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CALDE FELICITĂRI!
De peste două decenii cunosc
şi apreciez ziarul „Romanian Journal”, un ziar
prestigios al românilor pentru români, care a contribuit
şi contribuie substanţial la unitatea noastră, a celor
din diaspora. Sunt impresionante subiectele din diferite
domenii de activitate: ştiri politice, economice, culturale,
istorice, medicină, horoscop, diverse, sport, umor,
reclame, anunțuri şi multe altele. Acum, la sfârşit de
an, vreau să felicit colectivul de redacţie, începând
cu fondatorul şi directorul ziarului, Vasile Bădăluţă.
Felicitări Marianei Terra, autoarea de interviuri cu
personalităţi româno-americane, a unor recenzii de
cărţi şi a multor reportaje deosebite din activitatea
comunităţii noastre, felicitări lui Marius Sprinceană,
editor şi tehnoredactor talentat, lui Alex Marmara, fotoreporterul ziarului şi felicitări tuturor colaboratorilor
acestui important periodic editat în New York de
către români pentru români. ”Romanian Journal” este
o adevărată și valoroasă revistă, cantitativ și calitativ.
Felicitări şi La Mulţi Ani tuturor!
Dr. Napoleon Săvescu, NY
***
Eu sunt bucovineancă, născută în Cernăuţiul nostru,
luat azi de alţii. Amintirea sărbătoririi Crăciunului și a
Anului Nou în frumoasa Bucovină o păstrez în suflet
pentru totdeauna. Urez bucovineanului meu drag
Vasile Bădăluță și celor care-l înconjoară, sănătate,
fericire și să primesc în continuare revista mea dorită,
”Romanian Journal”.
La mulți ani tuturor românilor!
Livia Banu, New Jersey
***
Îmi amintesc de multe ori de anii în care, împreună
cu surorile mele Maria şi Lucia, participam cu mare
plăcere la activităţile organizate pentru români de
domnul Vasile Bădăluţă. Dânsul este un român cu
care ne mândrim. Ziarul „Romanian Journal” pe carel conduce de peste 20 de ani este apreciat în comunitatea noastră. Acum, când ne pregătim pentru întâmpinarea sărbătorilor creştine, urez Crăciun Fericit
întregului colectiv al ziarului: Vasile Bădăluţă, Mariana
Terra, Marius Sprinceană şi Alex Marmara.
La mulţi ani tuturor şi multă sănătate!
Elena Ciubotaru, NY
***

Multe aprecieri pentru publicaţia „Romanian Journal”
din New York
Ziarul „Romanian Journal” este o publicaţie românească
mult îndrăgită de oamenii din comunitatea noastră
din New York. Fondatorul şi directorul ziarului este
un admirabil român, domnul Vasile Bădăluţă, un
adevărat patriot şi un lider de necontestat al comunităţii
româneşti. În ziarul domniei sale sunt cuprinse multe
aspecte de larg interes românesc şi interviuri cu
personalităţi atât din străinătate, cât şi din patrie.
Trebuie să subliniez sprijinul acordat comunităţii
noastre de către conducerea ziarului în organizarea
unor conferinţe şi întâlniri cu diverse organizaţii şi
societăţi culturale, precum: "Cenaclul Literar Mihai
Eminescu", "Întrunirile Societăţii Internaţionale Dacia
Revival", ale Societăţii Creştine „DORUL", întâlniri
cu lideri români şi cu basarabeni din exil şi cu mulţi
alţii. Activităţile mai importante s-au regăsit în materiale
publicate în „Romanian Journal”, o adevărată revistă,
apreciată în comunitatea româno-americană. Cu
ocazia Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi ale Anului
Nou 2019, doresc să transmit un călduros LA MULŢI
ANI atât conducerii ziarului, cât şi întregului colectiv
redacţional pentru munca foarte bine făcută.
La mulți ani tuturor compatrioților!
Cu deosebită stimă,
Ing.Valeriu Moldoveanu, NY
***
De ani de zile sunt abonată la ziarul domnului Vasile
Bădăluţă, liderul românilor-americani. De peste două
decenii, dânsul a contribuit şi contribuie substanţial
la unirea de suflet a celor de-un neam şi de-o Ţară:
români pentru România. Felicitări directorului Vasile
Bădăluţă, redactorilor Mariana Terra şi Marius
Sprinceană, precum şi fotoreporterului Alex Marmara.
Din ziarul „Romanian Journal”, care este, de fapt, o
revistă cu 36 de pagini, aflăm lucruri deosebit de interesante şi citim despre evenimente ce au avut loc
în comunitatea românească din New York. Aici, în
Pennsylvania, sunt mulţi români, iar „ziarul domnului
Bădăluţă” - noi aşa îi zicem – circulă la prietenele
mele de aici care îl citesc cu plăcere. Fiindcă suntem
în preajma Crăciunului şi a Anului Nou, daţi-mi voie
să vă urez Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani cu sănătate!
Keep up the good work!
Livia Brătean, Weatherly, Pennsylvania
***
Cu ocazia apropiatelor sărbători de iarnă, Crăciunul
şi Anul Nou, felicit cu căldură colectivul redacţional al
ziarului "Romanian Journal" pentru rodnica muncă
pusă în slujba compatrioţilor. Urez tuturor românilor
din America şi de pretutindeni CRĂCIUN FERICIT,
LA MULŢI ANI şi succes deplin în activitatea pe care
o desfăşoară.
Adriana Hegbeli, NY
***
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Ne aflăm în zilele de dinaintea tradiţionalelor sărbători
de iarnă şi îmi amintesc cu plăcere de multe activităţi
de amploare care au avut loc, de-a lungul anilor, în
comunitatea noastră, cu sprijinul domnului Vasile
Bădăluţă. Multe dintre acestea au fost organizate de
dânsul, căci cine nu-l cunoaşte pe domnul Bădăluţă?
Numai cine nu a participat la acţiuni ale românilor
pentru români. Ziarul dânsului, „Romanian Journal”,
este o oglindă frumoasă a evenimentelor care au loc
în comunitatea româno-americană. În ajun de sărbători,
urez tuturor Crăciun Fericit şi La mulţi ani cu sănătate!
Ing. Dima Lascu, NY
***
Sărbători fericite şi la mulţi ani întregului colectiv
redacţional al revistei „Romanian Journal” şi tuturor
românilor de pretutindeni!
Suzana Moga, Chicago, IL
***
Pe Vasile Bădăluţă mi se pare că-l cunosc de când
lumea, nu numai în calitate de fost ”coleg de meserie”,
când eram amândoi taximetrişti în New York, dar şi
mai târziu, când eu am devenit doctor, iar el liderul
comunităţii noastre din New York. Căci lui i se
datorează postul românesc de radio, postul românesc
de televiziune, ziarul „Romanian Journal” şi multe,
multe activităţi de anvergură pe care le-a organizat
de-a lungul anilor, cu sacrificii financiare, pentru
compatrioţii săi. Din ziar se pot afla nu numai ştiri din
diverse sectoare de activitate, dar şi interviuri interesante
cu personalităţi româno-americane. Acum, când ne
mai despart doar câteva zile de sărbătorile de iarnă,
aş vrea să urez tuturor românilor, precum şi directorului
ziarului, Vasile Bădăluţă, redactorilor Mariana Terra
şi Marius Sprinceană, CRĂCIUN FERICIT şi LA
MULŢI ANI cu sănătate!
Dr. Sorin Lancea, NY
***
Sunt abonată de mulţi ani la „Romanian Journal”. De
fiecare dată aştept revista cu nerăbdare. Cu cele 36
de pagini, aceasta este cea mai voluminoasă, mai
cuprinzătoare şi mai interesantă publicaţie de aici.
Cu ocazia sărbătorilor creştineşti de iarnă, urez tuturor
românilor Crăciun fericit şi un An Nou cu sănătate şi
bucurii. La mulţi ani, dragi români!
Cecilia Nicolescu, Los Angeles, CA
***
Iată că a trecut şi anul 2018, anul Centenarului
Uniunii noastre Naţionale, an ce s-a dorit şi s-a
aşteptat a fi încărcat în întregime de atmosfera
sărbătorii, dar care a fost, ca toţi anii existenţei
noastre, plin şi de bune şi de rele. Spre cinstea lor,
dovedindu-şi încă o dată marile valori spirituale şi
culturale, românii au trecut cu hotărâre şi voie bună
la începutul acestui decembrie, în anul 101 al Marii
Uniri! Acum, la sfârşit de an, când îl aşteptăm cu toţii,
mici şi mari, pe Mos Crăciun să ne aducă daruri şi
bucurii, ne facem bilanţul, gândindu-ne la ce am
realizat, dar şi la cele ce nu le-am împlinit sau la
cele ce le-am greşit. Înainte de a trece pragul unui
nou an, ne facem socotelile şi planurile de viitor,
pentru ca să ştim cum şi de unde să pornim la un
nou drum. Fie ca Anul Nou 2019 să ne aducă tuturor
numai bine! De nu, cu înţelepciunea străbună, "bucuroşi
le-om duce toate" ca şi până acum.
Preţuire publicaţiei “Romanian Journal” pentru
străduinţa de a duce mai departe în comunitatea
românească din New York slova şi spiritul românesc.
Prof. univ. Valentina Ciaprazi, NY
***
continuare \n pagina 4
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Salutări şi felicitări întregii echipe care contribuie la
editarea periodicului „Romanian Journal” al domnului
Vasile Bădăluţă. Sunt abonat de peste 20 de ani la
„Romanian Journal”, singura publicaţie românească
rămasă pe care o mai primesc şi pe care o citesc cu
mare plăcere. Pentru Sfintele Sărbători şi pentru
Noul An 2019, vă doresc multă sănătate, fericire şi
realizarea tuturor dorinţelor. Cu drag şi respect,
Nick Vasilache, Phoenix, Arizona
***
Îmi face o deosebită plăcere să pot transmite un
mesaj călduros de Crăciun şi de Anul Nou colectivului
de redacţie al ziarului „Romanian Journal” din New
York: Vasile Bădăluţă, Mariana Terra, Marius Sprinceană
şi prietenul meu, Alex Marmara, fotoreporterul publicaţiei.
Alex îmi trimite cu regularitate ziarul, în format
electronic, pe care îl citesc cu plăcere şi interes,
apoi, la rândul meu, îl trimit prietenilor din Bucureşti
şi din alte oraşe. Toţi şi-au exprimat aprecierea pentru
calitatea materialelor publicate şi m-au rugat să vă
transmit şi felicitările lor. Cu ocazia apropiatelor
Sărbători de Iarnă, Crăciunul şi Anul Nou 2019, vă
rog să primiţi urările noastre de Crăciun Fericit şi La
Mulţi Ani cu sănătate şi multe bucurii.
Doru Gheorghiu, actor amator, Bucureşti, RO
***
Ziarul ”Romanian Journal” este un exemplu de presă
care informează corect românii din diaspora americană.
Directorului Vasile Bădăluță și echipei sale redacționale
le doresc spor în continua slujire a cuvintelor ”adevăr”
și ”minunat”. La mulți ani cu determinare jurnalistică!
Să rămâneți în continuare ancorați în realitate, cu
spirit curat și frumos! Vă doresc tot mai mulți cititori,
căci îi meritați cu prisosință. Acum, în preajma
Sărbătorilor de Iarnă, urez tuturor românilor din patrie
și din diaspora Crăciun Fericit și La Mulți Ani cu
sănătate!
Prof. Nicole Smith, NY
***
Urăm tuturor românilor Crăciun Fericit și La Mulți
Ani! Felicitări domnului Vasile Bădăluță și colectivului
său de redacție. ”Romanian Journal” este, în prezent,
cea mai mare (36 pag.) și amplă publicație periodică
românească din America, cu știri din România, din
comunitate și din lumea întreagă, cu subiecte de
interes general (medical, legislativ, educativ, distractiv
ș.a.) . ”Romanian Journal” este un lider apreciat în
mass-media româno-americană, un liant care contribuie
la apropierea, unirea și afirmarea noastră în viața
americană, evitând astfel discordia penibilă apărută
uneori. Dragi români din America, vă dorim multă
sănătate, bucurii și împliniri.
La mulți ani!
Fam. Stratica, Wappingers Falls, New Jersey
***
Am onoarea să doresc tuturor românilor din comunitatea
româno-americană și, în mod special domnului Vasile
Bădăluță, Crăciun Fericit, liniștit, rugându-l pe Cristos
să nu ne părăsească, ci să ne ajute în clipele rele și
în cele bune și să fim toți întotdeauna buni creștini.
Dr. Lucian Dajdea, NY
***
La Mulți Ani, ”Romanian Journal”! Ești o publicație
serioasă, de suflet românesc. E bine că nu dai curs
la țigăniile ce mai apar în comunitatea noastră.
Domnule Bădăluță, când mai deschizi un restaurant
”Casa Română”?
Urez tuturor românilor adevărați multă sănătate și
înțelegere.
C. Nicolae, NY
***
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Acum, când suntem în sezonul de pregătiri pentru
Sărbătorile de Iarnă, Grupul de Avocați Popescu
(Popescu Law Group) dorește domnului Vasile
Bădăluță, fondatorul și directorul ziarului „Romanian
Journal”, doamnei Mariana Terra și domnului Marius
Sprinceană, precum și întregului public cititor și tuturor
românilor un Crăciun Minunat și un An Nou încununat
de bucurii, sănătate și succese! Sincere și calde
felicitări pentru munca foarte bine făcută!
LA MULȚI ANI!
Av. Robert Popescu, New Jersey
***
Nu am fost niciodată în America, dar am aflat multe
despre românii de acolo prin intermediul revistei ”Romanian Journal” pe care prietena mea din tinerețe,
Mariana Terra, mi-o trimite electronic întotdeauna a
doua zi după apariție. De mulți ani de zile, citesc cu
mare plăcere despre compatrioții mei care trăiesc și
muncesc în Statele Unite ale Americii, aflu știri din
multe sfere de activitate și parcă aș locui și eu acolo
cu voi, măcar cu imaginația. Acum, când așteptăm
cu toții Sărbătorile de Iarnă, mă gândesc mai mult la
voi, românii care nu mai locuiți în patrie, și permitețimi să sper și chiar să cred că veți continua, ca și
până acum, să păstrați tradițiile românești și că le
veți transmite cu mândrie copiilor și nepoților voștri.
Vă doresc din toată inima Crăciun Fericit și La Mulți
Ani cu infinite bucurii!
Iulia Fărcaș, Cluj-Napoca, România
***
Stimate domnule Vasile Bădăluță, în prag de sărbători,
cu pace, lumină și căldură în suflet, vă doresc să
aveți parte de zile minunate, de un Moș Crăciun
darnic și bun. Crăciun fericit și La mulți ani! Cu stimă
și recunoștință al dv. colaborator de la Restaurantul
”Bucharest”,
Virgil Crișan, Lawrenceville, GA
***
Stimate domnule Vasile Bădăluță, fie ca bucuria și
liniștea aduse de sfintele sărbători să vă însoțească
pe tot parcursul anului ce va urma. Sărbătoarea
Crăciunului și a Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai
bun pe lume, multă iubire, fericire și prosperitate. Cu
mult respect și considerație, a dv. abonată la ”Romanian
Journal”,
Victoria Kinda, NY
***
Ziarul "Romanian Journal" de la New York și-a asumat
o răspundere onorantă, dar dificilă, aceea de a
întreține dialogul românilor americani cu țara, pentru
că prin grija redactorilor ei, pe care țin să-i felicit pe
această cale cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă,
el propune cititorilor săi de pretutindeni teme de mare
actualitate, dovedind că diaspora se simte sufletește
și spiritual mereu aproape de conaționalii ei viețuitori
pe plai mioritic. Fie ca Anul 2019 să aducă tuturor
românilor, indiferent pe ce meridian al lumii trăiesc,
pace în suflete, o viață prosperă, îndrăzneala de a
proiecta planuri îndrăznețe și rodnice pentru realizarea
familiilor și a lor personală. Bunul Dumnezeu să ne
dea sănătate și puterea de a merge mai departe.
Scriitoarea Anca Sîrghie, Sibiu, România

Romanian Journal
Director şi Fondator
Vasile Bădăluţă
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cum, în pragul Sărbătorilor de Iarnă,
Crăciunul și Anul Nou, este bine
și chiar necesar să facem
un bilanț al realizărilor noastre
și apoi să ne îndreptăm cu gândul
și cu fapta bună spre viitor.
Atât eu cât și redactorii Romanian Journal
ne-am străduit să vă informăm corect
și totodată să contribuim la apropierea și unirea
noastră pentru a menține și afirma spiritul
românesc pe pământul binecuvântat
al Americii, neuitând de țara natală.
Mulțumim și pe această cale tuturor acelora
care ne-au trimis mesaje de felicitare, în scris
și la telefon, și ne considerăm onorați
și bucuroși pentru aprecierile dumneavoastră.
Vă promitem, dragi compatrioți, că vom
continua să facem tot ce depinde de noi
pentru mai binele comunității
româno-americane, pentru unirea noastră
în cuget și în profundă simțire românească.
Vă urez tuturor CRĂCIUN FERICIT
și LA MULȚI ANI cu sănătate
și multe bucurii!
Vasile Bădăluță
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Mesajul Consulatului General al României la
New York adresat comunităţii româneşti cu
ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului şi a Anului
Nou
Transmitem tuturor mebrilor comunităţii
româneşti, în acest an marcant pentru istoria
noastră naţională, un cald şi sincer mesaj de
prosperitate, împlinire, bucurie, linişte sufletească
şi mai ales sănătate, ocazionat de apropierea
Sărbătorilor de Iarnă, pe care românii ştiu să
le primească în casele lor şi să le serbeze ca
nimeni altcineva.
Vă dorim ca toate aceste sărbatori, ca şi Noul
An ce va veni, să vă găsească fericiţi alături de
toţi membrii familiilor dumneavoastră, să vă
bucuraţi de tot ceea ce gândiţi în bine pentru
Noul An şi să reuşim să fim mult mai uniţi,
mult mai buni, mult mai înţelegători cu cei
nevoiaşi din jurul nostru.
Anul 2019 este un an deosebit de important
pentru România. Să facem cu toţii ca acest
Nou An, prin activitatea şi munca noastră, să
ne facă mândri că suntem români.
Ținem să adresăm în mod special echipei
redacționale a ziarului ”Romanian Journal”,
cititorilor săi români, dorința să rămână la fel
de creativi și de implicați în viața comunității
noastre, să îi felicităm pentru tot ce au făcut
frumos în 2018 și să aibă un An Nou cu împliniri
profesionale și personale, așa cum ni le dorim
și noi.
La Mulţi Ani, români! La Mulţi Ani, România!
Cu stimă,
Cătălin Dancu, Consul General
cu
Echipa Consulatului General
al României la New York
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

* În sfârşit, Ion Ţiriac a ajuns la un acord cu autorităţile din
Madrid pentru menţinerea turneului de tenis în capitala
Spaniei. Fostul tenisman român va câştiga 35 de milioane de euro în 10 ani, adică 3.5 milioane euro pe an.
* Vama Buzăului din judeţul Braşov, cu o rezervaţie de 29
de zimbri, unde se află şi Cascada Urlătoarea, a devenit
oficial staţiune turistică, spre satisfacţia multor turişti
români şi străini.

* Pe DN2, în comuna Vadul Moldovei (jud. Suceava) a avut
loc un tragic accident rutier în urma căruia 5 persoane
şi-au pierdut viaţa. Victimele aveau între 17 şi 21 de ani.
* Încă un oraş important din România , Sibiul, vrea să
adere la Alianţa Vestului (AV), din care fac parte:
Timişoara, Cluj-Napoca, Arad şi Oradea. Partenerii au
declarat că vor să atragă, prin această alianţă, fonduri
europene direct de la Bruxelles pentru proiecte comune.

de Vasile Bădăluţă

* De Sărbători, toate localitățile țării și-au îmbrăcat straiele
cele mai frumoase. Se pare că cel mai apreciat centru
istoric românesc este în Oradea, unde Palatul Vulturul
Negru și Biserica cu Lună sunt vizitate de mii de turiști
români și străini, iar centrul vechi este cel mai elegant
din țară.
* Veste bună: ministrul Finanțelor Publice a anunțat că
prețul la gaze va fi plafonat la 68 lei/megawatt/oră, de
la 1 ianuarie 2019 până în februarie 2022.

* Acţiunile Deutsche Bank s-au prăbuşit scăzând sub 8
euro/acţiune. Autorităţile germane suspectează practici
frauduloase.

* Mihaela Maricela Condrea, a fost sechestrată, bătută,
violată timp de 10 ani, de un italian, Aloisio Giordano. În
urma violurilor, ea a născut doi copii cu agresorul care,
acum, este în anchetă.
* Preşedintele Klaus Iohannis a lansat la Cotroceni un
proiect de educaţie pentru următorii 12 ani. Programul
se intitulează „România Educată” şi îşi propune să
îmbunătăţească radical procesul de învăţământ românesc.

* Cu ocazia Crăciunului, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva vinde pomi de brad, molizi şi alte specii de
răşinoase. Preţurile ajung până la 35 de lei bucata.
* Andreea Cristina Bolbea, o româncă stabilită în Statele
Unite, face furori pe Instagram datorită pozelor supersexy pe care le postează. Ea este căsătorită cu fotbalistul american Bryan Gaul, a devenit vedetă şi apare pe
coperta multor reviste.

* Fostul manager al lui Michael Schumacher a dezvăluit
faptul că fostul mare pilot nu-şi va reveni niciodată. Sunt
5 ani de la accidentul la schi care l-a imobilizat la pat şi
de atunci nu şi-a revenit şi nu e nicio speranţă de mai
bine. Din alte știri aflăm că, de fapt, sportivul și-a revenit.
Care-i adevărul?

* Consecinţele amnistiei şi graţierii sunt dezastruoase pentru România: circa 15.000 de infractori vor fi eliberaţi,
afectând grav viaţa şi securitatea cetăţenilor şi ordinea
publică.

* Un bărbat din Bistriţa s-a aruncat de la etajul 4 al apartamentului în care locuia, după ce a pus un dispozitiv exploziv cu intenţia de a arunca în aer apartamentul în
momentul în care fiica sau concubina va intra în locuinţă.
Atentatorul este în stare gravă în spital.

* Guvernul bulgar a anunţat că Bulgaria nu va adopta acordul NATO privind migraţia. Bulgaria se alătură Austriei,
Poloniei şi Ungariei.

* A fost înfiinţată oficial şi Alianţa Nord-Estului în care 7 primari din judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ şi Iaşi au
semnat crearea Asociaţiei „Moldova se dezvoltă”Documentul a fost semnat la sediul Primăriri Suceava.

* O şoferiţă nu a acordat prioritate la trecerea unui autovehicul în oraşul Paşcani şi asta a dus la rănirea gravă a
3 persoane. Astfel de situaţii au mai fost semnalate în
zonă.
* În cadrul unei firme medicale pe acre o conduce, românul
Adrian Bota a inventat un tratament care dă rezultate
uluitoare în tratarea cancerului leucemic. Recent el a
primit, în America, premiul în Biotehnologie, distincţie
echivalentă cu Premiul Nobel.

* Klaus Iohannis a postat un mesaj pe Facebook prin care
îl critică dur pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Preşedintele
a scris că, la 20 de ani de la Revoluţie, memoria martirilor este umbrită de încercările disperate ale infractorilor
de a impune amnistia şi graţierea.
* De câteva săptămâni bune, se protestează în multe ţări
din Europa. Ţări precum Franţa, Belgia şi Olanda au
avut proteste violente în stradă. Duminica trecută, la
Bruxelles au ieşit în stradă mii de persoane şi au protestat împotriva Pactului Global cu privire la imigranţi.

* Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a
publicat studiul pentru realizarea proiectului început de
Nicolae Ceauşescu, prin care Bucureştiul urma să fie
legat de Dunăre printr-o magistrală fluvială. Canalul va
fi construit în 5 ani şi va costa 6,71 miliarde lei (1,44 miliarde euro).
* Presa britanică scrie că, în contextul BREXIT-ului,
imigranţii care nu câştigă cel puţin 30.000 lire nu vor mai
putea locui în Marea Britanie. Se insistă asupra faptului
că această condiţie de câştig este valabilă pentru toţi
imigranţii, nu numai pentru români.

* Lucian Şova, ministrul demisionar al Transporturilor, a
criticat inaugurarea „ciotului” de 6,5 km. din autostrada
A3, numindu-i drept „bufoni” pe cei ce au organizat acest
„aşa-zis eveniment”.
* Oficiul Naţional al Comerţului (ONRC) a dat publicităţii
statistica potrivit căreia numărul firmelor dizolvate a crescut în primele 10 luni ale acestui an cu 20, 71%, ceea
ce este un progres.

* Specialiştii spun că Guvernul Dăncilă a împrumutat o
sumă fabuloasă, bani cu care nu a construit nimic. Banii
împrumutaţi au fost cheltuiţi pentru salarii şi pensii şi vor
fi plătiţi înapoi, cu greu, de generaţiile viitoare.

* În ultimii 25 de ani, cel mai mare succes românesc în
domeniul filmului ecranizat după o carte este „Moromeţii
2”. Acest film este acum disponibil în regim Video on Demand (VOD), devenind astfel accesibil şi pentru românii
din diaspora.

* Unui magazin alimentar românesc din Anglia i s-a refuzat
permisiunea de a vinde alcool (în speţă, bere) importat
din România, pe motiv că nu se mai poate elibera o altă
licenţă de acest fel pe raza oraşului Wakefield.

* Conform unor studii medicale recente, zahărul este un
aliment foarte toxic şi a fost denumit de germani
„moartea albă”, deoarece este un produs chimic procesat industrial. Consumul excesiv de zahăr produce o intoxicare a celulelor şi favorizează apariţia tumorilor
canceroase.

* O veste foarte bună pentru Elena Udrea: dosarul în care
ANAF cerea executarea silită a ei a fost închis. Multă
lume spune că ea e vinovată şi că trebuia judecată în
continuare.

* O bombă a explodat lângă o cunoscută televiziune, SKAI,
din capitala Greciei, Atena. Au fost afectate 6 etaje ale
clădirii. Din fericire, nu s-au înregistrat răniţi.

* Angela Merkel a recunoscut în Parlamentul Bundestag
de la Berlin că documentul „Pactul Global pentru
Migraţie”, de îndată ce va fi votat în 19 decembrie a.c.,
va deveni obligatoriu pentru toate statele membre ONU.

* Sâmbătă, Ucraina şi-a înfiinţat propria biserică ortodoxă,
care este independentă de Moscova. În fruntea noii biserici a fost ales mitropolitul Iepifani, în vârstă de 39 de
ani, un apropiat al Patriarhului Kievului.

* În ultimul an, potrivit teoreticienilor conspiraţiei extraterestre, un obiect care se pare a fi un OZN, a fost reperat
de peste 50 de ori. Obiectul are două aripi lungi şi o
coadă subţire. Acesta a fost observat traversând prin
faţa Soarelui, ceea ce înseamnă că are o tehnologie suficient de sofisticată pentru a rezista la temperaturi de
15 milioane Celsius.

* Jiff, un căţel demn de Cartea Recordurilor, se antrenează
cot la cot cu un mare sportiv, Frank Medrano, renumit
în lumea fitnesului. Cei doi, Omul Frank şi căţelul Jiff se
înţeleg de minune.

UMOR

Un câine merge prin deşert şi spune şi iarăşi spune:
„Dacă nu găsesc
imediat un pom, fac pe mine”.
* * *
Un tip intră într-o berărie:
- O bere, vă rog. Îmi aştept nevasta aici.
- Brună sau blondă?
- Nu ştiu încă, abia a intrat la coafor.
* * *
Un om intră într-un magazin cu obiecte de vânătoare:
- Bună ziua. Aveţi pantaloni pentru camuflaj?
- Avem, dar nu-i găsim.

CUVINTE ÎNŢELEPTE

Fericirea înseamnă să te împaci cu tine însuţi. (Luis
Bunuel)

Fericirea este să îţi doreşti ceea ce ai deja. (Sfântul
Augustin)

Fericirea este un ideal al imaginaţiei, nu al
înţelepciunii.(Immanuel Kant)

Fericirea este alcătuită dintr-un şir de plăceri mărunte.
(Charles Baudelaire)
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PATENTELE ÎN SUA

evenim la subiectul proprietății intelectuale și abordăm o altă ramură a
acestui tip de proprietate - “patentele”. Patentul conferă drepturi de proprietate exclusivă, potențial foarte valoroase, pe întreaga suprafață a Statelor
Unite, de a fabrica, folosi și de a vinde o invenție pentru o perioadă
determinată, de ani de zile. Nu fiecare invenție se poate patenta. Sunt numeroase teste și condiții pe care invențiile trebuie să le îndeplinească pentru
a putea obține protecția unui patent. Printre altele, invenția nu poate cuprinde
materie “imorală”, nu poate fi nesemnificativă și trebuie să aibă o aplicație
practică într-un anumit domeniu.
Dacă cererea pentru obținerea unui patent are succes, proprietarul patentului va deține un monopol exclusiv în Statele Unite pentru folosirea, vinderea
t sau încredințarea patentului unei terțe persoane. Acest monopol exclusiv
va continua pentru o perioadă de 20 de ani de la data la care cererea de
patent a fost depusă. Taxele pentru a menține patentul în efect trebuie plătite
la aproximativ fiecare 4 ani și se pot ridica și la peste $3,000.00.
Obținerea unui patent înseamnă, pur și simplu,
că proprietarul acestuia poate preveni
folosința invenției de către orice altă
t
persoană. În măsura în care orice
altă persoană folosește invenția
deținătorului de patent, acesta
poate acționa în justiție pe cel
care îi violează drepturile
asigurate de patent.
Cererea pentru obținerea unui
patent este depusă la Biroul
Statelor Unite pentru Patente și
Mărci Comerciale (US Patent and
Trademark Office). Cererea, odată
depusă, va trece printr-un proces de
lungă durată și foarte complex. Acest proces poate dura chiar și câțiva ani. Numai înregistrarea patentului poate costa
multe mii de dolari și trebuie bine documentată, cu scheme, schițe, cercetări
pentru patente sau invenții similare, etc.
Orice persoană care crede că deține o invenție semnificativă este sfătuită
să cerceteze cu atenție materia respectivă și să determine cât mai curând
posibil dacă nu cumva invenția există deja sau, și mai rău, dacă a fost deja
patentată.

A[tepta]i aici de mult timp?

Astfel de investigație amănunțită poate economisi sume fabuloase care altfel
ar deveni necesare pentru crearea unui patent.
Este de reținut faptul că, dacă patentul este obținut în Statele Unite, acesta
oferă protecție asupra invenției în favoarea proprietarului numai pe teritoriul
Statelor Unite. Dacă invenția are valoare și în alte țări, proprietarul este
sfătuit să încerce patentarea și în jurisdicțiile respective. Este de asemenea
de remarcat că în Statele Unite costurile pentru obținerea unui patent sunt
cu mult mai mari decât costurile necesare pentru obținerea unui patent în
străinătate. Din acest motiv, pentru a aduce Statele Unite în oarecare echilibru cu restul lumii, începând cu anul 1995, Statele Unite au început să accepte cereri pentru patente temporare. Avantajul principal al acestei metode
de a obține un patent este faptul că procesul este mult mai puțin costisitor,
fiind numai o fracțiune din costul unui patent tradițional. Totuși, odată ce
patentul temporar este aprobat, beneficiarul este obligat să facă cererea
pentru patentul tradițional nu mai târziu de 12 luni de la data când a depus
prima cerere. În practică, procedura alternativă și mai ieftină oferă inventatorului posibilitatea de a obține protecție temporară pentru invenția lui, după
care va avea la dispoziție un an de zile în care să acumuleze resursele financiare necesare pentru a-și asigura drepturile asupra invenției. În această
perioadă de un an, teoretic inventatorul are posibilitatea de a găsi investitori
interesați în invenția lui, să formeze alianțe cu aceștia sau chiar să își vândă
drepturile asupra invenției în condiții avantajoase.
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Povestea neştiută
a bradului de Crăciun

De-a lungul secolelor, sărbătoarea Crăciunului a
umplut sufletele a milioane de oameni, mai ales
copii, care păstrează, în fiecare an, amintirea
clinchetului de clopoţei din seara de Ajun, a frânturilor de colinde amestecate cu viforul ninsorilor
şi a împodobirii bradului, în aşteptarea darurilor
aduse de Moş Crăciun. Sărbătoarea încărcată de
tradiţii şi simboluri este însoţită de mireasma
proaspătă a cetinei de conifere, bradul devenind
cel mai important pom în ritualul de Crăciun.

Legenda spune că, odinioară, toţi copacii îşi păstrau
frunzele la venirea iernii. Dintre aceştia, numai bradul
a rămas, până în prezent, verde la venirea anotimpului
rece. Legenda spune că în preajma iernii, o mică
pasăre nu a mai putut să plece spre ţările calde,
întrucât avea o aripă ruptă. Tremurând de frig, pasărea
a încercat să se adăpostească în frunzişul unui stejar
şi a unui ulm stufos, dar ambii copaci au refuzat-o,
de teamă că le va mânca fructele. Disperată, aceasta
s-a culcat în zăpadă, aşteptând să moară. Deodată
a auzit chemarea unui brad, care îi promitea ocrotire.
Astfel, pasărea a fost salvată.
Dar, în seara de Crăciun, un vânt teribil a suflat cu
putere peste pădure şi toţi copacii şi-au pierdut
frunzele, în afară de bradul cel generos, pe care
Dumnezeu l-a răsplătit pentru gestul de bunăvoinţă
şi i-a păstrat frunzişul verde, oricât de aspre au fost
vicisitudinile iernilor care au umat.
O altă legendă, din nordul Europei, povesteşte că,
odată, în vremi foarte îndepărtate, au pornit la drum
lung trei virtuţi surori (Speranţa, Iubirea şi Credinţa),
căutând copacul care să le reprezinte: înalt ca
Speranţa, mare ca Iubirea şi trainic precum Credinţa.
După îndelungi căutări, surorile călătoare au găsit
bradul, pe care l-au iluminat cu razele stelelor,
devenind astfel primul pom sfânt împodobit de Crăciun.
Bradul este considerat un arbore sfânt pentru că
vârful său se îndreaptă spre înaltul cerului dumnezeiesc,
iar ramurile sale rămân permanent verzi, amintind de
viaţa veşnică.
Datina folosirii bradului de Crăciun a fost preluată de
la romanii antici, care îşi împodobeau locuinţele cu
un brad sau cu crenguţe de brad în timpul serbărilor.
Până în secolul XII, brazii de Crăciun nu erau
împodobiţi. Localnicii îi atârnau de tavan cu vârful în
jos, obicei pe care nimeni nu l-a putut explica. A
urmat apoi o lungă perioadă în care se foloseau
crenguţe de brad pentru împodobirea caselor.
Primul brad, în Lituania Evului Mediu
Primul brad împodobit a apărut la Riga, în Lituania,
în anul 1510. În anul 1521 prinţesa Hélene de Mecklenburg a adus la Paris obiceiul împodobirii bradului,
după ce s-a căsătorit cu ducele de Orleans.
Spre desfătarea colectivităţii, în anul 1605 a fost înălţat
primul brad de Crăciun într-o piaţă publică din Strassburg,
împodobit numai cu mere roşii. În acelaşi an, la Breslau,
ducesa Dorothea Sybille von Schlesian împodobeşte
primul brad, aşa cum îl vedem şi în prezent. Globurile
confecţionate din sticlă argintată de Thuringia au apărut
abia în anul 1878 şi au fost rapid generalizate la toate
popoarele creştine din lume.
În Anglia, bradul de Crăciun a apărut, prima dată, în
anul 1841, când prinţul Albert (de origine germană) a
dăruit un brad soţiei sale, celebra regină Victoria, şi la instalat în castelul Windsor. În vârful bradului era
instalat un înger înlocuit, ulterior, cu o stea, pentru a
aminti de steaua văzută de cei trei magi veniţi de la
răsărit. Acest obicei s-a răspândit cu repeziciune în
clasa mijlocie şi în casele muncitorilor englezi, atât
din metropolă, cât şi din colonii.

„Strămoşul“ instalaţiilor moderne din 1882
După patentarea becului electric, în anul 1882, de
către Thomas Edison, Eduard Johnson, un prieten al
acestuia, a realizat prima împodobire a bradului de
Crăciun cu beculeţe colorate care au înlocuit lumânările.
Bradul de Crăciun a ajuns în Statele Unite, în anul
1749, odată cu coloniştii germani stabiliţi în Pennsylvania
şi cu mercenarii plătiţi să lupte în Războiul de
Secesiune. În anul 1804, soldaţii din Fort Dearborn
au tăiat brazi din pădure cu care şi-au decorat bărăcile
în timpul sărbătorilor de iarnă, dedicate naşterii Mântuitorului.
Se consemnează în istoria americană că sărbătoarea
Crăciunului cu împodobirea bradului a fost legalizată
pentru prima dată în statul Alabama, în anul 1836.
Tot din secolul XIX s-a păstrat tradiţia, iniţiată de un
cofetar din statul Indiana (SUA), care propunea
folosirea unor acadele în formă de baston alb, simbolizând puritatea şi existenţa fără de păcate a lui
Iisus. Ulterior, s-au adăugat trei dungi roşii, pentru a
simboliza Sfânta Treime şi durerea suferită de Hristos
pe cruce, O altă dungă roşie, mai lată, va reprezenta
sângele vărsat de Iisus pentru întreaga omenire.
Istoricii americani au consemnat că obiceiul împodobirii
bradului a ajuns şi la Casa Albă din Washington, în
anul 1880, dar ulterior, a fost interzis de preşedintele
Theodore Roosevelt, motivând pericolul unui incendiu
şi necesitatea protejării mediului. După o anumită
perioadă, tradiţia ornării bradului a fost reluată în
anul 1923 şi este păstrată până în prezent, cu tot
fastul cuvenit.
Începând din anul 1930, brazi de mari dimensiuni au
fost amplasaţi în pieţe sau locuri publice, iar cei
artificiali au apărut după anii â70.
Primul brad românesc la curtea regelui Carol I
Primul brad care a fost împodobit la sărbătorile
Crăciunului a fost văzut la palatul principelui Carol I
de Hohenzollern, după venirea în Principatele Române,
în anul 1866. În noaptea de Crăciun, prinţii şi prinţesele
invitate la palat împodobeau bradul, cântând în versiunea germană:
„O, Tannenbaum, o, Tannebaum,
Wir grun sind deine Blatter !“
De atunci, poporul român nu şi-a putut imagina
sărbătoarea Crăciunului fără bradul împodobit în
casă, în curte sau într-un spaţiu public, frecventat
mult de locuitori. Împodobirea devine cel mai plăcut
moment pentru toţi membrii familiei, îndeosebi pentru
copii, care aşteaptă cu nerăbdare venirea lui Moş
Crăciun. Toţi copiii îşi imaginează drumul parcurs de
Moş Crăciun, într-o sanie trasă de reni, parcurgând
spre ei drumul din nordul Finlandei (localitatea Ravaniemi, unde este locuinţa moşului).
Ritualurile legate de serbările Crăciunului diferă, de
la o zonă la alta, în funcţie de tradiţiile moştenite din
generaţie în generaţie.
În unele zone, membrii familiei se adună în seara de
Crăciun, în jurul bradului, iar cel mai vârstnic desface
sacul cu daruri şi înmânează fiecăruia cadourile meritate, începând cu copiii. Există şi obiceiul ca toţi
membrii familiei să stea în jurul mesei, iar în faţa
fiecăruia, pe masă, să fie câte un brad mic, alături de
cadourile cuvenite.
Bradul, gata ornat, este încărcat cu mere roşii, nuci
poleite, dulciuri, figurine, jucării, conuri aurite, globuri
din sticlă argintată, beteală, panglici colorate, ghirlande.
Bradul, tovarăş în momentele cruciale ale vieţii
Nu întâmplător, bradul a fost inclus în toate evenimentele
importante ale vieţii, de la naştere până la moarte.
Într-un obicei tradiţional, copilul primea, la naştere,
un brăduţ adus din pădure, care se sădea în curte.
Din acel moment, acest brad va deveni protectorul
micuţului şi îl va apăra de toate cele rele în cursul
vieţii.
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Mai târziu, adolescentul şi adultul vor veni frecvent
lângă bradul-frate care va prelua, asupra sa, boala,
depresia psihică şi chiar nenorocirile celui care îi
cere ajutorul. În aceste întâlniri, bradul îşi va încărca
„fratele“ cu energie şi îi va îndepărta orice necaz sau
şoc psiho-emoţional.
La nuntă există obiceiul ornării unui brad cu fructe şi
hârtii colorate, în jurul lui fiind organizată o mică petrecere, în care se fac urări de viaţă lungă mirilor şi
naşilor.
La moartea unui tânăr încă necăsătorit se mai păstrează
şi astăzi ritualul împodobirii unui brad (eventual chiar
bradul-frate dăruit la naştere), care se pune pe
mormântul celui decedat, pentru a trece împreună în
lumea de apoi. În cazul când murea un localnic,
plecat departe de casă, se obişnuia o procesiune
specială de înmormântare, în care sicriul ce se îngropa
avea, în interior, un brad în locul celui dispărut.
Un alt obicei, frecvent în zonele de deal şi de munte
constă din punerea unor ramuri de brad la coama
casei în construcţie sau chiar la hăţurile cailor şi la
căruţele care transportau lemnul. Această măsură
are la bază credinţa că în noua casă va fi linişte,
veselie şi mari bucurii. Chiar şi în livada din jurul
casei, bradul sădit de omul gospodar va face
pământul mai mănos, iar livada se va încărca
cu roade bogate în fiecare an.
Rolul ocrotitor al bradului în viaţa omului
este bine ilustrat în obiceiul păstrat în obcinile
Bucovinei. În fiecare primăvară ciobanii fac
un foc mare, peste care pun cetină de brad,
iar prin fumul care se formează trec toate oile
din stână, pentru a fi ferite de primejdii în
deplasările pe munte din timpul verii.
Bucuria colectivă se manifestă atunci
când bradul de Crăciun este instalat
într-un loc public, unde este admirat
de toţi vizitatorii. Bucureştenii se
pot mândri, în acest an, cu cea
mai mare instalaţie de forma
unui brad din Europa,
amplasată în Piaţa Unirii.
Bradul are înălţimea de 76
de metri, (echivalentul unei
clădiri cu 25 de etaje), o
bază de 38 de metri şi o
greutate de 290 de
tone. Frumuseţea
aces tui brad este
asigurată de cele 2,4
milioane de beculeţe în diferite culori.
ziarullumina.ro
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CR<CIUN
vEChI CUvâNT DACIC

N

Dr. Napoleon Săvescu

u este usor azi să cauti a afla originea acestui cuvânt, Crăciun, când anii au trecut cu miile si nu
prea multi au fost aceia să se intereseze de el.
Crăciun, vechi cuvânt dacic, negasit la alte popoare,
cu inteles de Creatul, cuvânt care , teoretic, doctrinal,
a fost inlocuit de Născutul-Isus Hristos, continuă să
dea dureri de cap multora.
Altii mai curajos spun că de fapt nu este nimic crestin
sau latin la originea cuvantului "Crăciun"
Ca multe alte sarbatori ale crestinilor, la originea lui,
Crăciunul e o sarbatoare păgană, este celebrată la
24-25 decembrie „Ziua Soarelui”, renasterea luminii
solare intr-un ciclu anual.
In Metamorfozele lui Ovidiu se pomeneste de un cult
al Afroditei si de ofrande constând in "crăci de aur".
Originea cuvantului "craciun" in sine e lipsită de
importantă in aceasta instantă pentru că legatura cu
"craca", ramură de copac e mai mult decat evidentă.
Important e ce anume simbolizează, iar simbolismul,
asa cum am arătat, e legat de un vechi obicei pagan.
Sarbatorile care erau extrem de populare la vremea
respectivă au fost preluate de biserica crestină
pentru a-si atrage un auditoriu cat mai larg. Nu a fost
o chestiune de credintă, a fost mai mult o schema
de marketing foarte profitabilă.
Nicolae Ioga observa că la sărbătoarea Crăciunului
“se zice si a Nascutului” (Noel, de Natale)-Istoria
Românilor, vol.II. p. 91).
Dar, in vesiunea franceză N.Iorga avanseaza ideea
si raportează originea numelui Crăciun “ a un ancien
dieu, comme pour les Anglais le nom yule” Histoire
des Roumains et la romanete orientale..., p. 113.
Pericle Papahagi sustine si el că , inițial, Crăciunul ar
fi fost sărbatoare păgană.
N.A.Constantinescu, in Dictionar onomastic rom^nesc
( 1963, p.36 ), inregistrează cuvântul Crăciun ca
substantiv , personificat in folclor : Mos Crăciun.
Adrian Bucurescu in Dacia secreta, p.32. ne spune
că, Crăciun provine de la “ evenimentul miraculous,
petrecut cu peste 27 de veacuri in urmă, numit de
traci BELA-GINES ‘Nasterea celor doi zalmoxesi’, de
unde vine si numele de Bărăgan, tarâmul unde s-a
petrecut acest fapt divin; de la KARTUM ‘ Născuti,
Nasterea’ cât si CHER-SONES ‘ Fiii Cerului’”.
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Cel care, dupa anul 325 d.Hr. promovează sărbatoarea
Creatorului-Craciunului, a fost Arie cu adeptii săi,
exilat la Dunare, creeator al curentului crestin-arianism,
care considera ca mântuitorul a fost creat-creationeCraciun si nu Nascut.
A fost o sărbatoare adoptata trecator de Goti ( multi
considera azi ca Goti vs. Geti inseamna de fapt
acelasi popor), in frunte cu Ulfila ( vezi biblia acestuia).
“Rezistenta ultimă a arianismului, ne spune cercetatorul
istoric, preotul Dumitru Bălasa, a fost lânga Milcof, in
cetatea Crăciuna, a carei prima fundatie se pare a fi
anterioara anului 500.
După arianism , invătătura crestină a fost adusă la
noi de Crăciun ( Hristos), care, fiind creat din veac, a
ajuns in mitologia românească Bătrânul Crăciun, Mos
Crăciun, Sfântul Crăciun.
Ciudat este faptul ca pâna in secolul IV chiar si
iconografia crestină il infatisa pe Isus cu chip batrân,
urât, dupa cuvintele profetice :
N-avea nici chip, nici frumusete.
Mai târziu este infătisat ca un om de o rară frumusete,
pe temeiul psalmului 44,3 : “ impodobit cu frumusete
mai mult decât fiii oamenilor”( Pr. Victor Aga, Dictionar
enciclopedic, Timisoara,1935, p.80 ).
Folclorul poporului nostru, păstreaza vechi imagini
ale lui Mos Crăciun; el este un Mos si nu un tânar
asa cum il găsim si in colindul din Tecuci, discutat si
de pr.D.Bălasa :
“Mos Crăciun
Cel mai bătrân
Să-l scăldam, să-l imbăiem,
Cu vesmânt sa-l primenim.”
Numai in limba noastră dacică cuvântul care celebreaza
acesta sarbatoare, Crăciunul, are toate cele trei
genuri dovedindu-si vechimea milenară: Crăciunmasculin, Crăciuna-feminin, Crăciun-ambigen.
In colinde de Crăciun găsim tot felul de surprize :
“Pe luncile Soarelui,
Flori vietuitoare de măr
Grădina cu florile lerui Doamne,
Flori dalbe, flori de mar,
Ler de mar, florile-s dalbe”
Oricine poate vedea că in această colindă nu se
pomeneste nimic care ar putea sugera anotimpul
iernii, ci dimpotrivă, se aminteste clar despre cel al
primaverii.( vezi si Noi nu suntem urmasii Romei,
p.118-119).
Dar să mai vedem un colind,( gasit la Al.Strachina,
Tara inainte de toate, p.91, Ed.Tara Noastra, Buc.1994):

“ Calutul lui negru pintenog
Luciu ca un corb
Pa chivara lui taiata in săgeată
Pe ochi cam plecată
Ba sulita lui
Duratul de vară
Fulgerul de seară”
Oare din ce indepartate, milenare, memorii poporul
nostru ne aduce aceste frumoase colinde, acum
iarna, de Crăciun?
Anotimpul iarna lipseste din nou, dar se aminteste
de vară si de “ fulgerul de seara”, simbol al zeului
Gebeleizis.
In multe colinde de Crăciun, alaturi de Soarele personificat apare si sora cea mare a Soarelui, Salomina.
De asemenea pe mireasa eroului intors de la vânatoare
o cheamă Ileana Daliana sau Lina Melina.
Zeul solar la daci era sărbatorit primavara, la vremea
renasterii naturii si a infloririi “ florilor dalbe de măr”.
Dacii nu puteau să-si părasească aceste cântece
asa ca le-au transferat in timp sub formă de colinde
si le cântam si noi azi, uneori uitând că este iarna.
In anul 343 se tine un sinod la Sardica ( Sofia), si in
351 altul la Sirmium, care condamnă arianismul. ( Sa
nu uitam ca bulgarilor le mai trebuiau 250 de ani
pana sa sosească pe meleagurile noastre ).
La Sardica s-a votat pentru Sarbatoarea Nascutului
si deci impotriva Sarbatorii Creatului, cuvântul Crăciun
ne mai fiind unul potrivit.
Sa nu uitam că incă de la primul sinod ecumenic de
la Niceea, din anul 325, s-a stabilit , intre altele, si
articole privitoare la Isus Hristos, in consensul celor
318 părinti : “ Si intr-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, unul născut........născut, nu făcut..”
In Pravila ritorului Lucaci, 1581 ( Buc.,1971, p. 161162) citim că “ Fiul e născut din Tatal, insa nefacut”.
In Evanghelia invatatoare, tiparită la Govora, in anul
1642, la p.34-35 , in cuvântul < Invataturi la Botezul
Domnului nostru Isus Hristos> se aminteste de
sărbătoarea Născutului.
Mult mai clar aflăm din Sf.Ioan Damaschin, Dogmatica,
Buc.,1938, p.146, unde se spune: “ Se numeste prim
născut si nu prim creat, caci creatia nu este din fiinta
Tatalui, ci doar a fost adusa de la neexistenta, prin
vointa lui”.
Interesant este ca la spanioli, chiar daca cuvântul
Craciun ( Creatul) nu exista, gasim cuvântul creacion,
creare, fără a indica insă o sărbătoare religioasă.
In final cred ca trebuie sa-i multumim Bisericei
Ortodoxe Române, care chiar dacă nu a aprobat
oficial termenul Crăciun, nici nu l-a condamnat si
astfel el a supravietuit aproape doua milenii nu numai
in graiul poporului dar si chiar al clerului nostru,
pentru a desemna una dintre cele mai frumose
sărbatori, specifica noua dacilor, Crăciunul.
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Legende “paralele”,
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea a X-a

continuarea din ediția precedentă
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Proto-indo-europeană estică-tochariană.
Membrii acestui grup s-au răspândit până spre
sudul Chinei de azi, în zona Tarim Basin, unde
urmele scheletelor şi ale corpurilor lor mumificate
au creat probleme mari, la început, specialiştilor.
Membrii acelor colectivităţi tribale erau înalţi, blonzi,
îmbrăcaţi în haine confecţionate din lână
europeană, în vădit contrast cu aspectul asiatic al
băştinaşilor. Migraţia lor a atins India.
In anul 6500 i.H. triburi de origine europeană, autonumindu-se Arieni (în sanscrită Arya - nobil),
invadează partea nord-vestică a Indiei.
Cercetări fără reproş au stabilit, după îndelungate
căutări, că singurul spaţiu care răspunde condiţiilor
din vechea literatură vedică, este cel carpatic, în
care învăţaţii de la Universitatea din Cambridge
plasează, sub titulatura “Ancient India”, faza
primară a Culturii Vedice.
Aceeași idee este accentuată de arheologul și istoricul de prestigiu mondial V. Gordon Childe, care
într-una din cărţile sale prezintă distribuţia arienilor
în timpul primei lor apariţii, din care reiese clar amplasarea acestora în spațiul carpato-dunărean, între
Carpaţi și Nistru, precum și între Carpaţi și Peninsula Balcanică. Astfel putem intelege legatura dintre penteonul Vedic și spatiul lui de origine , cel pre
dacic.

Zeul Păpușa - Purușa

Mitologia Indiei care este una dintre cele mai vechi
mitologii ale lumii întregi, își are și ea rădăcini , undeva departe , în vechile vremuri ale Preistoriei , în
spațiul carpato-dunărean.

In urmă cu 8.500 de ani o migraţie de mari proporţii
a oamenilor, ca urmare a cataclismului numit Potop,
porneşte de pe malurile fostului lac de apă dulce
Marea Neagră - spaţiul de geneză al viitorului popor
Dac .
Au fost identificate 8 grupuri sociale care s-au deplasat din zona Mării Negre spre toate punctele cardinale, dintre care ramura care ne interesează în
acest moment este cea
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Toată această mitologie vedică se bazeazaă pe
existența a unui număr foarte mare de texte
tradiționale care s-au păstrat cu religiozitate.
Unul dintre numeroșii zei ai acestei mitologii este
Păpușa - Purușa.
Păpușa reprezintă stăpânul nemuririi în religia
indiană.
Păpușa - Purușa simbolizează lumea întreagă:
lumea trecutului, a prezentului și a viitorului.
El este starea latentă a tot ce există, dar este în
același timp indispensabil pentru energia ce se
dezvoltă în cadrul lumii. Conform mitologiei indiene,

11

Păpușa este ființa primordială.

Există numeroase texte care au rezistat testului timpului, care demonstrează venerarea zeului Păpușa
- Purușa, atestandu-l pe acesta ca principiu spiritual, ca pe acea ființă primordială care a determinat
nașterea întregii vieți, a lumii oamenilor, dar și pe
cea a zeilor.
Unul dintre aceste texte este Legea lui Manu în care
putem găsi urmatorul fragment:
“Această lume este de necunoscut. Atunci Ființa
augustă exista prin ea însăși, dezvoltând acest
Univers sub forma elementelor mărețe și a altora.
Desfășurandu-și energia, această Ființă pe care
numai spiritul o poate percepe, subtilă, fără parți
distincte, eternă, cuprinzând în sine toate creaturile,
a apărut spontan. Din trupul său a extras toate creaturile și din el însuși a scos Spiritul, închizând în
sine ființa și neființa, iar din Spirit a extras marele
principiu, Sufletul”.
Păpușa este considerat un om gigantic, care acopera întregul Pămant, și care chiar îl depășește.
Este nemuritor în cerul pe care îl umple pe trei sferturi, ultimul sfert fiind format din ansamblul creaturilor muritoare. Are mii de coapse, mii de picioare,
mii de ochi, mii de capete și mii de fețe.
Din Păpușa apare creația individuală: oamenii și elementele naturii sunt părți ale trupului sau. Gura sa
devine grupul brahmanilor, brațele devin nobilii,
coapsele devin meșteșugarii, iar ochiul sau devine
Soarele.
Păpușa este spiritualitatea mereu pură. Este neprecizat și imprecizabil. Este unic, imuabil și incomensurabil. El este Universul, penetrează și susține
toate ființele vii, pune în mișcare procesul evolutiv
al lumii.
Soția sa Prakriti reprezintă forța ascetului, seva
plantelor, curajul războinicului și violența furtunilor.
Păpușa - Purușa nu cunoaște fericirea, nici forța de
a acționa, cauza materială. El nu ia parte nici la bucurii, nici la dorințe, suferințe sau sentimente.
Păpușa este asimilat cu Brahma, zeul cu 4 capete,
ordonatorul lumii.
continuarea în ediția următoare

12 l 19 decembrie, 2018

SOCIAL-ECONOMIC

70 DE EURO PE ZI. O MESERIE
CARE DUCE LIPSĂ DE OAMENI

În România se vorbește foarte mult despre turism, despre
proiecte și investiții, despre cât s-ar putea face și nu se
face, despre ce a fost și ce mai avem, despre cum ne-o
iau alții înainte, iar noi continuăm să batem pasul pe loc,
blocați fie de neputința, fie de nedorința de a trece, în
sfârșit, de la vorbe la fapte.
Devenit pribeag într-o țară cu o ofertă pe care mulți nici
nu o bănuiesc, turismul românesc suferă nu numai de
lipsa unor acțiuni ferme și bine gândite, dar și de lipsa de
ghizi. Deși condițiile, cel puțin salariale, sună destul de
bine, având în vedere că agențiile de turism îi plătesc cu
70 de euro pe zi.
Cei care doresc să-și încerce norocul în această meserie
trebuie să aibe peste 18 ani, să cunoască bine cel puțin o
limbă străină (cele mai căutate sunt germana, franceza și
olandeza) și să dețină o bună cultură generală. Turiștii
care vin în România sunt curioși, vor să știe și altceva
decât scrie în tradiționalele broșuri de turism.
Cât costă școlarizarea
E adevărat, sezonul turistic în România este concentrat
în special pe perioada de vară, dar agențiile susțin că,
dacă ar avea suficient personal, ar organiza excursii și
circuite pe tot parcursul anului.
Ce trebuie să faci pentru a deveni ghid. În primul rând să
urmezi un curs de specialitate. Sunt multe. Unele de trei
luni, care costă în jur de 600 de lei, altele de șase luni
(cam 800-900 de lei) și de nouă luni (1.400-1600 de lei).
Se pune accent pe practică, pe comunicare, pe
perfecționarea cunoștințelor de limbi străine. Certificatul
obținut la final se depune la Ministerul Turismului.

TAXA PE LĂCOMIE.
ROMÂNII VOR PLĂTI MAI PUȚIN
LA RATELE BANCARE

Companiile plătesc un curs de finanțare extrem de
diferențiat față de alte state ale Uniunii Europene. Este un
minus pentru companii, a declarat ministrul Finanțelor,
Eugen Teodorovici, explicând ce înseamnă taxa de lăcomie.
Modul în care statul se comportă față de aceste companii,
toate acestea fac ca viața unui om de afaceri să fie foarte
grea în România, ca unele companii să iasă de pe piața
noastră, a adăugat oficialul invitat la emisiunea ”Punctul
de întălnire”.
Această taxă pe lăcomie sau formula este una foarte
justificată. Dacă este între 0 și 1,5% nu se taxează. Pe
măsură ce acest nivel crește, crește și procentul de
taxare. Astfel, la 1,5% taxa va fi zero. Între 1,51% şi 1,7%
va fi 0,2%, între 1,71% şi 2,5% va fi de 0,4%, între 2,51%
şi 3% va fi de 0,6%, iar între 3,01% şi 3,5% taxa pe active
va fi de 0,9%.
Pentru cetățean, dacă se va aplica, iar dacă băncile vor
reduce ROBOR, românii vor fi protejați. Adică vor plăti
mai puțin la ratele pe care le au la bănci. „În funcţie de
lăcomia băncilor vom vedea care este şi impactul acestor
măsuri”, a spus Teodorovici.
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TOPUL CELOR MAI BUNI
ANGAJATORI DIN ROMÂNIA

Angajatorii cei mai apreciați sunt Vodafone România, OMV
Petrom şi Banca Transilvania, acestea ocupând primele trei
poziţii în topul celor mai buni angajatori din România, clasament
elaborat în funcție de aprecierile angajaților.
Vodafone a urcat nouă poziţii în clasament, ajungând astfel pe
primul loc în topul celor mai apreciaţi angajatori din România.
Faţă de 2017, IT-ul a pierdut teren în faţa companiilor financiare,
care au ajuns din nou în topul preferinţelor angajaţilor. Banca
Transilvania a cunoscut o ascensiune remarcabilă ajungând pe
locul trei în topul angajatorilor, poziţie ocupată anul de trecut de
Orange România, conform clasamentului realizat de BestJobs,
transmite Agerpres..
Clasamentul este completat de companiile Auchan, Emag,
Arvato Services, ING Bank, MAPN, Altex, INCAS, Kromberg &
Schubert România, Carrefour România, BRD Societe Generale,
Nestle, Schaeffler Romania, Michelin Romania, British American
Tobacco, IBM, Robert Bosch Romania şi Orange Romania.
Topul a fost făcut pe evaluărilor a peste 100.000 de angajaţi ai
companiilor listate pe portalul de recrutare BestJobs. Astfel,
angajaţii români au acordat note de la 1 (nivel minim de satisfacţie)
la 5 (nivel maxim de satisfacţie) companiilor pentru care lucrează,
iar criteriile de votare au luat în calcul gradul de satisfacţie la
locul de munca, posibilitatea ca angajatul să recomande unui
apropiat să se angajeze în cadrul companiei, precum şi dorinţa
angajatului de a-şi schimba jobul în viitorul apropiat (6 luni-1 an).
BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de
recrutare online din România, cu o experienţă de peste 18 ani
în domeniu.

RABLA PENTRU ELECTROCASNICE.
CÂT DĂ STATUL PENTRU UN
FRIGIDER VECHI

Grațiela Gavrilescu a declarat la interviurile DCNews și
DCBusiness că programul Rabla pentru electrocasnice va fi
lansat în jurul Crăciunului.
A apărut în Monitorul Oficial ghidul de finanțare pentru electrocasnice astfel că ministerul își dorește ca până de Crăciun,
românii vor putea să își achiziționeze electrocasnicele noi.
De pildă pentru o mașină de spălat A++ se vor da 200 lei,
pentru cele A+++ 300 lei.
Pentru combinele frigorifice 300 la categoria A++
În program sunt prinse deocamdată mașini de spălat, figidere,
combine frigorifice, lăzi frigorifice și aparatele de aer condiționat.
Românii se vor putea înscrie online sau direct în magazine vor
putea să apeleze programul rabla.
Electrocasnicele vor putea fi schimbate la paritate, adică nu
vom putea cumpăra un aer condiționat și să dăm în schimb un
frigider.
Despre aparatele de aer condiționat, ministrul Gavrilescu a
spus că oamenii nu vor rămâne cu acestea neinstalate, vor
exista echipe care vor asigura și acest serviciu.

SUMELE ALOCATE DE ROMÂNI
PENTRU CADOURILE DE CRĂCIUN

Românii se pregătesc cu cadouri de Crăciun în funcție de
buget. Cei mai mulți preferă să face astfel de cadouri membrilor
familiei și pentru ca acest lucru să fie posibil strâng bani din
timp.

Cei mai mulți dintre român știu câți bani vor aloca pentru
cadourile de Crăciun și locul de unde ăși vor face cumpărăturile.
13% spun că au alocat 100 lei pentru cadouri, acest lucru
însemnând că darurile vor fi mai mult simbolice.
37% au prevăzut 300 de lei pentru daruri;
27% au alocați 500 de lei (în acest caz fiind vorba ori de un
număr mai mare de cadouri ori de unele mai scumpe);
11% au un buget de 750 de lei; 7% vor cheltui 1.000 de lei; 5%
au alocați mai mult de 1.000 de lei.
Achiziționarea cadourilor de Crăciun este o activitate costisitoare
pentru unul din 10 români.
Un sfert din concetățenii noștri apreciază că o astfel de activitate
este stresantă sau chiar neplăcută, pe când restul apreciază
cumpărăturile ca pe un lucru amuzant sau relaxant. 50% dintre
cei intervievați au spus că lista cadourilor a fost deja făcută pe
când 42%, nu și că nu au habar dacă vor depăși sumele
propuse. Locul preferat de români pentru astfel de cumpărături
sunt mall-urile, 51,2% achiziționând cadourile din astfel de locuri.
21% cumpără din magazinele pe care le au în drumul lor, de
preferință dele stradale iar un sfert cumpără online. Mall-ul este
destinația preferată pentru cumpărăturile de Crăciun pentru 51,2%
dintre respondenți, în timp ce aproape un sfert preferă magazinele
online. Alți 21% cumpără cadouri din magazinele stradale, la
care ajung ușor.

MINISTERUL MEDIULUI
FINANȚEAZĂ PANOURILE
FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINȚE

Locuinţele aflate în comunităţi izolate vor fi racordate la reţeaua
electrică în Programul "Centenarul Luminii", prin care vor fi
finanţate panouri fotovoltaice pentru producerea de energie, a
anunţat marţi ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, într-o
conferinţă de presă. "Ghidul Programului "Centenarul Luminii"
este publicat deja în Monitorul Oficial. Acesta este dedicat
100% românilor ale căror gospodării nu sunt racordate la
reţeaua electrică. Celor care, deşi ne aflăm în Mileniul 3, încă
nu au lumină în locuinţe. Vom finanţa sisteme de panouri fotovoltaice de cel puţin 1 Kw, pentru producerea energiei electrice
pentru aceşti oameni. Vom lucra cu primăriile din astfel de
comunităţi care vor da, ulterior, în folosinţă gratuită instalaţiile
de panouri şi îi vor sprijini pe oameni în montarea, monitorizarea
şi mentenanţa acestor echipamente", a menţionat Gavrilescu.
Ministrul Mediului a subliniat faptul că va fi pusă la dispoziţie
suma de 25.000 de lei pentru fiecare locuinţă aflată la o distanţă
mai mare de 2 kilometri faţă de reţeaua electrică.
"Dorinţa mea este ca primele lumini de Centenar să se aprindă
până la sfârşitul anului, însă depindem foarte mult de condiţiile
meteo. Oricum, instalările vor continua pe toată perioada anului
viitor", a spus oficialul. Anul trecut, în luna octombrie, atât fostul
ministru al Energiei, Toma Petcu, cât şi ministrul Mediului,
Graţiela Gavrilescu, anunţau, pentru 2018, lansarea unui proiect
comun de tipul "Casa Verde", destinat unor comunităţi izolate
din România care nu au acces la infrastructura de alimentare
cu energie electrică. "Ştim foarte bine că în România mai există
unităţi locative şi case care nu sunt încă alimentate cu energie
electrică iar la nivel de 2015 aveam informaţii că în jur de
20.000 de familii nu aveau case alimentate cu energie electrică.
Am considerat că tocmai la anul, când sărbătorim Centenarul,
fiecare dintre noi trebuie să fie alimentat la apă, la energie,
lucruri care să ne fie utile. Proiectul pe care Ministerul Energiei
îl va scrie va beneficia de ajutorul dat de Administraţia Fondului
pentru Mediu, împreună cu unităţile administrativ-teritoriale, să
putem să identificăm zonele unde să putem să ducem aşa-zisul
program "Casa Verde", astfel încât şi energia electrică, şi apa
caldă să fie un potenţial ajutor pentru familiile respective, care
locuiesc mai ales în zonele montane şi deluroase. Vom avea
mai întâi un studiu, astfel încât să putem să identificăm unde
sunt zonele respective. Ministerul Energiei va fi lider de proiect
în cadrul acestui parteneriat cu Ministerul Mediului şi Unităţile
Administrativ Teritoriale", afirma ministrul Mediului.
Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, declarații explozive la
DC News și DC Business
Conform datelor oficiale, în România, în jur de 100.000 de
locuinţe şi aproape 250.000 de cetăţeni nu au acces la
infrastructura specifică pentru alimentarea cu energie electrică.
www.dcbusiness.ro

Preşedintele SUA susţine
că imigraţia ilegală generează
costuri anuale de 200 miliarde
de dolari pentru SUA

"Imigraţia ilegală are costuri anuale de peste 200 de
miliarde de dolari pentru Statele Unite. Cum s-a permis
să se întâmple aşa ceva?", a declarat Donald Trump
marţi prin Twitter. Donald Trump a acuzat în mai multe
rânduri Partidul Democrat (de opoziţie) că nu permite
schimbarea legislaţiei în domeniul imigraţiei.

Marea Britanie va mobiliza mii
de militari pentru o eventuală
criză generată de Brexit

Marea Britanie va mobiliza aproximativ 3.500 de militari
pentru o eventuală situaţie de criză generată de ieşirea
din Uniunea Europeană fără un acord privind viitoarele
relaţii bilaterale, a anunţat marţi ministrul britanic al Apărării,
Gavin Williamson.
Gavin Williamson a declarat în Camera Comunelor că nu
a primit încă o "solicitare formală" pentru susţinere în
cazul ieşirii ţării din Uniunea Europeană fără un acord
post-Brexit.
Dar "noi vom avea 3.500 de militari puşi la dispoziţie activi şi rezervişti - pentru a oferi susţinere oricărui departament guvernamental în orice situaţie de urgenţă", a
precizat Gavin Williamson, citat de publicaţia Evening
Standard.

Încă o ţară este deschisă
legalizării consumului
de canabis în scop recreativ

Guvernul din Noua Zeelandă a anunţat, marţi, că va
organiza un referendum privind legalizarea consumului
de canabis în scop recreativ în 2020, în acelaşi timp cu
alegerile legislative, potrivit Associated Press.
Organizarea acestui referendum face parte dintre condiţiile
puse de Partidul Verzilor în momentul negocierii participării
sale în guvernul premierului Jacinda Ardern, după alegerile
din 2017.
Ministrul Justiţiei, Andrew Little, a declarat că rezultatul
referendumului ar fi irevocabil.
Guvernul lui Ardern a iniţiat deja demersurile pentru legalizarea canabisului în scop terapeutic. Un proiect de
lege în acest sens este în curs de analizare în parlament.
Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat în 2017, 65%
dintre neozeelandezi sunt pentru legalizarea canabisului
în scop recreativ.

Romanian Journal • New York

19 decembrie, 2018

Iarna protestelor:
viaţa scumpă şi grea
şi regimurile cu tendinţe
totalitare îi scot pe oameni
în stradă în UE şi în ţările din jur

Consilieri ai Theresei May
pregătesc un nou referendum
privind apartenenţa
Marii Britanii la UE

Boom-ul economic record din ultimii ani din Europa şi din
alte părţi ale lumii a lăsat locul marii încetiniri, care pune
presiune pe cei la care prosperitatea nou creată n-a ajuns
sau acolo unde guvernele au investit mai mult în consolidarea
propriei puteri, scrie Ziarul Financiar.
În iunie, autorităţile de la Chişinău au reacţionat rapid,
cedând, la presiunea protestelor şoferilor contra scumpirii
benzinei şi motorinei. Benzina se scumpise cu 25% întrun an, în condiţiile în care Republica Moldova este
considerată cea mai săracă ţară din Europa.
Pe 17 noiembrie are loc primul act al deja celebrelor
proteste ale „vestelor galbene“ din Franţa, şi ele aprinse
de scumpirea carburanţilor. Franţa nu este o naţiune
săracă, însă boom-ul economic din ultimii ani i-a ocolit pe
unii francezi, mai ales pe cei de la periferii. Weekendul
trecut a marcat al cincilea episod al demonstraţiilor
franceze, presărate cu scene violente şi perturbatoare.
Preşedintele Emmanuel Macron, cu popularitatea în
scădere, a cedat în cele din urmă, dar, spun unii, prea
târziu.

ONU a ratificat un acord global
privind refugiaţii / SUA
şi Ungaria au fost singurele ţări
care un votat împotrivă

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a ratificat luni Compactul
Global pentru Refugiaţi, ce vizează îmbunătăţirea accesului
la educaţie şi servicii medicale pentru refugiaţi, singurele
ţări care au votat împotriva aprobării documentului fiind
Statele Unite şi Ungaria, informează agenţia Dpa.
Maria Fernanda Espinosa, preşedintele Adunării Generale
a ONU, a declarat că adoptarea acestui compact, care nu
are caracter obligatoriu, a cimentat rolul acestui organism
ONU ca "parlament al umanităţii".
Din cele 193 de state membre ONU, două (SUA şi Ungaria)
au votat împotrivă, trei s-au abţinut şi alte câteva nu au
participat la vot.
Filippo Grandi, Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), a salutat votul, afirmând că este pentru prima dată
când majoritatea ţărilor de pe glob au căzut de acord să
ajute refugiaţii şi ţările care îi găzduiesc.
"Este o lume dificilă în care aceste grupuri sunt deseori
stigmatizate, politizate şi identificate ca ameninţări", a
adăugat Grandi.
În pofida votului împotriva compactului, SUA vor sprijini în
continuare UNHCR, a mai afirmat Grandi.
Washingtonul a fost principalul contribuitor financiar al
agenţiei ONU pentru refugiaţi în anul 2018.
Spre deosebire de controversele stârnite de Compactul
global privind migraţia, adoptat recent la Marrakech,
Maroc, acest document privind refugiaţii a atras mult mai
puţină atenţie.
Acordul nu stabileşte vreun fel de sistem de cote de
refugiaţi care să fie impus ţărilor semnatare.
Grandi a declarat că cele două acorduri, cel privind
migraţia, şi cel referitor la refugiaţi, au fost concepute să
se "consolideze reciproc" şi a îndemnat ţările membre
ONU să sprijine compactul privind migraţia, care urmează
să fie votat miercuri de Adunarea Generale a ONU.
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Deşi premierul Theresa May refuză organizarea unui nou
referendum privind apartenenţa Marii Britanii la UE, doi
consilieri se pregătesc pentru acest scenariu.
David Lidington, secretar de Stat la Cancelaria premierului,
a discutat cu deputaţi laburişti în efortul de a forma o
coaliţie de susţinere a unui noi referendum.
La rândul său, Gavin Barwell, şeful personalului de la
Downing Street 10, a declarat că organizarea unui nou
referendum este "singurul drum înainte", în contextul în
care Acordul negociat de Londra şi Bruxelles pe tema
Brexit probabil va fi respins de Camera Comunelor.
Premierul Theresa May a obţinut sâptămâna trecută un
vot de încredere în Partidul Conservator.
Rezultatul votului riscă să amplifice clivajul în Partidul
Conservator, în contextul Acordului privind ieşirea Marii
Britanii din Uniunea Europeană în martie 2019. Acordul
pe tema Brexit riscă să fie respins de Camera Comunelor,
iar, în cazul în care ar fi aprobat, Guvernul conservator
riscă să piardă majoritatea parlamentară din cauza
eventualei retrageri a susţinerii de către formaţiunea nordirlandeză Partidul Democrat Unionist (DUP). Situaţia ar
putea conduce la alegeri anticipate, la amânarea ieşirii
Marii Britanii din UE, la un nou referendum şi chiar la
anularea deciziei privind Brexit.
Uniunea Europeană a semnalat că nu va accepta renegocierea Acordului semnat cu Marea Britanie pe tema
Brexit. Theresa May vrea renegocierea situaţiei frontierei
nord-irlandeze. Acordul pe tema Brexit prevede un statut
special pentru provincia britanică Irlanda de Nord, în
scopul evitării introducerii controalelor la frontiera cu
Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Prevederea
este contestată de numeroşi parlamentari britanici. Garanţiile
acordate Irlandei de Nord riscă să blocheze Marea Britanie
în "serii de negocieri repetate" în următorii ani, se arată în
raportul guvernamental de evaluare juridică.
Theresa May a amânat deja votul parlamentar pe tema
Acordului Brexit, de teama unui eşec.
Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi
Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de
circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea
Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al
provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de
numeroşi politicieni britanici. Cinci membri ai Guvernului
de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe
tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. Premierul
Theresa May a exprimat regret că unii membri ai Cabinetului
de la Londra au demisionat, însă a subliniat că este
determinată să obţină aprobarea acordului.
Acordul pe tema ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană
va fi supus votului Camerei Comunelor în perioada 14-20
ianuarie, a anunţat luni după-amiază premierul Theresa
May, citată de postul Sky News.
Premierul Marii Britanii i-a îndemnat pe deputaţi să voteze
în favoarea "intereselor naţionale".
Theresa May a reiterat că se opune organizării unui nou
referendum privind apartenenţa la Uniunea Europeană,
argumentând că ar fi "erodată încrederea poporului
britanic". Cetăţenii britanici s-au pronunţat la limită în
favoarea ieşirii din Uniunea Europeană în referendumul
din 2016.
Un nou referendum "nu ar aduce Marea Britanie în avans",
ci mai degrabă "ar diviza ţara şi mai mult", a subliniat
Theresa May, respingând şi ipoteza prelungirii negocierilor
cu Uniunea Europeană.
Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (centru-stânga,
de opoziţie), a acuzat-o pe Theresa May că a generat o
amplă "criză" politică internă. "Este vorba de o criză
constituţională al cărei arhitect este premierul (...). Nici
măcar Cabinetul guvernamental nu funcţionează. Autoritatea
prim-ministrului a fost pierdută (...). Este clar că premierul
a eşuat în renegocierea Acordului Brexit, a eşuat în
obţinerea garanţiilor", a declarat Jeremy Corbyn.
www.mediafax.ro
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Istoria leului românesc

storia leului românesc începe cu secolul al XVII-lea
Icând
în Principatele dunărene se foloseau ca

monedă taleri olandezi, löwenthaler, care aveau gravat pe ei un leu rampant, locuitorii denumindu-l
generic “leu”. Această monedă a fost folosită în Țările
Române până în a doua jumătate a secolului XVIII şi
chiar după ce talerul fusese scos din uz, el încă
reprezenta o unitate de calcul imaginară sub numele
de “leu”, la care se raportau toate preţurile în anii ce
au urmat.

Mai este de menţionat că moneda naţională a
vecinilor noştri de peste Dunăre este leva care în traducere înseamnă tot “leu”, trădând aceeaşi origine ca
cea a leului românesc. De la löwenthaler, pronunțat
daler, vine și denumirea monedei SUA, dolar. Din
cauza lipsei unor legi monetare bine definite la noi au
început să fie folosite câteva zeci de tipuri de valută
străină. Prin Regulamentele Organice din 1831 şi
1832 s-a hotărât utilizarea unui număr restrâns de
monede, printre ele aflându-se una austriacă, numită
zwanziger. La noi era cunoscută drept sfanţul de
argint, sau mai simplu, doar şfanţ. Putem vedea astfel
de unde se trage celebra expresie “nu am nici un
şfanţ”. O altă monedă era paraua otomană. Expresia
de rigoare ”nu face două parale” vine de la faptul că
moneda avea o valoare redusă și era confecționată
din material prost, astfel că o folosire intensă o tocea
și monezile chiar se lipeau unele de altele.

Leul devine oficial monedă
a românilor pe 16 septembrie 1835 când domnul Țării
Românești,
Alexandru
Ghica, instituie ca monedă
a țării, leul, unitate teoretică
de cont, echivalentul a 60
de parale. Tranzactiile, taxele, impozitele se calculau
în lei, dar se plăteau în
monedă
străină.
În
Moldova, domnitorul Mihail
Sturdza, ar fi dorit în 1835
să bată monedă, dar Imperiul Otoman, nu ar fi acceptat ca un stat vasal să
aibă propria monedă, deoarece ar fi fost un semn al
independenţei. După unirea Principatelor şi Cuza a
tatonat ideea unei monede naţionale, care urma să
se numească român sau romanat, dar din nou Înalta
Poartă s-a opus.

Încă din 1859, Alexandru
Ioan Cuza l-a însărcinat pe
consulul francez la Iaşi, Victor Place, să negocieze
baterea unor monede
româneşti la monetăria din
Paris. Acestea urmau să se
numească „români”. Un
român ar fi cântărit 5 grame
de argint şi ar fi fost împărţit
în 100 de „sutimi”, ca monedă divizionară. Ion Heliade
Rădulescu a propus numele de „romanat”, după modelul bizantin. Proiectul nu a putut fi realizat. La 1860,
s-a bătut totuşi o monedă de bronz de 5 parale, dar
aceasta nu a circulat. În 1864, după ce Cuza a impus
regimul său autoritar, chestiunea a fost reluată şi sau bătut câteva monede de probă. Este vorba de
piesele de „5 sutimi”, care aveau pe avers efigia domnului şi inscripţia „Alecsandru Ioan I”. Ele nu au fost
puse în circulaţie niciodată. O astfel de monedă poate
fi văzută la Muzeul Naţional de Istorie a României din
Bucureşti.

Prima Constituţie a ţării, cea din 1866, ignora complet
problema suzeranităţii Imperiului Otoman asupra
Principatelor, dovedind încă de atunci dorinţa statului

român de a îşi căpăta independența. O primă bătălie
s-a dat prin intermediul politicii monetare. La 22 aprilie
1867 este stabilită moneda naţională leul, o monedă
bimetalică cu etalonul la 5 grame de argint sau 0,3226
grame de aur şi având 100 de diviziuni, numite bani.
Un leu echivala cu un franc francez. Monedele de 5,
10 şi 20 de lei erau din aur, iar cele de 1 şi 2 lei, precum şi cele de 50 de bani erau din argint. Până la
înfiinţarea Monetăriei statului (1870), primele monede
au fost bătute la Birmingham.
Minsitrul de finanțe, Ion C.
Brătianu, a început tratativele cu Poarta pentru ca
aceasta să admită punerea
efigiei domnitorului Carol I
pe monedele de aur și
argint ce urmau a fi emise.
Tratativele nu au dat roade,
dar guvernul român a comandat monedele de aur de
20 de lei (”pol”), fără a ține
seama de pretențiile Imperiului Otoman. Aceste monede au fost puse în circulație în 1868, având efigia
domnitorului și inscripția ”Carol I domnitorul
românilor”. Tirajul a fost de doar 200 de piese. Dintre
acestea, câteva zeci au fost zidite la temelia castelului
Peleş, iar altele au fost dăruite parlamentarilor,
miniştrilor, unor diplomaţi străini, guvernului turc, familiei Hohenzollern de la Sigmaringen şi unor capete
încoronate din Europa. Imediat după emitere, a urmat
protestul Porții, precum și al Austro-Ungariei, care
considera titulatura domnului român periculoasă pentru siguranța Austro-Ungariei care stăpânea Transilvania și Bucovina. Sub presiunea celor două Mari
Puteri, monedele au fost retrase în 1870, când au fost
bătute 5000 de monede din aur și 400.000 de argint,
fără a cuprinde însă ”semnul” menit să evidențieze
suzeranitatea sultanului. Începând cu 1872 s-au bătut
monede de 50 de bani, 1 leu și 2 lei fără ca Poarta să
mai protesteze.
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5 designeri români
foarte apreciaţi la Hollywood

Hollywoodul a fost luat cu asalt în ultimii ani de designeri români ale căror creaţii sunt purtate de vedete
de primă mână din Cetatea Filmului American. Iată
cine sunt aceştia şi de ce ne mândrim cu ei!
1. Maria Lucia Hohan
Creaţiile vestimentare
ale designerului român
Maria Lucia Hohan se
numără printre cele cu
cea mai mare trecere în
rândul celebrităţilor de
la Hollywood. Vedete
precum
Katherine
Heigl, Stacy Keibler,
Maria Menounos, Jennifer Hudson şi Selena
Gomez au purtat pe
covorul roşu, la Globurile de Aur, Oscaruri si
alte evenimente importante, rochii de seară semnate
de Maria Lucia Hohan, faimoasă pentru creaţiile sale
diafane, vaporoase şi foarte feminine.
Nu este de mirare că Maria Lucia Hohan are o carieră
internaţională tot mai solidă – piesele vestimentare
care îi poartă semnătura sunt apreciate în aşa
măsură, încât au devenit în scurt timp preferatele unui
număr deloc mic de vedete de la Hollywood.

2. Lorena Sârbu

Creatoarea de modă
originară din Timişoara, care
astăzi îşi desfăşoară activitatea în SUA, este la rândul
ei apreciată printre starurile
de la Hollywood şi nu numai.
Rochiile sale au putut fi admirate pe covorul roşu cu
ocazia unor evenimente importante, fiind purtate de
vedete ca Eva Longoria,
Nancy O’Dell, Brooke Anderson, Giuliana Rancic şi Kristen Connolly.
O rochie superbă din cea mai nouă colecţie
vestimentară lansată de Lorena Sârbu, Resort 2014,
a fost purtată de fiica lui Demi Moore şi a lui Bruce
Willis, Rumer Willis, cu ocazia unui eveniment organizat la The LA Gay & Lesbian Center în luna mai.
3. Ingrid Vlasov
Ingrid Vlasov era deja un
nume în moda românească
atunci când creaţiile sale au
început să fie apreciate şi
peste hotare. Potrivit spuselor designerului vestimentar,
succesul i se datorează prezentărilor pe care le-a făcut
pe catwalk-ul Săptămânii
Modei de la Paris.
Pentru a-i confirma popularitatea în creştere, creatoarea de modă a intrat în
atenţia excentricei Lady Gaga, care i-a purtat în
repetate rânduri piesele vestimentare cu croieli
inedite.
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4. Aura Cercel
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Aura Cercel este numele din
spatele brandului Eva Culture şi un designer vestimentar în vogă la Hollywood.
Creaţiile sale au fost purtate
de nenumărate vedete, între
care Amber Heard, Rihanna,
Jessica Biel, Eva Longoria,
Jessica Simpson, Hilary
Duff, Mena Suvari, Miley
Cyrus şi Halle Berry.
Rochiile originale, diafane şi
feminine au făcut din Eva Culture un brand apreciat
şi i-au adus includerea în pictoriale de modă pentru
reviste de top, precum Harper’s Bazaar şi Vogue.
5. Dinu Bodiciu
Designerul timişorean Dinu
Bodiciu s-a remarcat în
urmă cu câţiva ani când excentrica Lady Gaga i-a purtat creaţiile, chit că tânărul
român era doar un ilustru
anonim. Şansa i-a surâs
după ce Dinu Bodiciu a
hotărât să îşi completeze
studiile la Fashion College of
London, decizie care i-a deschis mai multe oportunităţi
decât s-ar fi aşteptat. Astfel, după o prezentare de
modă organizată la Victoria Museum, tânărul designer
a fost sunat de echipa cântăreţei americane şi anunţat
că stiliştii acesteia au ales câteva dintre creaţiile lui
pentru vedetă.
forza.ro
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O, brad frumos

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.
Tu esti copacul credincios,
Ce frunza nu si-o pierde,
O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.
O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeata ta imi place.
Cand o revad sunt bucuros
Si vesel ea ma face.
O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeata ta imi place.
O, brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschimbata.
Ma mangai si ma faci voios
Si ma-ntaresti indata.
O, brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschimbata.
* * *

O, ce veste minunată

O, ce veste minunată!
În Betleem ni s-arată
Astăzi s-a născut
Cel făr' de-nceput
Cum au zis prorocii.
Că la Betleem Maria
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş,
Lângă-acel oraş,
A născut pe Mesia.

Pe fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.
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Domn, Domn să-nălțăm

Am plecat sa colindam
Domn, Domn sa-naltam!
Cand boierii nu-s acasa.
Domn, Domn sa-naltam! [x 2]
Si-au plecat la vanatoare
Domn, Domn sa-naltam!
Sa vaneze caprioare.
Domn, Domn sa-naltam! [x 2]
Caprioare n-au vanat
Domn, Domn sa-naltam!
Si-au vanat un iepuras
Domn, Domn sa-naltam! [x 2]
Sa faca din blana lui
Domn, Domn sa-naltam!
Vesmant frumos Domnului.
Domn, Domn sa-naltam!
[x 2]

Bună dimineaţa
la Moş Ajun

Buna dimineata la Mos Ajun!
Am venit si noi o data,
La un an cu sanatate,
Domnul sfant sa ne ajute,
La covrigi si la nuci multe.

Buna dimineata la Mos Ajun!
Aceasta seara este pentru noi
Cea mai frumoasa dintre sarbatori
Caci noi cu totii venim acum
A va ura de Mos Ajun!
Buna dimineata la Mos Ajun!
Ne dati, ne dati, ne dati ori nu
ne dati?
Si la anul sa venim
Sanatosi sa va gasim!
Ne dati, ne dati, ne dati ori
nu ne dati?
Buna dimineata la Mos
Ajun!

Florile dalbe

Scoală gazdă din pătuţ
Florile dalbe,
Şi ne dă un colăcuţ
Florile, florile dalbe.
Că mămuca n-o făcut
Florile dalbe,
Sâtă deasa n-o avut
Florile, florile dalbe.

Pe cand sâtă-o căpătat
Florile dalbe
Covata li s-o crăpat
Florile, florile dalbe

L-o sfadit mama pe tata
Florile dalbe
De ce s-a crapat covata
Florile, florile dalbe
Când covata o lipit
Florile dalbe
Cuptioru' li s-o urnit
Florile, florile dalbe

Când cuptoru' o pornit
Florile dalbe
Anul Nou o şi sosit
Florile, florile dalbe
Florile, florile dalbe.
* * *

Urare

De Anton Pann:

Sa fie de bine la mic si la mare
la toti cati se afla la asta adunare.
Uram sanatate la toti totdeauna
dragoste intreaga si inima buna
(bis)
Cine ce doreste sa il daruiasca
far'de-ntarziere pronia cereasca.
Multi ani sa traiasca toti cati sunt
in casa
si se ospateaza la aceasta masa;
Multi ani sa traiasca toti cati
sunt in casa
Multi ani sa traiasca.
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Naşterea Domnului
ca cină a bucuriei

NA{TEREA DOMNULUI, ICOAN< de RUXANDRA ALEXE

Pr. Prof. Dr. Theodor Damian

La Dânsul intrară, şi se închinară
Cu daruri gătite, Lui Hristos menite

foarte apropiată de Naşterea Domnului (a 28-a după Rusalii), texÎtulntr-oSf.duminică
Evanghelii (Luca 14, 16-24) are ca temă principală invitaţia pe care un om

bogat o face prietenilor săi de a veni la o cină pregătită pentru ei. Pentru că tema
este plasată doar cu două săptămâni înaintea marelui praznic, asocierea dintre
ideea de cină şi Naşterea Domnului vine de la sine, cina fiind un fel de anticipare
sau prefigurare a evenimentului întrupării Logosului divin în istorie în sensul că
putem privi Naşterea Domnului ca cină şi astfel să descoperim interesante perspective şi noi semnificaţii ale mântuitorului dar făcut de Dumnezeu lumii.
Aşadar între cina menţionată în Sf. Evanghelie şi Naşterea Domnului pot fi găsite
multe asemănări. Iată câteva dintre acestea:
1. Cina este un praznic doxologic, un prilej de bucurie şi de celebrare a prieteniei,
de întărire a prieteniei. Naşterea Domnului este „praznic luminos, strălucind frumos”, cum bine zice colinda (colindele în general), un eveniment doxologic, de
bucurie vizibilă atât la magii care vin „cu daruri gătite lui Hristos menite”, cât şi
la îngerii şi păstorii participanţi, potrivit aceloraşi colinde, fapt ce referă însă la
Naşterea Domnului ca eveniment cosmic la care participă doxologic cerul şi
pământul.
Pe de altă parte, Întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie arată prietenia lui Dumnezeu cu noi, ea reprezintă o confirmare şi consolidare a acestui tip de relaţie, şi
implicit o celebrare a ei. În acest sens Însuşi Iisus a declarat: „Voi sunteţi prietenii
mei (Ioan 15, 14) şi iarăşi „De acum nu vă mai zic slugi... ci prieteni” (Ioan 15, 15).
2. O cină ca cea relatată în Sf. Evanghelie, de fapt o petrecere, presupune
pregătire multă, efort mare, muncă serioasă şi cheltuială pe măsură, toate acestea însă făcute cu drag şi bucurie. La fel şi Naşterea Domnului. Aceasta a necesitat o îndelungă pregătire în întreg V. Testament, un efort susţinut făcut de
prooroci, la rânduiala lui Dumnezeu, de a întreţine în poporul ales conştiinţa
venirii unui răscumpărător.
Cu alte cuvinte Dumnezeu Însuşi lucrează la împlinirea acestui scop, şi desigur
o face cu dragoste pentru om, pentru lumea Sa.
3. La un moment dat stăpânul casei a trimis slugile sale la cei chemaţi să le spună:
„Veniţi, că iată, toate sunt gata” (Luca 14, 17).
Trebuie remarcată aici întâi onoarea de a fi invitat, de a fi considerat prieten,
care apoi se pune în contrast cu ce s-a întâmplat, adică dezonoarea de a refuza
invitaţia, ceea ce a dus la negativa şi decepţionanta surpriză a stăpânului casei.
La fel şi Naşterea Domnului: şi aceasta s-a petrecut când a considerat Dumnezeu că toate sunt gata, adică la plinirea vremii (Galateni 4, 4) după cum spune
Sf. Ap. Pavel. Şi totuşi, şi aici decepţionanta surpriză negativă, cum vedem în
mărturia Sf. Ioan Teologul: „Lumea prin El s-a făcut dar lumea nu L-a cunoscut;
între ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1, 10-11), ba dimpotrivă,
L-au urât (Ioan 15, 25), L-au insultat, prigonit, răstignit, ucis.
4. Stăpânul casei, iniţial, cheamă la cină prietenii; apoi frustrat şi indignat trimite
slugile să aducă în casa lui pe cine o fi: „Să se umple casa mea” (Luca 14, 23),
zice.
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Aşa se petrec lucrurile şi cu Naşterea Domnului: Dumnezeu, Stăpânul, trimite
pe Fiul Său mai întâi pentru poporul ales, dar după ce „ai Săi nu l-au cunoscut”,
şi nu L-au primit, Naşterea Domnului a devenit cina tuturor, a oricui va crede în
El. „Se va lua de la voi Împărăţia lui Dumnezeu şi se va da neamului care va fac
roadele ei” (Matei 21, 43), auzim parcă declaraţia indignată a Mântuitorului, care
este de fapt şi o ameninţare, după cum citim şi în altă parte: „mulţi de la răsărit
şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în
Împărăţia lui Dumnezeu, iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai
dinafară” (Matei 8, 11-12).
Şi Mântuitorul îşi confirmă cuvintele despre aducerea „la cina Sa” a celor ce nu au
fost iniţial invitaţi, când îi trimite pe Sf. Apostoli la propovăduire în lume: „Mergând,
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh”
(Matei 28, 19). Iată cum, de la prieteni, de la cei aleşi, se trece la o invitaţie
generală, „ca să se umple casa mea”.
Înţelegem de aici „că această casă a cinei Domnului, a Împărăţiei lui Dumnezeu
este mare: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri” (Ioan 14, 2), zice Domnul.
Este interesantă expresia folosită de stăpânul casei care pregătise cina către slugile
trimise să aducă pe oricine vor întâlni: „sileşte-i să intre ca să se umple casa mea”
(Luca 14, 23). Această „silire”, şi într-un caz şi în celălalt nu trebuie înţeleasă ca
forţare a cuiva nici de a veni la cina de aici, nici la cea de dincolo, la mântuire, ci în
sensul disponibilităţii infinite a lui Dumnezeu şi a dragostei Sale nesfârşite faţă de
oameni, faţă de omul făcut după chipul Său. Aceeaşi expresie implică şi faptul că
Dumnezeu nu se izolează, ci este un Dumnezeu deschis, al comuniunii (întâi intratrinitare, apoi cu oamenii, cu creaţia Sa), dar expresia indică şi confirmă şi vechiul
proverb românesc: „nu e pentru cine se pregăteşte, ci pentru cine se nimereşte”.
O cină mare implică şi multă mâncare şi băutură. Că Naşterea Domnului e cină şi
că Iisus Însuşi e cină se observă şi din cuvintele Mântuitorului despre pâine, „Eu
sunt pâinea vieţii” (Ioan 6, 35) şi despre vin, rodul viţei, despre care zice: „De acum
nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu 14, 25). De altfel ideea de cină din orice pildă evanghelică îşi are
împlinirea în cina cea de Taină unde Mântuitorul consacră pâinea şi vinul ca fiind
trupul Său euharistic, cina sfântă din care se împărtăşesc credincioşii.
Sf. Euharistie ca cină este confirmată şi de cântarea liturgică „Gustaţi şi vedeţi că
bun este Domnul” (Ps. 33, 8), precum şi de alta: „Paharul mântuirii voi lua şi numele
Domnului voi chema” (Ps. 115,4).
Aşadar cina despre care este vorba în duminica ce precede cu două săptămâni
marele praznic al Întrupării, anticipează Naşterea Domnului ca cină, iar aceasta
la rândul ei prefigurează cina din Împărăţia lui Dumnezeu despre care Iisus
vorbeşte atât de mult. El chiar începe propovăduirea Sa anunţând, ca şi Sf. Ioan
Botezătorul, Împărăţia cerurilor: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor”
(Matei 4, 17), citim în mărturia evanghelică. Împărăţia e anunţată şi în Biserică ori
de câte ori începem slujbele Sf. Taine şi sfânta şi dumnezeiasca Liturghie:
„Binecuvântată este Împărăpţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh”.
Este de remarcat faptul că deşi Sf. Apostol Pavel precizează că „Împărăţia lui Dumnezeu
nu constă în mâncare şi băutură, ci în dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani
14, 7), totuşi, Iisus le zice ucenicilor Săi la Cina cea de Taină că rodul viţei îl va bea cu
ei nou, în Împărăţia lui Dumnezeu (Marcu 14, 25), adică în alt fel, transfigurat, deci
Împărăţia nu este „locul” unei cine pământeşti, cu bucate pământeşti, ci cu bucate cereşti,
dar totuşi „cină”, ceea ce implică o atmosferă de comuniune prietenească, doxologică,
celebrativă, caracterizată printr-o bucurie a saţietăţii spirituale în Duhul Sfânt.
Prăznuind Naşterea Domnului deci ne bucurăm că noi suntem invitaţii cinei cereşti
şi că Hristos se naşte pentru a ne deschide uşile Împărăţiei, după cum şi zice: „Eu
sunt uşa” (Ioan 10. 9).
Dar întrebarea care se pune este dacă noi suntem prietenii Stăpânului sau suntem
„ceilalţi”, betegii, săracii, neputincioşii, străinii (Luca 14, 21-23). Desigur că preferăm
să fim şi „ceilalţi”, numai să intrăm, totuşi vrem să fim prietenii lui Dumnezeu, mai
ales că în cazul nostru, acum, noi cei ce credem suntem cei aleşi şi invitaţi şi dacă
refuzăm invitaţia, vom fi lăsaţi deoparte, daţi afară, şi alţii vor intra. Dar câtă vreme
noi suntem invitaţii, prietenii, trebuie reţinut că prietenia nu vine fără condiţii: „Voi
sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc” (Ioan 15, 14), iar porunca
este de a ne iubi unii pe alţii (Ioan 15, 17). Ca atare, noi, prin împlinirea sau neîmplinirea poruncii, decidem dacă onorăm sau nu invitaţia şi prietenia divină.
Să dacă stăm în relaţie de prietenie cu Dumnezeu, aceasta implică atenţie sporită:
„Cel căruia i se pare că stă neclintit, să ia seama să nu cadă” (I Cor, 10, 12), avertizează Sf. Ap. Pavel. Aceasta se potriveşte mai ales în cazul în care, cu cât prietenia
este o onoare acordată de unul mai mare şi nu implică egalitate, căci este o ofertă şi
nu ceva câştigat prin merit, cu atât grija de a nu cădea din această treaptă este mai
mare, grija fiind direct proporţională cu onoarea şi bucuria ce vin prin dar şi în dar.
Aşadar privim la Naşterea Domnului ca la o cină mare la care am avut cinstea de
a fi invitaţi ca prieteni ai stăpânului. De vreme ce am primit vestea, să mergem
căci „acum toate sunt gata” (Luca 14, 17), lăsând orice altă preocupare, precum
magii, spre locul cinei, Betleemul Naşterii minunate ca să-L întâmpinăm pe Hristos
Domnul, cum frumos zice colinda:
„Cu daruri gătite
Lui Hristos menite”.

PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

Preot VIOREL VÂRLAN

rintre românii care au contribuit şi care contribuie la
Pînălţarea
spirituală a semenilor, care oficiază slujbe

“Nihil sine Deo”

religioase de rit ortodox, apreciate atât în patrie, cât şi
printre românii din străinătate, care îmbină activitatea
clericală cu cea laică, un loc aparte îl ocupă preotul
Viorel Vârlan, născut în Bucovina şi călător neobosit pe
multe meleaguri, propovăduind morala creştină spre mai
binele sufletului neamului său.
* * *
Reporter: Domnule Vârlan, ştim că sunteţi mândru de
originea dumneavoastră bucovineană. Vorbiţi-ne, vă
rugăm, despre acest aspect al începutului de drum în
viaţă.
VASILE VÂRLAN: Vă mulţumesc pentru oportunitatea
pe care mi-o oferiţi de a mărturisi câteva gânduri şi
fapte din viaţa mea. M-am născut în orașul Vatra
Dornei, oraș de munte, stațiune cunoscută atât în țară
cât și în străinătate, înconjurată de munți de un pitoresc
aparte. Acest oraș din Bucovina este recunoscut pentru
apele minerale binefăcătoare, băile balneo-climaterice,
pășunile montane bogate, precum și prin arhitectura
unică, moștenire din timpul austriecilor. Am văzut
lumina zilei la 18 martie 1961, într-o familie de intelectuali;
tatăl, Nestor Constantin, a fost economist, iar mama,
Aurora, învățătoare. Bunicii care locuiau tot în acest
oraș erau Constantin, preot, și Irina, casnică - din
partea tatălui, iar din partea mamei Ioan și Victoria
Pața, învățători. Oameni minunaţi, cu credinţă în
Domnul şi cu dragoste pentru familie.
R.: Unde aţi făcut şcoala generală, liceul şi, mai apoi,
pregătirea universitară? Cum v-a fost copilăria şi cine
a contribuit mai mult la formarea dumneavoastră
intelectuală?
V.V.: Școala primară, gimnaziul și liceul le-am urmat în
orașul meu natal, Vatra Dornei. Mi-au rămas în minte
întipărite momente de neuitat ale copilăriei și tinereții
mele. Educația mea a fost marcată, desigur, de părinții
mei iubitori, dar cel care a vegheat mai mult la formarea
mea intelectuală a fost bunicul meu, preotul Vârlan
Constantin. Îmi aduc aminte des de severitatea iubitoare
cu care mă îndruma înspre studiu și performanță
intelectuală. Discuțiile în cadrul familiei le aveam pe
cunoștințe generale și evenimente cu adevărat importante. În casa bunicului meu, unde am copilărit cel mai
mult, am cunoscut o mulțime de personalități, dintre
care îi amintesc pe Valeriu Anania, viitorul Mitropolit al
Ardealului, Bartolomeu Anania, dramaturgul Ion Luca,
pictorul Gavril Cacina, Preasfințitul Teofil, Episcopul
Clujului, Preasfințitul Vasile, Episcopul Oradiei, actori
ca Florin Piersic, Mișu Fotino, poeți, artiști, medici de
renume din țară şi mulţi alţii.
R.: Deci, din adolescenţă aţi luat contact cu personalităţi
marcante ale Bisericii noastre şi aţi fost influenţat de
acestea în studiile pe care le-aţi urmat, nu-i aşa?
V.V.: Aşa este, aţi intuit exact ce s-a întâmplat. Stagiul
militar l-am făcut la Bistrița, iar în anul 1981 am început
Facultatea de Teologie la Sibiu, pe care am absolvit-o
în anul 1985, având lucrarea de licență în Istoria Religiilor cu tema ”Avesta - Traducere și comentariu”.

Studiile universitare au fost făcute sub îndrumarea unor
vestiți profesori, dintre care amintesc: preot profesor dr.
Milan Șesan, preot profesor Teodor Bodogae, preot
profesor academician Mircea Păcuraru, preot profesor
Grigorie Marcu, preot profesor Ioan Floca şi alţii.
R.: Care este situaţia dumneavoastră familială?
V.V.: În anul 1986 m-am căsătorit cu Sălceanu Elena
Daniela din Suceava, nepoata familiei preotului Alexandru
și Maria Râșca din Detroit, Statele Unite.
R.: Deci prin soţie aţi intrat într-o familie cu tradiţie în
America.
V.V.: Da, aşa este. Istoria bunicilor este una interesantă
întrucât bunica soției s-a născut în Cleveland, statul
Ohio, S.U.A., iar în anul 1932, împreună cu părinții
Gheorghe și Aglaia Lucaci și cu cei doi frați ai ei, au
venit în România. Amintesc că părinții bunicii au emigrat
în America în anul 1903 și din cauza crizei de la
începutul anilor '30 din America, au hotărât să se
întoarcă în România.
R.: O istorie a familiei care ar merita povestită şi publicată.
V.V.: Poate că într-o zi se va întâmpla acest lucru, căci
merită cunoscută istoria unor români veniţi în Statele
Unite.
R.: Spuneţi-ne, vă rugăm, unde aţi oficiat ca preot.
V.V.: În anul 1987 am fost numit preot în parohia Părhăuți,
județul Suceava. Aici, într-un sat de oameni vrednici,
gospodari, buni creștini și bucovineni adevărați, am
păstorit timp de 10 ani. În această parohie se află unul
dintre cele mai frumoase monumente ale Evului Mediu
moldav, biserica cu hramul „Tuturor Sfinților”, ctitorită
de logofătul Gavril Trotușan în anul 1522. Din respect
și din dragoste pentru ctitorii acestei minunate biserici,
pentru cei ce-și dorm somnul de veci în curtea bisericii,
cimitirul satului și pentru credincioșii săi, am înălțat un
brâu de piatră impozant și o poartă tradițional românească, așa cum se înălțau cu sute de ani în urmă.
R.: Deci sunteţi nu numai preot, dar şi ctitor. Impresionant.
Elaboraţi, vă rugăm.
V.V.: Plecând în anul 1996 la Suceava pentru a ridica un
monument memorial în centrul orașului, m-am despărțit
cu greu de bunii mei credincioși, lăsând la Părhăuți o
parte din inima și sufletul meu. La Suceava am ajuns
la dorința și hotărârea Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care mi-a spus că trebuie
să înălţăm o biserică-monument în cinstea și în memoria
foștilor deținuți politici din Suceava și din toată țara.
Așa că încă din anul 1995 am înființat împreună cu
diferite personalități ale Bucovinei, Fundația ”In Memoriam”, pentru a ne reprezenta interesele legate de
construcția edificiului, iar peste un an revista cu același
nume, care de atunci apare neîntrerupt.
R.: La activitatea de preot şi de ctitor, se adaugă aceea
de editor de revistă. O plurivalenţă a neodihnei pentru
mai binele semenilor dumneavoastră.
V.V.: Sunt un om activ şi îmi place să aduc bucurii celor
din jur. În ceea ce priveşte ridicarea monumentul, am
trecut printr-o perioadă foarte grea fiind necesare numeroase fonduri pentru realizarea acestui deziderat,
drept pentru care am plecat la familia mea, în Statele
Unite, să obțin și de acolo sprijin pentru ridicarea
acestui monument.
R.: Aţi găsit ajutor în America? Aţi profesat acolo?
V.V.: Mă bucur că mă întrebaţi. Pe parcursul călătoriilor
mele în S.U.A. am găsit oameni care mi-au deschis brațele și m-au ajutat. Aș vrea să-l remarc în mod deosebit
pe domnul Vasile Bădăluță, prietenul nostru drag, fiu al
Părhăuțiului istoric, român adevărat, care mi-a pus la
dispoziție casa sa, programul de televiziune Romanian
Voice și ziarul Romanian Journal. Totodată, prin intermediul
domniei sale, am cunoscut diferite personalități din New
York, care m-au sprijinit în proiectul meu. Pe această
cale doresc să le mulțumesc. Am călătorit spre a
strânge fonduri și am slujit în biserici din: New York,
Florida, Michigan, San Francisco şi în alte locuri în
care există comunităţi de români. Familia mi-a fost
alături tot timpul. O remarc cu toată recunoștința pe
mama soției mele, profesoara Maria Viorica Râșca, ce
locuiește în Troy, Michigan și care a donat bisericii o
mare parte din suma obținuță din vânzarea casei ce o
avea în România. Erau gândul și recunoștința pentru
părinții ei și bunicii noștri, preotul Alexandru și preoteasa
Mary Râșca.

R.: Aţi reuşit să terminaţi construcţia bisericii şi a monunmentului? Ce alte proiecte aveţi în curs de executare?
V.V.: Cu ajutorul Domnului, ansamblul ”In Memoriam” cu
biserica având hramul ”Nașterea Maicii Domnului” a
fost sfințit la 12 septembrie 2004. În prezent a mai
rămas de terminat și definitivat pictura bisericii. Pe
această cale vreau încă o dată să mulțumesc tuturor
celor care ne-au ajutat din America și din țară. Monumentul care s-a ridicat la Suceava are o arhitectură
aparte, unică în felul său. El este ridicat întru amintirea,
pomenirea şi recunoştinţa noastră pentru toţi deţinuţii
politici care au suferit în închisoarea de la Suceava şi
din toată ţara. Biserica-monument se află lângă fosta
închisoare, astăzi Palatul de Justiţie, şi în apropierea
fostelor gropi comune. De aceea, tot ce s-a înălţat şi sa zidit în acest spaţiu poartă numele „In Memoriam”.
Arhitecura acestui ansamblu repezintă aspiraţiile omului
către Dumnezeu, năzuinţele sale către paradisul pierdut
iar crucea este calea pe care fiecare dintre cei care au
suferit şi mărturisit pe Hristos, au urmat-o ca legământ
între Pământ şi Cer. Biserica are în cuprinsul ei unele
dintre cele mai frumoase picturi şi mozaicuri din ţară.
Forma bisericii păstrează caracteristicile bisericilor
tradiţionale, acoperişul fiind însă deosebit prin compoziţia
sa, cele trei bolți reprezentând Sfânta Treime precum
şi scările virtuţilor teologice pe care omul urcă
înveşnicindu-se prin cruce cu Creatorul Său.
R.: Este impresionant ce ne-aţi spus. O minunată
recunoaştere a valorii acelora care au suferit şi s-au
jertfit pentru libertate. Cum aţi fost primit în comunitatea
româno-americană?
V.V.: Cu mare căldură sufletească. Este foarte adevărat
că am intrat în multe case de români şi nu numai, care
şi-au exprimat dorinţa de a le sfinţi şi binecuvânta
casele. Am cunoscut familii mixte româno-americane,
români căsătoriţi cu greci, armeni, evrei, unguri, poloni
şi cu care, după ce ne cunoşteam mai bine, rămâneam
apropiaţi, chiar prieteni, exprimându-ne bucuria întâlnirii
noastre. Mulţi dintre ei aveau o credinţă vie pe care nam întâlnit-o de multe ori nici în ţară. Așa am ajuns la
concluzia că oamenii, acolo, în America, au mare
nevoie de rugăciune, de credinţă şi de Dumnezeu.
Mulți dintre ei păstrau în suflet un crâmpei de Românie,
un crâmpei de acasă. Cred că de aceea mă chemau şi
mă primeau ca atâta bucurie. Din păcate, viaţa trepidantă,
lipsa bisericilor româneşti, a distanțelor mari şi poate a
timpului limitat, au făcut ca oamenii să trăiască cu
gândul, cu dorinţa şi poate cu neputinţa de a fi mai
aproape de un lăcaş sfânt şi de un loc în care să se
regăsească cu Dumnezeu. Pe toţi cu care m-am întâlnit
i-am luat în sufletul şi în rugăciunile mele şi m-am
rugat pentru ei la biserica mea de acasă.
R.: Ce proiecte de viitor aveţi?
V.V.: Proiecte de viitor? Da, anul acesta fiind Anul
Centenar, o sută de ani de la Marea Unire, am purces
să ridicăm lângă biserică încă un edificiu măreț care
să completeze ansamblul arhitectural. Este vorba
despre Turnul Unirii având înălțimea de 21 metri, cu
trei fațete, simbolizând Sfânta Treime și cele trei Tări
Românești. Sperăm că până la 10 septembrie 2019,
la recunoașterea oficială a unirii Bucovinei cu PatriaMamă, să-l putem termina și inaugura. El va cuprinde
trei clopote și o stație electronică care în fiecare zi, la
ora 12.00, vor aduce aminte oamenilor cetății, de Hora
Unirii: ”Hai să dăm mână cu mână/Cei cu inima
română!” Tot în cadrul ansamblului avem un grup
statuar al lui Ginette Santa, reprezentând familia Sfinților
Martiri Brâncoveanu. La subsolul bisericii avem salamuzeu „Dr. Dragoș Corlățeanu” unde, pe lângă exponatele muzeului, organizăm numeroase vernisaje, concerte de muzică clasică, colinde, serate muzicale, muzică corală, lansări de carte, recitaluri de poezie. De
asemenea au loc multe acțiuni caritabile în scopul
ajutorării copiilor talentați, dar cu posibilități financiare
reduse.
R.: Toate aceste activităţi de amploare cer nu numai
bani, dar şi timp. Cum v-aţi descurcat din acest punct
de vedere? Ce alte activităţi aţi dori să amintiţi?
V.V.: Eterna poveste: banii şi timpul! În ceea ce privește
pregătirea mea profesională și nu numai, ea s-a
desfășurat în toți acești ani paralel cu activitatea mea
pastorală.

PROFIL ROMÂNO-AMERICAN
Menționez că în 2007 - 2008 am absolvit cursurile
Universității „Titu Maiorescu” din București, Facultatea
de Drept, specializarea: Studii Internaționale și Diplomație.
În anul 2011 am primit o bursă de studiu la Roma,
oferită de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității
Creștinilor de la Vatican. În anul 2014 am obținut titlul
academic de Doctor în istorie cu lucrarea ”Relații diplomatice și ecleziastice între România și Vatican după
1948”, în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din
Suceava. Am publicat lucrări științifice și de cultură
generală în mai multe periodice şi cărţi. Vreau să scot
în evidenţă o personalitate pe care am admirat-o din
toată inima, aceasta a fost Regele Mihai pe care, în
anul 1997, am avut plăcerea să-l însoțesc timp de 11
zile în vizita sa prin Bucovina. Amintesc că în Statele
Unite am luat interviuri pentru Revista ”In Memoriam”
unor personalități ca: preot Gheorghe Calciu Dumitreasa,
arhimandrit Vasile Vasilache, preot Roman Braga,
George Bădăluță, Peter Lucaci, Ion Ștefan și alții. Am
primit diferite distincții: în anul 2011, medalia Fundației
Culturale a Bucovinei; în 2017, diploma ”Oamenii
timpului”; în 2018 ”Meritul Bucovinei” și altele.
R.: Într-adevăr o activitate diversă şi bogată în realizări
recunoscute pe plan naţional. Dar pe plan familial?
V.V.: Dumnezeu mi-a binecuvântat viața cu trei copii, trei
frumoase fete, Andreea, jurnalist în București, Ioana
care studiază și lucrează în Germania, în Frankfurt pe
Main, și Victoria, studentă în Olanda. Soția mea este
redactor șef al Revistei ”In Memoriam”, ajutorul și
susținătorul meu în viața de zi cu zi. Am o familie
frumoasă şi unită.
R.: Cu ce aţi dori să încheiem acest interviu?
V.V.: Am o dorinţă pe care o exprim de fiecare dată când
sunt întrebat despre asta. Dorința mea mare este ca
poporul român și țara mea, România, să conteze mai
mult în simfonia națiunilor lumii. Bunul Dumnezeu nea învrednicit să fim contemporani Centenarului Marii
Uniri, un ideal visat de nenumărate generații de români
și înfăptuit în anul de grație 1918. Aș dori tuturor
românilor americani să fie mândri de originea lor, de
istoria neamului lor, de limba minunată pe care au vorbit-o părinții, moșii și strămoșii lor și să fie mai uniți
ajutându-se mai mult unii pe alții. Dacă vor ști să
cultive aceste calități, vor fi admirați, apreciați si
respectați oriunde vor trăi. Se apropie Sfintele Sărbători.
Ce minunat ar fi ca în momentele de tihnă și liniște, să
lăsăm deoparte zarva străzii și a vieții trepidante și să
retrăim încă o dată în interiorul sufletelor noastre
bucuriile colindelor, a amintirii părinților dragi, a prietenilor
și a momentelor noastre frumoase. Doresc din toată
inima mea tuturor românilor mei, binecuvântare de la
bunul Dumnezeu cu deplină sănătate, bucurii, împreună
cu cei dragi, pace în suflet și în casă și împliniri în
viață. Și pentru că este
vremea
colindelor,
deschideți ,oameni buni,
inimile voastre ca să intre
Hristos Domnul, iar noi
să cântăm:
,,Și nu uita cât ești voios,
Române să fii bun”.
Îmi doresc ca poporul meu
să fie mai unit, mai credincios și mai educat.
Acum, în preajma Crăciunului şi a Anului Nou 2019,
urez tuturor românilor, oriunde sunt ei, CRĂCIUN
FERICIT şi LA MULŢI ANI
cu sănătate şi succese în
activitatea lor.
Nihil sine Deo!
Doamne-ajută!
prof. Mariana Terra

familia: soţia Elena Daniela, fiicele Maria Andreea, Ioana Aurora, Ana Victoria
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Tradiţii, Credinţe, Obiceiuri
prezente în sărbătorile de iarnă

biceiurile calendaristice si cele legate de viata de familie
O
sunt o componenta perena a culturii noastre traditionale.
Cele mai raspandite si mai fastuoase s-au dovedit a fi cele legate
de marele Praznic al Craciunului si de sarbatorirea Anului Nou.
Repertoriul traditional al obiceiurilor si traditiilor romanesti
cuprinde pe langa colindele propriu-zise - cantece de stea, vicleimul, plugusorul, sorcova, vasilica, jocuri cu masti (turca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (calutii, caluserii) - si o
seama de datini, practici, superstitii, ziceri, sfaturi cu originea in
credinte si mituri stravechi sau crestine. Dintre acestea, care exprima intelepciunea populara, realul sau fantasticul, esente ale
bogatiei naostre spirituale, redam cateva specifice
diferitelor zone ale tarii.

- Se spune ca Dumnezeu a lasat Craciunul ca omul
sa fie in aceasta zi satul. Cine nu are porc gras de
Craciun nu poate spune ca a fost fericit in acel an.
- In unele zone ale tarii, porcul se taie de Ignat, adica
in 20 decembrie. Se zice ca porcul care n-a fost
taiat in aceasta zi nu se mai ingrasa, caci si-a vazut
cutitul. Sangele scurs din porc dupa ce a fost injunghiat se pune
la uscat, apoi se macina si se afuma cu el, peste an, copiii ca sa
le treaca de guturai, de spaima si de alte boli.
- In Bucovina, in Ajunul Craciunului se pun pe masa un colac si un
pahar de apa, deoarece se crede ca sufletele celor raposati vin
in aceasta noapte pe la casele lor, gusta din colac si-si uda gura
cu apa.
- In Ajunul Craciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casa,
ca albinelor sa le mearga bine, si sa nu paraseasca stupul pe
vremea roitului.
- In Ajunul Craciunului nu e bine sa te bati, nici macar in gluma, cu
cineva, caci faci buboaie peste an.
- Dupa Craciun sa nu mai fie lasati copiii sa mai zica colindatul, ca
fac bube.
- Acolo unde este datina de a taia porcul in ziua de Craciun,
gospodinele pregatesc o mancare din carne macra de porc cu
ceapa si slanina, din care sunt ospatati cei dintai dintre strainii ce
le calca pragul casei, acestei mancari i se spune "pomana porcului".
- In unele sate maramuresene se zice ca-i blestemata femeia care nu pune de Craciun pe masa fata
de masa cu ciucalai, pe pereti sterguri tarcate
(brodate) si pe pat perne cu fete tarcate.
- Cu o saptamana inainte de Craciun, in zona Codru
din Maramures incep pregatirile pentru colindat,
culminand in cele doua zile anterioare sarbatorii,
cand se pregatesc mancarurile si se impodobesc
interioarele locuintelor: masa cu fata brodata, fete
de perne ornamentate, pe pereti se pun sterguri
si blide ornamentate, crengi de brad, banita, busuioc, brebenoc.
- Aluatul framantat in noaptea de Craciun e bun de deochi pentru
vite.
- Se crede ca la miezul noptii, inspre Craciun, apa se preface in vin,
iar dobitoacele vorbesc.
- La cele trei sarbatori mari - Craciun, Paste si Rusalii - sa te speli
cu apa in care au fost pusi bani de argint si vei fi banos.
- Nu e bine ca in Ajunul Craciunului sa fie pus pe masa mai intai
rachiul, pentru ca nu el are intaietate in aceasta seara, ci bucatele.
- Daca visezi grau verde in postul Craciunului e semn bun ca anul
care vine are sa fie manos in toate.
- In Ajunul Craciunului se leaga pomii cu paie, pentru ca acesti pomi
sa lege rod bogat.
- In Ajunul Craciunului se ung painile pe deasupra cu muruiala de
faina de grau, ca ele sa nu crape, iar cu muruiala care a ramas,
se ung pomii din gradina, ca ei sa fie in vara incarcati de roade.
- In Ziua de Craciun nu se matura in casa, ci a doua zi, si dupa ce
ai maturat du gunoiul acela la pomi, ca-i ajuta sa fie roditori.
- Pomul Craciunului imbraca in sate din zona Codru aspecte diferite,
deosebindu-se de bradul cu elemente ornamentale cumparate din oras. Cel mai raspandit era
pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din
sarma, imbracate in hartie colorata, peste ele sunt
trecute sfori din ata de fuior pe care sunt insirate
boabe de fasole alba.
- In alte sate se facea pom impodobit cu paie de grau
taiate scurt si insirate pe sfoara, delimitate de
floricele de porumb. Fasolea alba simboliza "curatirea sufletului". Unii locuitori preferau pomul de vasc, pe care
se aplicau panglici de hartie colorata.
- In Ajunul Craciunului se da copiilor sa manance bostan, ca sa fie
grasi peste an.
- In Bucovina, colacii Craciunului se faceau in forma de 8 si se pastrau pana primavara cand se afumau si se tamaiau boii si plugul
inainte de pornitul la arat, apoi colacii erau mancati de plugari in
tarina.
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- In anumite sate din Transilvania se pune, in Ajunul Craciunului, pe
un scaun, in tinda casei, fan si pe el un colac si in jurul colacului
un numar de coci corespunzator numarului de animale din gospodarie. Cocii se dadeau la animale impreuna cu fanul ca sa se inmulteasca si sa fie "an bun".
- In seara de 23 spre 24 decembrie, pana dupa miezul noptii si in
unele locuri pana la ziua, cete de copii merg din
casa in casa cu colinda: Mos-Ajunul, Bunadimineata, Colindisul sau Buna-dimineata la MosAjun. In unele parti din Ardeal, copiii care merg cu
colindatul se numesc piterei sau pizerei. Dupa
credinta populara, ei sunt purtatori de noroc si fericire.
- Prin unele parti, baietii, dar mai cu seama cantaretii
bisericesti umbla cu icoana in ziua de Ajunul
Craciunului - o icoana pe care este zugravita nasterea
lui Iisus Hristos in mijlocul staulului.
- Oamenii, cand se dau la baut rachiu sau vin in sarbatorile Craciunului, nu zic ca beau, ci ca se cinstesc.
- In unele parti, cand este aproape de a se revarsa
zorile, colindatori cu lautari sau fara lautari pleaca pe
la casele gospodarilor instariti si le canta la fereastra
un cantec sau mai multe, aceste cantece numinduse "zori", spunandu-se ca atunci "canta zorile".
- Prin Transilvania, se intelege sub numele de "zorit" datina de a se
canta colinde de catre feciori si oameni insurati la "zoritul" in ziua
de Craciun.
- Incepand cu intaia zi de Craciun si in urmatoarele zile ale acestei
sarbatori, copiii umbla cu Steaua, cantand colinde de stea prin
care vestesc nasterea lui Iisus Hristos.
- "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezinta la
Craciun nasterea lui lisus Hristos, siretenia lui Irod, care a poruncit
uciderea pruncilor, de a afla Pruncul si adesea infruntarea necredintei, personificate printr-un copil sau printrun cioban.
- Capra, Turca, Brezaia fac parte dintre datinile de
Craciun si Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune in
"Descrierea Moldovei" ca "Turca este o joaca iscodita inca din vremurile batrane, din pricina
ciudei si scarbei ce o aveau moldovenii impotriva
turcilor". Cu turca, capra sau brezaia umbla tinerii
incepand de la Ignat si sfarsind cu zilele Craciunului si prin unele parti in ziua de Sf. Vasile pana
seara. Numele de Turca, Capra sau Brezaia il
poarta unul dintre tinerii mascati.
- Despre cei Trei Crai de la Rasarit sau Magii calatori
se spune ca au venit sa se inchine lui lisus, dupa
unii din Arabia Fericita, iar dupa altii din Persia. Traditia ne arata ca ei se numesc: Melchior, Gaspard
si Balthazar.
- Datina impodobirii bradului de Craciun pare a fi de
obarsie germana, asa cum este si cantecul "O, brad
frumos!". In Germania, aceasta sarbatoare este
cunoscuta sub numele de Cristbaum.
- Impodobirea Pomului de Craciun a patruns din Alsacia in Franta
la sfarsitul secolului al XIX-lea, precum si in Tarile de Jos, Spania,
Italia, Elvetia. Tot pe la sfarsitul secolului al XIX-lea, aceasta datina
se intalneste in casele nemtilor din orasele romanesti si apoi se
raspandeste pe cuprinsul tarii, odata cu cantecul bradului "O, Tannenbaum!" (O, brad faimos!)
- Despre Mos Ajun se spune ca a fost baciul aflat in slujba lui Mos
Craciun, stapanul staulului unde Maica Domnului l-a nascut pe
lisus Hristos.
- Colinda a dobandit o destinatie precisa ca forma
de magie benefica, ea marcand rodnicia campurilor, sporul animalelor, domestice, cresterea
copiilor, implinirea prin casatorie a tinerilor, pacea
si tihna batranilor, influentarea, in sens pozitiv, a
vietii oamenilor si a naturii.
- Vinul era in unele regiuni ale tarii si simbol al comuniunii, al unirii a doi tineri. In momentul solemn
al casatoriei li se toarna vin peste mainile lor impreunate, simbolizand puterea vietii, trainicia si fericirea noii familii.
- "Paharul de aur" este paharul ritual cu care se bea
la zile mari, cum este sarbatoarea Craciunului, din
care s-a baut candva in momente solemne, la botez
, la cununie, si care reprezenta un bun al familiei,
transmitandu-se din generatie in generatie. La origine are un inteles magic, proprietati curative, unele
dintre astfel de pahare poarta inscriptii cu caracter
misterios.
- A doua zi de Craciun se reia jocul duminical intrerupt vreme de
sase saptamani, si tot atunci fetele, pe alocuri si flacaii, isi fac intrarea in ceata fecioreasca.
- Crucea sau troita ridicate la hotarul satului au menirea sa consacre
caracterul sacru al locului, sa delimiteze si sa apere spatiul propriu
satului de fiinte demonice si totodata si comunitatile pe care le
adapostesc.

- Fiecare om are un copac frate. Sadirea unui copac in gradina, in
parc sau in orice alt loc aduce noroc. Confesandu-te copacului,
dobandesti o forta fizica sporita si tarie sufleteasa. Copacii, ca si
florile, au anumite semnificatii: afinul semnifica nevoia de libertate;
alunul - bunatate, sinceritate; bradul - teama de suferinta; castanul
- teama nevinovata; frasinul - amabilitate; gorunul - noroc surprinzator; liliacul - iubire; marul -invidie, nedreptate;
maslinul - pace si impacare; mesteacanul - fericire
in familie; nucul - insanatosire; paltinul - atentie la libertatea pe care o ai; piersicul - dificultati; plopul - prietenie, devotament; prunul - fagaduieli uitate; salcia
- respect; salcamul - pudoare; socul - pierderea unui
prieten; stejarul - iubire sincera; teiul - iubire conjugala; ulmul - prietenie trainica; visinul - lipsa de initiativa; vita de vie - petrecere; zmeurul - discordie.
- Semnificatiile populare ale unor flori: albastrelele - delicatete; brandusa - regret; bujorul - rusine ; busuiocul - saracie; crinul - iubire
ideala; garoafa - iubire patimasa; ghiocelul -nadejde; iasomia bucurie; laleaua - reusita deosebita; lacrimioara - noroc si prosperitate; liliacul - iubire care se naste; macul - liniste, sanatate;
margareta - candoare; narcisa - egoism, amor propriu; nufarul raceala in iubire; nu-ma-uita - bucurie efemera; odoleanul gelozie, cearta; sulfina - noutate; vioreaua - aventura primejdioasa; trandafirul - iubire si frumusete.
- Aduc noroc si se ofera ca dar: paharul de cristal, salul, vioara,
manusile, lampa (veioza), tabloul inramat, blana frumoasa,
medalia gravata, cartea, bijuteriile din aur sau argint, parfumurile
cu mirosuri dulci.
- Nu aduc noroc si nu se ofera cadou: cutite, calimara, valiza, creion,
cuie, pila de unghii, centura, fular, umbrela, oglinda, batista, ace
de cravata, ace de par, parfumuri cu mirosuri violente, perle
negre, farfurii, papuci.
- In noaptea Anului Nou, in Tara Chioarului, fetele ies in ograda si
numara noua stele si daca a noua stea este mai stralucitoare inseamna ca si ursitul ei va fi frumos, va fi voinic, apoi
o roaga pe stea sa-i aduca ursitul.
- La miezul noptii, de Anul Nou, fetele iau de pe
masa colacul ornamentat care se tine pe masa de
sarbatori, il tin pe varful capului, se aseaza pe taietor
si asteapta sa auda un sunet dintr-o directie oarecare si din ce parte vine sunetul, in acea parte isi va
gasi ursitul.
- In Tara Oasului, in vatra focului de la stana se introduc patru potcoave pe care, dupa ce se inrosesc,
se mulg oile peste ele, crezandu-se ca oile "stricate", care nu dau
lapte, se vindeca datorita functiei magice a fierului.
- In tinda casei se pune un vas de grau ca sa treaca colindatorii
peste el, apoi graul se da la pasari si la animale, "sa fie cu spor
ca si colindatorii".
- In Ajunul Craciunului, in unele parti se umbla de catre dascali tineri
bisericesti cu icoana pe care este zugravita nasterea lui Iisus Hristos. Intrand in casa, icoana este tinuta la piept de catre dascali
cantand troparul Nasterii Mantuitorului.
- In Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimba portile
unor sateni care s-au certat in cursul anului, determinandu-i astfel
sa vorbeasca si sa se impace.
- In ziua de Craciun nu se scoate gunoiul afara decat a doua zi,
deoarece daca-l arunci "iti arunci norocul!"
- In partile Muscelului se crede ca primele patru zile, incepand cu 24
decembrie, corespund in ordine celor patru anotimpuri: prima zi e
de primavara, a doua de vara, a treia de toamna si a patra de
iarna, si cum va fi vremea in aceste zile asa vor fi si anotimpurile.
- In seara de Craciun, in satele maramuresene, se ung cu usturoi
vitele pe la coarne si solduri, si usile de la grajduri
pentru a alunga spiritele rele sa nu ia laptele vacilor.
Cu usturoi se ung si oamenii pe frunte, pe spate, la
coate si la genunchi, precum si usile si ferestrele
casei pentru a indeparta demonii noptii.
- In dimineata de Craciun e bine sa ne spalam cu
apa curata, luata dintr-un izvor sau fantana in care
punem o moneda de argint, pentru ca tot anul sa fim
curati ca argintul si feriti de boli.
- In noaptea de Craciun nu-i ingaduit nimanui sa
doarma in grajduri, deoarece in acea noapte boii vorbesc unii cu
altii, in limba lor, despre Iisus Hristos, cel nascut in iesle si incalzit
de vite cu suflarea lor.
- In zonele Fagaras si Mures este obiceiul ca de Anul Nou sa se
puna pe masa 12 farfurii sub care se ascund diferite obiecte. Fete
si feciori sau perechi de fete si feciori intra pe rand in casa si intorc
fiecare dintre ei cite o farfurie si ce se afla sub farfurie le arata ca
asa le va fi ursitul(a) sau ca asa le va fi norocul daca se vor
casatori:
oglinda = mandrie; paharul de tuica = bautor;
painea = bogatie; carbunele = negru la suflet;
sarea = saracie; creionul = domn; bani = avutie.
Se face haz de aceste preziceri.
- Se crede ca in timp ce omul stranuta, ii intra sau ii iese prin nari un
duh rau sau o particica din suflet. De aceea, pentru a nu se intampla
ceva rau celui ce stranuta, se recurge la rostirea unei urari: "Doamne
ajuta!", "Sa-ti fie de bine!", "Sanatate!".
- Cand stranuti de mai multe ori la rand e semn ca vei face chef.
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a români sărbătorile de iarnă se desfăşoară între 24 decembrie şi 7 ianuarie şi au ca
Lcaracteristica
punctecentrale zilele Crăciunului, Anului Nou şi Bobotezei (cu ajunurile respective),
lor cea maiimportantă fiind repertoriul neasemuit de bogat în datine şi

credinţe, în realizări artistice literare,muzicale, coregrafice etc. Colindele, colindele de
copii, urările de belşug şi recoltă bogată cu Plugul, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca, Jocurile
cu măşti (Capra, Cerbul, Brezaia, Turca), Cântecele de stea suntcâteva din manifestările
folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din cele mai spectaculoasemanifestări
spirituale ale poporului nostru.
Colindul
Dintre obiceiurile româneşti, cel care a ajuns aproape să se identifice cu ajunul Crăciunului
şicu noaptea de Crăciun este colindul. În ajunul Crăciunului, cete de colindători sunt
alcătuite cuprecădere din copii, obiceiul numindu-se colindele copiilor. Se face deosebire
astfel de colindatulpropriu-zis, la care participă numai feciorii şi oamenii maturi. După
miezul nopţii de 23-24 decembrie,copiii pornesc în grupuri mici să colinde din casă în
casă. Dacă gazda binevoieşte să le deschidă, copiiivor avea parte de obişnuitele daruri:
colaci, covrigi, cozonac, nuci, mere şi chiar bani.
Alături de colindatul copiilor, în ajunul Crăciunului se mai întâlneşte în unele regiuni
obiceiulumblatului cu icoana. Preoţii sau cântareţii bisericii poartă din casă în casă o
icoană reprezentândnaşterea lui Iisus, pe care membrii casei vizitate o sărută cu evlavie.
Adevăratul colindat se desfăşoară în seara şi noaptea de Crăciun. Colindătorii-tinerii
şioameni în toată firea- se adună în cete bine rândiute. Fiecare grup îşi alege un
conducător, numitvătaf sau jude. Colindătorilor propriu-zişi li se alătură câţiva flăcăi cu
sarcina să poarte, în saci şitraiste, darurile primite. Pe vremuri, fiecare ceată putea să ia
la colindat numai o anumită parte asatului, având grijă să nu patrundă în zona ce se
cuvenea alteia. Odată intraţi în curte, colindătorii îşideapănă repertoriul înaintea membrilor
casei, adunaţi în prag. Cântecele sunt întotdeauna însoţitede dansuri. După ce cântecele
şi dansurile din faţa casei s-au terminat, gazda îşi invită colindătorii încasă. Aici, înainte
de aşezarea la masa pentru ospăţul comun, vătaful casei porunceşte să se cântealte
cateva colinde. Numărul colindelor depinde în mare masură de belşugul de daruri pe
care gazdaurmează să le ofere colindătorilor.
Superstitiile Craciunului la sat:
- in ajunul Crăciunului, gospodarii îşi stârng din sat tot ce au dat împrumut, ca să-i
găseascăSărbătorile cu toate în gospodărie.
- femeile pun în apa în care se spală o nucă, pentru a fi sănătoase ca nuca, şi un ban,ca
să fie bogate.
- gospodarii pun mâna pe toate uneltele din curte, ca să le folosească sănătoşi şi cu spor
în noul an.
- tot de Crăciun, se pune o potcoavă în galeata cu apa şi apoi apa este dată vitelor, ca să
fie tari cafierul.
- cât ţin zilele de Crăciun, furca de tors este ascunsă, fiindcă se crede că cel care o va
vedea ar putea fimuşcat de un şarpe lung şi gros ca furca.
- în aceasta zi pâinea se aşază sub masă pentru noroc, iar sub faţa de masă se pune
pleavă de grâu,pentru belşug.
- împotriva deochiului şi farmecelor, în cele patru colţuri ale mesei se pun usturoi şi
seminţe de mac.
Vicleimul
Jucat de la Crăciun până la Bobotează, Vicleimul este o formă de teatru popular
careînfăţişează naşterea lui Iisus. Inspirat din literatura bisericească creată pe marginea
textelor biblice,Vicleimul păstrează urme din colindatul cu măşti. Spectacolul este adesea
precedat de o ceartă întreanul vechi şi anul nou, iar sfârşitul său ia forma unei
urări.
Umblatul cu capra
Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul Nou. Măştile care
evocă la Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui
singur animal, al cărui nume variază de la oregiune la alta: cerb în
Hunedoara, capră sau ţurcă în Moldova şi Ardeal, boriţă în
Transilvania. În Muntenia şi Oltenia, capra este denumită
brezaia(datorită înfăţişării pestriţe a măştii) şi obiceiul
sepractică mai ales de Anul Nou. Masca este însoţită de
o ceată zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari ceacompaniază
dansul caprei. Capra saltă şi se smuceşte, se roteşte
şi se apleacă, clămpănind ritmic dinfălcile de lemn.
La oraş, spectacolul se remarcă mai ales prin originalitatea costumului şi a coregrafiei.
Pluguşorul
Urare tradiţională la români în preajma Anului
Nou, pluguşorul a păstrat scenariul uneiinvocări
magice legate de pământ. El este întotdeauna
însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunetede
clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost
înlocuit, cu timpul, de un plug în miniatură, maiuşor
de purtat, sau de buhaiul care imită migetul boilor.
Textul pluguşorului şi-a pierdut astăzicaracterul magic.
Recitată într-un ritm vioi, urarea devine tot mai veselă,
mai optimistă pe măsură cese apropie de sfârşit.
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COLINDE

STEAUA SUS RĂSARE

Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua strălucește
Și lumii vestește
Că astăzi curata.
Preanevinovata
Fecioara Maria
Naște pe Mesia.
Magii cum zăriră
Steaua și porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vază
Cu daruri gătite
Lui Hristos menite
Luând fiecare
Bucurie mare
Care bucurie
Și aici să fie
De la tinerețe
Pân` la bătrânețe.

Când Anul Nou sosește

Iată că anul nou vine
Peste dealuri şi câmpii,
Şi aduce daruri multe
La mulţime de copii!
Totul este ca-n poveste,
Afară ninge frumos,
Şi o stea ne dă de veste
Că ni s-a născut Hristos.
O, ce tare bine-mi pare
Când sărbătorile sosesc,
Căci odată cu dânsele
De copilăria mea,
Cu drag îmi amintesc.

LA MULȚI ANI!

La mulți ani cu sănătate
Să vă dea Domnul tot ce doriți
Zile senine cu bucurie
La mulți ani fericiți!

La mulți ani,
La mulți ani fericiți
La mulți ani să trăiți
Mulți ani, mulți ani,
La mulți ani fericiți
Să trăiți!

Plugușor tradițional

Aho, aho, aho, aho!
Mâine anul se-nnoiește
Plugușorul se pornește
Și începe a brăzda,
Pe la case a ura.
Iarna-i grea, omătu-i mare,
Semne bune anul are,
Semne bune de belșug,
Pentru brazda de sub plug.
Doamne, binecuvântează
Casa care o urează
Plugușor cu patru boi,
Plugușor mânat de noi.
Sus pe cer ce strălucește
O stea mare ce vestește
Că se curmă de acum
Al nevoilor greu drum;
Asta-i steaua românească
A unirii
Și-a-nfrățirii,
Stea de viață, stea de spor,
Stea de bine-n viitor.
Fă-o, Doamne, să lucească
Steaua noastra românească
Și să stea tot între noi,
Să nu mai avem nevoi.
Anul Nou ne-aduce nouă
Timp mai bun și viață nouă;
Anul Nou o să ne fie
Început de veselie.
Mari pe mici n-or prigoni,
Mici pe mari nu vor râvni,
În frație și dreptate
Au să fie legi lucrate.
Noi cu ei mâna vom da
Și-ntr-o horă vom juca.
Dumnezeu care ne-ascultă
Ne întinde hrană multă,
Și pământul ce-om avea
Grâu de aur ne va da.
Mânati, măi!
Hăi,hăï!

Sorcova

Sorcova,

Vesela
Să trăiţi,
Să-mbătrâniţi:
Ca un măr,
Ca un păr,
Ca un fir de trandafir.
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata;
Tare ca fierul,
Iute ca oţelul.
La anul si la multi anï!
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Cum să găteşti sănătos şi delicios de Sărbători!

Sarmale raw

Timp de preparare: 20 minutes
Hidratare: 8 ore

Ingrediente:
hrisca - 1 castron
nuca - 1/2 castron
morcov - 1/4 castron
ceapa - 1 bucata
patrunjel verde - 1/2 legatura
varza murata - 10 frunze
rosii - 6 rosii
nucsoara macinata - 1 lingurita
cimbru uscat macinat - 1/2 lingurita
ulei extravirgin de masline - 2 linguri
piper macinat - dupa gust
sare de Himalaya - dupa gust

Instructiuni:
* Umplutura. Hrisca si nuca se hidrateaza
8 ore. Ceapa, patrunjelul, morcovul
si nuca maruntite, impreuna cu condimentele, se amesteca in robotul cu
lama in S
* Se pune compozitia in foaia de varza
si se ruleza in forma de sarmala.
* Sos de rosii. Se amesteca in robot
rosiile, nervurile de la varza pe care
le tocam marunt si uleiul facand un
sos mai gros.
* Se pun sarmalele intr-un castron si
se toarna sosul din rosii. Se pastreaza
la frigider, 1-2 zile.

Aceste sarmale au un gust foarte asemanator cu cele gatite. Sunt absolut
delicioase. Am reusit si cu astea sa ne
uimim musafirii. Deja se prefigureaza
noi adepti.

Salată de ciuperci cu
maioneză de caju

Timp de preparare: 15 minutes
Hidratare: 4 ore

Ingrediente:
ciuperci champignon - 1000 g
nuca de caju (raw cashews) - 50 g
mustar raw - 1 lingurita
patrunjel verde - 2 lingurite
apa de izvor - cat este necesar
ulei extravirgin de masline- 1 lingura
Marinata

de Doina Oprea

apa de izvor - 2 litri
sare de Himalaya - 1 lingura
lamaie - zeama de la 4 bucati
piper - 1 lingurita
oregano - 1 lingurita

Instructiuni:
Marinata. Punem intr-un bol incapator
apa de izvor, zeama de lamaie, sarea
si condimentele.
Taiem ciupercile in felii subtiri si le
punem la marinat pentru 24 de ore.
Punem la hidratat nuca de caju pentru
4 ore.
Dupa 24 de ore stoarcem ciupercile
de marinata, presandu-le bine, intre
palme. Daca dorim putem sa le taiem
in bucati mai mici.
Maioneza de caju. Amestecam in blender
nuca de caju, mustarul raw, putina apa,
uleiul si condimentele si facem
maioneza. Ea trebuie sa fie mai lichida,
de consistenta unui aluat de caltite.
Turnam maioneza peste ciuperci,
adaugam patrunjelul tocat si apoi amestecam bine. Putem sa mai adaugam
piper macinat.
Ornam dupa inspiratia de moment. In
acest caz creatorul a fost Adrian. Cand
sunt foarte grabita si asaltata de treburi,
el este creatorul meu favorit, mereu
are rabdare la detalii.

Pâine Mediteraneană

Timp de preparare: 1oră 30min
Hidratare: 8 ore
Deshidratare: 24 ore

Ingrediente:
pulpa de nuca (rezultata de la lapte de
nuca) - 1 cana
pulpa de migdale / raw almonds (rezultata de la lapte de almonds) - 1 cana
seminte de in - 1/4 cana
faina din seminte de in - 1/2 cana
faina de raw macadamia - 1/4 cana
faina de migdale (raw almonds) - 1/4
faina din grau germinat deshidratat 1/2 cana
faina hrisca - 1 cana
pulpa de morcov (rezultata de la suc) 3 cani
pulpa de dovlecel zucchini (rezultata
de la suc) - 3 cani
rosii uscate - 1/2 cana
ardei capia - 1/4 cana
ulei extravirgin de masline - 6 linguri
piper macinat - dupa gust
usturoi uscat, pulbere - 1 lingura
sare de Himalaya - dupa gust
oregano uscat - 3 linguri
busuioc uscat - 1 lingura

Instructiuni:
Semintele de in se hidrateaza 30 de
minute. Se amesteca toate ingredientele
de mai sus si se face un aluat cat mai
uscat, dar elastic, din ele. (Mai putem
adauga faina de hrisca daca este necesar). Se intinde o foaie de 5 mm grosime.
Cu o forma de inox, taiem bucati mai
mici si le punem in tavitele deshidratorului. Le lasam sa stea in deshidrator,
aproximativ 10-15 ore, la 40 de garde
C. Se pun in pungi si se pastreaza in
frigider cateva saptamani.

Cozonac raw vegan

Desi nu se lasa la dospit si nici nu seamana cu cozonacul traditional, aceasta
rulada facuta in casa numai din ingrediente sanatoase are acelasi gust ca al
cozonacului din vremea copilariei. Umplutura cu nuci, stafide si cacao din belsug face ca aceasta rulada sa fie pe
cat de gustoasa, pe atat de sanatoasa.

Ingrediente:
fulgi de ovăz (raw) măcinaţi
nucă raw
unt de cocos
curmale hidratate
Coca:
300 grame fulgi de ovaz macinati
2 linguri unt de cocos
200 grame curmale hidratate (cu cel
putin 2 ore in avans) si facute pasta
Crema:
100 grame curmale
200 grame nuci romanesti hidratate
2 linguri unt de cocos
50 grame cacao cruda / carob
70 grame miere
stafide si nuci intregi (optional)
Preparare:
Foaia de rulada
Se face un gem folosind curmalele si
apa de la acestea. Peste faina de ovaz
se adauga untul de cocos si treptat
gemul de curmale si se amesteca in
blender la viteza nu prea mare pana
se obtine consistenta de coca de cozonac. Apoi compozitia se intinde pe o
folie alimentara si se intinde uniform,
presandu-se cu un facalet.
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Crema
Toate ingredientele exceptand stafidele
si nucile intregi se amesteca in blender
la o viteza relativ mare pana se formeaza
o pasta. Se aseaza pe foaia de rulada
si se intinde uniform. Se presara stafidele
si nucile intregi / nefaramitate.
Se ruleaza cu grija dinspre exterior
spre interior si se pune la frigider cel
putin 2 ore.

Tort din ciocolată albă
şi cremă de portocale

Timp de preparare: 60 minutes
Hidratare: 8 ore
Deshidratare: 1 ora
Ingrediente:
Blat de ciocolata alba
migdale decojite - 500 g
unt de cacao - 200 g
sirop de agave - 6 linguri
sare de Himalaya - 1 varf de cutit
coaja rasa de portocala - 2 linguri
Strat din felii de portocala
portocale - 3 bucati
Crema de portocale
caju (raw cashews) - 500 g
portocale - suc de la 5 bucati
sirop de agave - 6 linguri
pastai vanilie - 4 pastai (interioarul)
unt de cacao - 100 g
sare de Himalaya - 1 varf de cutit

Instructiuni:
1. Blat de ciocolata. Hidratam timp de
8 ore, in apa de izvor, migdale decojite.
Le spalam si le macinam foarte fin.
Topim untul de cacao, in deshidrator
(sau in bain-marie), la 40 grade
Celsius. Adaugam restul ingredientelor
si le mixam in robotul cu lama in S
pana la completa omogenizare. Turnam intr-un inel culinar si dam la rece
pana pregatim stratul din portocale.
2. Strat din felii de portocala. Decojim
portocalele si le taiem in felii subtiri.
Taiem fiecare felie in 4 si asamblam
bucatile de portocala pe blat, urmarind
sa il acoperim cat mai complet.
3. Crema de portocale. Hidratam timp
de 4 ore, in apa de izvor, nuca de
caju. Spalam si o macinam foarte fin.
Topim untul de cacao, in deshidrator
(sau in bain-marie), la 40 grade C.
Mixam nuca de caju impreuna cu
sucul de portocale, siropul de agave,
vanilia si sarea in robotul cu lama in
S, pana obtinem o crema foarte fina,
de consistenta friscai. Adaugam untul
de cacao si amestecam bine. Turnam
crema peste stratul de portocale si
lasam la congelator minim 1 ora.
Ornam dupa bunul plac.
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Alchimia albinelor

Lector al Asociaţiei Naţionale
pentru Terapii Complementare
din România şi profesor de istorie la Târgu Jiu, Vasile Andriţoiu
a descoperit proprietăţile miraculoase ale mierii căutând leacuri
pentru a se trata pe sine şi pe
cei apropiaţi lui. Este unul dintre
cei mai vestiţi apiterapeuţi din
România, cu participări constante la conferinţele internaţionale de apiterapie şi cu rezultate spectaculoase în vindecarea
unor boli cărora medicina
alopată le oferă de obicei speranţe minime.
Domnule Andriţoiu, de ce este mierea, acest elixir auriu, un
aliment atât de lăudat?
Mai întâi puţină istorie…Albina a apărut pe pământ înaintea
omului. Arăta ca o larvă şi se hrănea cu ferigi. Apoi treptat,
când flora s-a dezvoltat, i-au crescut aripi şi a început să
zboare pe flori, să adune nectar. Dar ea a funcţionat dintotdeauna ca un adevărat laborator zburător, care adună
acest nectar şi polenul pentru a-şi hrăni urmaşii. Noi oamenii,
o jefuim. S-au găsit desene pe pereţii peşterilor din Spania,
datând din epoca de piatră, ce ilustrează modul în care oamenii preistorici culegeau fagurii de miere folosindu-se de
fum. Albina a memorat în codul ei genetic că fumul reprezintă pericol. Când simt fum, albinele îşi umplu guşile cu
miere de rezervă şi pleacă. Când guşile sunt pline, nu-şi
mai pot îndoi abdomenul să înţepe. De aceea, unii apicultori,
mai puţin experimentaţi, afumă când umblă în stup.
În Egipt şi în India antică mierea era considerată un dar al
zeilor. Se pare că mana care a fost dată poporului în drum
spre Ţara Canaanului era de fapt miere. Sf Ioan Botezătorul
s-a hrănit în deşert cu miere. Soldaţii din India antică
primeau înainte de luptă o punguţă de piele plină cu miere
care se lega la brâu. S-au găsit papirusuri care îndeamnă
la consumul de miere pentru că «este bună». Elevii din
Egiptul antic, ce primeau în raţia lor miere, erau mai sănătoşi
şi puteau învăţa mai bine decât ceilalţi. Nu era doar un
aliment hrănitor şi energizant, ci şi un antiseptic şi un conservant de excepţie. Alexandru Macedon a fost îmbălsămat
într-un sicriu cu miere şi propolis. În Evul Mediu, aproape
toate mănăstirile aveau stupine, iar ţăranii ce aveau casă
pe pământul mănăstiresc erau obligaţi să plătească o danie
în miere şi mai ales ceară, pentru fabricarea lumânărilor.
Documentele amintesc existenţa unei ceri verzui în Moldova
, care nu scotea fum la ardere, din care se făceau lumănări
ce ardeau în palatele dogilor din Veneţia.
Dar să revin la întrebarea dumneavoastră. De ce toată
această faimă ? Ei bine, pentru că mierea conţine toate vitaminele, mineralele, enzimele cunoscute vreodată în lumea
medicală. Are toţi aminoacizii esenţiali cunoscuţi, ceea ce o
face o hrană proteică de excepţie, are glucide şi chiar
hormoni. Sunt foarte multe asemănări între organismul
uman şi produsele stupului. Dacă Dumnezeu ar vrea, ar
putea crea un om din substanţele care se găsesc în stup,
pentru că toate se regăsesc şi în corpul uman. Inclusiv hormonii, care sunt de o asemănare uluitoare cu cei umani şi
care nu au nici o contraindicaţie sau efect negativ, faţă de
cei de sinteză. Doar că, evident, consumarea produselor
cu potenţial hormonal trebuie făcută numai sub îndrumarea
unui specialist. În plus, mierea este perfect igienică,
antiseptică şi un antibiotic de excepţie. Orice microb, inclusiv
agentul patogen al ciumei bubonice, care în Evul Mediu a
distrus oraşe intregi, dacă stă în miere, este ucis. În miere,
bineînţeles într-una de calitate, nu rezistă nici un microb.
Ştim că petreceţi nenumărate ceasuri în stupină, pentru a
studia viaţa albinelor.
Povestiţi-ne şi nouă câte ceva din ceea ce aţi observat mai
interesant la ele.
După ce a ieşit din celula ei, albina rămâne în stup ca
albină tânără, ca mamoş, adică doică pentru larve, pe care
le hrăneşte cu lăptişor de matcă secretat de nişte glande
din cap. În primele trei zile hrăneşte toate larvele, apoi
lăptişor de matcă, care este hiperestrogenic şi dezvoltă
caracterele feminine, primeşte numai regina , iar albinele şi
trântorii primesc altfel de hrană care duce la androgenizare,
adică la dezvoltarea caracterelor masculine.
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Este o «castrare» determinată de hrana pe care o primesc,
pentru ca fiecare albină să fie pregătită pentru rolul pe care
îl are în cadrul coloniei. Albinele obişnuite trebuie să producă
miere. La început, pleacă în căutarea nectarului albinele
cercetaşe. Zboară în arii concentrice, largi de până la 6 km,
apoi se întorc şi execută un dans deasupra urdinişului, un
dans ce explică în ce direcţie se află sursa, cât de bogată e,
cam care este distanţa şi alte repere. Apoi pleacă celelalte
albine, adună cu limba nectarul de pe flori şi când umplu
guşile cu nectar se întorc spre casă. Încă de pe drum albina
începe prelucrarea acestui nectar, secretă enzime care
dau valoare mierii şi care o deosebesc de zahăr. În stup,
depune în ramă acest nectar care este foarte lichid. În cursul nopţii albinele lucrătoare se aşază într-o anumită ordine
şi încep să bată din aripi în timp ce altele iau nectarul dintro celulă şi-l mută în alta şi iar şi iar, până ce acest aer
încărcat cu vaporii din nectar iese prin urdiniş. Se numeşte
vânturare. Mierea vânturată natural de albine este densă,
ajunge la o consistenţă de maximum 18% apă şi conţine
foarte multe enzime, căci la fiecare mutare în altă celulă i
se mai adaugă enzime, mai ales inhibină, care este un antioxidant redutabil. O miere este mai vânturată este mai
bogată în enzime. La final, albinuţele tinere depun pe fiecare celulă o peliculă de ceară, o căpăcesc. Când fagurele
este căpăcit 2/3 din suprafaţă, mierea e bună de recoltat.
Pentru un kilogram de miere albina trebuie să aducă în stup
4 litri de nectar, din care jumătate este apă, ce va fi vânturată.
Cum ne putem da seama că mierea pe care o cumpărăm
este de calitate? Cel mai sigur indiciu este greutatea. O
sticlă de un litru ar trebui să aibă 1,450 kg miere. Cam asta
e densitatea mierii faţă de apă. Apoi este gustul, dar gustul
mai poate înşela. Există mieri drese cu zahăr fiert cu plante,
din care lipseşte polenul. Urmele de polen din miere sunt
un indicator categoric al plantelor din care provine mierea,
dar numai specialiştii cu aparatele lor pot depista dacă
mierea e falsificată. Apoi, important de ştiut, mierea
cristalizează. Dacă sunt cristale mari, ca sarea grunjoasă,
mierea e bună, dar a avut cam prea multă apă, deci albinele
n-au mutat-o de suficiente ori din celulă în celulă, prin
urmare, nu i-au adăugat suficiente enzime. Mierile bine
vânturate sunt mai onctuoase, au cristale mai mici, mai
finuţe. Nu ar trebui cumpărată mierea care stă pe tarabe în
plin soare. Aceea are cu 40%mai puţine calităţi. Mierea
este creată de albine la întuneric, ea nu trebuie expusă
luminii solare, ci doar la lumina încăperii şi la o temperatură
constantă, ce nu depăşeşte sub nici o formă 40 de grade.
Stupari ştiu că oamenii se feresc de mierea zaharisită,
fiindcă suspectează că e făcută cu zahăr. Nimic mai fals.
Totusi, ca să-şi vândă mai bine marfa, ei o fierb la 90 de
grade, ca să nu mai cristalizeze. Ca gust, devine un pic mai
bună, dar pierde enorm în calitate. La acea temperatură
toate enzimele sunt distruse, mierea rămâne doar un zahăr
lichid. De aceea, mierea nu se pune nici în ceaiul fierbinte.
Toate mierile bune zaharisesc după câteva luni, deci dacă
vreţi să fiţi sigur că luaţi o miere naturală, cumpăraţi una
zaharisită. O altă metodă de a testa mierea este întoarcerea
borcanului cu fundul în sus. Înăuntru trebuie să se creeze o
bulă de aer în formă de pară. Dacă bula urcă repede spre
fundul borcanului, înseamnă că este o miere cu multă apă
în ea, deci nevânturată suficient. Bula trebuie să urce lent,
ceea ce arată că mierea este coaptă, maturată, bună de
consum şi vânturată natural, de către albine, deci culeasă
când fagurii au fost căpăciţi pe trei sferturi. Stuparii, pentru
a grăbi producţia, recoltează mierea înainte să fie căpăciţi
şi o scot la soare în butoaie să mai evapore din apă, pentru
a elibera fagurii mai repede, pentru o nouă miere.. Mierea
obţinută astfel este mai lichidă şi foarte săracă în enzime.
Ce alte produse ale stupului folosiţi în cadrul tratamentelor
pe care le recomandaţi ?

O colonie produce, desigur, mult mai multe lucruri decât
miere. Lăptişorul de matcă este un fel de vitamină naturală,
cel mai energizant aliment care a fost creat vreoată de
lumea vie. Se administrează cu prudenţă, în functie de
afecţiune şi niciodată la voia întâmplării. Polenul, elementul
mascul al florii, este un rezervor de acizi ribo şi dezoxiribonucleici. Are o valoare colosală în alimentaţia şi medicaţia
umană. Este un aliment impresionant de complet, conţine
toţi aminoacizii esenţiali şi neesenţiali, care îl transformă
într-o hrană proteică absolut completă. Polenul este adus
pe picioruşe, descărcat de alte albine, aşezat în faguri,
îmbunătăţit cu enzime, frământat cu puţină miere şi apoi
bătut şi lipit în celulă cu capul, cu mişcările berbecului.
Masa proteică ce se creează se numeşte păstură. Viitorii
trântori primesc ca hrană şi păstură. Are o valoare biologică
mai mare decât polenul simplu, pentru că este suplimentată
cu enzime. Un grăunte de polen are 2 învelisuri, exină şi
intină, şi nucleul care este cel mai valoros. Unii oameni
mănâncă polen degeaba pentru că, datorită unor deficienţe,
sucurile gastrice nu pătrund intina şi nu pot dizolva nucleul,
ca atare substanţele nu se asimilează. Păstura este un
polen care, în condiţiile de umiditate şi căldură din stup,
suferă un proces controlat de fermentare care face ca
nucleul să iasă din intină, devenind sută la sută asimilabil.
Căpăceala de pe faguri are şi ea o importanţă medicală
mare, căci conţine un antibiotic extrem de important în
bolile aparatului respirator, care este însă distrus imediat de
soare. Căpăceala trebuie extrasă într-o încăpere unde nu
intră soarele şi depozitată în vase cu pereti opaci.
Propolisul este o răşină pe care albinele o recoltează de pe
mugurii unor arbori. O depozitează pe picioarele din spate,
o aduc în stup, unde este descărcată de către alte albine.
Uneori procesul durează şi două zile. Rolul major al propolisului este de a fi principalul medicament cu care se menţine sănătatea coloniei.. Cu el se lipesc ramele şi se astupă
crăpăturile stupului. Substanţele volatile care se evaporă
din propolis menţin sănătatea coloniei. Apilarnilul, este un
triturat larvar din larvele de trântori, recoltate în a 9a zi de
stadiu larvar. Este un concentrat de hormoni steroidieni,
substanţa care stă la baza tratamentului făcut de cabinetul
nostru în bolile autoimune. Mai există ceara, folosită în
cosmetică, are aplicaţii medicale şi multe aplicaţii industriale.
Dar şi veninul, arma de apărare a albinei, din care s-au
obţinut extracte standardizate, cu efecte pozitive în tratarea
artritelor, poliglobuliilor, a reumatismelor şi bolilor autoimune.
Câtă miere avem voie să mâncăm?
Ar trebui consumate zilnic1-3 grame pe kilogram corp,
ceea ce înseamnă cam 120 de grame la o persoană de 60
de kg. O linguriţă de miere aşa cum o scoatem din borcan
are cam 12 grame. În timpul copilăriei este însă indicată o
doză mai mare. Copiii au un consum mai ridicat de energie,
ard mai multe calorii. Din păcate, deseori medicii spun că
consumul de miere de către copii produce botulism. În
România sunt mii şi mii de stupari, n-am văzut niciodată
copilul unui stupar bolnav de botulism. Neînţelegerea provine
din faptul că produsele apicole au fost asimilate produselor
animale, iar produsele de origine animală pot provoca
botulism copiilor.
Ce tipuri de boli pot fi vindecate cu produse apicole?
Absolut toate. Produsele apicole intervin inclusiv în cancere.
Markeri tumorali sunt negativaţi prin apiterapie. Mierea şi
derivatele au capacităţi antitumorale, antivirale, combat
anemiile şi, în anumite dozări, ajută imens în leucemii.
Hepatitele virale sau autoimune, cele toxice, cirozele pot fi
vindecate apiterapeutic.
Avem cazuri unice în lume în care hepatita virală C a fost
negativată. Este un caz pe care, de altfel, l-am prezentat
într-o conferinţă internaţională de apiterapie. Efecte foarte
importante au şi în tratarea bolilor autoimune. Avem singurele
cazuri de vindecare din lume. Apiterapia, prin corticosteroizii
pe care îi conţine, înlocuieşte perfect corticoterapia de
sinteză, însă fără dezavantajele şi efectele secundare ale
acesteia. Produsele apicole ajută la fixarea calciului, care
nu are nevoie doar de vitamina D2, ci de încă 22 de
elemente, minerale, vitamine, enzime şi hormoni pentru a
deveni bioactiv. Multe fete tinere care au ovare polichistice
sunt de fapt hipocalcemice. Multe mămici hipocalcemice
dau naştere unor copii ce fac bronşite astmatiforme de
mici. Bolile autoimune nu se vindecă până ce calciul nu
ajunge la valori normale or corticoterapiile de sinteză spală
calciul. Apiterapia vindecă infertilitatea, fibroamele, chisturile
ovariene, dar şi endometrioza (noi avem singurele cazuri
din Europa vindecate fără operaţie).
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Unde puteţi fi găsit de cei care vor să încerce produsele
dvs?
Mă găsesc în comuna Bălăneşti nr 336 din Jud Gorj,
aproape de Târgu Jiu. Centrul medical se numeşte Apiregia
Imunostim, cuprinde mai multe laboratoare, în care creăm
produsele. 48 sunt deja autorizate ca suplimente alimentare.
În curând vom avea şi laborator propriu de analize medicale,
căci nu oferim nici un tratament până nu vedem diagnosticul
clar. Iar stupina noastră se află pe un deal cu un nume predestinat, Dealul Prisăcii. Este un deal cu o floră spontană
completă. De primăvara, de când înfloreşte alunul, salcia,
cornul, până toamna tarziu, cu tot felul de floricele. Mai mult
decât atât, în apropierea stupinei creşte o orhidee foarte
rară, care seamănă perfect cu o tijă pe care s-a aşezat o
albină. Oamenii din zonă îi spun albinuţă.”

O COMBINATIE CURATIVA
• S-a descoperit ca o combinatie de miere cu scortisoara
poate vindeca majoritatea bolilor.
• Mierea este produsa in majoritatea tarilor lumii.
• Medicina alternativa Ayurvedica, precum si cea Yunani
au utilizat mierea ca remediu vital timp de mai multe secole.
• Oamenii de stiinta de astazi accepta si ei mierea ca pe
un remediu Ram Ban (foarte eficient) in tratarea multor
tipuri de afectiuni.
• Mierea poate fi utilizata in multe tipuri de afectiuni fara a
avea efecte secundare.
• Stiinta contemporana ne spune ca desi mierea este
dulce, daca se administreaza in doze corespunzatoare,
ca medicament, nu va dauna pacientilor cu diabet.
• O revista faimoasa, Weekly World News, care apare in
Canada, a publicat in editia din 17 ianuarie 1995 o lista
de afectiuni care pot fi vindecate cu ajutorul combinatiei
de miere cu scortisoara, in urma studiilor efectuate de
savantii occidentali.

ARTRITA
• Amestecati o parte de miere in doua parti apa calduta si
apoi adaugati o lingurita de scortisoara pudra. Faceti o
pasta si masati-o usor in partea de corp care va doare.
• Durerea cedeaza in interval de 15 minute, in cele mai
multe cazuri.
• Pacientii cu artrita isi pot administra zilnic cate o cana de
apa fierbinte cu doua linguri de miere si o lingurita de
scortisoara pudra..
• Daca remediul se administreaza cu regularitate, chiar si
artrita cronica poate fi vindecata.
• Intr-un studiu recent efectuat de Universitatea din Copenhaga, s-a constatat ca atunci cand doctorii le-au administrat
pacientilor o combinatie de o lingura de miere cu o
jumatate de lingurita de scortisoara pudra inainte de
micul dejun, timp de o saptamana, din 200 de pacienti
tratati, 73 de pacienti au scapat complet de dureri in
interval de o luna. Majoritatea acestor pacienti nu puteau
merge sau aveau o libertate de miscare restransa, dar
dupa terapie, au inceput sa mearga cu mai putine dureri.

COLESTEROL
• Doua linguri de miere si trei lingurite de scortisoara
pudra, amestecate cu 450 ml.. de ceai, daca sunt administrate unui pacient care are colesterolul mare, vor reduce
nivelul colesterolului din sange cu 10% in interval de 2
ore.
• Ca si in cazul pacientilor cu artrita, daca remediul se administreaza de 3 ori pe zi, reduce nivelul colesterolului.
• Conform unei informatii publicate intr-o revista medicala,
mierea in stare pura consumata zilnic impreuna cu
mancarea inlatura problemele de colesterol.
RACELI
• Cei care sufera de raceli normale sau severe ar trebui sa
ia o lingura de miere calduta cu 1/4 lingurita de scortisoara
pudra timp de 3 zile.
• Acest remediu vindeca majoritatea cazurilor de tuse
cronica, raceala si curata sinusurile.
INFERTILITATE
• Medicinele alternative Yunani si Ayurvedica au utilizat
mierea timp de mai multe secole pentru a fortifica sperma
barbatilor.
• Daca barbatii impotenti vor lua cu regularitate doua
linguri de miere inainte de culcare, problema lor se va rezolva.
• In China, Japonia si Orientul Indepartat, femeile sterile,
dar si cele care doresc fortificarea uterului, au luat
scortisoara pudra, timp de secole.
• Femeile sterile pot sa ia un varf de cutit de scortisoara
pudra cu o jumatate de lingurita de miere si sa isi frece
gingiile cu aceasta combinatie, in mod frecvent pe toata
durata zilei, astfel incat combinatia sa se amestece usor
cu saliva si sa patrunda in corp.
• Un cuplu din Maryland (SUA) nu a putut avea copii timp
de 14 ani, pierzandu-si speranta ca vor fi capabili sa
procreeze vreodata. Cand au aflat despre acest remediu,
atat femeia cat si barbatul au inceput sa consume miere
si scortisoara in modul aratat mai sus. Femeia a ramas insarcinata dupa cateva luni si a nascut gemeni la termen.
DERANJAMENTE STOMACALE
• Mierea cu scortisoara pudra vindeca durerile de stomac
si indeparteaza ulcerele stomacale de la radacina.
• BALONARE : In conformitate cu studiile efectuate in
India si Japonia, s-a descoperit ca mierea, in combinatie
cu scortisoara pudra, ajuta si indeparteaza balonarea si
durerile de stomac.
BOLI CARDIOVASCULARE
• Faceti o pasta din miere si scortisoara pudra. Ungeti pe
paine sau umpleti clatitele cu aceasta pasta in loc de dulceata sau gem si mancati cu regularitate la micul dejun.
• Reduce colesterolul din artere si salveaza pacientul de
riscul unui atac de cord.
• Pentru cei care au suferit deja un atac de cord, urmati
acest remediu zilnic, pentru a preveni aparitia unui alt atac.
• Consumul cu regularitate al produsului de mai sus reduce
dispneea si intareste ritmul cardiac.
• In America si Canada , mai multe spitale si-au tratat
pacientii cu succes, cand au descoperit ca arterele si
venele isi pierd flexibilitatea si tind sa se astupe. Mierea
si scortisoara imbunatatesc circulatia sanguina.
SISTEMUL IMUNITAR
• Utilizarea zilnica a scortisoarei pudra intareste sistemul
imunitar si protejeaza organismul impotriva bacteriilor si
atacurilor virale.
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• Oamenii de stiinta au descoperit ca mierea contine
diferite vitamine si fier in cantitati mari.

• Consumul regulat de miere intareste corpusculii celulari

ai leucocitelor care combat bacteriile si afectiunile virale.

INDIGESTIE

• Scortisoara pudra presarata peste 2 linguri de miere ad-

ministrate inainte de masa, inlatura aciditatea si ajuta la
digestia celor mai grele mancaruri.

GRIPA
• Un om de stiinta din Spania a demonstrat ca mierea
contine un ingredient natural care omoara germenii de
gripa, salvand pacientul de la imbolnavire.
LONGEVITATE

• Ceaiul cu miere si scortisoara, consumat cu regularitate,
incetineste efectele imbatranirii.
• Pentru ceai, puneti la fiert 4 linguri de miere, 1 lingura de
scortisoara pudra si 3 cani de apa.
• Beti 1/4 de cana, de 3 pana la 4 ori pe zi. Va pastreaza
pielea sanatoasa si fina si incetineste efectele imbatranirii.
• De asemenea, creste speranta de viata, va veti simti mult
mai tanar(a) !
ACNEE

• Formati o pasta din trei linguri de miere si o lingurita de

scortisoara pudra. Aplicati aceasta pasta peste cosuri
seara inainte de culcare si spalati-o cu apa calduta, in
dimineata urmatoare. Daca tratamentul se aplica timp de
doua saptamani, va inlatura cosurile de la radacina.

INFECTII ALE PIELII
• Eczemele, herpesul si toate tipurile de infectii ale pielii se
vindeca prin aplicarea unei combinatii de miere si
scortisoara pudra pe partile afectate.

CURE DE SLABIRE
• In fiecare dimineata pe stomacul gol, cu o jumatate de
ora inainte de micul dejun si seara inainte de culcare,
beti miere si scortisoara pudra fierte intr-o cana de apa.
• Daca se administreaza in mod regulat, acest remediu
duce la reducerea greutatii chiar si a celor mai obeze
persoane.
• De asemenea, administrarea cu regularitate a acestui
remediu previne depunerea de grasimi in organism, chiar
daca persoana respectiva consuma o dieta hipercalorica.
CANCER

• Studii recente efectuate in Japonia si Australia au aratat

ca s-au tratat cu succes cazuri de cancer stomacal si
osos.
• Pacientii diagnosticati cu aceste tipuri de cancer ar trebui
sa ia zilnic o lingura de miere cu o lingurita de scortisoara
pudra timp de o luna, de 3 ori pe zi si sa continue tratamentul prescris de oncolog. Nu strica!

INFECTII URINARE
• Luati doua linguri de scortisoara pudra si o lingurita de
miere intr-un pahar de apa calduta si beti. Distruge toti
germenii din vezica urinara.

OBOSEALA
• Studii recente au aratat ca continutul de zahar din
miere este mai degraba folositor si nicidecum daunator
vitalitatii organismului.
• Persoanele de varsta a treia care consuma miere si
scortisoara, in parti egale, au mai multa vitalitate si
flexibilitate.
• Dr. Milton, care a efectuat studii aprofundate in acest
subiect, spune ca o jumatate de lingura de miere
intr-un pahar cu apa, presarat cu pudra de scortisoara
consumata zilnic, dimineata dupa ce ne spalam pe
dinti, si din nou dupa amiaza in jurul orei 3.00 atunci
cand vioiciunea organismului este in scadere, duce
la imbunatatirea vitalitatii organismului, in interval de
o saptamana.

cinci lingurite de miere si aplicati pe dintele care doare.
Remediul se poate aplica de 3 ori pe zi (zilnic) pana cand
dintele nu mai doare.

www.scribd.com

CADEREA PARULUI

• Cei care au probleme de caderea parului sau calvitie pot

aplica pe par o pasta alcatuita din ulei de masline fierbinte,
o lingura de miere, o lingurita de scortisoara pudra,
inainte de baie, lasand-o sa actioneze aproximativ 15
minute, dupa care se spala parul.
• S-a demonstrat ca remediul este eficient si daca se
pastreaza timp de 5 minute..

DURERI DE DINTI

• Faceti o pasta dintr-o lingurita de scortisoara pudra si

PIERDEREA AUZULUI
• Mierea cu scortisoara pudra, luate zilnic in cantitati
egale, duc la refacerea auzului.
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CU CHEF

de: Nicolae OANA
ORIZONTAL:

1) Tine loc la masa mare – Bate la caprior.

2) Cantul drept! – Evolueaza in continuare –
In centrul Berlinului!

3) Inlocuiesc probe – Un numar de palme.

4) Produs de rasucire (cu umplutura) – Iscusitul invers!!

5) Mijloc de operare! – Ce ti-e scris in frunte-i
pus.

6) Iesiri din circuite – O suma de fapte.

7) Context de facut piftie – Nu-si mai incape in
piele.

8) Deci, la mijloc! – Admis ca atare – Limite la
cargo!

9) O gramada de nuci – Ridica usor vocea.
10) Strigat de ura – Au gusturi rele.
11) Ca si judecata.

VERTICAL:
1) Sef de lucrari.
2) Compuse din unghiuri drepte – Vas de escorta.
3) Clisa de Ardeal – Nivelul obisnuit.
4) Prima din trei cifre – Usor de priceput (pl.).
5) Obisnuit a se supune – Curtea Spaniei.
6) Album gol! – Suplinitor din vechime – Vid
etern!
7) Pune bila la contributie – Cu varf si indesat.
8) Scos din cutie – Echipa pentru Londra.
9) Care-l egalizeaza!! – In plin concert!
10) Tinute de corabii – Pe post de inorog.
11) Intermediara unor arderi – Vrut de obicei.
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INCHIZIȚIA
FARMACRATICĂ

Un grup de cercetători în istorie au publicat lucrarea
„Inchiziția farmacratică” sub forma unui documentar
produs de Gnostic Media. Cercetătorii demonstrează
prin imagini și argumente logice că, de fapt, toată mitologia, simbolismul, poveştile și tradițiile legate de
creștinism au la bază două practici: astrologia și
șamanismul. Majoritatea informațiilor se bazează pe
cercetările arheologului John Marco Allegro (19231988). Acesta a fost unul din specialiștii desemnați
să traducă Manuscrisele de la Marea Moartă, o serie
de texte ebraice străvechi (250 î.e.n.-70 e.n.) care
au aparținut sectei esenienilor, și care au fost descoperite în grotele din Qumram, lângă Marea Moartă,
între anii 1947 și 1956.

Ceea ce-l deosebea pe Allegro de colegii săi era
faptul că era agnostic, deci nu aparținea Bisericii
Catolice. În consecință, el a dezvoltat teorii și interpretări
libere de dogma bisericii. Rezultatul a fost ideea
conform căreia Iisus este, de fapt, personificarea
unei ciuperci sacre, care dinamizează psihicul. Mai
precis, Allegro a argumentat că toată simbolistica și
mitologia care-l înconjoară pe Iisus Hristos este legată
de ciuperca Amanita muscaria („muscarița” sau
„pălăria șarpelui”), o ciupercă roșie cu puncte albe,
care apare frecvent în imagini ce reprezintă sărbătoarea
Crăciunului. În urma studierii Manuscriselor de la
Marea Moartă, Allegro a publicat mai multe de articole
și cărți, printre care și The Sacred Mushroom and
the Cross (Ciuperca sacră și crucea), carte care i-a
adus faimă și notorietate, dar care, în același timp, ia distrus cariera.
Ulterior, simbolismul ciupercii Amanita a fost analizat
în foarte multe lucrări. Astfel, cercetătorul Carl de
Borhegyi publică în 2010 studiul Mushroom Symbolism
in Pre-Columbian Art (Simbolismul ciupercii în arta
pre-columbiană), în care prezintă dovezi arheologice
și istorice că ciuperca Amanita era considerată sacră
și venerată ca zeitate de către populațiile Americii
Centrale (foto jos), fiind mai târziu „ascunsă la vedere”
în arta și simbolurile religiilor creștine.

Un alt cercetător asiduu al legăturii dintre ciupercile
Amanita, care determină trezirea conștiinței, și simbolismul acestora, ascuns în reprezentările religiei
catolice, este James Arthur, care în 2003 își publică
rezultatul cercetărilor în lucrarea Mushrooms and
Mankind: The Impact of Mushrooms on Human Consciousness and Religion (Ciupercile și omenirea. Impactul ciupercilor asupra conștiinței umane și religiei).

Aceeași temă este dezvoltată și de John A. Rush,
profesor de antropologie la Colegiul Sierra din Rocklin,
California, care în 2011 publică studiul The Mushroom
in Christian Art (Ciuperca în arta creștină), în care
susține cu argumente și dovezi că Iisus nu a existat
ca figură istorică, ci întruchipează ciuperca sacră
Amanita muscaria, iar capii religiei creștine dețin
secrete care sunt încifrate simbolic în scrierile și
reprezentările artei religioase.
Cea mai recent apărută carte care abordează acest
subiect incitant este The Origins of Religion (Originea
religiei) o disertație despre mana divină a evreilor
antici și Euharistia Bisericii Catolice - sângele și trupul lui Hristos, ca referiri la ciupercile sacre. Cartea a
fost publicată în ianuarie 2014 și aparține, surprinzător,
chiar unei fețe bisericești, reverendul Nicklas B. Failla.
Autorul afirmă că sărbători precum Crăciunul, Paștele, Sfânta Comuniune și căsătoria își au rădăcinile în
trăirile experimentate în urma consumării unor ciuperci
sacre, care conțin psilocibină. Cartea aruncă o privire
asupra miturilor, artei și poveștilor legate de religiile
moderne și dezvăluie modul în care orice om obișnuit
poate comunica în mod direct cu divinitatea.
Cu mii de ani
în urmă, în
erele pre-monarhice, substanțele psihedelice erau
cunoscute de
oa me nii din
foarte multe
culturi și respectate pentru puterea lor
de a face posi bile expe riențe spirituale autentice, la prima mână, fără vreun
intermediar. Uneori, tot tribul ingera substanța în cadrul unor ritualuri de inițiere, de vindecare sau de
luare a unor decizii importante. În privința acestor
practici, Amanita muscaria are și ea o lungă istorie.
Șamanismul din regiunile arctice ale Siberiei și Americii
de Nord era strâns legat de utilizarea acestei ciuperci,
apreciată pentru proprietățile ei psihoactive. Șamanii
inuiţi obișnuiau să ingereze Amanita în cadrul ceremoniilor de reînnoire anuală, care aveau loc în timpul
iernii. Primul efect era un somn adânc, asemănător
comei. Când se trezeau, drogul le stimula sistemul
muscular în așa măsură, încât cel mai mic efort avea
rezultate spectaculoase. Efectul asupra animalelor
era asemănător și, prin tradiție, un ren drogat cu
această ciupercă îl păzea pe șaman în timpul ritualului.
Astfel, misionarii creștini ajunși în Laponia au găsit
aici un mit păgân despre reni care puteau zbura. De
la această presupusă abilitate la povestea saniei lui
Moș Crăciun, trasă de reni zburători, n-a mai fost
decât un pas. Aceasta este originea legendei despre
sania zburătoare, iar culorile costumului moșului
provin de la culorile pălăriei ciupercii. Interesant este
că, în prezent, inuiţii încă mai împrăștie ciupercile în
zăpadă, pentru a strânge renii laolaltă.
Că folosirea
șamanică a
acestei ciuperci ar fi putut influența
creștinismul,
poate pentru
unii nu este o
noutate, dar
ideea că Iisus
reprezintă, de
fapt, chiar ciuperca Amanita muscaria și nu o figură istorică este,
probabil, o surpriză pentru majoritatea oamenilor.
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Argumente interesante și logice, care arătă legătura
dintre mitul lui Iisus și ciupercile care conțin psilocibină
(substanța halucinogenă), trecând prin simbolistica
creștină, iconografie și imagistică. Dacă cineva
analizează cu atenție simbolurile Bisericii Catolice,
nu poate să nu remarce că imaginea Amanitei apare
pe îmbrăcămintea papilor și a cardinalilor, pe fresce
și în arhitectura bisericilor. Mituri, cum ar fi cel al
Sfântului Graal, par să respecte același simbolism.
Într-adevăr, atunci când vezi reprezentarea cu ochii
tăi, legătura cu ciuperca Amanita muscaria devine
evidentă și greu de combătut.
Chiar și Moș Crăciun este asociat cu Amanita. Moşul
vesel este prezentat în contextul șamanismului nord
european, unde, conform tradiției, șamanul își usucă
ciupercile Amanita într-un brad (simbolistica globurilor)
și apoi își vizitează apropiații din comunitate intrând
pe horn (ca un fum... adică prin intermediul fumatului
acestei ciuperci) pentru a aduce oamenilor darul ciupercii – trăirea spirituală, extatică.

Pe lângă influența șamanică asupra creștinismului,
în film este cercetată și relația dintre astronomie, astrologie și mitul cristic. Sunt aduse argumente care
ne fac să înțelegem corespondența dintre mitul lui
Hristos, configurația cerului în timpul solstițiului de
iarnă și erele zodiacale, demonstrându-se grafic cum
povești ca cea a stelei strălucitoare care i-a ghidat
pe cei trei magi, sau moartea și învierea lui Iisus, se
corelează foarte bine cu ceea ce se cunoștea înainte
despre cerul nopții și schimbarea anotimpurilor.

În final, „Inchiziția farmacratică” pune la îndoială
multe dintre presupunerile și credințele pe care le
avem, oferindu-ne dovezi că lucrurile nu sunt chiar
așa cum par să fie în interiorul acestei religii, ceea ce
ne face să ne punem o serie de întrebări: Oare
Biserica mai folosește Amanita în secret? Au ținut cei
de la vârful puterii acest secret timp de 2000 de ani?
Există oare o conspirație la vârful puterii bisericești ,
şi nu numai, de a se ascunde adevărul?
Termenul „farmacratic” este o combinație dintre farma
= farmacologie și kratos = putere, în limba greacă.
Semnificația titlului este legată de persecuția Bisericii
Catolice împotriva religiilor arhaice, bazate pe ingestia
de plante psihotrope care ofereau indivizilor accesul
la stări înalte de conștiință. Această persecuție a
atins punctul culminant în Evul Mediu, prin vânătoarea
de vrăjitoare și arderea lor pe rug, persecuție care
continuă și astăzi, într-o formă schimbată, cea a
Statului farmacratic, sub pretextul sănătății publice și
al „războiului împotriva drogurilor”.
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'Z>MBE{TE... {I VEI AVEA PRIETENI.
|NCRUNT<-TE... {I VEI AVEA RIDURI.'

• Un preot explică la ora de Religie:
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din
Adam a creat-o pe Eva...
- Părinte, îl întrerupe elevul, tata zice că ne tragem
din maimuţe.
- Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu
mă interesează. Eu vorbesc în general.

• În Biserică, la botez.
Naşul tine pruncul ca să-l dea preotului să-l boteze
în cristelniţă.
Conform ritualului, preotul îl întrebă pe naş:
- Te lepezi de Satana?
Pauză.
Naşul tăcea fâstâcit.
Preotul repetă întrebarea:
- Te lepezi de Satana?
- M-aş lepăda, părinte, dar am doi copii cu ea!..

• Intră un popă într-un restaurant, se aşează la masă.
Cheamă ospătarul şi îl întreabă:
- Fiule, balenă aveţi?
- Nu, părinte.
- Caşalot aveţi?
- Nu, părinte.
- Rechin aveţi?
- Nu, părinte.
- Atunci dă-mi o costiţă de porc afumată şi Dumnezeu mi-e martor că am vrut să mănânc peşte!

• Un savant a venit la rabin
- Am dorinta de a traii pentru totdeauna. Ce trebuie
sa fac?
- Casatoreste-te!
- Si voi traii pentru totdeauna?
- Nu, dar dorinta va disparea.

• - Alinuta, unde e fratele tau
- Matematic e in camera lui
- Cum matematic?
- E cu doua necunoscute.

• 50% din rom^ni au o rela]ie extraconjugal~. Asta
\nseamn~ c~ dac~ nu o ai tu ... o arenevast~-ta.

• Dctorul o \ntreab~ pe o t^n~r~ viitoare mam~:
- Tat~l copilului va fi prezet la na[tere?
- Nu cred.
- De ce?
- P~i, nu se prea \n]elege cu so]ul meu.

• With a ]elin~ pe zi
You can have mii de copii
Because is leguma care
Makes a small thing to be mare
If you want to be Terente
}elinais, realmente,
The best legum~ pe pia]~.
Treze[te what’s dead la via]~!

• A imita orgasmul e floare la ureche!
Ia incercati voi sa imitati erectia!

• So]ia extrem de geloas~ \[i interogheaz~ so]ul \n
leg~tur~ cu noua secretar~.
- Are ochi alba[tri?
- Habar n-am
- Are picioare lungi?
- Nu [tiu
- Cum se \mbrac~?
- Repede, r~spunde “nevinovat ”so]ul.

Romanian Journal • New York

• - T~ticule, este adev~rat c~ \n unele ]~ri b~rbatul
nu \[i cunoa[te so]ia dec^t dup~ c~s~torie?
- La fel se \nt^mpl~ \n toate ]~rile.
• {tiin]a medical~ a avansat at^t de spectaculos
\nc^t rar mai g~se[ti un om s~n~tos.

• De ce e[ti sup~rat?
- M~ uitam la un film porno [i poc ... deodat~ nevast~-mea intr~ pe u[~ ...
- {i ce-i r~u \n asta?
- P~i a intrat pe u[~ \n film ... nu la mine acas~ ...
• L-am sunat pe iubi s~ v~d ce face [i cic[ se simte
r~u. Pfff ... [i ce chef de ceart~ aveam ...
• Tat~, ce \nseamn~ un “alcoolist”?
- Vezi pisicile alea 4? Un alcoolist vede 8.
- Tat~, dar sunt doar dou~.

• Profesorul de chimie îl întreabă pe elev: - Elev! Ce
înseamna H2SO4?
Elevul: - Aaaaa...dom`profesor...îmi stă pe limbă...
îmi stă pe limbă...
Profesorul: - Elev! Scuipă repede că e acid sulfuric!
• La şcoală profesoara întreabă copiii:
- Spuneţi, copii, care este cel mai păros animal ce
există?
- Ursul, spune un elev.
- Vulpea, altul.
- Iepurele, pisica, leul, etc. ceilalţi.Ionel ridică şi el
mâna:
- Doamna de franceză…
- Pai cum, ce ţi-a venit?… De unde ai scos şi prostia asta?
- De la domnu’ de desen, care a zis că i-a trebuit
un an până a pârlit-o…

• Un elev il intreaba pe profesor:
- Domnule profesor, de ce se numeste inima asa,
daca ea este o pompa?
- Pai mai baiatule, tu crezi ca prietenei tale i-ar placea
sa-i spui ca o iubesti din toata pompa?
• Suspecta la audieri, o piranda:
- Ei bine, daca totusi ai gasit acea verigheta, de ce
nu ati predat-o politiei?
- Pentru ca avea gravat in interior: "A ta, pentru totdeauna"!

• Care este deosebirea dintre măcelăria dinainte şi
cea actuală?
Înainte pe firmă scria "Carne" şi-năuntru era Matache măcelaru'.
Acum, pe firmă scrie "La Matache măcelaru'" şi
înăuntru este carne.
• Pesimistul spune: Mai rău nu se poate!
Optimistul spune: Ba se poate!
Pesimistul spune: O sa ajungem cu toţii sa cerşim!
Optimistul spune: De la cine?

• Un ascultător întreabă la radio Erevan dacă cei care
au inventat comunismul erau oameni de ştiinţă.
Răspunsul este NU: dacă erau oameni de ştiinţă,
l-ar fi încercat mai întâi pe animale.

Romanian Journal • New York

Psihoanaliza porcului
şi bolile Crăciunului

De vorbă cu
Dr. Docent Constantin Bălăceanu Stolnici.

L-am provocat la o discuţie
incitantă despre tabuurile
legate de sărbătoarea
Crăciunului şi dilematica
Naşterii Domnului. A acceptat. Domnul profesor tocmai
îşi scria amintirile şi era încă
la capitolul copilărie.
Existenţa lui "Moş Crăciun"
era o chestie ambiguă:
"Ştiam că nu există, da’ ne
făcea plăcere! Nu-mi mai
aduc aminte cum s-a făcut
trecerea... Scenografia îţi
făcea plăcere... N-aveai nevoie să crezi în realitatea
fenomenului. Prin definiţie «Moşul» era bun, făcea cadouri
şi nu pedepsea. E un personaj bun, generos, nu un
justiţiar!".
Amintirile Crăciunului interbelic, în Capitală
Ce a mai rămas din tradiţiile interbelice ale Sărbătorilor
de iarnă? "Singurul lucru rămas e pomul de iarnă! Întâi şi
întâi, toate marile magazine aveau un raion pentru jucării.
Galeriile Lafayette… Cu vitrine încărcate, atracţie pentru
copii, în limitele tehnologiei de atunci", e nostalgic
Bălăceanu-Stolnici.
"Îţi veneau toate acasă: laptele, zarzavaturile, cărbunarii,
iaurgiii, cei cu gheaţă… Pe străzi erau cei cu limonadă
sau bragă! Şi mai era tradiţia copiilor cu «Steaua»!
Cântate, recitate, nu turuite, trrrrrrrrrr, ca acum şi gata, să
le dai banii! Era şi tradiţia Irodului, ce azi nu mai există.
Un colind, cu recuzită teatrală,
o poveste despre «uciderea
pruncilor»! Mai era şi
«Barza», o chestie cu un
cioc şi cu buhai... Nu mai e
tradiţia impregnată de religiozitate.
Decădere. Cerşetorie cu
decor!".

Naşterea Domnului, o chestiune mitologică, nu civică!
Care e povestea naşterii pure, din "fecioară"? E nevoie
de virginitate să naşti un Mântuitor? În primele secole,
după Hristos, nu s-a pus problema purităţii anatomice a
Mariei. Se vorbea despre ea ca de maica pruncului Iisus.
Nu cumva e o ofensă voalată pentru toate femeile?
Păcatul primar! Întrebări grele, aparent intrigante.
"Nu! Nu e o ofensă împotriva femeilor! E o problemă
probabil venită din gândirea gnostică în care sexualitatea
avea o conotaţie de culpabilitate! Era dificil în contextul
ăsta, să se accepte că Iisus s-a născut în urma
unui proces care, pe undeva, e ţinut marginal..., din motive ideologice complicate!",
e radical academicianul. "E o viziune
mitologică, nici civică, nici biologică!".
Nativitatea lui Hristos, o partenogeneză
Între Nativitatea Mântuitorului şi alte religii
există asemănări? Cum ar fi naşterea Afroditei,
din spuma mării sau al lui Palas-Atena, din
capul Lui Zeus? Naşteri produse pe altă cale
decât cele prin "culoarul" clasic? E un mit
reinventat?

Când s-a născut, de fapt, Iisus?
S-a născut Iisus de Crăciun, pe 25 decembrie?
Unii zic că s-a născut primăvara. Nu e nimic sigur.
Atunci, ce are a face o sărbătoare agrară păgână, a
solstiţiului de iarnă, cu Naşterea Lui? Unde mai pui
că la noi se taie porcul, în loc de clasicul miel din
jertfele obişnuite din Iudeea!
Domnul profesor recunoaşte: "Aici e o problemă de
istoria religiilor şi a culturii. Nicăieri nu se spune data
Naşterii lui Isus. În primele două-trei secole, nu exista!
Abia pe la 330 şi ceva s-a fixat sărbătoarea Crăciunului
ca una creştină pentru a fi asimiltă cu sărbătorile solstiţiului!".
"Aşa cum au confiscat Sfinţii Părinţi sărbătoarea solstiţiului,
aşa comuniştii au confiscat Crăciunul! L-au transformat
pe Moş Crăciun în Moş Gerilă. Se preta mai bine în societatea comunistă".
SOLSTIŢIUL PRIMORDIAL
"E o sărbătoare a ciclului solar, sigur că precreştină! Complexul megalitic de la Stonehenge e orientat în aşa fel
încât axul lui trece prin locul unde apare sarele la solstiţiu!".
În calendarul egipţian, Crăciunul era pe şase ianuarie, iar
după cel iulian - pe 25 decembrie. "S-a preferat cel iulian,
aşa că pe 25 se sărbătoreşte Crăciunul şi pe şase
Boboteaza. Cât de tăierea porcului, n-are legătură cu
creştinismul".
Nu cumva tributul către turci a generat tradiţia? Că ei ne
luau vitele, oile, mierea, dar nu porcii! "Pe turci nu trebuie
să-i criticăm atât de mult. Aveam anumite libertăţi…,
porcul nu-i interesa! E posibil ca sacrificiul porcului să fie
o preluare a sacrificiului care se făcea de Anul Nou. Exisă
miturile cosmogonice, că la construirea Universului a fost
nevoie de un sacrificiu, chiar uman! Poate să fie nu numai
o necesitate gospodărească, ci continuarea unui ritual",
vorbeşte Ctin Bălăceanu Stolnici despre caloriile de iarnă.
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Periplul lui Moş Crăciun
În 1820, nemţii l-au inventat pe Moş Crăciun. Obiceiul a
prins şi l-a olandezi şi imediat a fost exportat în America,
de unde s-a întors cu "Jingle bells!". La noi cine l-a adus?
Unii spun că familia regală, de origine germană. "A fost
adus de neguţători şi de circuitele comerciale", e pragmatic
venerabilul profesor.
"Era o sărbătoare reloigioasă în întreaga
creştinătate! În contextul unei
sărbători vechi, păgâne... Între
timp a căpătat conotaţii
laice, cu cadouri şi ospeţe...
Noi uităm că e o sărbătoare
religioasă şi o tratăm ca
pe un fenomen monden!
Care începe cu postul
Crăciunului!". Recunoaşte,
însă: "Eu nu ţin post!".

Etimologia lui Santa Klaus
şi Pere Noel
În multe ţări creştine, pe 25
Decenbrie e sărbătorit Sf. Nicolae:
Santa Klaus, Pere Noel, Kris Kringle.
De ce la noi e Crăciun? "N-am date exacte,
precise! La multe popoare s-a mai adăugat
un nume. Santa Klaus e de influenţă
germană.(...). E un termen care acoperă termenul
religios de Naştere a Domnului, Crăciunul! Ca
Rusaliile, care marchează «cincizecimea»,
Pogorârea Duhului Sfânt!".

Bolile sărbătorilor de iarnă
Există oameni, în mod particular, vulnerabili psihic
de Crăciun? Cum de sunt atât de mulţi pacienţi
care au delir că sunt Hristos şi atât de puţini că sunt Noe,
Moise, Fecioara Maria sau Moş Crăciun?
"Sunt oameni vulnerabili de Sărbători, aşa e! Pe lângă cei
cu afecţiuni digestive sunt şi cei singuri... Crăciunul e o
sărbătoare de familie. Cei care n-au una, tânjesc după ea
şi poate fi o traumă pentru ei! Aici e tot efortul lui Jung. În
delirurile astea se impun arhetipurile culturale din conştient.
E o ierarhizare a lor. N-am văzut deliranţi care să se creadă Decebal sau Alexandru cel Mare! Am văzut, însă, zeci
de Napoleoni! Notorietatea în materie de delir ţine de
nişte parametri greu de analizat. Nu ştiu dacă în lumea
musulmană nu există «Mahomezi»!".

AXIS MUNDI - Cu bradul la psihiatru
De unde costumul roşu şi renii, sau bradul împodobit. În
Iudeea, bradul nu a crescut niciodată.
“Nu există o alternativă românească. Pomul e un simbol
vechi, aproape universal. «Axis mundi», legătura dintre
pământ şi divinitate. Acest pom, din punct de vedere botanic, variază după regiunile respective. Celţii aveau simbol
stejarul, iar popoarele nordice au ca «axis mundi» bradul,
care nu-şi pierde culoarea verde nici iarna! De acolo a
venit şi la noi. A rămas în mentalul colectiv, ca un arhetip.
Spui: «O, brad frumos!», nu «O, palmier frumos! »".
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HOROSCOP ANUAL 2019
BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Un an plin de experiențe pentru Berbeci. Persoanele născute sub acest semn se
evidențiază prin putere și persistență, precum și prin încredere, cu siguranță nu se
vor plictisi. Vor putea să-și folosească aptitudinile în special în carieră, unde aceștia vor putea
să-și atingă scopurile. În viața personală, astrele promit mai presus de tot armonie.
Încă de la începutul lui 2019, Berbecii vor simți o dorință de a se lupta pentru propriul noroc și
convingeri. Influența lui Marte va contribui puternic la acest lucru. Te afli într-o perioadă foarte
activă. Sârguința și persistența ta nu vor trece neobservate. În relații, acestea vor fi oarecum
modeste, dar totuși armonioase, așa că nu ar trebui să te aștepți la evenimente prea mari.
Lunile de primăvară vor fi calme, mai ales în carieră. Entuziasmul inițial te va părăsi, dar vei fi
capabil să ții pasul cu ceilalți. Este suficient pentru moment. Între timp, Berbecii se pot concentra
pe alte domenii ale vieții. De exemplu, se pot aștepta la niște evenimente importante în familie.
Vara se va desfășura într-un ritm alert. Berbecii vor simți o puternică influență a lui Venus.Te vei
simți foarte bine când vei avea atenția sexului opus, așa că vei căuta intens acest lucru. Această
perioadă promite o mulțime de experiențe, aventură și pasiune pentru persoanele singure.
Legăturile care se vor face în special în iulie, vor fi foarte puternice. În ceea ce privește cariera,
te vei simți neliniștit. Diferite obstacole îți vor sta în cale. Cu toate acestea, Berbecului nu-i stă în
fire să se sperie ușor. Din contră, aceștia vor merge cu entuziasm la muncă.
Odată cu venirea toamnei, Mercur în Taur va avea cea mai puternică influență asupra ta,
conform horoscopului. Acest lucru înseamnă că vei fi calm și îți vei putea suprima emoțiile în
orice situație. Datorită acestei înțelegeri, precum și a răbdării si a persistenței aduse de acest
amplasament al planetelor, vei fi capabil să îndeplinești orice sarcină. Relațiile de lungă durată
vor înflori de asemenea în această perioadă.
Până la sfârșitul lui 2019, Berbecii vor înceta în sfărșit să se concentreze pe carieră - relațiile vor
deveni prioritatea principală. Persoanele singure vor avea șansa să-și întâlnească sufletul
pereche. Nu te teme să ieși cu prietenii. Niciodată nu vei știi unde îți vei întâlni partenerul.
Relațiile de familie vor fi foarte relaxante și pașnice. Prin urmare, nu va fi nimic care sa te
oprească din a te bucura în pace de Crăciun alături de cei dragi.

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

Potrivit astrelor, Horoscopul 2019 al Taurilor va fi orientat către partea personală a
vieții lor. Dorințele se vor îndeplini și nu-și vor neglija nici cariera.
Amplasarea lui Mercur în Rac va aduce Taurilor o dorință imensă pentru informare și cunoaștere.
Te vei bucura de asemnea să experimentezi și să incerci lucruri noi. Vei fi încântat să îți
împărtășesti experiențele. Prin urmare, în ianuarie 2019, vei dori să ai o persoană alături, în care
să poți avea încredere și cu care să poți discuta, în cazul în care ai nevoie.
Pentru Tauri, primăvara acestui an va fi orientată spre carieră. Îți place să concurezi cu alții în
toate domeniile posibile. Sentimentul că ești mai bun decât alții te va împlini de această dată. Cu
toate acestea, horoscopul îți recomandă să fii atent să nu întreci limita. Persoanele din jurul tău
vor începe să se îndoiască de tine. Este încă doar o glumă sau ești orbit de mândrie?
Odată cu sosirea lunilor de vară din 2019, toți Taurii vor simți cu siguranță influența lui Mercur
care va fi situat în Leu. În acest timp, te poți aștepta la o mulțime de energie fizică care va fi
folosită în principal de sportivi - nu numai de cei profesioniști. Este momentul perfect pentru a vă
intra în formă. Aura pozitivă pe care o veți emana împrejur vă va aduce potențiali parteneri. Dacă
alegeți pe cineva, horoscopul vă recomandă să vă urmați inima, nu creierul.
Toamna va fi mult mai liniștită decât lunile anterioare. Vei experimenta relații și prietenii
armonioase și iubire delicată. În ceea ce privește aspectul profesional, ai acum șansa de a face
mari schimbări dacă dorești. Cu toate acestea, poate fi necesar să îți sacrifici o parte din timpul
liber. Rezultatul va fi unul bine meritat. Dar ține minte că nu trebuie să te suprasoliciți, deoarece
poți avea probleme de sănătate care probabil nu vor putea fi evitate de Taur.
Pe măsură ce anul se încheie, ajungi și la linia de sosire. Ai muncit din greu tot anul, iar acum
este momentul să culegi roadele. Potrivit horoscopului, Taurul se poate aștepta la o perioadă
bazată pe intelect, moment în care se vor concentra în principal pe gândire, evaluând
evenimentele trecute și dezvoltarea personală. S-ar putea să existe unele neînțelegi minore în
familie, dar nimic serios. Este suficient să vorbiți deschis despre problemă.

GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)
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Astrele arată clar că pentru Gemeni, Horoscopul 2019 va fi unul foarte pozitiv.
Acestea vor prospera în viața personală, precum și în viața profesională.
La începutul anului 2019, Gemenii vor acorda o mare importanță relațiilor, datorită influenței
puternice a lui Venus. Vei face relațiile din jurul tău armonioase și prietenoase. Doar un astfel de
echilibru te va face fericit. Potrivit horoscopului, vei avea un mare avantaj la locul de muncă,
deoarece te vei comporta într-o manieră plăcută, chiar fermecătore.
În lunile de primăvară vei trăi în vârtejul evenimentelor, care vor veni din domeniul profesional al
vieții. Va exista o oportunitate unică în viață, care va aduce multe avantaje, dar și unele
dezavantaje. Prin urmare, Gemenii vor trebui să ia o decizie dificilă în primăvara anului 2019. Ia
în considerare cu exactitate toate argumentele pro și contra și nu încerca să grăbești lucrurile.
Oricum, te poți baza pe sprijinul partenerului tău.
Odată cu încălzirea treptată și sosirea verii, putem, sub influența lui Mercur, să ne așteptăm să
avem o minte ageră și abilități excelente de comunicare. Horoscopul îți sugerează să le folosești
nu numai la locul de muncă, ci și în viața personală. Vei fi foarte convingător în această
perioadă. Dacă ai căutat partenerul ideal o perioadă îndelungată, acum este momentul potrivit
pentru a "sparge gheața".
Toamna anului 2019 va fi o perioadă delicată și emotivă pentru Gemeni. Te vei simți cel mai bine
într-un mediu familiar ție. Alteori, poti fi atras de tot ceea ce este nou și necunoscut, dar acum te
poate chiar speria acest lucru. Pe parcursul lunii noiembrie, vei simți, de asemenea, influența lui
Mercur în Balanță. Dreptatea în orice privință va fi importantă pentru tine. Nu vei tolera
nedreptatea, așa că nu vei ezita să oferi o mână de ajutor unei persoane aflate la nevoie. Acest
gest va fi cu siguranță foarte apreciat.
Sfârșitul anului va fi, potrivit horoscopului, în spiritul iubirii. Poziția astrelor va fi deosebit de
benefică pentru relațiile de lungă durată, care vor fi foarte armonioase și solide în această
perioadă. Dacă te-ai gândit să faci următorul pas împreună cu partenerul, acum este momentul
potrivit. Chiar și persoanele singure pot avea parte de o perioadă pozitivă. Este foarte ușor să
întânești persoane de sex opus în această perioadă. Când vine vorba de carieră, pot apărea
unele probleme minore. Cu toate acestea, datorită bunei dispoziții a Gemenilor, vor reuși să
treacă cu ușurință peste ele.

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

Începutul anului va fi plin de evenimente. În a doua jumătate a anului, Racii se pot
aștepta la o perioadă liniștită și pozitivă. Persoanele născute sub acest semn
zodiacal controlat de Lună, sunt foarte sensibile. Nu este de mirare că evenimentele din viața
acestora se vor rezolva frecvent în jurul relațiilor. Alte calități ale acestora sunt o imaginație
bogată, dar și o responsabilitate și dăruire pentru semeni. Adesea tind să fie prost dispuși.
Ianuarie 2019 va aduce evenimente interesante. Influența lui Venus, care va fi poziționată în
Scorpion, va amesteca evenimentele din jurul tău. Această poziționare îi va determina pe Raci
să fie foarte dornici să descopere tot ce este misterios și necunoscut. De asemenea, vei fi atras
de lucruri interzise. Mai mult, sentimentele tale vor fi foarte intense. S-ar putea chiar să ai
sentimentul că nu poți rezista. În unele cazuri extreme, poate duce chiar și la infidelitate. Pe de
altă parte, această poziționare a planetelor va fi benefică pentru carieră. Vei putea face față
tuturor sarcinilor care se vor ivi din toate părțile.
Horoscopul sugerează să nu îți pierzi concentrarea de la locul de muncă din cauza evenimentelor
din viața personală.
La mijlocul anului situația se va transforma spre bine. La locul de muncă lucrurile se calmează în
cele din urmă și îți oferă șansa de a dovedi superiorilor că ești indispensabil. Persoanele singure
se pot aștepta la același lucru. Aceștia și-ar putea întâlni sufletul pereche până la sfârșitul lunii
iunie. Astrele se află acum într-o poziție foarte prielnică pentru viața personală.
Pe măsură ce vara se termină, Racul va simți influența Lunii în Leu. Energia te va încuraja să iei
măsuri cu care să te puteți mândri ulterior. Nu-ți fie teamă să iei inițiativa atunci când te afli întro relație pe termen lung, în acest fel poți trece la următorul nivel cu partenerul.
Sfârșitul anului 2019 va aduce, potrivit horoscopului, o perioadă liniștită. În sfârșit, vei avea timp
să îți acorzi atenție ție și aspectului tău fizic. Atunci când faci sport, te vei relaxa de la locul de
muncă și de la potențialul stres excesiv. De asemenea, îți vei întări imunitatea, prin urmare, nu
vei avea niciun fel de afecțiuni care să îți amenințe sănătatea pe această vreme rece. Trebuie să
acorzi atenție și familiei. Unii membri ai familiei ar putea avea nevoie de ajutor. Horoscopul te
sfătuiește să nu le înșeli încrederea. Această persoană ar putea lua în serios această greșeală.

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

Te poți aștepta la numeroase evenimente atât în viața personală cât și în cea
profesională. Astrele arată că Horoscopul Leului pe 2019 va fi plin de experiențe de
tot felul. Oamenii născuți sub acestă zodie, care este controlată de puternicul Soare, își pot folosi
calitățile, pentru a-și atinge scopurile în carieră. Aceste persoane au un simt creativ dezvoltat și
sunt predestinați să îi conducă pe alții. Sunt, de asemenea, încrezători, curajoși și deschiși la
conversații. Acest lucru ar putea uneori să ducă la o lipsă de tact.
Începutul anului nu va fi ușor. Poziționarea planetelor va fi mai degrabă negativă, când vine
vorba de carieră. Te poți aștepta la o încetinire. Aceasta va fi o perioadă stabilă pentru relații.
Relațiile de lungă durată au șansa de a-și consolida încrederea și de a face următorul pas.
După eșecurile anterioare, te așteaptă o perioadă pozitivă, în cele din urmă, potrivit horoscopului.
Evenimentele vor începe, în primăvara anului 2019, să se desfășoare la viteză maximă. Mercur
este acum în Gemeni, ceea ce îți oferă o stimă de sine încrezătoare. Capacitatea ta de a-ți susține
punctul de vedere este foarte bună. Vei convinge pe oricine vei întâlni și vei putea vorbi despre
diferite situații inconfortabile. De aceea ar trebui să folosești această influență în special în carieră.
Acum este momentul în care îți poți atinge scopul. E suficient doar să depui puțin efort.
Pe de altă parte, vara anului 2019 este dedicată iubirii și vieții personale, lucru care a cam putut
fi neglijat de Leu în ultimele luni. Horoscopul arată că sufletul pereche se află în jurul tău. Acest
lucru ar putea însemna un potențial partener sau, de exemplu, un bun prieten. Persoanele
singure se pot aștepta la distracție, nopți lungi de vară pline de flirt și chiar de pasiune.
Probabil că Leii nu vor evita stresul în toamnă. Te-ai lăsat prea mult pe tânjeală la locul de
muncă, așa că acum ai multe lucruri de făcut. Când ești sub presiune, poți deveni răutăcios. Iar
acest lucru nu-ți va aduce nimic bun nici în viața personală. Prin urmare, horoscopul îți
recomandă să te liniștești și să te abții de la a te impacienta din cauza emoțiilor. În caz contrar,
te vei confrunta cu probleme. Potențiala frustrare o vei utiliza foarte mult atunci când te vei
decide să faci sport - de asemenea vei face ceva și pentru situația ta ca un bonus.
Până la sfârșitul anului 2019, Leii vor fi influențați de Venus în Capricorn. Vei simți o mare
responsabilitate în relații și după eșecurile trecute, abordarea ta va fi mai mult profesionistă decât
impulsivă. Acest lucru va fi extrem de răsplătit, mai ales în relațiile pe termen lung. Chiar și la locul
de muncă, colegii și superiorii tăi vă iau foarte în serios. În acest fel, vei putea să remediezi
greșelile anterioare și, în curând, vei fi din nou în lumina reflectoarelor. Mulți te vor admira atunci.

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

Potrivit astrelor, Horoscopul Fecioarei pe 2019 va fi foarte pozitiv. Te poți aștepta la
evenimente interesante, mai ales în viața personală, care a stagnat un pic în anul
precedent. Datorită calităților lor, aceste persoane vor avea succes în carieră.
La începutul anului 2019, fiecare Fecioară se poate aștepta la o mare creștere a forței interioare
și a agresivității. În special datorită poziționării convenabile a lui Mercur. În această perioadă, vei
ieși în evidență cu o acțiune rapidă, dar și cu potențialul de lider. Dacă te-ai gândit la avansarea
în carieră, acum este momentul potrivit. De asemenea, poți fi persistent în dragoste.
Lunile de primăvară vor fi benefice pentru viața personală. Horoscopul promite un eveniment
fericit în cercul familiei. Dintr-o dată, ritmul vieții devine mai rapid, ceea ce îți poate provoca
disconfort. Va fi mai inteligent să rămâi în zoda de confort. Prin urmare, această perioadă este
benefică pentru Fecioară în ceea ce privește relațiile de lungă durată. Nu îți este frică să iei
inițiativa și să îți manifești entuziasmul partenerului. Relația ta va fi înfloritoare.
Odată cu venirea verii din 2019, Fecioara va simți o puternică influență a lui Venus în Rac.
Sentimentele tale vor fi foarte profunde, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, te vei bucura foarte
mult de această perioadă, iar experiențele te vor urmări întreaga viață și, pe de altă parte, vei fi
mult mai vulnerabil. Prin urmare, horoscopul îți recomandă să fii precaut la cine îți deschizi
sufletul. Când vine vorba de familie, te poți baza pe sprijinul ei nelimitat.
Energia astrelor va fi axată asupra muncii și abilităților practice. Cu toate acestea, dragostea și
relațiile te vor distrage negativ în această perioadă, potrivit horoscopului. Încercă să separi
munca de viața personală. Numai atunci vei ajunge la o stare armonioasă.
Te vei bucura de sfârșitul anului atunci când ești înconjurat de cei dragi. În carieră, lucrurile vor
rămâne la fel. Situația va fi stabilă, va fi suficient să menți ritmul actual și să nu rămâi în urma
celorlalți. Te poți concentra pe deplin pe viața personală. Fecioara nu trebuie să se teamă să
vorbeasca cu persoanele pe care le simpatizează. Acum ai cea mai mare șansă de reușită. Nu
lăsa să-ți alunece norocul printre degete. Ai grijă și de sănătate și ia măsuri preventive.
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BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Spre deosebire de anul precedent, când te-ai bucurat de pace, Horoscopul Balanței
pe 2019 va fi plin de evenimente. O vei duce bine în ceea ce privește cariera, dar nici
pe plan personal nu o vei duce rău. Vei avea parte de ambele experiențe pozitive și negative.
Așa este cursul vieții. Datorită calităților persoanele, Balanța care este influențată de Venus,
poate lupta împotriva oricăror capcane. Aceste persoane sunt renumite pentru darul lor artistic.
Sunt inteligenți, cinsiți și sinceri. Uneori, sensibilitatea lor excesivă poate fi un dezavantaj.
Pe timpul iernii, la începutul anului 2019, Balanța se așteaptă să aibă loc multe evenimente. În
primul rând, vei avea parte de o oportunitate în carieră pe care va trebui să o accepți imediat,
altfel o vei pierde. Aceast lucru va însemna probabil să muncești suplimentar, dar rezultatul va fi
unul satisfăcător. Decizia ăți aparține. În plus, datorită influenței lui Mercur în Taur, pe care o poți
resimți în special în martie, vei avea un puternic apetit sexual. Prin urmare, te poți aștepta la o
pasiune puternică între tine și partenerul de care te simți atras.
Primăvara va continua într-un spirit similar. Relațiile de lungă durată vor fi favorizate. Acum este
momentul perfect pentru a face următorul pas. Tu și partenerul tău ați ajuns la aceeasi lungime
de undă, astfel încât orice propunere va fi înțeleasă. Chiar și în carieră, îți vei atinge scopul.
Punctul de cotitură poate veni în lunile de vară. Atunci poți avea parte de o persoană necinstită
care încearcă să îți facă rău. De data aceasta, nu te poți baza pe ajutorul altora. Trebuie să ai
grijă de această situație de unul singur, pentru că numai în acest fel poți să înveți și să evoluezi.
În toamnă, Balanța se poate aștepta din nou la o perioadă pozitivă, mai ales când vine vorba de
carieră. Influența lui Mercur în Capricorn îți va da, conform horoscopului, încredere în tine și
capacitate de concentrare. Este suficient să mergi la lucru ca să-ți atingi obiectivul. Ar putea fi
chiar necesar să lucrați mai mult în detrimentul timpului liber. Din fericire, partenerul și familia te
vor înțelege. Deci nu există nici o amenințare în acest aspect.
Sfârșitul anului va fi petrecut în liniște și în confortul casei, potrivit horoscopului. Armonia te va
înconjura peste tot. Balanța va fi, de asemenea, mândră de realizările anterioare din carieră. Poți
folosi timpul liber pentru a face curățenie sau sport, lucru de care ești foarte încântat și bucuros.

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

Scorpionii sunt mari războinici cu o voință puternică. Personalitatea empatică și
grijulie le dă un avantaj în domeniul relațiilor interpersonale. Potrivit astrelor va fi un
an energic si pozitiv, mai ales în spre sfârșitul primei jumătăți al anului. Dacă există vreun
obstacol în calea ta, o poți depăși cu ușurință.
Începutul anului se va desfășura pașnic, vei avea mai mult timp să te obișnuiți cu lucrurile noi pe
care acest an ți le va aduce. Din cauza influenței Lunii în Pești, s-ar putea să ai unele probleme
de concentrare. Vei avea tendința de a te rupe de realitate, pentru a te refugia în propriile
gânduri și fantezii. Pentru Scorpion, sentimentele sunt mai importante decât gândirea rațională
în această perioadă. Lasă decizii importante pentru mai târziu.
Primăvarai, Scorpionul va fi deschis din nou spre nou. Va veni o perioadă activă. Sportivii vor fi
favorizati, precum și, de exemplu, persoanele care sunt singure și ar dori să își găsească un
partener. Vei emite energii pozitive în jurul tău, ceea ce va atrage poate chiar mai mult decât un
singur potențial partener. Ești foarte distractiv, cu siguranță nu te vei plictisi. Cu toate acestea nu
trebuie să uiți nici de lucru. Nu este momentul să lenevești, superiorii tăi ar putea observa asta.
Vara anului 2019 va fi benefică în ceea ce privește partea de carieră. Scorpionul va avea în
sfârșit ocazia de a arăta de ce este capabil. Poziționarea pozitivă a lui Mercur va aduce, în
special în iulie, o energie interioară imensă. Vei putea rezolva orice problemă cu ușurință. Pentru
superiorii tăi, vei deveni literalmente indispensabil în această perioadă. Horoscopul îți recomandă
să nu lași succesul să ți se urce prea mult la cap. Ar trebui să rămâi modest.
Lunile de toamnă promit o relaxare. Vin vremuri stabile atât în carieră, cât și în viața personală.
În special relațiile pe termen lung vor evolua. Motivul pentru care se întâmplă aceste lucruri este
că în sfârșit ai mai mult timp liber pe care îl poți petrece cu persoana iubită. Chiar și persoanele
singure vor avea succes. Aceștia se pot aștepta să cunoască un nou potențial partener.
Influența lui Mercur în Balanță, care poate fi resimțită până la sfârșitul anului 2019, va aduce,
potrivit horoscopului, o încetinire a Scorpionului. Va trebui să iei o decizie importantă pentru care
vei avea nevoie de timp. Din fericire, te poți baza pe sprijinul familiei și al persoanei iubite, sau al
celor mai apropiați prieteni. Aceștia îți vor fi aproape, indiferent de decizia pe care o vei lua.

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

Astrele arată că Horoscopul Săgetătorului pe 2019 va fi unul de succes. Persoanele
care au căutat compania celor de sex opus acum este momentul favorabil pentru acest lucru.
Începutul anului 2019 se va desfășura în principal în jurul vieții profesionale a Sîgetătorului.
Datorită energiei pozitive din această perioadă, nu vei duce lipsă de idei interesante. Nu îți fie
frică să le împărtășești cu colegii și superiorii tăi. Când vine vorba de relații, ianuarie îl vei
petrece destul de solitar. În loc să te dai drept altcineva în public, mai bine încearcă să-ți dezvolți
personalitatea. Prin citire, de exemplu.
Odată cu sosirea primăverii, fiecare Săgetător poate, potrivit horoscopului, să aștepte influența
pozitivă a lui Mercur în Gemeni. Îți va oferi, de exemplu, abilități oratorii excelente. Nu îți vor lipsi
vocabularul bogat, dar nici încrederea. Acest lucru poate fi folosit atât în carieră, cât și în viața
personală. Cei singuri nu vor avea nicio problemă în a cunoaște persoane de sex opus. Te afli
înaintea unei perioade active și plină de aventură, dragoste și chiar pasiune.
Vara va trece foarte repede. Ai o mulțime de energie, astfel încât nu vei avea o problemă cu
obstacolele minore la locul de muncă sau cu neînțelegerile în relație. Vei face față fiecărei situații
cu zâmbetul pe față. Horoscopul te sfătuiește să îți petreceți timpul liber făcând sport, deoarece
în aceste luni poți obține cele mai bune rezultate.
În toamnă, vei simți o puternică influență a lui Venus în Fecioară. Această amplasare a planetelor
oferă simțuri dezvoltate, bunătate și curtoazie în relații. Relațiile de lungă durată vor evolua, iar
cele noi formate vor merge bine. Legătura care va fi creată, în special în septembrie, va fi foarte
puternică și poate dura chiar pe viață. În carieră, horoscopul recomandă să nu te lași pe tânjeală,
chiar și atunci când îți va lipsi motivația. Vei vedea că dacă ești persistent, vei culege în curând
și rodurile efortului tău. Fiecare Săgetător ar trebui să aibă grijă la unele leziuni minore.
Sfârșitul anului 2019 se apropie și în sfârșit ești pe cale să-ți atingi obiectivele. După aceea,
evenimentele din jur vor începe să se calmeze, astfel încât Săgetătorul va avea timp pentru ei
înșiși. Activitățile adecvate pentru aceștia vor include evaluarea anului trecut și, de asemenea,
educația. Nu uita de familie. Este important să le arăți celor apropiați cât de dragi îți sunt.
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CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

2019 aduce o perioadă stabilă și pozitivă pentru Capricorn. Persoanele născute sub
această zodie, care este sub domnia lui Saturn, de obicei au o viziune foarte realistă
și materială asupra lumii. Alte calități ale acestora sunt persistența, responsabilitatea și atenția
sporită. Aceștia se pun pe primul loc, de aceea au succes de obicei în carieră, deși situația în
ceea ce privesc relațiile ar putea să rămână în urmă. De asemenea, ei tind să fie solitari.
La începutul anului, vei avea energie pozitivă în domeniul carierei și afacerilor. Nu vei duce lipsă
de tact și de organizare. Cu toate acestea, se recomandă să nu ți se urce succesul la cap.
Sentimentele vor sta deoparte, celor care nu se află într-o relație le va fi foarte greu să cunoască
parteneri noi. Relațiile pe termen lung rămân stabile. Sănătate bună în această perioadă.
Odată cu venirea căldurii și sosirea lunilor de primăvară din 2019, amplasarea planetelor va fi
una pozitivă. Capricornul se poate aștepta la o energia pozitivă din punct de vedere al relațiilor.
Te vei înțelege bine cu oricine te vei întâlni. Potrivit horoscopului, persoanele singure vor avea în
sfârșit șansa lor. Nu da cu piciorul la ea. Influența lui Venus în Berbec va fi cea mai puternică în
luna mai a anului 2019. Când vine vorba de dragoste și relații, această influență îți va aduce o
energie de neoprit. Te poți aștepta la flirt și romantism.
Lunile de vară vor aduce liniște pe toate fronturile. Vraja inițială a dispărut, iar noile relații sunt
acum în fața unei provocări dificile. Cei care o vor trece vor deveni foarte puternici și serioși.
Când vine vorba de cariera Capricornului, horoscopul arată că nu este nimic de să te îngrijorezi.
E suficient să menții ritmul. Acum este momentul să-ți canalizezi energia spre altceva. De
exemplu, te vei relaxa foarte bine atunci când faci sport sau plimbări în natură.
Toamna și sfârșitul anului 2019 vor continua să fie pașnice. Mai ales când vine vorba de relații.
Nu există nicio răsturnare de situații în această privință. Pe de altă parte, ar putea apărea o
șansă unică în ceea ce privește cariera. Depinde de tine ce decizie vei lua. Nu va fi fără efort,
desigur. Din fericire, influența lui Marte în Scorpion îți va aduce o intuiție foarte bună. Ar trebui să
ai grijă să nu te stresezi prea mult. Ar putea avea un impact negativ asupra sănătății tale.

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

Potrivit astrelor, Horoscopul Vărsătorului pe 2019 va fi foarte pozitiv. Mai ales în viața
personală. În carieră, te poți aștepta la o perioadă stabilă. Fiind influențați de Uranus,
aceștia sunt foarte flexibili și expeditivi, lucru care pot fi folosit mai ales în relații. Pe de altă parte,
aceștia pot fi grijulii și serioși, ceea ce reprezintă un avantaj imens la locul de muncă. Ei au, de
asemenea, o fantezie extraordinară și o mulțime de idei excelente. Slăbiciunea lor este adesea
lipsa persistenței, de aceea rareori sunt capabili să realizeze aceste idei.
Chiar de la începutul anului 2019, unii Vărsători se pot aștepta la o mare șansă. Potrivit
horoscopului, amplasarea lui Venus în Sagetător va fi extrem de puternică. De aceea, te afli
înainte de o perioadă plină de descoperiri și experiențe noi. Vei fi atras de oameni care au
aceleași intenții. Te vei bucura de diverse aventuri. Relațiile de lungă durată vor fi favorizate și
ele de această amplasare a planetelor. Nu-ți plac stereotipurile, așa că te vei bucura de o
mulțime de distracție și vei simți că te-ai îndrăgostit.
Lunile de primăvară se vor învârti în jurul carierei. Horoscopul dezvăluie că te poți aștepta la o
încredere de sine nouă. Prin urmare, vei putea convinge pe oricine. Nu-ți fie frică să faci acest
lucru. Obstacolele care vor sta în calea Vărsătorului vor fi depășite cu zâmbetul pe buze.
Vara anului 2019 va fi una energică, care este ideală pentru evenimentele sau întâlnirile sociale.
Vei întâlni oameni interesanți și îți vei extinde orizonturile. În plus, persoanele care sunt născute
în Vărsător și sunt singure au o mare șansă să-și întâlnească sufletul pereche. Sentimentele tale
vor fi mai intense acum, deci dacă vei întâlni o persoană care simte la fel, vor exista literalmente
scântei de iubire între voi. Cu toate acestea, horoscopul îți sugerează să nu ai o stimă de sine
prea mare în aceste zile. Energia excesivă poate fi investită mai degrabă în sport și, prin urmare,
poți face ceva pentru sănătatea ta.
Lunile de toamnă vor aduce, din cauza lui Marte în Balanță, o perioadă rațională, poate chiar
rece. Sentimentele voastre, pozitive sau negative, își pierd semnificația. Prin urmare, în octombrie
2019, nimic nu te poate face să te abați de la calea ta. Cu toate acestea, este posibil să te
confrunți cu neîncrederea partenerului tău. Potrivit horoscopului, nu ar trebui să amâni rezolvarea
acestei probleme, ci să discuți cu partenerul deschis despre asta cât mai curând posibil.
Odată cu venirea sfârșitului de an, amplasarea astrelor se va schimba din nou. În relație și
carieră totul va rămâne stabil. Vei putea să îți petreci timpul liber cu prietenii și să faceți
activitățile care vă plac. De exemplu, vizitează-ți rudele mai îndepărtate. Nu ști niciodată ce vești
interesante poți afla. Cu toate acestea, Vărsătorul ar trebui sa aiba grijă la unele leziuni minore.

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

Neptun, planeta care vă influențează, va fi într-o poziție puternică acest an și de
aceea Horoscopul Peștilor va fi pozitiv și plin de acțiune. Mai ales în viața personală.
Începutul anului rezervă o perioadă optimistă Peștilor. Încântați de noi șanse și începuturi, astfel
încât veți fi literalmente încărcați cu energie. Va fi cel mai bine dacă vei folosi această energie în
carieră. Potrivit horoscopului, acum este ai șansa de a le arăta superiorilor tăi că ești un angajat
indispensabil. Această perioadă va fi de asemenea benefică pentru persoanele singure. Te poți
aștepta la o perioadă pasională și dacă ești persistent, poate fi chiar și o relație de iubire.
Lunile de primăvară vor continua să se desfășoare într-un ritm alert, lucru care te va bucura pe
de o parte, dar, pe de altă parte, dorești să nu mai ai obligații și să te odihniți. Va trebui să îți
stabilești prioritățile și să îți dai seama că nu poți fii peste tot. Dacă Pestii acordă prioritate
muncii, horoscopul promite că efortul lor va fi cu siguranță răsplătit.
Odată cu încălzirea treptată și sosirea lunilor de vară, Pestii vor simți influența lui Venus în Taur.
Mai ales în a doua jumătate a lunii iunie 2019, vei experimenta o perioadă foarte intensă. Fiecare
moment va fi trăit din plin. Acest lucru nu se aflică doar în domeniul iubirii și al relațiilor, ci de
asemena și experiențelor culturale sau culinare, de exemplu. Cariera va trebui să fie lăsată
deoparte pentru o vreme, dar, din fericire, nu există probleme amenințătoare în acest domeniu.
Este suficient să păstrați ritmul actual și să nu rămâneți în urma altor colegi.
Toamna va aduce un anumit confort. Te afli înaintea unei perioade stabile, în care îți vei recupera
forțele. În sfârșit ai timp și pentru tine. Vei avea beneficii dacă îți faci ordine în gânduri și înveți
din evenimentele trecute.
Odată cu sfârșitul anului 2019, Peștii vor simți influența puternicului Marte în Scorpion. Nu îți va
lipsi motivația, totuși, te vei simți cumva amorțit din cauza evenimentelor din viața personală.
Conform horoscopului, trebuie să fii atent la gelozia excesivă și la comportamentul posesiv față
de partenerul tău. Inițial, vei avea de-a face cu lucruri mici, dar care ar putea duce la probleme
mult mai mari. Veți reveni la gânduri mai bune în timp ce facei sport și, ca un bonus, vei face
ceva pentru starea ta fizică și mentală.
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S-au stabilit meciurile din
Prim~vara European~

UEFA a tras la sorti, luni, meciurile din optimile de
finala din Liga Campionilor.
Cele mai interesante dueluri vor fi cele dintre Liverpool
si Bayern Munchen, respectiv Manchester United si
PSG.
In schimb, FC Barcelona si Real Madrid au avut
noroc la tragerea la sorti, urmand sa se intalneasca
cu Lyon, respectiv Ajax Amsterdam.
Iata toate meciurile:
Liverpool - Bayern Munchen
Ajax - Real Madrid
AS Roma - FC Porto
Lyon - FC Barcelona
Tottenham - Borussia Dortmund
Manchester United - PSG
Schalke 04 - Manchester City
Atletico Madrid - Juventus Torino
Prima mansa a optimilor va avea loc pe 12 si 13 februarie, respectiv 19 si 20 februarie, in timp ce meciurile
retur sunt programate pe 5-6 martie si 12-13 martie
2019.
UEFA a tras la sorti, luni, meciurile programate
in 16-imile Europa League.
Iata meciurile:
Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Viena - Inter Milano
Slavia Praga - Genk
FK Krasnodar - Leverkusen
Zurich - Napoli
Malmo - Chelsea
Sahtior - Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Betis
Olympiacos - Dinamo Kiev
Lazio - Sevilla
Fenerbahce - Zenit
Sporting Lisabona - Villarreal
BATE - Arsenal
Galatasaray - Benfica
Prima mansa va avea loc pe 12 si 14 februarie, in
timp ce mansa retur pe 20 si 21 februarie.

Jose Mourinho, demis
de la Manchester United

Clubul Manchester United a anuntat, marti dimineata, ca l-a demis pe
Jose Mourinho din functia
de antrenor principal.
Gruparea de pe Old Trafford a luat aceasta decizie ca urmare a rezultatelor slabe din acest
sezon.
Manchester United este
pe locul 6 in Premier
League, iar infrangerea
cu Liverpool, scor 1-3,
a pus capac.
Antrenorul portughez va
primi despagubiri in valoare de 25 de milioane de euro dupa ce a demis,
conform informatiilor aparute in presa britanica.
Mourinho a preluat-o pe Manchester United in mai
2016, insa nu a reusit sa-i redea stralucirea din era
Sir Alex Ferguson. Cea mai importanta performanta
de la Manchester United este castigarea Europa
League, in sezonul 2016/2017.
IMourinho a intrat in contre cu mai multi jucatori, in
special cu Paul Pogba si Antonio Valencia, iar acest
lucru a aprins atmsofera din vestiarul lui United.
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Cum United este la 19 puncte de primul loc, gruparea
de pe Old Trafford a informat ca va numi in perioada
viitoare un antrenor interimar pana la finalul sezonului.
Primul nume vehiculat pentru preluarea echipei ca
interimar este Michael Carrick. Fostul mijlocas, ajuns
la 37 de ani, face parte deja din cadrul clubului si se
bucura de o imagine pozitiva in Marea Britanie.

Jucatoarele Rom^niei au revenit
acas~ dup~ Campionatul
European de handbal

Componentele nationalei
feminine de handbal a
Romaniei au revenit
acasa dupa ce au ajuns
pana in finala mica la
turneul final din Franta,
cateva dintre acestea
oferind si scurte declaratii
pentru presa.
Gabriela Perianu spune
ca rezultatul de la Euro
a fost unul bun pentru
echipa noastra si dezvaluie ca principalul
obiectiv al nationalei Romaniei este calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.
"A fost un rezultat bun pentru Romania zic eu, dar
noi ne gandim in continuare la visul nostru. Eu cred
ca pentru moralul nostru e un loc foarte bun si am
castigat multe lucuriri la acest campionat. Noi suntem
mandre pentru ce am realizat acolo si foarte implinite.
Am castigat multe lucruri ca echipa.
Probabil am prins varful de forma in grupe, dar nu mai
conteaza atat de mult evolutia, ci rezultatul. A contat
enorm ca nu a fost Cristina Neagu. Visul nostru e
Olimpiada si avem de muncit pentru ce va fi acolo", a
spus Gabriela Perianu, potrivit Telekomsport.
La randul ei, Madalina Zamfirescu a tinut sa remarce
faptul ca Romania a obtinut calificarea la Campionatul
Mondial dupa calificarea in semifinalele de la Euro si
spune ca rezultatul este unul foarte bun pentru noi.
"A fost o experienta foarte placuta si spun eu ca a
fost un rezultat foarte bun. Poate daca ar fi fost si
Cristina sanatoasa nu s-ar fi ajuns doar pana aici!
Dar vreau sa le felicit pe fete pentru cum s-au batut
si cum au luptat de la egal la egal.
Mi-as fi dorit sa joc mai mult, da, dar nu eu ma bucur
pentru ceea ce am realizat. E important ca ne-am
calificat la Mondial pentru ca vom avea o perioada
mai lunga de pregatire si ne vom concentra mai mult
pe turneul final", a declarat aceasta.

Romania a ocupat in final locul patru la Campionatul
European de handbal feminin. Fetele pregatite de
Ambros Martin s-au calificat in semifinale, insa apoi
au pierdut duelul pentru finala cu Rusia si pe cel
pentru "bronz" cu Olanda.

Sorana C\rstea, locul 3
\n topul celor mai mari
crize de nervi din 2018

Sorana Cirstea a fost
clasata pe locul 3 in
topul jucatoarelor care
au avut cele mai puternice crize de nervi din
2018.
Americanii de la Tennis
Magazine au realizat un
top al celor mai tensionate momente din acest
an in tenis, iar Sorana a
prins locul 3.
Nervii Soranei au cedat
in meciul de la Nurnberg
cu Andrea Petkovici,
cand sportiva noastra a distrus o racheta in doar
cateva secunde.
Pe primul loc s-a clasat francezul Benoit Paire, care
a reusit performanta incredibila de a distruge trei
rachete in doar trei minute in meciul cu Marcos Baghdatis de la Citi Open 2018.
Locul doi i-a revenit Karolinei Pliskova, care a fost la
un pas sa o bata pe arbitra de scaun a meciului cu
Maria Sakkari de la Roma.
Ca de obicei tenismena transgender Serena Williams
este protejata avand in vedere comportamentul nervos
si nesportiv din finala de la US Open cand a pierdut
in fata niponei Naomi Osaka.
***

TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI,
CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI
VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Messi a primit Gheata de Aur
pentru a cincea oară în carieră

Lionel Messi a primit Gheata
de Aur pentru a cincea oară în
carieră, record absolut în istoria
premiului acordat anual, din
1968.
Argentinianul a stabilit un nou
record, fiind singurul care a
câştigat trofeul de cinci ori. În
clasamentul all-time, este urmat
de marele său rival, Cristiano
Ronaldo, care a luat Gheata
de Aur în patru rânduri. Totodată,
FC Barcelona este echipa cu
cele mai multe succese, 7, aduse de trei jucători, locul 2 fiind ocupat de Real Madrid (4).
Podiumul este completat de Dinamo şi FC Porto, fiecare cu câte 3 succese.
În sezonul trecut din La Liga, Messi a marcat 34 de goluri, iar directorul Marca, Juan
Ignacio Gallardo, i-a înmânat azi trofeul.
"Nu mă aşteptam la asta, atunci când totul a început. Visul meu era să devin un fotbalist
profesionist şi să reuşesc în fotbal. Mă bucur de antrenamente, de efortul depus şi, în
special, de colegi", a declarat jucătorul de 31 de ani.
Leo Messi a mai câştigat Gheata de Aur în 2010, 2012, 2013 şi 2017.

Oferta neasteptata pentru Nicusor Stanciu:
Salariu de 2 milioane de euro pe an

Nicusor Stanciu primeste o oferta neasteptata
dintr-o destinatie exotice.
Internationalul roman este dorit in Egipt, de echipa
aflata pe locul secund in aceasta tara, Pyramids,
informeaza Fanatik.
Gruparea egipteana a facut o oferta de 7.5 milioane
de euro pentru a-l transfera Stanciu.
Mai mult, egiptenii ii ofera lui Stanciu un salariu de
2 milioane de euro pe an, aproape triplu fata de
cel pe care il are la Sparta Praga. Formatia din
Cehia solicita insa 10 milioane de euro pentru a
accepta sa-l lase pe Stanciu. In acest sezon, fostul
stelist a marcat patru goluri si a oferit sapte pase
decisive in meciurile disputate pentru Sparta. El a fost cumparat la inceputul anului de la
Anderlecht pentru 3.7 milioane de euro.

Ianis Hagi și Denis Drăguș s-ar putea transfera
chiar în această iarnă

Doi dintre cei mai buni jucători ai Viitorului, Ianis Hagi și Denis Drăguș, au fost monitorizați
atent la derby-ul etapei a 20-a, Viitorul - CFR Cluj. Reprezentanți ai cluburilor Genk și
Standard Liege au fost prezenți în tribune și au fost cu ochii pe cele două perle ale
constănțenilor.
Ianis a impresionat de la revenirea la echipa tatălui său, în ianuarie 2018, după aventura
eșuată, de un an și jumătate, la Fiorentina. În a doua jumătate a sezonului trecut,
mijlocașul ofensiv în vârstă de 20 de ani a marcat 6 goluri în 14 meciuri oficiale, iar în
stagiunea aceasta a înscris 9 goluri în 23 de meciuri oficiale. Dintre acestea, 18 au fost
jucate în Liga 1, acolo unde a dat 7 goluri și 5 pase decisive.
În urmă cu câteva zile, presa din Spania a anunțat că Sevilla ar fi făcut o ofertă concretă
pentru Ianis și era gata să ofere 3 milioane de euro pentru cel mai bun jucător din Liga 1,
dar "Regele" ar fi refuzat. În aceste condiții, se pare că cele mai mari șanse să-l aconteze
pe Ianis este Standard Liege, mai ales după ce tatăl său a fost prezent în tribune la meciul
Standard Liege - Sevilla, din Europa League (1-0). În plus, belgienii au confirmat oficial
interesul pentru mijlocașul de 20 de ani. Standard l-a dorit încă din vară pe Ianis Hagi, iar
Răzvan Marin, cel mai scump fotbalist vândut în străinătate de Viitorul, spunea că a fost
întrebat întrecut de unii oameni de la clubul belgian despre decarul naționalei U21.
25% din transferul lui Ianis, spre Fiorentina
Independent de sumă, eventualul transfer al lui anis nu va fi un tun financiar pentru
Viitorul, clubul din Liga 1 urmând să nu fie prea mult pe profit. Asta pentru că iarna
trecută, Hagi a plătit două milioane pentru a-l aduce înapoi de la Firenze.
În plus, clubul viola a păstrat 25% dintr-un viitor transfer, astfel că o bună parte din suma
obţinută pentru următoarea mutare va intra în conturile clubului de Serie A.
Denis Drăguș, noua perlă din atacul Viitorului și om de națională
Și Denis Drăguș a impresionat încă din sezonul trecut la Viitorul, iar ofertele pe numele
său au început să apară. Atacantul de 19 ani a jucat în toate cele 24 de meciuri oficiale
din această stagiune (22 ca titular) și are 9 goluri înscrise.
Atacantul ar putea ajunge la Genk, acolo unde mai joacă un român, Vladimir Screciu, din
iunie 2018.
În plus, deși are doar 19 ani, Denis Drăguș a debutat și la echipa națională a României,
în septembrie, la meciul cu Serbia, 1-1, unde a impresionat în cele 60 de minute jucate.
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Liga 1 de Fotbal:
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Etapa cu numarul 20 din Liga 1 s-a
incheiat luni seara cu un meci extrem
de interesant, un derbi in care CFR Cluj
s-a impus in deplasarea de la Viitorul.

Iata insa rezultatele complete din
aceasta runda:
VINERI
Concordia Chiajna - Poli Iasi
SAMBATA
FC Voluntari - Astra Giurgiu
Gaz Metan - Hermannstadt
Dinamo - Universitatea Craiova
DUMINICA
Dunarea Calarasi - Sepsi
FC Botosani - FCSB
LUNI
FC Viitorul - CFR Cluj

Etapa a-21-a

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

1. CFR Cluj
2. FCSB
3. CSU Craiova
4. FC Viitorul
5. Sepsi
6. Astra Giurgiu
7. Gaz Metan Medias
8. Poli Iasi
9. Hermannstadt
10. FC Botosani
11. Dinamo
12. Dunarea Calarasi
13. Chiajna
14. FC Voluntari

Rezultatele şi clasamentul la zi
3-1
3-1
2-0
2-0
0-2
0-4
9-1
1-1
0-0
5-1

Pandurii Târgu Jiu
Chindia Târgovişte
Luceafărul Oradea
ACS Poli Timişoara
Academica Clinceni
Sportul Snagov
Metaloglobus
UTA Arad
Energeticianul
Baloteşti

SPORTUL SNAGOV
Academica Clinceni
Petrolul 52
Universitatea Cluj
Chindia Târgovişte
Argeș
Mioveni 21
Energeticianul
UTA Arad
Pandurii Târgu Jiu
ASU Poli Timişoara
Ripensia Timişoara
Daco-Getica
Luceafărul Oradea
Aerostar Bacău
Metaloglobus
SSC Farul
Baloteşti
Dacia Unirea Brăila
ACS Poli Timişoara

43 puncte
40p
35p
33p
30p
28p
28p
27p
25p
23p
22p
17p
17p
12p

Golgheterul campionatului ramane
George Tucudean, care a ajuns la 13
goluri in acest sezon, cu doua mai
multe decat Gnohere si Mitrita.

Liga B de Fotbal:

Argeș
Universitatea Cluj
Ripensia Timişoara
Dacia Unirea Brăila
Daco-Getica
Mioveni
Aerostar Bacău
SSC Farul
ASU Poli Timişoara
Petrolul 52
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3-6

Clasamentul este condus in continuare
de campioana CFR Cluj, care are trei
puncte peste FCSB, opt peste Craiova
si zece in fata Viitorului:

46
45
45
44
44
41
34
29
29
28
25
25
24
23
22
21
20
19
12
10
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Test de...citire!
95% dintre români nu pot citi
f~r~ gre[eal~ textul!

ine nu a încercat celebrul exerciţiu de dicţie “Şase saşi în şase saci”?! A apărut,
însă, o altă provocare pentru amatorii de gen! Dacă reuşeşti să pronunţi corect
fiecare cuvânt din textul de mai jos la prima vedere înseamnă că vorbeşti mai bine
decât 95% dintre vorbitorii nativi, dar şi că ai abilitatea de a citi în avans cuvintele.
Ce trebuie să faci? Citeşte cu voce tare într-un ritm mediu fără să silabiseşti cuvintele. Dacă ai făcut chiar o greşeală, ai picat testul. Textul propus este un fragment din manualul de dicţie “Şase saşi în şase saci”, de Carmen Ivanov. Baftă!
Iată şi textul:
Releurile rablelor liderului rebelilor libieni atinse de originalitatea
nabucodosoriană aproape imperturbabilă, nesemnificativă pentru antiperistaltismul prestidigitatorului erau de un primitivism extrinsec şi veneau pe
filiera colaboraţioniştilor incompatibili cu senzaţia de incomprehensibilitate
când, în inalienabilitate, se prind cu dinamism zglobiu la cimilituri infinitezimale marcate de insesizabilitate cu o idiosincrasie fantasmagorică şi
abracadabrantă ireversibilă în contemporaneitate şi fără unilateralitate cu o
megalomanie uzând un primitivism spasmodic şi zguduitor.
Manifeşti stupoare când pe o microfotoradiografie întrezăreşti o inexorabilă
cifră treisprezece şi gândeşti: paraskavedekatriafobia e mai rea decât
hipopotomonstrosecvipedaliofobia, dar mai uşoară decât venustrafobia,
ablutofobia sau chiar logizomecanofobia.

A fost diagnosticat otorinolaringologic
cu rinodislalie acută din cauza
mucezelii influorescente ce se întrepătrunde buconazofaringian cu o discopatie neidentificabilă laparoscopic
cu chintesenţă lamelibranhiată a acidului dezoxiribonucleic care a ajuns la
desuetudine din cauza acidului acetilsalicilic, care cu recrudes- cenţă
antispasmodică ucide microorganisme
dicotiledonate sau monocotiledonate
culese dintr-o zarzavagerie paralelipipedică prelucrată din obiecte contondente fără unilateralitate sau
fotoluminiscenţă.
I se înceţoşează mintea în mod anatomopatologic când priveşte demonstraţia ireversibilă, de o neinteligibilitate
transcendentală a muşchiului sternocleidomastoidian şi se gândeşte cu impasibilitate minuţioasă la vicisitudinile de
imponderabilitate a şasiurilor săseşti cuprinse de un scurtcircuit electric neelucidat.
dictie.ro
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8. Odihniti-va pe partea stanga
Daca dupa servirea mesei va simtiti foarte obosit si considerati absolut necesar
un timp de repaus in pat, intindeti-va pe partea stanga; acest sfat oferit de
specialisti este bazat pe anatomia esofagului, care relationeaza cu stomacul pe
partea dreapta.
9. Ciocniti un pahar - dar nu faceti exces
Un pahar de vin sau de sampanie nu vor afecta stomacul, dar terminarea sticlei
va face diferenta. Cu cat consumul de alcool creste, sfincterul esofagului se relaxeaza provocand reflux.

10. Pregatiti-va pentru situatia in care apar arsurile
Asigurati-va ca aveti la indemana medicamentele necesare in cazul aparitiei
arsurilor stomacale; nu riscati sa va treziti in sitiatia in care in dimineata zilei de
25 decembrie cautati farmacii deschise pentru a trata problema.
Dupa perioada de post, zilele de sarbatoare ce urmeaza se transforma de regula
intr-un festin prelungit, cu felurite tipuri de mancare, salate, fripturi, prajituri etc. In
perioada sarbatorilor, crampele si arsurile stomacale sunt principalele probleme
de sanatate, ca urmare a consumului excesiv de alimente. Conform specialistilor,
meniurile de sarbatoare sunt de regula alcatuite din principalele alimente care
cauzeaza arsuri stomacale. Iata cateva sfaturi care sa va ajute sa preveniti
aceste probleme, pentru a va putea bucura in liniste de zilele de sarbatoare:

10 sfaturi utile

1. Savurati, nu mancati lacom
Volumul de mancare pe care il serviti la o masa este foarte important. Nu
umpleti farfuria la refuz; asezati pe farfurie portii mici din fiecare fel de mancare
si serviti cu inghitituri moderate si fara graba; astfel, puteti evita senzatia de
greata ce apare de regula in urma unui consum excesiv si lacom de alimente si
puteti savura cu adevarat gustul fiecarui preparat.
2. Evitati mesele copioase
. Nu conteaza doar cat mancati ci si ce anume mancati! Cu siguranta stiti, sau
banuiti ca alimentele bogate in grasimi sunt un inamic al organismului, dar nu
c uitati ca si zaharul intra in aceasta categorie. Daca trebuie sa optati intre piure
si placinta cu dovleac, alegerea cea mai potrivita este piureul - va poate ajuta
sa calmati arsurile stomacale. Conform studiilor, alimentele ce au in compozitie
cantitati mari de zahar, reprezinta o problema mai importanta decat complexul
.
de carbohidrati.
3. Atentie la desert
i
Unul dintre principalii inamici ai dietei in perioada de sarbatori este desertul.
Prajiturile cu multa ciocolata, cozonacul cu multa crema, bomboanele, desi atat
de gustoase, sunt de regula principalele alimente responsabile de arsurile
stomacale.
4. Incepeti masa cu antreuri
Inaintea servirii mesei, antreurile dietetice sunt ideale pentru a preveni arsurile
stomacale. Optati pentru creveti, somon si alte alimente bogate in proteine si
. sarace in grasimi. Salatele de legume sunt de asemenea o alegere potrivita,
insa atentie la cantitatea de dressing sau sos de maioneza.
5. Optati pentru inlocuitori
- Nimeni nu se asteapta sa "sariti" peste desert, la masa de Craciun, insa optati
pentru desertul cel mai potrivit: in loc de o prajitura cu ciocolata, alegeti o salata
de fructe. Astfel, veti preveni arsurile stomacale si caloriile in exces.
6. Nu va grabiti
Daca intrerupeti impodobirea bradului pentru a servi masa si mancati in graba
pentru a reveni la activitatea precedenta, veti avea neplacuta surpriza de a va
simti balonat si lipsit de energie. Programati-va activitatile astfel incate acestea
sa nu se suprapuna si oferiti mesei suficient timp astfel incat sa puteti savura in
liniste meniul. Studiile demonstreaza ca arsurile stomacale sunt mult mai
comune in situatiile in care masa nu este servita in liniste, iar pe langa acestea,
apar si eructatiile si senzatia de balonare.
7. Faceti miscare!
Dupa o masa bogata de sarbatori, toate lumea este tentata sa se intinda si sa
se relaxeze in fata televizorului. Dar acesta atitudine este una gresita, deoarece
pentru o digestie corecta este nevoie de miscare; optati pentru o plimbare
scurta in aer liber sau cateva exercitii simple de relaxare. Oricat de obosit v-ati
simti, inercati sa ramaneti in picioare, deoarece gravitatea ajuta la mentinerea
acidului in stomac.

Remedii naturiste

Apa
- beti un pahar mare de apa imediat ce simtiti ca stomacul dumneavoastra nu reactioneaza bine la alimentele servite; apa poate directiona acidul inapoi in
esofag, de unde ajunge in stomac;
Ceai pentru ameliorarea arsurilor
- adaugati o lingurita de radacina de ghimbir proaspat rasa intr-un pahar de apa
fierbinte; asteptati 10 minute apoi beti continutul. Utilizat pentru tratarea greturilor
provocate de raul de miscare, ghimbirul ajuta si la relaxarea muschilor ce sustin
peretele esofagului, astfel incat acidul din stomac nu este impins catre esofag.
- alte ceaiuri recomandate pentru arsurile stomacale sun cele din infuzie de
anason, chimen sau secara; intr-un pahar cu apa, se adauga 2 lingurite de
plante, se lasa 10 minute la infuzat, dupa care se bea continutul;
O lingurita de otet
Acest sfat pare a fi contradictoriu, avad in vedere ca otetul este foarte acid; in
orice caz, nu intotdeauna excesul de acid este cauza arsurilor stomacale. Cand
intra in contact cu acidul, sfincterul situat intre esofag si stomac trebuie sa se
inchida, iar atunci cand nu functioneaza corespunzator, chiar si acidul normal al
stomacului poate provoca arsuri. Socul produs de acidul din otet, poate ajuta la
inchiderea sfincterului, prevenind refluxul acidului. Acidul din otet va provoca
senzatie de arsura doar in momentul in care este baut, dar apoi va calma
arsurile stomacale.
Suc de morcovi, castraveti, ridichi sau sfecla rosie
Prin natura alcalina, aceste sucuri ajuta la atenuarea acidului; pentru gust, se
pot adauga sare sau piper. Daca va este dificil sa preparati sucul sau nu va
atrage ideea de suc de vegetale, le puteti manca in stare naturala.
Bicarbonat si suc de lamaie
In jumatate de cescuta cu apa, adaugati o jumatate de lingurita de bicarbonat si
cateva picaturi de suc de lamaie.
Adaugati obligatoriu sucul de lamaie si nu optati doar pentru bicarbonatul
dizolvat in apa! Lamaia are rolul de a dispersa gazele pe care le produce
bicarbonatul in stomac, atunci cand intra in contact cu acidul.
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