează bine, atunci când te doare ceva sau ai o stare
psihică proastă, unul sau mai multe meridiane energetice nu funcționează la
parametrii normali. În continuare am să vă redau câteva din simptomele pe care
le puteți avea atunci când un meridian este blocat.

MERIDIANUL PLĂMÂN:
Blocajele pe meridian sunt legate de:
• probleme la gât, faringe şi laringe
• tuse, lipsă de aer, respiraţie dificilă inclusiv
bronşite, astm şi emfizem
• diafragmă contractată şi piept constrictiv
• dureri de umăr, cot şi încheietura mâinii
• diaree, constipaţie, colici
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: afecţiuni res-
piratorii, tuse, astm, bronşita, dureri în zona
pieptului, dureri de gât, frisoane, febră, sen-
sibilitate exagerată faţă de frig şi infecţii,
aritmie, dureri ale încheieturilor, eczeme,

ten uscat şi dur, pierderea părului, greutăţi de urinare, etc
• Simptomele psihice ale dereglării nivelului energetic ale acestui meridian: lipsa

reacţiilor emoţionale, depresii, melancolie, complex de inferioritate.

MERIDIANUL INTESTIN GROS:
Blocajele pe meridian sunt legate de:
• dureri intestinale, zgomote, umflături, IBS
• constipare
• probleme de dinţi, nas şi sinusuri
• probleme de gât şi umeri
• dureri şi slăbiciune în mâini
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: dureri dentare,
amigdalita, laringita, dureri abdominale,
îngălbenirea globului ocular, usturimi la
ochi, hemoragii nazale, rigiditatea degetelor
arătătoare.
• Simptomele psihice ale dereglării nivelului

energetic ale acestui meridian: secretomanie, lipsa sentimentelor, dispreţ faţă
de propria persoană, refuzul de a primi cadouri, sentimentul de a fi folosit de
alţii. Netratate, pot duce la depresie.

MERIDIANUL STOMAC:
• dureri de cap, sinusuri şi maxilar
• gât rigid şi umflat
• probleme de stomac, probleme digestive
şi gastrointestinale cum sunt gastrita, dureri
la înfometare, ulcer, hernie
• dureri de pelvis şi de coapse
• probleme la genunchi şi la fluierul pi-
ciorului
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: balonare,
probleme digestive, răceala picioarelor,
febră mare, delir, edeme dureroase la nivelul
genunchilor, dureri de gât, dureri ale mem-

brelor inferioare, etc.
• Simptomele psihice ale dereglării nivelului energetic ale acestui meridian: im-

posibilitatea de a simţi iubirea, greutatea de a se integra, predispoziţie la
gândire negativă, indiferentă, disperare, tăcere exagerată, superficialitate,
crize de nervi.

MERIDIANUL SPLINĂ:
• congestii limfatice
• ameţeli şi pierderea apetitului
• dureri abdominale şi distensie
• probleme la pelvis şi dezechilibre femeieşti
• oboseala mâinilor şi a picioarelor, dureri
de genunchi şi de coapse
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: rigiditatea
limbii, stări de vomă, dureri abdominale,
balonare, diabet, durere toracică, constipaţie,
diaree, retenţia apei în organism, tulburări
de somn, edeme ale picioarelor, membre
reci, lipsa vitalităţii, scurgeri nazale apoase,

anemie, hematoame, rigiditatea vaselor sanguine, predispoziţie la hemoragie.
• Simptomele psihice ale dereglării nivelului energetic ale acestui meridian:

confuzie, gândire lentă, împrăştiată, probleme de memorare, idei fixiste,
dogmatism, exces de zel, autocompătimire, sentiment de nesiguranţă, tristeţe
nemotivată, imposibilitate de adaptare, etc.

MERIDIANUL INIMĂ:
• dureri de cap şi faciale
• gură uscată şi ameţeli
• palpitaţii la inimă şi dureri în piept
• dureri de mâini, înţepături şi amorţeli
• încheietura mâinii slăbită, sindromul de
tunel carpian
• durere de spate în dreptul pieptului
• glezne umflate şi varice
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: afecţiuni ale
inimii, aritmii, transpiraţii nocturne excesive,
îmbujorare frecvenţă, rezistenta slabă la
efort, sensibilitate la schimbările de tem pe -

ra tură, paliditatea fetei, a tălpilor şi palmelor, sete permanenta, gât uscat, dureri
intercostale pe partea stângă, mâini reci sau prea fierbinţi.

• Simptomele psihice ale dereglării nivelului energetic ale acestui meridian: ne li -
niş te sufletească, labilitate emoţională, lipsa de afecţiune, crize sentimentale
şi de isterie, lipsa comunicării, probleme de memorie, tulburări de somn,
coşmaruri, etc.

MERIDIANUL INTESTIN SUBȚIRE:
• probleme la ureche, acufene
• durerea articulaţiei temporomandibulare
• dificultăţi digestive (probleme de absorbţie
a nutrienţilor, boala lui Crohn, diaree)
• dureri abdominale şi balonare
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: dureri de gât,
ceafa, umeri şi braţe, crampe abdominale,
acufene, slăbirea auzului, diaree, îngălbenirea
globului ocular.
• Simptomele psihice ale dereglării nivelului
energetic ale acestui meridian: nesiguranţa
sentimentală, simt critic exagerat, teama

de viitor, rigiditate în gândire, neseriozitate, supraevaluarea propriilor limite,
iritare, indiferentă faţă de alţii, crize de epilepsie.
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MERIDIANUL VEZICĂ URINARĂ:
• incontinenţă şi urinare dureroasă
• infecţii la rinichi şi la vezică, vezică care
picură
• dureri şi rigiditate la coloană şi în zona
lombară
• durere la şold, genunchi, picior şi talpă
• Simptomele fizice: Dureri de cap, de ceafă,
oculare, rigiditatea dureroasă a coloanei
(zona lombară), de genunchi, gambe şi căl -
câi, hemoroizi, frisoane, stări de leşin, cri ze
de personalitate, lăcrimare frec  venţă, in -
con tinenta urinara, infecţii de prostată, afec -
ţiuni ale sistemului osos (artrita, osteoporoza),

căderea părului, încărunţire prematură, carii dentare, probleme de auz, rigiditatea
degetelor mici de la picioare, senzaţie de frig permanent la nivelul membrelor.

• Simptomele psihice: Nesiguranţa, timiditate, lipsa curajului, neseriozitate, de -
lăsare, hiperactivitate nervoasă, stres, spaima, groază, lipsa senzaţiei de milă.

MERIDIANUL RINICHI:
• dezechilibru de fluide
• dureri de rinichi, şale şi şold
• incontinenţă
• dureri şi disconfort la genunchi şi glezne
• probleme de stabilitate şi de flexibilitate
• dureri la talpa piciorului
• hemoroizi, hernii, dureri la osul sacru
• Simptomele fizice: afecţiuni renale, lipsa
poftei de mâncare, tenul închis la culoare,
pleoape umflate, cearcăne, eczeme, acnee,
palme uscate, tuse, respiraţie grea, cavitatea
bucală uscată şi caldă, amigdalita, laringita,
hepatită, vedere slăbită, aritmie, dureri de

inimă, bătături dureroase, oboseala cronică, dereglări hormonale, probleme
sexuale, sterilitate, avort spontan, dureri în zona pelviană, a bazinului, coapselor,
gambelor şi gleznelor, arsuri la nivelul tălpilor, probleme de auz şi de echilibru,
fragilitatea oaselor, carii dentare, amorţeala şi inerţia membrelor inferioare.

• Simptomele psihice: nesiguranţa, nehotărâre, imposibilitate de comunicare,
nerăbdare, cinism, neîncredere, probleme de memorare, lipsa motivaţiei, lipsa
perspectivei, tristeţe, fobii, teama, panica.

MERIDIANUL PERICARD:
• probleme hormonale
• depresii, schimbări de dispoziţie
• memorie slabă, concentrare slabă
• probleme la ochi
• palme umede, bufeuri
• circulaţie slabă, arterioscleroză
• tahicardie, infarct
• subsuori umflate şi dureroase
• tulburări de foame, de sete şi de somn
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: dureri acute
pe parte de interior a antebraţelor şi coatelor,
probleme de cord, aritmii, palme fierbinţi,

îmbujorarea exagerată a feţei, îngălbenirea globului ocular.
• Simptomele psihice ale dereglării nivelului energetic ale acestui meridian:

nesiguranţa sufletească, ras prelungit, fără motiv.
MERIDIANUL TREI FOCARE:
• senzaţie de frig
• infecţii ale urechii, amigdalită, dureri în
gât, glande umflate
• probleme la ochi, cataractă
• mâini şi picioare reci, transpiraţie excesivă
• lipsă de energie, sindrom de oboseală
cronică
• tulburări ale ciclului menstrual
• păr subţiat, piele uscată
• Simptomele fizice ale dereglării: tulburări
de auz, acufenie, laringita, transpiraţie, in-
suficienta circulatorie, dereglări ale sistemului
limfatic, imunitate scăzută, alergii, retenţie

de apă, dureri ale colturilor ochilor, pomeţi umflaţi, dureri la nivelul urechilor,
umerilor, braţelor, antebraţelor şi al degetelor inelare.

• Simptomele psihice: răceală în relaţiile interumane, egoism, atenţie exagerată
faţă de propria persoană şi membrii familiei.

MERIDIANUL FICAT:
Blocajele pe meridian corespund cu:
• dureri de cap colerice
• dureri musculare
• pietre şi dureri la vezica biliară
• congestie la coaste şi torace
• rigiditatea articulaţiei şoldului
• probleme digestive (metabolism slab al
grăsimilor, gaze)
• dureri ale gambei şi gleznei
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: afecţiuni he-
patice, tumori abdominale, rigiditatea
coloanei, dureri lombare, migrene, acufene,

vedere neclară, senzaţia de suprasaturaţie, stări de vomă, constipaţie, diaree,
tulburări digestive, probleme de urinare, rezistenţa fizică scăzută, crampe
musculare, afecţiuni ale ligamentelor, ten uscat şi palid, par şi unghii slabe,
fără luciu.

• Simptomele psihice ale dereglării  nivelului energetic ale acestui meridian: au-
tocontrol exagerat, emoţii şi purtare instabile, lipsa voinţei, crize de nervi,
surexcitare nervoasă, sensibilitate exagerată faţă de zgomote, mirosuri şi
arome, frustrare, stres, imposibilitatea de relaxare, planuri de viitor exagerate.

MERIDIANUL VEZICĂ BILIARĂ:
Blocajele pe meridian corespund cu:
• iritaţii oculare
• noduli în gât
• rigiditate musculară şi în articulaţii, artrită
• dureri de spate şi de coaste, probleme la
genunchi
• nereguli la uter şi prostată
• afecţiuni ale pielii, eczeme, psoriazis,
dermatite
• Simptomele fizice ale dereglării nivelului
energetic al acestui meridian: afecţiuni
biliare, litiaza, gust amar, durei intercostale
pe partea dreaptă, ten uscat şi palid, senzaţie

de căldură ale coapselor, dureri de cap la nivelul frunţii şi la colţul gurii,
transpiraţie excesivă, frisoane, ganglioni umflaţi, dureri de articulaţii (bazin,
genunchi, glezne, degetele mici de la picioare), rigiditate cervicală, etc.

• Simptomele psihice ale dereglării nivelului energetic ale acestui meridian:
indecizie, gândire neclară, lipsa de idei, lipsa telurilor şi planurilor de viitor,
atenţia exagerată la detalii, zgârcenie, nemulţumire constantă, nerăbdare,
iritare nervoasă.

RAZVAN DANC

Metoda japoneză care face minuni!
Te vindecă în cinci minute

Ai o stare de anxietate? Nu esti in apele tale?
Atunci e cazul sa inveti metoda japoneza care
te elibereaza de orice apasare.
Trebuie doar sa exerciti o presiune constanta
asupra anumitor puncte de pe mana ta stanga.
Tehnica este destul de simpla : cu ajutorul
degetului mare si aratator de la mana dreapta,
exercita o presiune constanta, timp de aproximativ
1 minut, asupra urmatoarelor 4 puncte situate
intre degetele de la mana stanga (vezi foto)
astfel:
– Presiune intre degetul mare si aratator – elim-
inarea starii de greata, a durerilor de cap, a mi-

grenelor precum si a fricii
– Presiune intre degetul aratator si mijlociu – eliminarea starilor de rau asociate unei

raceli, a durerilor articulare, a durerilor musculare, a durerilor dentare precum si a stre-
sului

– Presiune intre degetul mijlociu si inelar – eliminarea durerilor de stomac, a durerilor de
rinichi si ficat precum si a sentimentelor de furie

– Presiune intre degetul inelar si degetul mic – elimnarea durerilor menstruale, a durerilor
de spate precum si a sentimentelor de tristete.

Avem un sistem complex de structura a energiei, si tot corpul nostru reactioneaza la
schimbari bruste de emotie. Aceste emotii ruleaza prin diferite organe iar degetele sunt
considerate a fi „telecomanda” lor, scrie cristi iacov pentru secretele.
Sfat suplimentar: In timpul exercitarii presiunii pe acele puncte, este necesar sa inspirati
si sa expirati cat mai adanc.

OVIDIU CERCEL
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

LA MUNCĂ de:   Arpad KECSETI

ORIZONTAL:

1) Ajutat de stat după terminarea
muncii - Randament la muncă. 

2) Împins la muncă - Înregistrari la locul
de muncă. 

3) Dă de muncă olarului - Bucuros la
debut! - Pus în balanţă îţi dă rezul-
tatul muncii. 

4) Muncesc cu riscul înţepăturilor. 
5) Doborât - Capăt de plug! 
6) Munceşte la razboi - Au viitorul asig-

urat (fem.). 
7) Cârpit la mijloc! - Dibace la muncă. 
8) Lucrat la spate! - Vechi locuitor al

Croaţiei de azi - Poftim! 
9) Rezumat cu realizîrile în muncă -

Ameninţă toată munca de pe câmp. 
10) Avânt în activitate - Se bucură de

roadele muncii (fem.). 

VERTICAL:

1) Răsplată la muncă. 

2) Prins cu lucrul - Lucra la han. 

3) Şablon la lucru - Ultimele la sapă! 

4) Capăt de crep! - Izolaţie de cablu! -

Un simplu soldat (fig.). 

5) Rezistent la munca fizică - Salopetă

de lucrător! 

6) Rezultat neproductiv - A lucra după

model. 

7) Plecarea din post! - Trage tare la

muncă. 

8) Agent care te ţine inactiv - Pus în

faţă! 

9) Program de muncă - Accidentat. 

10) Rezultatele lucrului ineficient - A

munci pământul. 

2 capre treceau un pod… 
Super test de psihologie relaţională
Un pod foarte ingust se intindea peste un rau. Intr-o
zi, o capra care traversa podul s-a intalnit cu o alta
capra chiar in mijlocul podului. Nu exista suficient de
mult loc incat sa treaca amandoua.
Ce crezi ca s-a intamplat? Care dintre urmatoarele
situatii ti se pare ca fiind cea mai plauzibila? (atentie,
trebuie sa alegi doar una dintre ele):

SITUATIA 1: Una dintre capre s-a intors de buna voie
la capatul podului si a lasat-o pe cealalta capra sa
treaca.

SITUATIA 2: Cele 2 capre s-au luat la cearta si, dupa
cateva runde de confruntari, capra cea mai puter-
nica a fortat-o pe cealalta sa renunte si sa se in-
toarca din drum.

SITUATIA 3: O capra s-a intins pe pod si cealalta
capra a pasit usor peste ea.

SITUATIA 4: Cele doua capre s-au luat la harta si
amandoua au cazut de pe pod, in raul de dedesubt.

SITUATIA 5: O capra s-a intors din drum si a asteptat
ca cealalta capra sa ajunga la capatul podului,
unde se afla si ea; atunci, in loc sa o porneasca in
cealalta directie, a ramas sa pasca alaturi de noua
sa prietena. Interpretarea rezultatelor

Daca ai ales situatia 1:
Este o persoana flexibila, altruista si cu capul pe umeri. Preferi sa cedezi
tu decat sa aveti de pierdut amandoi. Consideri ca exista o solutie ratio-
nala pentru orice problema a vietii si esti dispusa sa faci compromisuri si
concesii pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Chiar daca uneori poate
parea ca renunti prea usor in favoarea altora, tu stii ca iti vei atinge obiec-
tivul atunci cand va veni momentul potrivit.

Daca ai ales situatia 2:
Esti o persoana puternica, sigura pe ea, insa ai o abordare usor extrem-
ista asupra vietii. Pentru tine nu prea exista o cale de mijloc si iti doresti
“totul sau nimic de la viata”. Stii ce vrei, cum vrei si nu lasi pe nimeni sa
iti amane planurile. Iti place sa castigi si iti place sa castigi cu orice pret.
Vrei sa ai intotdeauna dreptate chiar daca acest lucru ii poate afecta pe
cei din jurul tau. Iti plac confruntarile si sa ai tu ultimul cuvant. Nu iti place
sa ti se spuna ce sa faci.

Daca ai ales situatia 3:
Esti o persoana pacifista, diplomata si extrem de ingenioasa. Iti pasa de
cei din jur si iti doresti sa fie toata lumea multumita si fericita. Gasesti in-
totdeauna solutii inteligente la problemele vietii si actionezi inspre binele
comun. Crezi in spiritul de echipa si nu esti egoista. Daca iti doresti ceva
extrem de mult, vei obtine acel ceva fara a a le face rau celor din jur. In-
telepciunea si perspicacitatea ta te ajuta sa eviti confruntarile. Chiar daca
unii iti reproseaza ca nu ai spirit competitiv, tu in realitate ai o stima de
sine ridicata. Nu ai nevoie sa demonstrezi nimanui nimic caci stii sa te
autoevaluezi si stii ca esti o persoana valoroasa. Acest lucru te ajuta sa
ai un suflet cald si sa fii saritoare si cu altii.

Daca ai ales situatia 4:
Ai tendinta de a vedea lumea in alb si negru si adesea ti se reproseaza
ca esti o persoana pesimista. Esti prapastioasa si parca intotdeauna pui
raul in fata, crezand ca lucrurile se indreapta intr-o directie gresita. Ai o
perspectiva cinica asupra lumii in general. Cel mai mult pe lumea aceasta
iti doresti pace si liniste sufleteasca, insa consideri ca pentru a le atinge
trebuie sa te lupti. Lupta ta adevarata este de fapt cu tine insati. Invata
sa accepti viata asa cum este ea, formata din bine si rau, si bucura-te de
ea cum se cuvine.

Daca ai ales situatia 5:
Esti o persoana idealista, generoasa, foarte optimista si sociabila. Ai o
perspectiva deschisa asupra lumii si orizonturile tale sunt largi. Iti faci pri-
eteni cu usurinta si pentru ceilalti este o placere si o bucurie sa te aiba in
preajma lor. Uneori ai tendinta de a crede ca tot ce zboara se mananca
si ca totul este posibil in lumea aceasta. Alteori, de dragul altora, ai tend-
inta de a uita de tine si de planurile tale initiale. Iti place sa te bucuri de
viata cat mai mult si incerci sa traiesti clipa cat poti tu de bine. Ai grija sa
nu experimentezi dezamagirea in relatiile tale cu ceilalti si sa nu fii tu in-
totdeauna cea care ofera mai mult decat primeste.
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DIN LUMEA VEDETELOR

Andreea Marin, făcută PRAF pe
Facebook: „Cât de țărancă,

proastă și rea poți să fii”

Andreea Marin s-a trezit într-un război fără voia sa, în
ciuda faptului că se află în mijlocul unui divorț dureros.
Zâna a fost făcută cu ou și cu oțet pe Facebook.
Ioana Rosenberg, doctor în științe umaniste și activistă
pentru drepturile animalelor a luat-o în colimator, după ce
zâna a chemat hingherii să ridice câinii unei vecine pentru
că au lătrat-o în timp ce mergea pe bicicletă. Andreea a
spus atunci că dacă îi mai găsește câinii pe stradă, are
arme cu care să se apere, insinuând că-i poate otrăvi. Repli -
cile șocante au fost înregistrate de Ioana Rosenberg și
postate pe Facebook. Scandalizată de acest gest, Marin a
dat-o în judecată pe Ioana. Cea mai nouă replică la adre sa
Andreei Marin este postată de Ioana Rosenberg de cu rând,
când aceasta din urmă o face „țărancă, proastă și rea”
„Cat de taranca, proasta si rea sa fii sa iti iei cocker
spaniel ca sa-l tii in cotet? Bine, am vazut ca pe undeva in
Moldova unii tineau pisica in cotet, legata cu lantul, asa
ca nu ar mai trebui sa ma mire nimic”, a scris Ioana
Rosenberg pe Facebook.
După ce pe numele ei a fost formulată o plângere penală,
Ioana nu s-a lăsat intimidată de Zâna Surprizelor și i-a cerut
Directorului de la Pro Tv să o retragă din juriul emisiunii „Uite
cine dansează” lansând și o petiție în acest sens.
„Domnule Director, comunitatea iubitorilor de animale din
România vă adresează rugămintea să o eliminați pe Andreea
Marin  din  juriul emisiunii Uite cine dansează., sunt cuvintele
cu care și-a început Rosenberg scrisoare.
"Considerăm că nu este oportun pentru postul dumneavoastră
de televiziune să își asocieze numele cu imaginea doamnei
Andreea Marin, având în vedere susținerea pe care o acordă
unui grup extremist care militează pentru uciderea în masă
a câinilor fără stăpân și al cărei președinte este cercetat
penal pentru infracțiunile de ucidere a animalelor fără drept,
deținere ilegală de substanțe periculoase și constituire de
grup infracțional organizat. Mai ales în contextul în care
doamna Andreea Marin a contribuit la propaganda care a
condus la un canicid  fără precedent în România, sute de
mii de câini fiind uciși anual în lagărele de stat în chinuri in-
imaginabile", a mai scris Ioana în petiție.

FEMEIA FATALĂ! Fosta MISS arată
extraordinar, dar este celebră
din ALT MOTIV: i-a „curățat” de

bani pe marii jucători de poker

Sara Chafak, o tânără de o frumusețe răvășitoare a
devenit celebră la nivel internațional, după ce l-a învins
pe jucătorului profesionist de poker, Ronnie Bardah, într-
o partidă. Tânăra a reușit să-l păcălească pe Bardah,
ajutându-se de frumusețea ei care l-a intimidat pe cunoscutul
jucător.

De atunci, Sara a început să participe la tot mai multe tur -
nee de poker, imaginile cu ea răspândindu-se pe internet.
Sara Chafak a participat  și la Miss Finlanda în anul 2012,
pentru ca apoi să participe la Mis Univers. Sara a mai
participat și la versiunea finlandeză a concursului „Dans
pe Gheață”, alături de alte nouă celebrități, concurs unde
a câștigal locul al treilea. 
Ceea ce i-a adus cu adevărat celebritatea, este tocmai
acel moment în care tânăra reușește cu o mână incredibilă
să-l învingă pe jucătorul profesionist de poker.

Pelinel, SIGURĂ de IUBIREA
lui Borcea

Fostul fotomodel Valentina Pelinel susține că fosta
judecătoare Terceanu și-a bătut joc de jurnaliști când a
declarat că are un copil cu Borcea.
Fosta judecătoare Geanina Terceanu, condamnată în
Dosarul Transferurilor, a declarat săptămâna aceasta că
are un copil cu fostul boss de la Dinamo, Cristi Borcea.
Declarația a fost primită cu amuzament de Valentina
Pelinel, scrie Click
„Îmi este dor de el. Am şi un copil cu Borcea. Duceţi-vă la
mine la ţară şi vedeţi, dacă tot sunteţi aşa de curioşi. Eu
vă întreb cine vă creşte copilul? Vedeţi câţi bani am luat.
Nu sunt 220.000 de euro. A trecut un an şi jumătate”, a
spus Terceanu, citată de Antena 1.
Cristian Borcea a cerut, din spatele gratiilor, să fie confruntat
cu femeia care îi pune serios în pericol povestea de
dragoste cu fostul fotomodel Valentina Pelinel. Acest lucru
ar putea să aibă loc în mai.
Pelinel, actuala iubită a lui Borcea, se amuză de această
declaraţie.
„Nu este nimic adevărat. Este o prostie! Am ascultat şi eu
declaraţia dumneaei şi se vede că face mişto de toată
lumea când trimite jurnaliştii să-i găsească acest copil. E
penibil cum a escaladat. Pe mine mă bufneşte râsul”, a
spus Pelinel, cândva iubita politicianului Boureanu. 
Geanina Terceanu a fost condamnată în Dosarul Trans-
ferurilor, acuzată că a luat mită pentru o sentinţă favorabilă.
Cristi Borcea mai are trei copii cu Mihaela Borcea, doi cu
Alina Borcea, unul cu Valentina Pelinel şi unul cu avocata
Simona Voiculescu.

Oana Pellea, concluzie DURĂ 
despre români: 'Cât de

superficiali și mărunți suntem'
Atentatul de la St Petersburg
care a provocat moartea a 10
oameni și rănirea altor câteva
zeci, dar tragedia nu a provocat
valuri de solidaritate interna -
țio nală, așa cum s-a întâmplat
în cazul atacurilor de la Paris,
Nisa, Londra sau Bruxelles.
Oana Pellea s-a declarat extrem
de dezamăgită de acest fapt. 
„Nu mă interesează cine a or-
donat atacul terorist din Sankt
Petersburg. Mă gândesc doar

la victime, morți și răniți... și la tăcerea de pe facebook
față de acest atentat în comparați cu reacția la atentatele
din Occident. Ca și când morții și răniții lor sunt mai prejos
decât morții și răniții celorlalți. Cât de superficiali și mărunți
suntem. Dumnezeu să îi odihnească pe toți”, a scris
actrița pe pagina de facebook, conform Wowbiz.

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase s-au
despărțit. "Mi-a zis să plec"

"Am avut nişte divergenţe,
mi-am făcut bagajele şi
am plecat şi în momentul
de față suntem separaţi.
Suntem încă soţ şi soţie...
Uite aşa stăm separaţi.
Aici vă las pe voi să
descoperiţi, în case diferite
sau în paturi separate. A
fost dorinţa lui la momentul
acela. Mi-a zis, Brigitte,
vreau să pleci din casă.
Stau în apartamentul meu.
Au fost discuţii şi am
hotărât să ne separam o
perioadă. Discuţiile au

apărut acum o lună şi ceva", a spus Brigitte Sfăt la PRO
TV.
"În momentul de faţă suntem soţ şi soţie, foarte buni
prieteni. Nu s-a rupt lanţul de iubire, dar poate e momentul
să fiu cucerită... de el mă refer. Ar fi a treia sau a patra
oară, nu-i nici o problemă", a mai declarat Brigitte Sfăt.

Mădălina Ghenea
a devenit mamă

Mădălina Ghenea a născut
marţi o fetiţă perfect
sănătoasă. 
Modelul a născut prin
cezariană, la o clinică
privată din București, după
ce durerile travaliului au
durat peste 10 ore, scrie
presa tabloidă.
Mădălina a stat toată ziua
în travaliu şi nu a vrut să
meargă la clinică decât în
momentul în care a simţit
că micuţa e gata să vină
pe lume, scrie wowbiz.ro.
Ea şi iubitul ei, Matei

Stratan, au devenit părinţi pentru prima dată.

Buzdugan o ia pe urmele lui 
Becali: ”Creează dependență”

Actor, prezentator tv şi re-
alizator de programe radio,
Daniel Buzdugan duce o
viaţă agitată, iar atunci
când simte că are nevoie
de o oază de linişte, se
regăseste la Muntele
Athos. 
Daniel Buzdugan a
mărturisit că doar în ultimii
5 ani a mers de 3 ori în
locul sfânt: “Creează
dependenţă! La un mo-
ment dat, când am ieşit
de acolo, aveam senzaţia
că dacă m-aş fi putut
conecta la o maşină,
aveam energie să îi dau

curent!”.
Întrebat când a simţit că îl are pe Dumnezeu alături,
Daniel va răspunde: “M-am născut la 7 luni, la doar 1100
de grame, cu şanse mici de a supravieţui. Asta a fost o
minune care s-a întâmplat în viaţa noastră!”.
Daniel Buzdugan vorbeşte deschis despre acest subiect
sâmbăta aceasta, în Ajunul Floriilor, de la 13.00, la „Dincolo
de aparenţe”, la Antena Stars. 



BANCURI
• La spovedanie, majoritatea dintre voi spuneți că v-ați înșelat

bărbații.
- De acum nu mai vreau să aud așa ceva, puteți spune că ați
alunecat.
Femeile înțeleg și de atunci rămâne regula să spună că ”au
alunecat”.
Preotul este mutat din sat și în locul lui vine un preot mai tânăr
care nu știa despre aceste ”alunecari”.
După ce au loc primele spovedanii, acesta decide să meargă
la primar și îl roagă:
– Domnule primar, la spovedanie, toate femeile se plâng că
au alunecat, trebuie să faci ceva cu drumurile astea…
Primarul știa despre ce este vorba și începe să râdă în ho-
hote.
Tânărul preot, foarte supărat că nu este luat în seamă, îi
spune:
– Domnule, nu mai râdeti!... Soția dumneavoastră a alunecat
de șase ori săptămâna asta! ...De două ori la casa profesoru-
lui de matematică și de patru ori la secția de poliție!! ...

• Apropo de turismul rural, cativa turisti ii spun sateanului care
le-a inchiriat casa :

- Bade, totul ar fi senzational, exceptand situatia deplorabila a
grupurilor sanitare ! Nu te poti duce linistit la veceu din cauza    
mustelor care roiesc si zumzaie intr-una !
- Apai, domnilor, ia mergeti domniile voastre sa va faceti
nevoile,la ora pranzului, cand toate mustele alea se aduna in
sala de mese!

• - Sotul meu e atat de religios , incat isi iubeste dusmanii!
- Nu mai spune...Si cine-s dusmanii sai?
- Tuica de prune si curvele !

• Intr-o catastrofa nefericita mor 100.000 de romani.
Europa sare imediat cu ajutoare umanitare:
- Franta - 100 tone de haine
- Anglia - 1 milion de lire sterline
- Germania - 1.000 tone de medicamente
- Austria - 10 tone de alimente
- Italia si Spania - fiecare cate 100.000 de romani

• Cele trei mari dorinte ale barbatului:
1. sa fie asa frumos cum crede maica-sa ca e!
2. sa fie asa bogat cum crede fiu-su ca e!
3. sa aiba atatea femei cat suspecteaza nevasta-sa ca are!

• Nasterile sunt de trei tipuri:
1) spontane - cand nevasta naste la o luna dupa casatorie.
2) tardive - cand naste nevasta la 2 ani de la moartea sotului.
3) extrauterine - cand naste servitoarea.

• O bunicuță stă pe piață și vinde mere.
"Mere, mere de la Cernobîl ! Un tip se apropie și îi spune:  
- Nu mai zi că-s de la Cernobîl: cine o să ți le cumpere?
- Cumpără mama, cumpără ! Unii pentru șef, altii pentru
soacră ...

• Durata unui minut variază în funcţie de care parte a uşii de la
baie te afli...

• – Scumpule, ce-ai spune, dacăţi-aş mărturisi că, m-am culcat
cu cel mai bun prieten al tău?
– Aş zice că eşti lesbiană

• Înainte de efectuarea unei operaţii estetice faciale, chirurgul
îi spune soţului:
- O să vedeţi că peste 2 ore veţi căpăta o cu totul altă femeie!
- Lucrul acesta nu poate decât să-mi facă o deosebită plăcere,
însă vă rog, multă discreţie ca să nu afle nevastă-mea...

• - Domnule doctor, de ce pe mine mă doare mai des capul
decât stomacul?

- Pentru că de multe ori capul digeră mai greu decât stomacul
tot felul de prostii cu care îl hrănim.

• In ultimul timp te vad foarte prost dispus. Ai probleme ?
- Am aflat ca in curand voi fi tata.
- Si ce e rau in asta  ?
- Nevasta-mea nu a aflat inca.

• Daca ti-ai gasit femeia visurilor tale, ia-ti adio de la celelalte
vise.

• Culmea casniciei: La a treia nevasta, sa ai aceeasi amanta.
• - Alo, Asociaţia pentru Protecţia Animalelor?  Trimiteţi pe

cineva de urgenţă să salveze un animal chinuit.
- Dar ce s-a întâmplat, stimată doamnă?
- Poştaşul s-a suit într-un copac din curtea mea şi îmi înjură
câinele...

• După o cină selectă la nişte cunoscuţi, soţia îi spune soţului:
- Dragule, nu ţi-a fost ruşine să te duci de cinci ori cu farfuria
după mâncare?
- Nu, de fiecare dată spuneam că este pentru tine.

• De ziua lui, soţul primeşte din partea soţiei un şampon îm-
potriva căderii părului.
- Dar mie nu-mi cade părul, iubito...
- Nu-i nimic, dă-i-l colegei tale de serviciu, ei îi cade...

Beneficiile râsului
1. Cand razi de tine, ii dezarmezi pe cei care vor sa rada de tine

si eviti posibile confruntari.
2. Rasul dizolva tensiunile, stresul, anxietatea, iritatia, mania si

depresia. Dupa o repriza de ras, experimentam o stare de
bine extraordinara. Si sa ne aducem aminte un lucru: daca nu
poti sa razi pe seama unui lucru, nu poti trai cu acel lucru in
viata ta. 

3. Cercetarile medicale au demonstrat ca rasul intareste sistemul
imunitar. Studiul comportamentului si al felului in care creierul
afecteaza sistemul imunitar se numeste psihoneuroimunolo-
gie. Desi inca la inceput, aceasta ramura a medicinei incepe
sa castige teren in incercarile de a intelege relatia dintre minte
si corp. 

4. Rasul reduce durerea prin eliberare de endorfine, care sunt
mai puternice decat cantitatea echivalenta de morfina.

5. Umorul ajuta la integrarea celor doua emisfere ale creierului:
emisfera stanga este folosita pentru descifrarea bancului, iar
emisfera dreapta i nterpreteaza daca bancul a fost sau nu
amuzant. 

6. Rasul adauga savoare vietii.
7. Simtul umorului atrage dupa sine mai multa productivitate,

mai multa comunicare si un joc de echipa mult mai eficient.
8. Tuturor ne plac persoanele care ne fac sa rad. Cu cat impar-

tasesti mai mult din simtul umorului, cu atat vei avea mai multi
prieteni. 

9. Umorul este echilibrul pentru momentele cand trecem prin
greutati. 

10. Rasul este echivalent cu exercitiile fizice (in cantitate mica).
E ca un masaj al tuturor organelor corpului. 

11. Simtul umorului te ajuta sa accepti inevitabilul, sa faci față
provocarilor si sa iesi din orice situatie zambind.

Ziua in care nu ai ras este o zi pierduta. Nu astepta sa te imbol-
navesti ca sa practici terapia prin ras! Incepe astazi prin a te uita
la comedii, prin a citi carti amuzante si prin a schimba glume cu
membrii familiei, prietenii sau colegii.

Farsa de 1 aprilie
Cei care au accesat pe 1 aprilie site-ul PornHub au avut parte
de o surpriză nu tocmai plăcută: după ce au dat click pe un clip,
pe ecran le-a apărut un mesaj care îi informa că materialul video
pe care îl urmăreau a fost distribuit automat pe contul lor de
Facebook, conform Mediafax.
"PornHub are acum partajare automată pentru video pe conturile
tale de social media”, este mesajul carea apărut pe ecran și care,
mai mult ca sigur, a declanșat câteva atacuri de panică printre
utilizatori.

Mai multe persoane care au uitat ce zi era au povestit pe reţelele
de socializare că au trecut prin momente de panică când au
văzut mesajul. „Aşa arată un infarct...” a scris cineva pe Reddit.
„M-a speriat de moarte. Mama nu trebuie să ştie lucrurile ciudate
la care mă uit”, a mai comentat un utilizator.
Ulterior, site-ul pentru adulți și-a calmat utilizatorii, anunțând că
totul a fost doar o farsă.
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Oseminte de OAMENI GIGANŢI
descoperite în toată lumea

Trecutul lor a fost menționat si în Holly Coran, acești oameni
erau foarte inalti si puternici. Erau mai inalti de 70 de ori decât
înălțimea omului de azi. 
În Biblie există mai multe referințe la uriașii Nephilim, care erau
descendenţi din “fiii lui Dumnezeu” și “fiicele oamenilor”, înainte
deMarele Potop. Există, de asemenea, o serie depovești care
fac referire la Refaimi, un alt grupde giganți descris ca “un
popor puternic, cu o statură înaltă, care a trăit în Canaan.” O
altă rasă misterioasă care este menționată în Biblie este cea a
oamenilor Didanum, rasă numită, de asemenea, Ditanu sau
Tidanu. Se pare că oamenii Didanum au fost strămoșii
Nephilimilorși Refaimilor.

Degetul unui urias are o lungime de 38 de centimetri, iar daca
ar fi apartinut unui om, acesta ar fi avut aproximativ 4,8 metri in-
altime. Informatia a fost anuntata de cotidianul german Bild.
Fotografiile au fost realizate de Sporri in timpul unor sapaturi
arheologice in anul 1988, dar au fost facute publice abia acum.
Din pacate, aceasta bizara relicva nu poate fi cercetata, pentru
ca apartine unui egiptean, urmas al unei “dinastii” de jefuitori de
morminte, ocupatie frecvent intalnita in randul populatiei sarace
din Egipt.

In 1988, el a primit de la Sporri 300 de dolari, ca sa-i permita sa
fotografieze degetul. Sub nicio forma nu a acceptat sa-l vanda,
afirmand ca este o relicva foarte importanta pentru familia lui.
Cercetatorul l-a mai cautat pe egiptean si in anul 2009, dar din
pacate nu l-a mai gasit.

Oamenii de stiinta care au vazut fotografiile au afirmat ca
degetul nu poate apartine unui om, dar nici nu au venit cu alta
explicatie.
Legenda oamenilor gigantici apare in multe scrieri sacre antice,
Biblia facand la randul sau referire la aceste ciudate fiinte.In
anul 2004, vestea descoperirii unor schelete de oameni uriasi
in India s-a dovedit a fi o farsa, pozele fiind trucate.

Cine au fost Nephilimii?
Înainte de a încerca dezlegarea misterului enigmaticului popor
Didanum, este important să se înțeleagă povestea din spatele
Nefilimilor și Refaimilor. Cât de departe în trecutul omeniriiputem
urmări uriașii? Biblia ne spune mai multe lucruri interesante:
1. Iar după ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-

au născut fiice,
2. Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase,

şi-au ales dintre ele soţii, care pe cine a voit.
3. Dar Domnul Dumnezeu a zis: “Nu va rămâne Duhul Meu

pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci
zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani!”

4. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de
când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor
şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji
din vechime.

5. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a
mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor
sunt îndreptate la rău în toate zilele,

6. I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe
pământ. (Geneza 6:1-6)

This product is the fat"s worst enemy! Find out how to lose 5 lbs
a day!This product is the fat"s worst enemy! Find out how to
lose 5 lbs a day!
Suntem informați că giganții, Nefilim (Nephilim), “cei căzuți“, au
existat în lumea dinainte de potop, precum și după Marele
Potop. Conform Bibliei cei care au coborât pe Pământ și s-au
împerecheat cu femeile de pe Pământ au fost “îngerii căzuți”
(“Supraveghetorii”), un grup de200 de ființe divine de rang înalt.
Giganții menționaţi în Geneză sunt astfel rezultatulîncrucișării
dintre oameni și îngerii căzuți. Uriașii (Nephilim) nu s-au înmulţit
numai între ei,dar au procreat, de asemenea, şi cu homo

sapiens. Urmaşii Nephilimilor au fost giganțicunoscuţi sub
numele de “Gibborim”, “eroi în vechime, oameni cu nume“, care
sunt menționate în Geneza 6. Gibborimii nu au fost la fel de
înalţi și puternici ca şi Nephilimii, dartotuși a fost o rasă
războinică.

Dar Refaimii?
Ce știm despre Refaimi vine din surse biblice, ugaritice și
feniciene. Cuvântul ebraic “Refaimi”are două sensuri diferite.
Uneori face referire la spiritele plecate către Şeol (“locuința
morților”), iar alteori semnifică “un popor puternic, cu o statură
înaltă, care a trăit înCanaan.”
Prima referire la Refaimi apare în Geneza 14: 5, atunci când
Refaimii au fost învinşi de Kedarlaomer și aliații săi: “Şi în al pa-
trusprezecelea an au venit Kedarlaomer şi regii, care ţineau cu
el, şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham,
şi pe Emimi la Şave-Chiriataim” (Geneza 14:5).
Probabil unul dintre secretele bine pazite de autoritati, la fel ca
multe altele este si acesta, al existentei unei rase umanoide
gigant, ce a trait pe Pamant.Dimensiunile indivizilor variau de la
2,5 m la 4-5 m. Oasele lor au fost descoperite in nenumarate
situri arheologice din intreaga lume. Totusi,populatiei nu i se
ofera informatii legate de aceasta chestiune, oare de ce?
„Argedava si Valea Mortii, doua situri arheologice descoperite
in Romania si dincolo de Ocean, in Desertul Colorado, sunt
invaluite intr-un mister ce dureaza de cel putin 60 de ani.
Schelete de uriasi, artefacte ciudate, apartinand unei civilizatii
necunoscute, simboluri mistice, confiscate de lumea stiintifica
si invaluite in tacere.

GIGANTII DE LA NUCET
Cea mai uimitoare descoperire din Romania, necropola de
uriasi de la Argedava – Popesti-Novaci, este si cea mai tainuita.
Este vorba de scheletele roz (ca in urma unei iradieri) a 80 de
uriasi, apreciati de localnici ca avand o inaltime de peste 5
metri, deshumate la Nucet, de la Necropola Zeilor, din vestul
cetatii. Necropola a fost pomenita pentru prima oara in 2003, la
Congresul III de Dacologie, de catre profesorul de istorie si
filosofie Gheorghe Bardan Raine si cercetatorul Gheorghe
Serbana. 

COMPLEXUL DIN VALEA MORTII
Dincolo de Ocean, autoritatile au asternut tacerea asupra „de-
scoperirii secolului”, cum o denumise presa din 1947. In Desertul
Colorado, in legendara Vale a Mortii, s-a descoperit un complex
de 32 de pesteri ce se intind pe o suprafata de 180 de mile in
care s-au gasit schelete umane ce depasesc 2,50 metri inaltime,
imbracate ciudat, cu costume de piele, pantaloni bufanti, stransi
la glezne si jachete lungi. Dr. Bruce Russell a fost primul
cercetator care a rupt tacerea. Pe langa uriasi, s-au de-
scoperit si ramasitele unor specii disparute, dinozauri,
tigri preistorici, elefanti imperiali, expuse in nise, ca la
muzeu.
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Se caută bărbați care să stea în
pat timp de două luni. Salariul:

16.000 de euro
Un nou studiu poate reprezenta calea spre prosperitatea
temporară pentru bărbații între 20 și 45 de ani.

Somnul este frontiera finală pentru oamenii de știință
francezi, care studiază microgravitația. Aceștia caută
24 de bărbați care sunt dispuși să mănânce și să
efectueze toate funcțiile organismului în pat, timp de
60 de zile.
Sunt căutați bărbații tineri, în formă și sănătoși care
să stea întinși pe spate fără a face absolut nimic timp
de două luni. Salariul este, potrivit The Guardian, de
16.000 de euro.
Cercetătorii de la institutul spațial medical francez
fac reclamă pentru ceea ce ar putea fi locul ideal de
muncă. Ei caută voluntari care să petreacă 60 de zile
întinși pe spate pentru a studia efectele microgravitației,
o stare de imponderabilitate virtuală.
Cei 24 de câștigători - bărbați în formă și sportivi în
vârstă de 20-45 de ani care nu fumează, nu au
alergii și care au indicele de masă corporală  cuprins
între 22 și 27 - vor trece printr-o serie de teste timp
de două săptămâni înainte și după ce au petrecut
două luni în pat.

FETIŞURILE românilor: SEX ORAL,
BDSM şi AMOR în trei

Sexualitatea nu mai este un subiect tabu în România.
Doctorul în psihologie Hedi Hoka a explicat care sunt
înclinaţiile şi practicile sexuale favorite ale românilor,
după ce a analizat un un sondaj recent care arată că
sexul oral, sexul anal, BDSM sunt practicate frecvent
de cuplurile din țara noastră.
“Fetişurile sau practicile sado-masochiste sunt deja
acceptate în majoritatea societăţilor. Dacă astfel obţin
plăcere, se deviază foarte mult de la termenul de
«perversitate». De aceea azi, ştiinţa a înlocuit termenul
de «perversiuni» cu cel de «parafilii». Limita dintre
normal şi perversitate este, prin urmare, una culturală
şi biologică. Dacă până nu demult homosexualitatea
era considerată o perversiune, astăzi nu mai este.
Iar în foarte multe ţări relaţiile homesexuale sunt
legale. Şi este normal să fie aşa, este de părere
doctorul psiholog”, spune psihologul, potrivit Adevărul.
Astfel, sondajul anonim realizat de site-ul fantezii.com
dezvăluie că 84% din intervievaţi apreciază filmele
pornografice.

În ceea ce priveşte practica sexuală preferată, doar
32% preferă sexul normal şi 14% pe cel anal, în timp
ce 45% din intervievaţi au ales sexul oral.
Totuşi, un procent de 31% din persoanele care au
răspuns întrebărilor nu i-ar face niciodată sex oral
unui alt bărbat în timpul unei partide de sex în trei,
chiar dacă 41% din oameni au recunoscut că au avut
parte de sex cu încă doi parteneri.
De asemenea, studiul arată că 47% din români ar
vrea să aibă parte de o experienţă cu un alt cuplu.
Alţii, în procent de 52%, ar aprecia o partidă de sex
cu doi parteneri de sex opus.

Țările cele mai fericite 

Pe prima poziţie s-a clasat anul acesta Norvegia,
locul doi este ocupat de Danemarca, iar locul trei de
Islanda. 
La polul opus se află ţările din Africa Subsahariană,
Siria se află pe locul 152, Tanzania 153, Burundi 154
şi Republica Centrafricană ocupă poziţia 155. 
Ţările care au încercat să crească nivelul fericirii
locuitorilor sunt, Nicaragua, Letonia, Sierra Leone,
Ecuador, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Slovacia,
Chile şi Uzbekistan. În topul îmbunătăţirii stării de
bine a locuitorilor România se află pe locul 15, fiind
surclasată şi la acest capitol de Moldova. 
''Căutarea fericirii este unul dintre obiectivele funda-
mentale ale ființei umane'', subliniază Adunarea ONU
în Rezoluția adoptată prin consens. Documentul prop-
une celor 193 de țări membre să celebreze această
zi ''în manieră potrivită, în special prin activități
educative'' și să abordeze politici publice care să
crească bunăstarea popoarelor.
Inițiativa de a marca o zi internațională a fericirii i-a
aparținut lui Jayme Illien, consilier în cadrul ONU și
membru al organizației ''Economiști pentru pace și
securitate'', un ONG afiliat ONU. Unul din scopurile
fundamentale ale zilei propuse de Jayme Illien este
de a atrage atenția asupra unuia din marile mituri ale
lumii contemporane, acela că fericirea umană crește
proporțional cu succesul economic sau cu produsul
intern brut al țărilor. 
Pentru ediția 2017 a Zilei internaționale a fericirii,
ONU a decis să readucă în atenția publică Agenda
2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată în septembrie
2015. În cadrul acesteia se regăsesc cele 17 Obiective
de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal și
sub denumirea de Obiective Globale. Printre ele se
află ''fără sărăcie'', ''foamete zero'', ''sănătate și
bunăstare''. 

Pentru a le promova, ONU folosește imaginea sim-
paticelor personaje de desene animate ''ștrumfi'' și le
recomandă utilizatorilor rețelelor de socializare ca în
ziua de 20 martie să folosească #SmallSmurfsBig-
Goals.
Conform http://www.dayofhappiness.net/happy/, care
citează lucrarea ''10 Keys to Happier Meaning'' a psi-
hologului britanic Vanessa King, există zece chei
spre o viață mai fericită. Prima este generozitatea,
care nu se rezumă doar la oferirea de obiecte
materiale, ci și la timp și atenție.
O a doua cheie, o consecință a celei dintâi, este
apropierea de oameni, stabilirea de relații sociale
solide, de încredere.
Pe locul al treilea se situează sportul, mișcarea,
menținerea unui corp tonifiat și sănătos contând
enorm pentru atingerea satisfacției de viață
Curiozitatea, dorința de a afla lucruri noi despre
lumea înconjurătoare este o cale sigură dacă nu în-
totdeauna spre informații plăcute, cel puțin spre mai
puține surprize neplăcute. A încerca mereu lucruri
noi este o altă cheie spre fericire.
Cea de-a șasea cheie spre fericire este stabilirea
unor scopuri, țeluri relevante în viață. Stăruința,
puterea de a trece peste neplăceri este un alt secret
spre un trai fericit.
Fericirea nu poate fi atinsă în totalitate fără o viață
emoțională împlinită și nici fără a putea să accepți
cine ești cu adevărat. În sfârșit, apartenența la ceva
mai mare decât propria persoană, precum religia sau
întemeierea unei familii, poate fi o condiție pentru o
existență fericită, în opinia autoarei britanice.

Înhumare Lenin. 
Biserica ortodoxă rusă, atac dur
Trupul îmbălsămat al lui Lenin, din mausoleul situat în
Piața Roșie din Moscova, trebuie înhumat, Rusia a întârziat
cu "un sfert de secol" în această privință, a declarat
duminică, într-o intervenție la postul public de televiziune,
mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, șeful Departamentului
sinodal pentru relații externe al Bisericii Ortodoxe Ruse.

"Nu poți da nume de călăi unor străzi și piețe. Numele
teroriștilor și revoluționarilor nu trebuie imortalizat în
orașele noastre. Monumente dedicate acestor persoane
nu trebuie să stea în piețele noastre. Corpurile mumificate
ale acestor persoane nu trebuie să fie expuse publicului
larg", a lansat înaltul prelat în emisiunea "Biserica și
lumea" de pe canalul Rossia-24.
Cu toate acestea, a spus el, nimeni nu este interesat
acum în "redeschiderea unor răni vechi, în agitarea
societății sau în provocarea unei sciziuni".
"Aș spune că am întârziat cu un sfert de secol în ceea ce
privește această decizie. Trebuia luată încă în 1991,
atunci când monumentul lui Felix Dzerjinski (întemeietorul
NKVD, predecesorul KGB) a fost îndepărtat. Tot atunci și
trupul lui Lenin trebuia să fie scos din mausoleu. Însă
dacă acest lucru nu s-a făcut, acum trebuie să așteptăm
momentul când în societate va exista un consens în
această problemă", a declarat mitropolitul Ilarion.
Însă Nikolai Haritonov, președintele Comisiei din Duma
de Stat pentru politica regională și problemele nordului
Rusiei și Orientului Îndepărtat rus, s-a opus cu fermitate
înhumării corpului lui Lenin, relatează Agerpres.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Dorinte
In aceasta saptamana, multi ar putea incerca sa te
determine sa dai inapoi de la ceea ce ti-ai propus.
Poate ca lucrurile nu vor decurge tocmai cum ai
visat, insa astrele promit si vremuri mai bune, daca
vei fi increzatoare si vei lupta in continuare pentru
ceea ce iti doresti. Totodata, ar fi bine sa dai dovada
de mai multa intelegere fata de colegii de munca. Nu
incerca sa obligi pe nimeni sa faca lucruri pe care
doar tu le consideri potrivite.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Dezechilibru
Vei tine cu tine orice suparare si nu vei renunta sub
nicio forma la sentimentele neplacute, odata ce le
vei acumula. Prin urmare, in aceasta saptamana ar fi
bine ca toti cei dragi sa stea departe de tine. Poate
ca vei incerca tu insati sa ii tii la distanta, luand in
seama reactiile pe care ai putea sa le ai. Da o sansa
fericirii tale si ocupa-ti mai des timpul cu activitati pe
placul tau, astfel incat sa contrabalansezi incarcatura
negativa pe care o vei acumula fara voia ta.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Sinceritate
Fii pregatita ca in aceasta saptamana sa ti se spuna
verde-n fata totul. Atunci cand pretinzi sa stii adevarul,
trebuie sa iti asumi si faptul ca ai putea fi ranita de
ceea ce vei afla. Este momentul perfect pentru a im-
bunatati relatiile de prietenie actuale, ori pentru a
incepe unele noi. Sinceritatea va fi elementul cheie
in orice situatie. Totusi, trebuie sa tii cont de faptul ca
umorul tau poate fi destul de taios in anumite situatii,
asa ca multi nu iti vor aprecia glumele, daca acestea
vor ascunde si o urma de rautate.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Implicare
In aceasta saptamana vei incerca sa fii alaturi de o
persoana draga, care este posibil sa se afle in impas.
Te vei implica asa cum poti mai bine si chiar daca nu
vei cunoaste solutia pentru problema respectiva, vei
incerca sa compensezi prin sprijinul tau moral. In
momentele cele mai incarcate la serviciu, iti vor incolti
in minte idei de vacanta si de relaxare. Nu te vei
putea concentra asa cum ar trebui, insa chiar daca iti
va lua mai mult, iti vei termina treburile la timp.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Obisnuinta
In aceasta saptamana ar fi bine sa fii deschisa sa ex-
perimentezi. Chiar daca nu vei fi pregatita sa accepti
anumite schimbari, trebuie sa te asiguri ca le vei da
macar o sansa. Lucruri cu care nu esti obisnuita te
asteapta si pe plan sentimental, insa vei avea parte
intelegere si sustinere din partea celui drag. Da frau
liber imaginatiei tale si straduieste-te sa pui in aplicare
mai mult din ceea ce consideri ca te-ar face fericita,
fara a lua in seama parerea celor mai putin apropiati
de sufletul tau.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Dezvoltare
In aceasta saptamana vei fi ca un pansament pentru
cei aflati in suferinta. Vei emana bucurie si vei reusi
sa o transmiti si celor cu care vei interactiona.
Compania ta este de aprieciat, asa ca nu va fi
moment in care sa te simti singura. Esti tot mai in-
teresata de educatie si de ideea de a cunoaste mai
mult, asa ca vei dedica o mare parte din timpul liber
pe care il vei avea, dezvoltarii tale intelectuale. Vei
citi mai mult si vei cauta raspunsul la intrebarile care
ti-au dat de gandit in ultima vreme.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Sanatate
In aceasta saptamana ar fi bine sa fii mai atenta
cand vine vorba de sanatatea ta. Nu lasa simptomele,
fie ele si ale unei simple raceli, sa treaca neobservate.
Asigura-te ca iti faci timp pentru un consult medical
si ca iti iei tratamentul la timp. Cu cat esti mai consti-
incioasa din acest punct de vedere, cu atat mai mult
poti evita probleme mai grave. La locul de munca
esti solicitata mai mult ca oricand, iar acest lucru nu
iti va face bine.
Bani Asa si asa
Sanatate Asa si asa
Dragoste Foarte bine

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

Impulsivitate
In aceasta saptamana vei fi destul de impulsiva, vei
lua decizii fara a te gandi de doua ori inainte si te vei
enerva destul de usor pe oricine iti va ignora punctul
de vedere. Trebuie sa inveti sa iei o pauza din cand
in cand si sa te retragi din discutie daca lucrurile
incep sa fie tensionate. Nu privi totul ca pe o dovada
de lasitate din partea ta, pentru ca sa lasi de la tine
va fi cel mai bun lucru pe care il vei putea face.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Renuntare
In zilele urmatoare nu vei avea intocmai libertatea de
a face tot ce iti doresti, iar acest lucru te va determina
sa fii si mai apriga cand vine vorba sa iti impui
punctul de vedere. Nu vei primi aprecierile pe care
simti ca le meriti pentru curajul si indemanarea ta,
asa ca vei incepe sa faci totul din ce in ce mai
superficial. Spre sfarsitul saptamanii nu iti vei mai da
deloc interesul pentru rezolvarea sarcinilor la locul
de munca, iar acest lucru se va observa.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Reusite
In aceasta saptamana vei investi mai mult in relatiile
profesionale. Ai interesul de a reusi in afaceri si de a
da lovitura cu o idee noua, asa ca nici nu se poate
altfel, decat sa te implici trup si suflet in tot ceea ce
presupune proiectul tau. In anumite momente, vei in-
cerca sa pari alta persoana decat cea care esti cu
adevarat, iar acest lucru s-ar putea sa nu fie cea mai
buna alegere. Vei intalni oameni carora nu le va lua
mult timp sa isi dea seama ca sunt dusi de nas.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Gelozie
In aceasta saptamana ar trebui sa incepi sa asculti
mai mult, sa te dedici intelegerii celor din jur. Nu fi su-
perficiala si straduieste-te sa nu pari dezinteresata
atunci cand cineva iti dezvaluieste temerile si emotiile
pe care le traieste. La randul tau, vei avea parte de
sentimente contradictorii si te vei lasa macinata de
gelozie. Totul se va amplifica in momentul in care vei
constientiza ca orice ai face, nu vei primi raspunsurile
pe care le cauti. Trateaza-ti problemele cu mai mult
calm si incearca sa ai incredere in partenerul tau.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Impresii noi
In aceasta saptamana esti pusa pe fapte mari. Vrei
sa schimbi lucruri, sa impresionezi si sa te faci re-
marcata. Asteptarile iti vor fi satisfacute in masura in
care vei depune eforturile cuvenite. Vei fi multumita
de tine insati si de evolutia ta pe toate planurile, insa
ramane sa observi si parerea celor din jur, de vreme
ce opinia acestora va fi esentiala pentru tine. Vei
simti nevoia de a relua legatura cu vechi prieteni,
sau de a fi mai apropiata de cei actuali.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine
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România a câştigat 30 de medalii
la Europenele de karate 

Romania a castigat 30 de medalii (13 de aur, 10 de argint
si 7 de bronz) si conduce detasat in clasamentul pe
medalii dupa primele doua zile de intreceri ale Campionatului
European de Karate WUKF, organizat la Cluj-Napoca.

Presedintele Federatiei Romane de Karate WUKF (FRK
WUKF), Liviu Crisan, a declarat ca isi doreste foarte mult
ca Romania sa recastige Campionatul European, dupa
ce in primele doua zile a cucerit 30 de medalii.
"Este al 9-lea campionat european al WUKF si am reusit
sa aducem la Cluj 26 de tari, cu 1.846 de sportivi. Pana
acum este foarte bine, am trecut de doua zile grele. Maine
(sambata - n.red.) vom mai avea o zi foarte grea, competitia
copiilor, si duminica vom avea finalele. Sunt optimist pentru
romani. Fiind in Romania, am putut sa inscriem mai multi
copii pe fiecare categorie si sunt optimist, pentru ca imi
doresc foarte mult sa recastigam titlul european, pierdut
anul trecut in fata Italiei", a spus Liviu Crisan.
In perioada 6-9 aprilie, in Complexul Sportiv Cluj Arena -
Sala Polivalenta se desfasoara cea de-a IX-a editie a
Campionatului European de Karate WUKF All Ages,
organizat de Federatia Romana de Karate WUKF.
"Dupa primele doua zile de concurs, in care au fost peste
800 de competitori, cadeti, veterani, juniori si seniori,
clasamentul este urmatorul: Romania are 13 medalii de
aur, 10 de argint, 7 de bronz; Slovacia - 6 de aur, 3 de
argint, 7 de bronz; Italia - 5 aur, 4 argint, 9 bronz;
Danemarca - 4 de aur, 8 de argint, 1 bronz; Polonia - 3
aur, 2 argint, 2 bronz.
Categoriile de cadeti si veterani s-au incheiat si premiat.
Urmeaza mini-cadetii si copiii, iar finalele de juniori si
seniori vor avea loc duminica", a declarat Andrei Constantin,
purtator de cuvant al Federatiei Romane de Karate WUKF.

CSM Bucureşti victorie de zile
mari şi aproape de semifinalele

Ligii Campionilor la handbal feminin
CSM Bucuresti a obtinut o victorie superba in prima
mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la
handbal feminin, scor 30-25, in meciul cu maghiarele de
la Ferencvaros.

In Polivalenta din Capitala am asistat la un meci cu multe
momente dramatice, in care fetele noastre ne-au facut
din nou sa fim mandri de ele.
Inceputul a fost foarte echilibrat, cu un usor avantaj pentru
formatia maghiara, insa dupa ce fetele noastre au lasat
emotiile au trecut la carma jocului.
Cu Paula Ungureanu din nou la inaltime, cu Gullden si
Martin pe val, CSM Bucuresti a reusit sa se desprinda
chiar la cinci goluri in prima repriza.
La pauza s-a intrat insa cu scorul 17-15, dupa ce fetele
noastre au cazut pe final, iar Kovacici de la Ferencvaros a

fost in mare forma.
Partea secunda a fost una de infarct, maghiarele s-au
apropiat in multe momente la un singur gol diferenta si
am trait mai tot timpul pe muchie de cutit.
Am avut o serie de noua minute in care nu am marcat,
dar cu ajutorul Paulei Ungureanu am reusit sa ramanem
in avantaj.
Cu cinci minute inainte de final ne-am desprins iar la trei
goluri, intr-un moment ce s-a dovedit a fi crucial pentru
soarta partidei, iar scorul final a fost 30-25. Fetele noastre
au reusit sa marcheze trei goluri in ultimele 70 de secunde
si si-au facut viata putin mai usoara.
Paula Ungureanu a facut un nou meci mare pentru CSM
Bucuresti in intalnirea din prima mansa a sferturilor de
finala ale Ligii Campionilor, cu Ferencvaros.
La finalul meciului, Ungureanu a afirmat ca nu se gandeste
la avantajul de cinci goluri pe care fetele noastre il au
inaintea meciului retur.
"Toata echipa a fost fantastica, ne multumim de rezultat.
Incepand de acum o luam de la 0-0 si ne gandim la retur.
Nu ne gandim ca avem cinci goluri in fata. A fost un meci
foarte greu, am intalnit o echipa foarte bine sudata, insa
alaturi de aceasta atmosfera fantastica ne-am facut meciul
mult mai usor", a spus Paula Ungureanu la Digi Sport.
Portarul celor de la CSM Bucuresti a fost completat de
Mica Bradeanu.
"O sa ne astepte un meci foarte greu in retur. Nu ne
gandim la diferenta pe care o avem, sportul este diferit
acum si in handbal te poti astepta la orice in retur. Suflam
mai usurat, dar stim ca este foarte greu acolo", a afirmat
Mica Bradeanu.
CSM Bucuresti a obtinut o victorie superba in prima
mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la
handbal feminin, scor 30-25, in meciul cu maghiarele de
la Ferencvaros.
In Polivalenta din Capitala am asistat la un meci cu multe
momente dramatice, in care fetele noastre ne-au facut
din nou sa fim mandri de ele.
Mansa retur e programata pe 15 aprilie, de la 17:45, la
Budapesta.
CSM Bucuresti este detinatoarea Ligii Campionilor desi
anul trecut s-a aflat la prima prezenta in aceasta competitie.
Daca va ajunge in semifinale, CSM Bucuresti va evolua in
Final Four la Budapesta.

Medalii de aur pentru România la
Europenele de haltere 

Loredana Toma a câştigat trei medalii de aur – la stilul
smuls, aruncat şi la total, la categoria 63 de kilograme, la
Campionatul European de haltere de la Split, iar România
a ajuns deja la 11 medalii cucerite la actuala ediţie.

Românca a ridicat 100 de kilograme la stilul smuls şi 126
la aruncat, iar totalul de 226 de kilograme a fost suficient
pentru al treilea "aur" din Croaţia.
La doar 21 de ani, Loredana Toma, dublă campioană
europeană de junioare, este la cea mai mare performanţă
a carierei.
La rândul său, Florina Hulpan s-a clasat pe locul 4 la
smuls (96 kilograme), la aruncat a fost pe locul 5 (117
kilograme), pentru un total de 213 kilograme (locul 4).
Anterior, la CE de la Split, România a mai câştigat opt
medalii prin Monica Csengeri – aur (smuls), argint (aruncat
şi total), Elena Andrieş - bronz (smuls şi total), la categoria
48 de kilograme, Ilie Ciotoiu – bronz (aruncat şi total), la
categoria 56 de kilograme, şi Mădălina Molie – bronz
(total), la categoria 58 de kilograme.
La Campionatul European, România este reprezentată
de 13 sportivi, în competiţie urmând să mai intre Andreea
Aanei (+90 de kilograme), respectiv Răzvan Martin (77),
Dumitru Captari (77) şi Nicolae Onica (94 de kilograme).
Obiectivul delegaţiei "tricolore", depăşit deja, era de
câştigare a şase medalii.
La ultima ediţie a Campionatului European, România a
obţinut 15 medalii, cu patru mai mult decât s-au obţinut
până acum la competiţia care se încheie pe 8 aprilie.
Halterofilul Ilie Ciotoiu a obţinut, duminică, două medalii
de bronz la categoria 56 de kilograme, la stilul aruncat şi
la total, la Campionatul European de la Split, din Croaţia,
anunţă News.ro.
Ilie Ciotoiu s-a clasat pe locul 4 la smuls (111 kg), iar la
stilul aruncat a reuşit 131 kg, cu care a obţinut medalia de
bronz.
De asemenea, la total a avut 242 kg, cucerind a doua
medalie de bronz, cea de aur revenindu-i italianului Mirco
Scarantino (266 kg), iar cea de argint lui Iuri Dudoglo, din
Republica Moldova, cu 261 kg.
Tot duminică, la feminin, categoria 48 kilograme, Monica
Csengeri a câştigat medalia de aur la stilul smuls (85 kg),
pe cea de argint la aruncat (94 kg) şi la total (179 kg).
La rândul său, Elena Andrieş a fost medaliată cu bronz la
stilul smuls (75 kg) şi tot cu bronz la total (164 kg).
La Campionatul European din Croaţia, România este
reprezentată de 13 sportivi, în competiţie urmând să mai
intre Mădălina Molie (categoria 58 kilograme), Irina
Lăcrămioara Lepşa (58 kg), Florina Hulpan (63 kg),
Loredana Toma (63 kg), Andreea Aanei (+90 kg), respectiv
Ionuţ Ilie (62 kg), Răzvan Martin (77 kg), Dumitru Captari
(77 kg) şi Nicolae Onica (94 kg).
Obiectivul delegaţiei "tricolore" a fost câştigarea a şase
medalii.
La ultima ediţie a Campionatului European, România a
încheiat cu 15 medalii.

* * *
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



12 aprilie, 2017 l l 33Romanian Journal • New York

SPORT

Iata rezultatele inregistrate luni in ul-
timele meciuri din cadrul etapei a 5-a a
playoff-ului si playout-ului Ligii 1, pre-
cum si clasamentele:

Play-off: 
Astra - Dinamo 1-2
CS "U" Craiova - FCSB 0-1
CFR Cluj - Viitorul 0-0

Clasament Play-off:
1. FCSB  36 puncte
2. Viitorul  34p
3. Dinamo 29p
4. CFR Cluj 29p
5. Craiova 27p
6. Astra 23p

Play-out: 
Concordia Chiajna - Gaz Metan 1-1
Pandurii - Poli Timisoara 1-3
FC Voluntari - ASA Targu Mures 2-1
Poli Iasi - FC Botosani 2-1

Clasament Play-out:
1. CSMS Iasi - 28 puncte
2. Gaz Metan - 26p
3. Botosani - 23p
4. Voluntari - 20p
5. Timisoara - 17p
6. Pandurii - 16p
7. Chiajna - 15p
8. Targu Mures - 10p

Urmatoarea etapa, a 6-a, se va desfa-
sura in weekendul Pastelui.

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete înregistrate in Liga 1 şi clasamentul

Alibec a ajuns în presa internaţională 
după pasa de geniu din derbiul cu Astra

Jurnalistii straini nu au putut sa nu observe pasa geniala reusita de Denis Alibec in
derbiul dintre FCSB si Astra de joi.

Unul dintre cele mai cunoscute site-uri din Europa ce prezinta faze si goluri spectaculoase,
Sport Bible, a prezentat pe larg momentul lui Alibec.
"A fost o evolutie impresionanta pentru Alibec, care nu doar ca a reusit o dubla, ci si acest
assist uimitor din rabona pentru Tanase", noteaza sursa citata.
Pasa lui Alibec este comparata cu cea reusita de celebrul Dmitri Payet in meciul dintre
West Ham si United, concluzia fiind ca romanul l-a surclasat pe francez.
"Reusita sublima a lui Alibec o face sa paleasca pe cea a lui Payet, cel putin in opinia
mea, el reusind o premiera, o rabona combinata cu o pasa filtranta. Indrazneala si
talentul de a incerca asa ceva si chiar de a o reusi intr-o maniera uimitoare sunt cu
adevarat speciale. Provoc pe toata lumea din fotbal sa reuseasca o pasa de gol mai
buna decat aceasta. Primesc si pariuri", se mai arata in materialul citat.
Denis Alibec a reusit poate cel mai frumos assist din Liga 1 in ultimii ani, el pasand cu o
executie speciala si spectaculoasa, o rabona, la golul inscris de Florin Tanase in poarta
Astrei.

Stanciu, dat "dispărut" în Belgia! "E dureros ce se întâmplă!"
Chiar dacă părea că devine jucătorul care a reprezen-
tat cel mai scump transfer din istoria fotbalului
belgian, Nicolae Stanciu a avut evoluţii oscilante în
acest debut de an, trecând de pe banca de rezerve
în postura "omului săptămânii", în Europa League.
Totuşi, evoluţiile europene ale mijlocaşului de 23 de
ani nu l-au convins pe fostul atacant al lui Anderlecht,
Gilles De Bilde, care susţine că Youri Tielemans
este adevărata vedetă a clubului.
"Despre omul de 10 milioane de euro nu mai

vorbeşte nimeni, după ce acesta a ajuns pe banca de rezerve. Este dureros ce se
întâmplă, e dureros pentru anumiţi oameni de la Anderlecht. În schimb, băiatul care nu i-
a costat nimic va fi vândut probabil pe o sumă mare de bani, una la care nici măcar nu au
visat oficialii", a spus De Bilde, fostul internaţional belgian (25 de selecţii, 3 goluri) pentru
Stadium.
În patru din ultimele șase meciuri din campionat, mijlocașul român a fost rezervă
neutilizată la Anderlecht. În celelalte două ocazii, el a fost introdus doar cinci minute cu
Genk și a fost integralist cu Beveren.
12 goluri și 9 pase decisive a reușit Stanciu, în cele 42 de meciuri jucate pentru
Anderlecht, în actualul sezon, în toate competițiile.
"Anderlecht s-a bătut din răsputeri pentru a câştiga semnătura lui Nicusor Stanciu,
forţând un transfer record pentru Belgia. Românul nu a satisfăcut însă aşteptările create,
iar mulţi specialişti spun ca s-a plătit prea mult pentru el", a scris voetbalnieuws.be, cu
două zile în urmă. 

Răzvan Marin, la primul gol pentru Standard
Răzvan Marin a înscris în această seară primul său
gol pentru Standard Liege. În disputa de acasă, cu
St Truiden, fostul jucător al Viitorului a punctat
pentru 2-1, în minutul 70. În cele din urmă, partida
s-a încheiat 2-2.
După o serie de prestaţii oscilante, mijlocaşul
naţionalei şi-a arătat clasa în tricoul belgienilor.
Titular în confruntarea cu St Truiden, internaţionalul
nostru a marcat un gol extrem de important. Din ne-

fericire pentru echipa sa nu şi decisiv. Finalul partidei din această seară a fost unul de
foc, în condiţiile în care Andrade a primit roşu direct în minutul 82 şi Standard s-a văzut
nevoită să reziste în 10 jucători. În prelungiri, oaspeţii au egalat, privând-o pe Standard
de primul succes în play-off. Etapa precedentă (prima din play-off), echipa lui Marin
pierduse, scor 0-1, la Lierse.
9 meciuri a strâns Răzvan Marin în tricoul lui Standard, în 6 dintre meciuri fiind titular.

Noi transferuri la FCSB. ”Vreau să iau tot ce e mai bun
din play-off. Iau de la Dinamo, Astra, Craiova și Viitorul!”

Gigi Becali, patronul roș-
albaștrilor, era extrem de
mulțumit la finalul partidei
de la Severin de rezultatul
final, motiv pentru latifundiar
de a se gândi iar la planuri
mărețe.
Într-o intervenție ÎN DIRECT,
găzduită de emisiunea ”Fot-
bal Club”, de la Digi Sport

1, Becali a spus că, în cazul în care FCSB va lua titlul, atunci va aduce la echipă
cei mai buni fotbaliști din play-off.
”Vreau să iau 7-8-9 jucători. O să iau tot ce e mai bun din play-off. O să iau de la
Craiova, de la Dinamo, de la Astra, o să iau doi jucători și de la Gică, de la
Viitorul. Gică a spus și public că așteaptă oferte! Dacă nu câștigă campionatul, va
vinde iar eu plătesc prețuri convenabile”, a spus Becali.
Chestionat și asupra numelor de fotbaliști pe care-i vrea la FCSB din vară, omul
de afaceri a replicat:
”Pe Ivan nu cred că o să pot să-l iau, dar jucătorii care rămân liberi de contract,
da. O să iau și tineri fotbaliști de valoare, dar și consacrați, experimentați cu care
să întăresc echipa. Și de la Dinamo voi lua, dacă vor fi jucători care vor termina
contractul. Păi, de ce să nu-l iau pe Nemec, dacă termină contractul?”, a mai
spus șeful roș-albaștrilor.
Gigi Becali nu s-a sfiit să-și exprime clar intențiile pe care le are în materie de
achiziții, chiar dacă play-off-ul a ajuns abia la jumătate.
”Acum nu cred că va mai zice cineva că destabilizez celelalte echipe, pentru că
Dinamo, spre exemplu, nu mai are nicio șansă la titlu. Și dacă o învinge pe Astra
se apropie de noi la 7 puncte. Și dacă ne bate, mai apoi, pe noi în meci direct, tot
mai rămân patru puncte. Sunt prea multe”, a mai spus Becali la Digi Sport.
Fotbaliștii pe care Gigi Becali vrea să-i aducă la FCSB, în vară
Adam Nemec (31 de ani) - atacant Dinamo (Ionel Dănciulescu a spus, la Digi

Sport, că slovacul mai are contract cu roș-albii până în vara lui 2018)
Junior Morais (30 de ani) - fundaș stânga Astra (Becali susține că totul este

rezolvat și că brazilianul va fi legitimat de la 1 iunie. Va fi liber de contract la
vară)

Filipe Teixeira (36 de ani) - mijlocaș Astra (va fi liber de contract la vară)
Andrei Ivan (20 de ani) - atacant CS U Craiova
Alexandru Mateiu (27 de ani) - mijlocaș CS U Craiova 
Florinel Coman (19 ani) - atacant Viitorul
Dragos Nedelcu (20 de ani) - mijlocaș Viitorul
Bogdan Țâru (23 de ani) - fundaș central Viitorul
Răzvan Horj (21 de ani) - fundaș CFR Cluj
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Ce simbolizează cu adevărat
numărul 666?

Mulţi dintre noi cred cu tărie în faptul că 666 e numărul Fi-
arei, adică al Satanei, al Anticristului, al Diavolului. În Apoc-
alipsa Sfîntului Ioan Teologul numărul 666 simbolizează
într-adevăr numărul fiarei.
„Fiara, care se ridică din mare, defăimează pe Dumnezeu
şi dă război sfinţilor. O altă fiară, proorocul mincinos, se
ridică din pământ. Numele celei dintâi: 666.”
(Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, Capitolul 13)
Pentru geto-daci însă, acest număr era unul norocos şi
benefic. Astfel, este interesant de observat cum aceast
număr apare în rugăciunea unei femei gete, zamolxiene,
rugăciune găsită pe o placă de marmură la Tomis,
conţinând şi un acrostih dovedind încă o dată marele rafi-
nament atins de geto-daci.

AYRELIA = STRĂLUCITOARE
BENERIA = CURATĂ
SYM FORO = MĂREAŢĂ DOAMNĂ
SYN DIO = SUNT CREDINCIOASĂ
SYN ZE SASE TRI = SUNT CU TREI DE ŞASE
KAI TETHI GATRI = DAR ATÂT TE ROG
AYRIS NONAM = CÂNDVA SĂ MĂ AJUŢI
NIASCHARIAN = SĂ RENASC

Citind doar primele litere din acrostih avem formaţia AB
SSS KAN. SSS însemna la daci 666. În anul 666 de la Zal-
moxis, împăratul Burebista şi marele preot Decaineus au
hotărât să restaureze adevăratul cult, dezvăluindu-le
geţilor misterele sacre. 

Astfel, anul reformei reli-
gioase a fost 666, adepţii
lui considerând benefic
acest număr. La acest
semn se închinau cei
întorşi la adevărata re-
ligie, semn ce se purta
pe mâna dreaptă sau pe
frunte.
Pe Arcul de Triunf al lui
Constantin cel Mare de

la Roma există statuia nobilului dac Tarabostes de la sudul
Dunării, din satul Niş. În partea stângă a acestuia apare
numărul 666 scris ca SSS. Acest număr mai apare pe
foarte multe inscripţii dacice sub forma de SSS(666 în
limba dacă), CCC(666 în greacă) sau VIVIVI(666 în latină),
precum opaiţul de la Drobeta, placă de marmură de la
Tomis şi cea de la Tetovo din Macedonia.
Întrebarea este acum: de ce în Apocalipsa Sfântului Ioan
Teologul se descrie numărul 666 ca un semn al diavolului,
iar la daco-geţi acest număr era un număr benefic, norocos
şi în legătură cu naşterea zeului lor, Zalmoxis?

Care este adevărul?
Pentru a afla adevărul trebuie să apelăm la ştiinţa
spirituală, adică la ştiinţa ce a fost acumulată în decursul
a miilor de ani de oamenii spirituali prin diverse tehnici spir-
ituale. Aceasta ştiinţă ne spune că Dumnezeu este totul.
El are două faţete şi anume: partea manifestată, care este
de fapt universul material, şi partea nemanifestată, care
este alcătuită din fiinţa sa transcendentală.

Partea manifestată sau lumea formelor şi a feno me ne lor
deţine conştiinţa materială care acţionează ca o hipnoză
asupra oamenilor facându-i pe aceştia să crea dă că cel mai
important lucru pentru ei este să profite de aceasta lume şi
să-şi satisfacă poftele simţurilor.
Partea nemanifestată a lui Dumnezeu este conştiinţa
divină, conştiinţa supremă la care trebuie să tindem spre
a afla Adevărul Absolut.
După cum vedeţi, diavolul, aşa cum ni-l înfătişează religia,
deci ca pe cineva cu coarne, coadă şi cu picioare de ţap
care ne ademeneşte şi ne trimite în iad, nu există. Există
numai hipnoza lumii materiale care ne sugerează că feri-
cirea noastră constă în satisfacerea simţurilor, ceea ce nu
este adevărat. Adevărat este că fericirea noastră constă
în atingerea conştiinţei divine.
În acord cu acestea, numărul 666 este un simbol al lui
Dumnezeu în forma sa manifestată, adică a conştiinţei
lumii materiale. Dumnezeu în forma sa nemanifestată are
simbolistica 999. Iar 1000 era simbolul hinduistic pentru
infinit. Adică 999 + 1.
Dacii purtau pe mâna dreaptă sau pe frunte simbolul 666
deoarece corpul este de natură materială, ei declarau prin
acest număr că el aparţine părţii manifestate a lui Dum-
nezeu. Ei ştiau însă că sufletul este etern şi că acesta se
reîntoarce, mai devreme sau mai târziu, înapoi la Dum-
nezeu.
La fel cum se comportau dacii, şi anume ei îşi însemnau
corpul material cu numărul 666, la fel facem şi noi astăzi
prin faptul că toate codurile de bare de pe produse conţin
acest număr. Unii poate cred că e o coincidenţă. Întrebarea
e, se pot întâmpla coincidenţe fără vrerea Lui? Codurile
de bare indică faptul că produsele aparţin de fapt lui Dum-
nezeu, care îşi arată prin aceste forme faţa sa manifestată.

MICA PUBLICITATE
• Caut croitoreasă perfectă pentru uz personal. Tel. (212) 265 - 1279
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.

Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Restaurantul Boon din Sunnyside (43-45,  40 street) angajează
ospătari cu experiență și bucătari /ajutor de bucătari. Experiența și
limba engleză sunt necesare. Tel.: (347) 531 - 0275

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

• Salon în Midtown Manhattan căutăm manichiuristă și cosmeticiană
cu clientelă sau închiriem o cameră; de asemenea închiriem spațiu
pentru hairdresser. Tel.: (212) 757-5729 sau (646) 250-8713

• Începând cu 1 sau 15 decembrie, închiriez unei femei cu venit stabil
o cameră separată, mobilată, cu acces la baie și bucătorie, pe
Queens Blv, aproape de mijloacele de transport. 
Tel.: (347) 242-3725 sau (347) 531-5832; lăsați mesaj.

• Atelier auto specializat în mașini germane, în Queens, angajează
mecanic auto și ajutor. Salariu convenabil. Tel.: (718) 458-1100
(Eugen)

• Foarte convenabil: cameră de închiriat în Woodhaven Blv., la 5 minute
de metrou; toate facilitățile incluse, plus internet. Tel.: (347) 819 - 7784

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

• Salon de lux în Manhattan angajează cosmeticiană și manichiuristă
cu experiență. Pentru informații sunați la (212) 581-3343

• Voltage Electric Corp. angajează electrician cu minim doi ani
experiență. Necesar permis de conducere. Salariu convenabil. Tel.:
(347) 323 - 4374

• Închiriez cameră mobilată unei persoane singure, în Ridgewood,
Forest Hills. Preț foarte convenabil. Tel.: (347) 336 - 9446

• Închiriez cameră în Elmhurst (Queens), cu $450 pe lună. 
Tel.: (917) 583 - 2564

• Caut să închiriez cameră mobilată; am 35 de ani, sunt rezident
permanent SUA, cu serviciu stabil; nefumător, nealcoolic. 
Tel.: (347) 216-8339

• Doamnă pensionară care locuiește alternativ în New York și în
București, propune întâlnirea cu alți româno-americani, domni și
doamne care preferă acest mod de viață interesant și stimulant.
Împreună putem merge la specta cole, în excursii sau doar la o cafea
în București sau la New York. Dacă ești independent, curios și dornic
de reminiscențe, ”dac-ai avea cu cine”, sună la 0217713938 sau la
(347)822-5431 (NY). E-mail: marlenahorvath@gmail.com
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Beți două cești mari de cafea pe
zi și nu veți mai avea probleme

cu memoria
articol de Ileana Mladinoiu

Cafeaua a fost întotdeauna o temă larg discutată mai ales
de către amatorii acestei băuturi care au ajuns să o
venereze.
Numai în timpul ultimelor decenii, aproximativ 19.000 de
studii s-au realizat în lume, toate cu scopul de a observa
impactul cafelei asupra sănătății consumatorilor.

Astfel, unii cercetători au ajuns la concluzia că băutura în
cauză (cafeaua) exersează o acțiunea vasoconstrictoare
asupra arterelor cerebrale, făcând posibilă lupta contra
migrenelor și cefaleelor cornice.
Alții vorbesc despre acțiunea antalgică a cafelei și despre
faptul că reduce cu 30% riscul unui AVC la cei care
consumă cel puțin o ceașcă pe zi.
Studiile au mai scos la iveală și contribuția cofeinei din
cafea la diminuarea simptomelor de astm, atunci când
cafeaua este ingerată cu regularitate.
De asemenea, au fost recunoscute și virtuțile protectoare
împotriva bolilor neurovegetative (Parkinson, Alzheimer
sau scleroză în plăci).
Deși multora dintre noi nu ne vine să credem, cafeaua are
rolul de a reduce cu 40% riscul de a dezvolta ciroza (mă
refer aici la un studiu întreprins în California și publicat în
revista “Archives of Internal Medicine.”)

Alte beneficii ale cafelei: stimulează secreția suprarenalelor,
funcția tiroidiană, metabolismul, facilitează tranzitul intestinal,
luptă împotriva constipației, ba chiar ameliorează sensi-
bilitatea celulelor la insulină, scăzând riscul de a dezvolta
diabet de tip 2.
Vom îndrăgi și mai mult cafeaua, pentru că ne este de
ajutor la îmbunătățirea performanțele intelectuale și la
creșterea capacității de concentrare.
În 2003, un studiu ne informează că cei care beau în mod
obișnuit cafea prezintă risc inferior de a suferi de cancer
bucal, faringian, esofagian sau de colon.
O ceașcă de cafea savurată după o anume masă
favorizează digestia, grație acțiunii benefice asupra veziculei
biliare, stimulând secreția bilei, evitându-se apariția calculilor
biliari.
Cafeina are și acțiune diuretică și îmbunătățește fluxul
urinar.
V-am prezentat până aici principalele virtuți ale cafelei
asupra organismului. Însă, titlul articolului face referire la
cafea și memorie.
Aflați că cel mai bun remediu natural pentru a preveni
pierderea memoriei asociată cu Alzheimer este cafeaua.
Mă bazez tot pe un studiu efectuat pe 1.600 de persoane
de peste 80 de ani din California.
Acest studiu a demonstrat că persoanele care au consumat
cu regularitate de-a lungul vieții lor cafea prezintă risc
scăzut de a avea tulburări de memorie legate de vârstă.
Un alt test având ca participanți bărbați cu vârste între 24-
81 de ani a relevat că obiceiul de a bea cafea are beneficii
pe termen lung asupra memoriei.
Așa cum vă anunță și titlul prezentului material, dacă vom
bea 2-3 cești mari de cafea/zi riscul problemelor de
memorie asociate bolii Alzheimer scade.
Cercetătorii de la Universitatea din Florida de Sud s-au
ocupat îndeaproape de toate băuturile ce conțin cafeină
(în special de cafea) și au remarcat efectele pozitive
asupra funcțiilor noastre cerebrale.
Ei susțin că ceașca de cafea băută dimineața este esențială
pentru a ne păstra o memorie bună.

Adaugă unt în cafea
Mai nou, multi oameni nu mai pun in cafea lapte sau zahar, ci…
unt! Moda cafelei cu unt devine tot mai raspandita, castigand
numerosi „adepti”.

Aceasta practica a adaugarii untului in cafea poate suna un pic
ciudat sau chiar nesanatos, dar iata o lista scurta cu motivele
pentru care ar trebui sa incepi sa adaugi si tu de maine unt in
cafea:
1. Untul natural

Untul natural, provenit de la vaci pascute, are un raport
echilibrat de acizi grasi omega 6 si omega 3, ceea ce
contribuie la reducerea grasimilor si a colesterolului. Acest
tip de unt este o sursa bogata de vitamina K, care reduce
riscul bolilor cardiovasculare.

2. Grasimi sanatoase
Adaugarea de unt la cafea asigura organismului un aport de
grasimi sanatoase care sprijina regenerarea celulelor si echili-
breaza productia de hormoni. Butiratul, acidul gras cu lant
scurt care mai demult era considerat a fi nociv pentru
organism, s-a dovedit a fi de fapt eficient in prevenirea bolilor
neurodegenerative si a bolilor de inima, in accelerarea me-
tabolismului si cresterea consumului energetic in organism,
demonstrand, totodata, si proprietati anti-inflamatoare.

3. Arderea grasimilor
Daca bei aceasta cafea in fiecare dimineata, incurajezi corpul
sa arda mai multe grasimi pe toata durata zilei. Acidul linoleic
conjugat continut de untul de vaci pasunate reduce tesutul
adipos in special in randul persoanelor supraponderale.
Savurezi o cafea buna si tabietul tau contribuie si la slabit!
Ce vrei mai mult de-atat?!

4. Energie
Cafeaua bauta astfel te incarca cu energie pentru intreaga zi
si stimuleaza functia cognitiva. Efectele se instaleaza in
decurs de cateva ore. Aceasta cafea, care contine grasimi
mai sanatoase chiar si decat uleiul de cocos, incurajeaza
corpul sa produca cetone, care iau nastere atunci cand
energia calorica deriva nu din carbohidrati, ci din grasimi.

5. Mic dejun
Puteti inlocui masa de dimineata in intregime cu doar doua
linguri de unt adaugate la cafea. Astfel castigi si timp, mai
ales daca esti o persoana dinamica si mai mereu pe fuga.

Incepe sa amesteci putin unt in cafeaua de dimineata si vei
obtine un energizant cremos, savuros si sanatos care te va
pune in miscare imediat. Dar acesta e doar un pas catre o viata
mai sanatoasa si o alimentatie mai eficienta. Urmareste-ne in
continuare pentru a descoperi mult mai 
multe secrete despre sanatate si viata!

Un gând negativ ne poate
distruge întreaga viaţă!

Puţini dintre noi am înţeles cam cât de important este cum
gândim. Faptul că nimeni nu ne poate citi gândurile, ele
ramamand oarecum secrete, ne lasă impresia că ne putem «
plimba » în mintea noastră cât dorim şi unde dorim.
Este adevărat că nimeni nu ştie ce gândim,doar Creatorul
nostru ştie în totalitate, însă asta nu înseamnă că suntem cu
adevart liberi să emitem gânduri la întâmplare.
Cred că tuturor ni s-a întâmplat să ne trezim dimineaţa ursuzi.
Fie că am dormit puţin,fie somnul a fost de proastă calitate.
Când suntem ursuzi ,toate sunt pe dos: ba nu găsim cafeaua,ba
nu vedem ibricul, ba nu se deschide uşa la bucătărie… Altfel
spus, nu suntem în apele noastre.

Dacă se întâmplă să ne mai şi
sune şeful cu o veste proastă,
atunci ziua este deja pierdută. Nu
este o glumă ! Toată ziua vom fi
cu susul în jos. Dacă ne lăsăm
copleşiţi de starea asta, şi zilele
următoare vor fi la fel,nopţile vor
fi din ce în ce mai scurte şi săn ă -
ta tea va începe să scârţâie. Avem
nevoie de un stimulent pentru a
ieşi din starea asta, iar, uneori,
chiar de un şoc care să ne tre -

zeas că la realitate.

Nu de puţine ori, oamenii nu îşi dau seama ce se întâmplă cu
ei,de ce ajung să se simtă deplorabil,de ce nu mai au chef de
viaţă şi de ce nu mai au satisfacţii pe nici un plan. În această
situaţie este vorba doar despre gânduri care au alimentat alte
gânduri,toate fiind negative. Nu ne trebuie şocuri electrice să
ne dăm seama că,uneori,mergem pe stradă încordaţi,tensionaţi,trişti 
Nu pentru că ne-am afla într-o situaţie care generează aceste
stări,ci pentru că mintea noastră umblă,doar ea este plecată
aiurea,în locuri triste sau de conflict unde noi,probabil, avem
mici şanse să ajungem.Sunt doar imaginaţiile noastre.
Toate aceste imaginaţii creează stări de frică. Această frică dă
naştere unor boli ale sistemului nervos şi boli cardiace. Mai
târziu,totul se poate transforma în ceva grav şi nu înţelegem de
ce şi cum s-a ajuns aici.
Pentru a ne schimba viaţa,trebuie să ne schimbăm gândurile
Gândurile sunt energie şi dacă această energie este bine
direcţionată,ea ne va ajuta foarte mult. Ştim că energia este de
două feluri :pozitivă şi negativă. Dat fiind faptul că Dumnezeu
ne-a creat în totalitate pozitivi, pentru a respecta ceea ce El a
sădit în noi,adică acea scânteie divină ce ne ţine în viaţă,avem
obligaţia de a fi pozitivi. 
Este o obligaţie şi,în acelaşi timp, este o binecuvântare pentru
noi şi pentru ceilalţi din jurul nostru, de a cultiva doar partea
pozitivă. Trebuie să fim optimişti, să ne aliniem la ce ne face
bine, să încercăm să ne aliniem legilor lui Dumnezeu.
Nu putem trăi într-un climat depresiv,pentru că nu vom putea
aprecia viaţa. Când vom ajunge în situaţia de a nu aprecia
acest dar nepreţuit care ne-a fost dat, degradarea noastră
începe. Vom muri de tineri,vom fi bolnavi,iar ,prin legea
rezonanţei,vom distruge şi viaţa celor apropiaţi. Iată cum un
simplu gând generează este un lanţ al răului.
Oare aceasta să fie misiunea noastră pe pământ ?

Produsele cu 0% grăsime nu ne
ajută să slăbim... Dimpotrivă!

În pofida unei alimentații echilibrate, a practicării diferitelor tipuri
de exerciții, a consultării nutriționistului, nu reușim să atingem
rezultatele sperate în materie de greutate, sigur ne întrebăm ce
se întâmplă și care sunt motivele ce pot încetini pierderea kilo-
gramelor dorite.
O dietă de lungă durată

Dacă regimul strict pe care vi l-ați impus este de lungă
durată, corpul va arde mai încet caloriile, “propunându-și” să
facă și economii.

Abuzul de produse mai sărace în grăsimi
Produsele cu 0% grăsime nu ne ajută să slăbim. Dimpotrivă!
Chiar daca poartă denumirea de “sărace în materii grase”,
ele conțin zahăr sau edulcoranți care cresc nivelul caloriilor
și astfel ne îngrășăm mai mult.
Înainte de a le cumpăra, va trebui să verificam cu atenție et-
cicheta și să vedem dacă ele nu au în compoziția lor multe
grăsimi și zahăr. 

Hrană insuficientă
Organismul s-a obișnuit cu porții mici și restricții calorice. De-
a lungul regimului, va începe să stocheze de teamă să nu
rămână fară rezerve și se va mulțumi cu ceea ce îi dăm.

Mese foarte copioase
Cea mai bună metodă de a afla dacă mâncăm prea mult este
de a ține un jurnal alimentar. În fiecare zi, notăm într-un
carnețel toate alimentele pe care le consumăm. Numai așa
putem analiza cantitățile etc.

Propunerea unor obiective excesive
Este normal să ne propunem să atingem o anumită greutate
și să să ajungem la ea progresiv. Ultimele kilograme sunt
adesea cel mai greu de dat jos. Însă, ar trebui să fim
mândre/mulțumite că deja am ajuns la o greutate ce ne
satisfice (ne simțim bine-cu toate că nu este cea fixată când
am luat startul dietei).

Mâncăm, chiar dacă nu ne este foame
Se întâmplă oricui să nu-i fie foame, dar ne așezăm totuși la
masă, fiindcă a sosit ora și nu vrem să sărim peste un prânz,
de exemplu. Trebuie să învățăm să facem diferența între a
ne fi foame și dorința de a mânca.

Nu bem suficientă apă
Apa în sine nu ne ajută să slăbim, dar este esențială în
adoptarea unui stil de viață sănătos, detoxifiind organismul.
În plus, taie pofta de a ronțăi mereu câte ceva. 

Obsesia cântăritului
Greutatea poate varia în funcție de alimentație, de stresul
acumulat pe parcursul zilelor etc. De aceea, o dată pe
săptămână este sufiecient să urcam pe un cântar.

Nu practicăm destul sport
Fie acasă, dimineața, fie într-o sală de sport, măcar de trei
ori pe săptămân să facem sport. Sau să mergem zilnic mult
pe jos.

Un ultim sfat
În loc de 3 mese pe zi, să introducem metoda celor 4, potrivit
unei vorbe pe care o auzim de multe ori la câte cineva: “eu
mănânc mai puțin și mai des și nu mă îngraș”.
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