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DUP< A 2-A TRAGEDIE
FAIMOSUL Boeing 737 Max 8
PUS LA P<M>NT
20 MARTIE - ECHINOCTIUL
Primavara

de George Toparceanu

Dupa-atata frig si ceata
Iar s-arata soarele.
De-acum nu ne mai îngheata
Nasul si picioarele!

Cu narcisi, cu crini, cu lotusi,
Timpul cald s-apropie.
Primavara asta totusi
Nu-i decat o copie.
Sub cerdac, pe laurusca,
Cum trecura Babele,
A iesit un pui de musca
Sa-si usuce labele.

Pasarile migratoare
Se re-ntorc din tropice.
Gazele depun la soare
Oua microscopice.
Toata lumea din ograda
Canta fara pauza.
Doi cocosi se iau la sfada
Nu stiu din ce cauza.
Un curcan sta sus, pe-o barna,
Nu vrea sa se bucure.
Motul rosu îi atarna
Moale ca un ciucure.
Doar Grivei, batranul, n-are
Cu ce roade oasele.
Ca de cand cu postul mare,
Toate-i merg de-a-ndoasele.

IN MEMORIAM
dr. SMARANDA COCIOBA

*1949 U2019

“... când o fi și-o fi, vreau
la mine-n sat, lângă părinți ...”
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Pentru cate-a tras, sarmanul,
Cui sa ceara daune?…
Drept sub nasul lui, motanul
A venit sa miaune.
Dar acum l-a prins potaia
si-a-nceput sa-l scuture…
Peste toata harmalaia
Trece-n zbor un fluture.
Pe trotuar, alaturi salta
Doua fete vesele…
Zau ca-mi vine sa-mi las balta
Toate interesele!
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Se anunţă panică pe piaţa
muncii: Deficitul de forţă de
muncă va creşte de la 308.000
în 2019 la 549.000 în 2023

Deficitul cantitativ de forţă de muncă va creşte de la
308.000 de persoane în 2019 la 549.000 în 2023, în
cea mai mare parte din cauza migraţiei şi marginalizării
sociale, au spus în cadrul unui eveniment reprezentanţi
ai KPMG, Concordia şi ai Academiei Române.
„Din perspectiva deficitului de forţă de muncă am
încercat să vedem reperele privind deficitul cantitativ
si calitativ. Analizele noastre încearcă sa pună în
evidenţă impactul din punctul de vedere macroecononomic, dar şi microeconomic, perspectiva din
care este afectat mediul de afaceri. Gradul de
tensionare a pieţei muncii a crescut de 3 ori în ultimii
7 ani. In primul pierdem tinerii fie prin emigrare, fie
prin marginalizare. Avem o rată de ocupaţie a tinerilor
de 47%”, a declarat prof. dr. Luminiţa Chivu, director
general Institutul Naţional de Cercetări Economice
(INCE), în cadrul unui eveniment de lansare a unui
studiu privind piaţa forţei de muncă a KPMG, INCE şi
Confederaţia patronală Concordia.
www.zf.ro

Zeci de mii de pelerini s-au
înscris la slujba oficiată
de Papa Francisc la Iaşi

Peste 30.000 de pelerini s-au înscris pe listele
parohiilor catolice din nord-estul ţării pentru a participa
la slujba ce va fi oficiată de Papa Francisc, în timpul
vizitei pe care o va face la Iaşi, în 1 iunie. Numărul
participanţilor ar putea ajunge la 100.000, spun organizatorii.
Organizatorii vizitei Papei Francisc la Iaşi, care este
anunţată pentru data de 1 iunie, au declarat, miercuri,
corespondentului MEDIAFAX, că până acum s-au
înregistrat, la parohiile catolice din Moldova şi Bucovina,
peste 30.000 de pelerini. Aceştia vor primi un permis
care le va facilita accesul în perimetrul în care se va
desfăşura slujba de la Iaşi a Suveranului Pontif.
„Toate înscrierile se fac în parohiile catolice din nordestul României, adică din Dieceza de Iaşi, care
acoperă Moldova şi Bucovina. Listele sunt deschise
din februarie, oricine doreşte să participe la întâlnirea
cu Papa Francisc poate să o facă, indiferent de confesiunea pe care o are. Persoanele înscrise vor primi
şi anumite permisiuni de acces în perimetrul stabilit
pentru întâlnirea cu Papa”, a declarat, marţi, pentru
corespondentul MEDIAFAX, Adrian Blăjută, purtătorul
de cuvânt al al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.
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Uniunea Europeană
a RESTRICŢIONAT zborurile
avioanelor Boeing 737 Max 8.
INTERDICŢIA, inclusiv în România

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA)
a decis, marţi seară, suspendarea zborurilor avioanelor
Boeing 737-8 Max şi 737-9 Max în spaţiul Uniunii
Europene, după accidentul aerian din Etiopia, soldat
cu 157 de morţi.
"În urma tragicului accident al unui avion Boeing 737
MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines (cursa ET302),
Agenţia UE pentru Siguranţa Aviaţiei ia toate măsurile
pentru a garanta siguranţa pasagerilor. Ca măsură
de precauţie, EASA a publicat astăzi o directivă
pentru siguranţa aeronautică, în vigoare de la ora
19.00 UTC (21.00, ora României), prin care se
suspendă toate operaţiunile de zbor cu toate aparatele
de tip Boeing Model 737-8 MAX şi 737-9 MAX în Europa. În plus, EASA a publicat o directivă de siguranţă,
în vigoare de la ora 19.00 UTC (21.00, ora României),
prin care se suspendă toate zborurile comerciale
efectuate de companii care au sedii în ţări terţe cu
avioane de aceste tipuri, spre UE sau dinspre UE", a
transmis instituţia marţi seară într-un comunicat postat
pe site-ul propriu.
Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Olanda au
decis interzicerea tranzitului avioanelor de tip Boeing
737 Max 8 prin spaţiul lor aerian. Turcia a luat o
decizie similară.
Compania Boeing şi Administraţia Federală pentru
Aviaţie din SUA au dat asigurări că acest model de
avion este sigur.
www.mediafax.ro

FAKE NEWS -”Probleme
majore ale timpului nostru”

Verificarea informațiilor înainte de a le distribui este
una dintre cele mai bune piedici în calea propagării
fake news, arată un nou studiu. Deși în ziua de azi e
ușor să verifici o informație, cei mai mulți oameni le
preiau și le distribuie fără niciun fel de ezitare.
Verificarea informațiilor înainte de a le distribui este
una dintre cele mai bune piedici în calea propagării
fake news, arată un nou studiu. Deși în ziua de azi e
ușor să verifici o informație, cei mai mulți oameni le
preiau și le distribuie fără niciun fel de ezitare.
Un nou studiu realizat de doctorul în comunicare M.
Laeeq Khan, profesor la Universitatea Ohio, și de Ika
Karlina Idris, absolvent al Facultății de Comunicare
din Jakarta, Indonezia, a constatat că mai mulți factori
determină capacitatea cuiva de a detecta dezinformarea
din social media și de a nu propaga fake news.
Studiul publicat în jurnalul Behavior and Information
Technology arată și că examinând anumiți factori,
este posibil să se prevadă dacă cineva va distribui
fake news.
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„Fake news-urile – adică știrile false - și distribuirea
lor ar putea fi considerate pe bună dreptate problemele
majore ale timpului nostru. Aproape orice alt studiu
din acest domeniu nu reușește să sublinieze rolul
vital al indivizilor în stoparea răspândirii dezinformării",
a spus Khan.
Studiul a cerut celor 396 de participanți să își evalueze
abilitățile pe internet, stima de sine și experiența în
mediul online, precum și atitudinea lor față de
verificarea a informațiilor, credința în veridicitatea lor
și cât de des au distribuit informații fără a le verifica.
O doză de scepticism sănătos
În urma analizei, cercetătorii au ajuns la concluzia că
vârsta, clasa socială sau sexul utilizatorilor de social
media nu influențează puternic modul în care ei
distribuie informațiile. Contează însă mass media,
abilitățile de navigare online și experiența pe care o
au indivizii în ceea ce privește verificarea informațiilor
de pe Internet.
„Utilizatorii online ar trebui să posede o atitudine de
scepticism sănătos față de orice informație le este
furnizată. O astfel de atitudine, de verificare a
informațiilor de către indivizi, se poate dovedi a fi o
contragreutate majoră la dezinformarea online care
este în creștere", a spus Khan.
Simpla verificare contează
„S-a constatat că abilitățile de verificare a informațiilor,
cum ar fi simpla căutare pe Google, s-ar putea dovedi
benefice în stoparea răspândirii dezinformării", a continuat profesorul.
În timp ce mulți respondenți au declarat că au
considerat că este important să împărtășească
informații verificate, mulți dintre ei nu aveau abilități
de a evalua dacă informațiile pe care le distribuie
sunt, de fapt, corecte.
Studiul a constatat că persoanele care au niveluri
medii și inferioare de educație, venituri mai mici și
persoanele care sunt „noi" pe internet ar avea cele
mai mari beneficii dacă ar fi învățate cum să verifice
informațiile.
www.dcnews.ro

Specialist în preparate din carne, ofer la domiciliul dv.: mititei,
cârnați de casă, slănină, mușchi afumat și alte specialități
românești. Materia primă e organică. Prețuri convenabile.
Valerian Enciu, tel.: (301) 465 - 9074
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Topul celor mai poluate oraşe
din România.

Recent a fost lansat topul global, pentru anul precedent,
al celor mai poluate oraşe din lume în care au fost incluse şi peste 20 de oraşe din România, conform
datelor de pe site-ul AirVisual.

Oraşele româneşti incluse în topul privind gradul de
poluare a aerului sunt: Satu Mare, Râmnicu Vâlcea,
Văleni, Galaţi, Brăila, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov,
Bucureşti, Ploieşti, Măgurele, Timişoara, Arad, Scheia,
Brăniştea, Sibiu, Sâncărieni, Târgu-Mureş, Botoşani,
Oradea, Bacău, Constanţa.
În ciuda aşteptărilor privind ocupantul locului unu în
acest top, nu este Bucureştiul, un oraş în care sunt
peste 1,2 milioane de maşini înmatriculate.
Pe primul loc al acestui top se situează Iaşul cu un
nivel de poluare moderat (27 pentru 2018), urmat de
Cluj-Napoca cu un nivel de poluare tot moderat (21.4
pentru 2018) şi urmat îndeaproape de Braşov cu un
coefficient de poluare moderat (21.3 pentru 2018).
Bucureştiul se află abia pe locul patru, înregistrând
un coefficient mediu de poluare de 20.3 pentru anul
2018.

Cele mai bine clasate oraşe din acest top, aflate pe
locurile 22, 21 şi 20 sunt: Constanţa cu un nivel de
poluare moderat (12.4 pentru 2018), Brăila cu un
nivel de poluare moderat (12.5 pentru 2018) şi,
respectiv, Galaţi cu un nivel de poluare moderat de
13.1 pentru 2018.

Compania AirVisual, realizatoarea clasamentyului,
furnizează şi o aplicaţie de poluare a aerului la nivel
global prin care veţi putea vedea date privind calitatea
aerului.

Clasamentul a fost realizat luând în considerare particulele în suspensie din aer, care reprezintă un
amestec complex de particule foarte mici şi picături
de lichid. Pentru realizarea topului a fost luat drept
referinţă indicatorul PM2.5.

PM2.5 este în general considerat drept poluant cu
impact major asupra sănătăţii tuturor poluanţilor atmosferici măsuraţi în mod obişnuit. Datorită dimensiunilor mici, PM2.5 este capabil să pătrundă adânc în
sistemul respirator uman şi de acolo în întregul corp,
provocând o gamă largă de efecte pe termen scurt şi
lung asupra sănătăţii, conform AirVisual.
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În multe părţi ale Europei şi în S.U.A., principalii
poluanţi atmosferici care prezintă importanţă sunt
dioxidul de azot (NO2) şi ozonul, astfel încât numai
PM2.5 nu oferă o imagine reprezentativă a calităţii
aerului şi a riscurilor pentru sănătate în unele regiuni,
conform realizatorilor topului.
Iată Topul oraşelor poluate din România:
1
Iasi
2
Cluj-Napoca
3
Brasov
4
Bucharest
5
Ploiesti
6
Magurele
7
Timisoara
8
Arad
9
Scheia
10
Branistea
11
Sibiu
12
Sancraieni
13
Targu-Mures
14
Botosani
15
Oradea
16
Bacau
17
Satu Mare
18
Ramnicu Valcea
19
Valeni
20
Galati
21
Braila
22
Constanta
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Topul European al polu~rii este condus de
1
Lukavac, Bosnia Herzegovina
2
Zivinice, Bosnia Herzegovina
3
Gracanica, Bosnia Herzegovina
4
Tetovo, Macedonia
5
Saint-Denis, France
5
Jaworzno, Poland
6
Sarajevo, Bosnia Herzegovina
6
Saint-Paul, France
7
Saint-Pierre, France
7
Kumanovo, Macedonia
8
Bitola, Macedonia
9
Al.Krasinskiego, Poland
10
Tuzla, Bosnia Herzegovina
......
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La nivel mondial India, China [i Pakistan acapareaz~
primele 50 de pozi]ii ale celor mai poluate ora[e.
www.zf.ro
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* |n urma unui sondaj de opinie privind problemele din
sistemul de s~n~tate din Rom^nia, locul \nt^i \l
ocup~ darea de mit~ c~tre personalul medical.
“Boal~ veche [i netratabil~ la neamul nostru”.

* Trei rom^nce au sustras din contul bancar al unei
b~tr^ne italience 300,000 euro. Acestea erau angajate ca \ngrijitoare [i au \ngrijit-o bine. Acum
poli]ia italian~ le “\ngrije[te” pe cele trei.

* |n jude]ul Covasna num~rul ur[ilor este \n cre[tere,
animalele atac^nd tot mai multe persoane. Se
spune c~ ur[ii nu ]in cont de limba vorbit~ de victime.

* Sâmbătă 9 martie, creștinii ortodocși i-au sărbătorit
pe Sfinții 40 de Mucenici, soldați romani care pentru
credința lor au fost omorâți în vremea împăratului
Licinius, din porunca guvernatorului Agricola. 9
martie este și ziua în care, potrivit tradiției, se împart
mucinici copți sau fierți.

* Potrivit unui anunț publicat pe situl Facultății de
Drept a Universității Harvard, procuroarea Laura
Codruța Kovesi a fost inclusă pe lista pentru 2019
a femeilor care au avut contribuții pozitive semnificative în domeniul juridic din țara lor.

* |n 2018 num~rul pasagerilor pe aeroporturile din
Rom^nia a fost de peste 21 milioane, mai mare cu
aproximativ un milion fa]~ de 2017.

* O tânără a furat o pereche de ochelari Gucci dintrun magazin din Iași. În mod surprinzător, ochelarii
(care costă 1.000 lei) au fost recuperați a doua zi,
hoața lăsându-i într-un magazin apropiat.

* Un puști de 12 ani din SUA a realizat, în mai puțin
de un an, un minireactor nuclear, folosind
informațiile culese de pe internet. Tatăl este foarte
mândru de copilul lui, dar performanța acestuia este
ca o sabie cu două tăișuri.

* În raportul privind ”Cele mai poluate orașe”, raport
realizat pe anul 2018 de către Platforma AirVisual,
orașele din România cu cea mai mare poluare sunt:
Iași (locul I), Cluj-Napoca (locul II), apoi Brașov,
București, Ploiești, Arad, Sibiu, Oradea și
Constanța.
* Până în anul 2021, Germania va investi în total 110
milioane euro pentru a-și dezvolta bazele militare
din Lituania.
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* Dosarul Mineriadei a fost trimis în instanță acum
aproape doi ani. Alături de fostul președinte Ion Iliescu, sunt vizați fostul premier Petre Roman și fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma.
Ei sunt acuzați de infracțiuni contra umanității, în
legătură cu evenimentele sângeroase din vara anului 1990. Se așteaptă demararea procesului.
* Peste 1.500 de bulgari, reuniți în grupul ”Eu susțin
Laura Kovesi pentru șefia Parchetului European”,
îi cer iertare procurorului român pentru faptul că
reprezentanții lor din Parlamentul European nu au
susținut-o, considerând că aceștia au dat dovadă
de ”lașitate”.

* Cel mai negru secret al Jessicăi McGraa (37 ani)
din Aberdeen (Scoția) a ieșit la iveală după ce a fost
găsită moartă într-un apartament. Femeia a fost
prostituată și a fost omorâtă de un client. Soțul a
fost șocat când a aflat cu ce se ocupa soția lui.
* Premierul Viorica Dăncilă a prezentat un bilanț pozitiv la Consiliul Uniunii Europene, spunând că
”Românii au de ce se mândri... Guvernul României
a obținut în doar două luni rezultate pe care alții nu
le-au avut într-un mandat întreg.” Oare așa este?
* Un adolescent de 17 ani din Craiova a fost ridicat
de procurorii DIICOT fiind suspectat că ar fi aderat
ideologic la organizația teroristă Statul Islamic și că
ar fi făcut propagandă jihadistă. Acesta este cazul
primului român acuzat de propagandă teroristă. Să
sperăm că este și ultimul.

* Compania Teldrum are probleme mari. Pe lângă faptul că e vizată într-o anchetă a DNA, este dată în
judecată de primăria Năvodari care cere
despăgubiri enorme pentru lucrări prost efectuate.

* Poza Nadiei Comănici, supranumită ”Zâna de la
Montreal”, a fost postată pe facebook de către oficiali ai Ambasadei Suediei. Poza este însoțită de
un text dedicat româncelor, cu ocazia zilei de 8 martie.
* Potrivit unui comunicat de presă transmis de
reprezentanții companiei TOPSHOP TOPMAN,
care vinde în întreaga lume o pereche de blugi în
fiecare 10 secunde, această renumită companie deschide primul magazin de acest fel în România, la
București Mall.
* Vasilică Claudiu Cornilă (30 ani) din localitatea Satu
Nou, (com. Sirețel, jud. Iași) a violat 3 copii, rude
cu el sau cu soția lui. Victimele aveau 7, 10 și 16
ani.
* YNW Melly, un raper cunoscut, a fost acuzat că a
împușcat mortal doi prieteni, apoi a încercat să
schimbe scena pentru ca totul să pară un accident.

* Primul politician polonez declarat homosexual a
lansat un partid de centru-stânga, intitulat ”Primăvara” și care este în opoziție cu partidul conservatorilor apropiați Bisericii Catolice, aflați la putere.

* Mike Weirsky, un bărbat de 54 de ani din New Jersey a câștigat 273 milioane dolari la loteria
MegaMillions. Acasă, el a căutat disperat biletele,
dar nu le-a găsit. Apoi și-a amintit că le-a uitat în
magazin. Norocul lui este că cineva a văzut biletele
și le-a dat vânzătorului rugându-l să le dea
păgubașului, ceea ce s-a și întâmplat. Mare noroc
pe capul lui Mike!
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* ”Regele diamantelor”, miliardarul Ehud Arye Laniado, proprietarul uneia dintre cele mai mari companii în domeniul comerțului cu diamante, în vârstă
de 65 de ani, a decedat în urma unui infarct
declanșat în timpul unei operații de mărire a penisului, operație care a avut loc într-o clinică de lux din
Paris.

* Un studiu norvegian arat~ c~ IQ-ul oamenilor a
sc~zut \n ultimul timp. Cauza este dezvoldarea
tehnologiei informa]ionale, creierul devenind mai
lene[.

* Dac~ sc~derea anual~ a popula]iei se va men]ine
la fel, peste 10 ani popula]ia Rom^niei va sc~dea
cu 4 milioane.

* |n perioada ian-oct 2018 au fost elibera]i din pu[c~rii
peste 9000 persoane din care p^n~ \n prezent 30%
s-au \ntors dup~ gratii.

* Bucure[tiul locul 8 \n lume ca cel mai aglomerat ora[
\n trafic auto.

* Ministrul cercet~rii N. Hurduc sus]ine c~ nu crede \n
teoria lui Darwin (omul s-ar trage din maimu]~). Se
vede c~ ministrul Hurduc vrea s~ hurduce din nou
teoria darwinist~.

* Rom^nia este ]ara din Europa cu cele mai multe
WC-uri \n curte (30%). |n prezent s-a dat o lege
care oblig~ proprietarii de locuin]e s~ se racordeze
la re]eaua de canalizare, dac~ exist~. Amend~ 4000
lei.

CUVINTE ÎNȚELEPTE

Să nu crezi în cei care strigă în gura mare că țin la
tine, crede în cei care îți demonstrează în tăcere.
***
Budda a fost întrebat:
Care este diferența între TE PLAC și TE IUBESC?
Înțeleptul a răspuns imediat:
Când îți place o floare, o rupi și o ții în casă. Dar dacă
iubești o floare, o uzi și ai grijă de ea tot timpul, cât
timp trăiește ea, floarea. Cine înțelege acest lucru
înțelege ce e viața.
***
Prietenul e acela care te ridică atunci când nimeni
altcineva nu a observat că ai căzut.

UMOR

Se aude soneria. În prag apar oaspeți. Gazda le
spune:
Ar fi fost politicos să sunați la telefon înainte.
Da, replică un ”oaspete”, dar am vrut să fim siguri că
vă găsim acasă...
***
Trei oameni trecuți de 85 de ani discută pe o bancă,
în parc, despre ce cred că se va întâmpla cu trupul
lor când mor.
Când o să mor, mă vor incinera, zice unul dintre ei.
Pe mine mă vor îngropa creștinește, zice al doilea.
La cât vin am băut în viața mea, cred că pe mine mă
vor îmbutelia, zice al treilea.
***
Profesorul: Elev, îți mai dau o șansă. Spune-mi ce știi
despre Carpați și-ți dau notă de trecere.
Domnule profesor, vă referiți la cele cu filtru sau la
cele fără?
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ACTUALITATE

Cele 19 puncte devastatoare din
motivarea CCR pe protocoale:
Cum a făcut SRI justiţia

Motivarea CCR conţine
date devastatoare legate de modul în care s-a
înfăptuit Justiţia prin aplicarea protocoalelor secrete din 2009 şi 2016
între SRI şi Ministerul
Public şi cum a ajuns
Serviciul să exercite
atribuţii de cercetare penală în orice domeniu. Urmează 19 dintre
cele mai grave abateri.
1. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dar şi instanţele de
judecată sunt parte a conflictului de natura constituţională
Motivare CCR: Pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pot
fi parte a conflictului şi/ sau celelalte instanţe judecătoreşti din
moment ce şi acestea exercită puterea judecătorească, chiar
dacă nu sunt individualizate, în mod expres, în textul Constituţiei.
2. Mecanismul dezvoltat de protocoale a fost aplicat de
toate instanţele judecătoreşti
Motivare CCR: Curtea reţine că autorului sesizării nu i se
poate impune să indice în mod exact care dintre aceste componente funcţionale sau, după caz, teritoriale, ale serviciului
justiţiei sunt în conflict, întrucât conduita generatoare a acestuia
[respectiv încheierea celor două „protocoale de colaborare”
între Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Public –
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anii
2009 şi 2016] vizează, practic, întreaga materie penală şi procedural penală. Conduita generatoare, potrivit susţinerilor
autorului, poate sta la baza obţinerii unei sfere foarte largi de
mijloace de probă, care acoperă cvasimajoritatea infracţiunilor
normate în Codul penal.
3. Ministerul Public a avut o conduită neconstituţională prin
cedarea către SRI a unor competenţe în desfăşurarea
urmăririi penale
Motivare CCR: Curtea constată că, în realitate, ceea ce se
impută în cauza de faţă Ministerului Public este o conduită
instituţională, care a dus la încheierea a două „protocoale de
colaborare” succesive, cu încălcarea atribuţiilor sale constituţionale.
Se apreciază, astfel, că o asemenea conduită a încălcat, pe
de o parte, atribuţiile constituţionale ale Parlamentului, iar, pe
de altă parte, a generat o practică judiciară contrară art.124
din Constituţie. (...) Art.2 din „protocolul de colaborare” menţionează expres infracţiunile care formează obiectul de competenţă
al Serviciului Român de Informaţii [infracţiunile împotriva
securităţii naţionale, cele de terorism şi infracţiunile ce au corespondent în ameninţările la adresa securităţii naţionale],
astfel încât sintagma „infracţiuni grave, potrivit legii”, din
cuprinsul aceluiaşi text, în realitate, adaugă la competenţa
legală a Serviciului Român de Informaţii.
4. Ministerul Public a încălcat atribuţiile constituţionale ale
Parlamentului
5. Ministerul Public şi-a asumat rolul de legiuitor
Motivare CCR: Poblema principală dedusă vizează faptul că
Ministerul Public şi-a asumat rolul de legiuitor, adăugând la
lege, prin conţinutul „protocoalelor de colaborare”. (...) Astfel,
atât în raport cu Parlamentul, cât şi în raport cu Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, conflictul
are natură constituţională, susţinându-se şi imputându-se Ministerului Public faptul că s-a subrogat legiuitorului şi a emis un
act legislativ simulat, ceea ce a dus la situaţia în care justiţia să
fie înfăptuită pe baza unui asemenea act.
6. Ministerul Public a generat o practică judiciară contrară
art 124 Costituţie care prevede că Justiţia se înfăptuieşte
în numele legii
7. Protocoalele nu sunt acte procesuale în sfera de competenţă
a procurorilor
Motivare CCR: Întrucât în cadrul procedurii judiciare măsurile/
actele pe care procurorul le poate lua/ emite sunt prevăzute în
mod expres de lege şi ţinând seama de faptul că „protocoalele
de colaborare” antamate vizează procesul penal, Curtea
constată că normele procesual penale, stabilite prin lege,nu
prevăd atribuţia procurorilor, indiferent de nivel sau funcţii, să
încheie „protocoale de colaborare” în legătură cu cauzele individuale pe care le instrumentează. Astfel, Curtea reţine că protocoalele nu au privit o cauză anume, ci un cadru larg de „cooperare instituţională”. În consecinţă, aceste „protocoale de
colaborare” nu sunt acte procesuale pe care procurorii le-ar
putea dispune.
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8. Ministerul Public a modificat si completat în mod ascuns
legislaţia în materia urmăririi penale
Motivare CCR: Curtea reţine că, întrucât întreaga activitate a
procurorilor este normată prin lege, procurorul general, ca
reprezentant al Ministerului Public, poate încheia protocoale,
chiar de colaborare, cu alte autorităţi publice, inclusiv cu
Serviciul Român de Informaţii. Atunci când aceste acte au
legătură cu activităţile care contribuie la înfăptuirea justiţiei, respectiv, în mod principal, cu urmărirea penală, ele trebuie să
se subsumeze atribuţiilor şi competenţelor procurorului din
procesul penal. În aceste condiţii, de principiu, protocoalele de
colaborare încheiate între autorităţile publice naţionale sunt
acte administrative cu caracter normativ
9. Ministerul Public a generat, sub forma aparenţei unui act
administrativ, o normă juridică primară
Motivare CCR: Se poate observa că, după intrarea în vigoare
a noului Cod de procedură penală, la 1 februarie 2014, s-a
renunţat în cuprinsul art.139 alin.(2) [corespondentul fostului
art.911 alin.2 din Codul de procedură penală din 1968] la
sintagma „infracţiune gravă”, fără ca protocolul să fi fost
adaptat în mod corespunzător, ceea ce este de natură a
confirma faptul că protocolul a adăugat la lege. Prin urmare, în
această privinţă, apare ca fiind clar faptul că a fost generată,
sub forma unui aparent act administrativ, o normă juridică
primară cu conţinut flexibil, care a putut fi apreciată de la caz la
caz de parchet/ serviciul de informaţii.
10. Protocolul a stabilit în sarcina SRI competenţe în alte
domenii decât cele prevăzute de lege (securitatea naţională)
Motivare CCR: O entitate publică [Serviciul Român de Informaţii]
nu poate dobândi pe calea unui „protocol de colaborare”o
competenţă mai extinsă decât cea a entităţii sub auspiciile
căreia îşi desfăşoară activitatea şi care are o competenţă
dobândită prin chiar textul Constituţiei, şi anume Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării.Or, „protocolul de colaborare” a
stabilit în sarcina Serviciului Român de Informaţii competenţe
în alte domenii faţă de cel reglementat în mod implicit de
art.119 din Constituţie, şi anume cel al securităţii naţionale.Totodată,
Curtea mai reţine că, în legătură cu competenţa Serviciului
Român de Informaţii, în jurisprudenţa sa, a stabilit că prin
calificarea atingerilor grave aduse drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau a „altor asemenea
interese ale ţării” – a cărei sferă de cuprindere rămâne la libera
apreciere a organului abilitat să aplice legea - ca ameninţări la
adresa securităţii naţionale a României, cu consecinţa angajării
competenţei organelor cu atribuţii în domeniul securităţii
naţionale raportat la activităţile specifice culegerii de informaţii,
inclusiv interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor electronice,
efectuate sub orice formă.
11. SRI exercită din 2009 atribuţii de cercetare penală în
orice domeniu
Motivare CCR: Din modul de formulare a textului analizat se
înţelege că efectuarea urmăririi penale se realizează în comun
de procurori şi reprezentanţii serviciului secret, cu nerespectarea
separaţiei de competenţe între cele două structuri şi a rolului
constituţional, respectivlegal al fiecăruia în parte. Curtea
observă că, după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură
penală, art.142 alin.(1) din acesta a prevăzut posibilitatea
punerii în executare a mandatului de supraveghere tehnică
„de alte organe specializate ale statului”, însă, această sintagmă
a fost constatată ca fiind neconstituţională prin Decizia nr.51
din 16 februarie 2016.Prin urmare, de principiu, efectuarea
actelor procesuale/ de procedură în cursul urmăririi penale se
realizează de către organele de urmărire penală şi nicidecum
de alte organe exterioare acestora. Or, textul aşa cum este
redactat are un conţinut normativ larg care permite o preluare
de către serviciul secret a competenţelor propriu-zise ale
procurorului şi o afectare a sferei de competenţă a procurorului
în legătură cu orice faptă penală apreciată drept „gravă”. Cu
alte cuvinte, din coroborarea art.3 lit.g) cu întregul conţinut al
protocolului, Curtea reţine că, începând cu anul 2009, s-au
creat premisele normative pentru ca Serviciul Român de
Informaţii să exercite atribuţii de cercetare penală în orice
domeniu. Or, acest aspect duce la încălcarea art.1 alin.(4)
privind separaţia şi echilibrul puterilor în stat şi art.61 alin.(1)
din Constituţie cu privire la rolul Parlamentului de unică
autoritate legiuitoare a ţării.
12. Ministerul Public a transferat SRI o competenţă proprie
procurorului
Motivare CCR: Textul analizat al protocolului prevede exact
punerea în executare a activităţilor dispuse prin autorizaţiile
emise de instanţele competente de către un serviciu secret
contrar art.912alin.(1) teza întâi din Codul de procedură penală
din 1968.

Cu alte cuvinte, protocolul a reglementat competenţa Serviciului
Român de Informaţii de a pune în executare mandatul de
supraveghere tehnică în cadrul procesului penal, fără să fie
organ de urmărire penală. Astfel, deşi Codul de procedură
penală nu a acordat serviciului secret această competenţă,
Ministerul Public, din proprie iniţiativă, îi transferă acestuia o
competenţă proprie procurorului. Practic, acest protocol
operează, în mod indirect, o adăugire la prevederile Codului
de procedură penală.
13. Protocolul afectează drepturile şi libertăţile fundamentale
prin diminuarea garanţiilor
Motivare CCR: Chiar dacă unele prevederi ale acestui protocol
cuprind într-adevăr aspecte de executare a legii, prevederile
sale esenţiale, pe de o parte, nesocotesc competenţa Parlamentului, diminuează rolul procurorului în cadrul procesului
penal şi sporescrolul serviciilor secrete în cadrul acestuia, iar,
pe de altă parte, afectează, în mod nepermis, drepturile şi
libertăţile fundamentale, prin diminuarea garanţiilor asociate
acestora în sensul că activitatea de obţinere a probelor o
poate realiza un serviciu de informaţii care nu are calitatea de
organ de cercetare penală special. Toate aceste încălcări ale
Constituţiei atrag aplicarea sancţiunii plasării întregului protocol
în afara ordinii constituţionale.
14. Protocolul a determinat punerea instanţelor în situaţia
de a nu mai înfăptui Justiţia în numele Legii
Motivare CCR: Protocolul a imprimat o anumită practică
judiciară care nu se supune în totalitate exigenţelor art.124 din
Constituţie, potrivit căruia justiţia se înfăptuieşte în numele
legii. De aceea, protocolul încheiat adeterminat punerea
instanţelor în situaţia de a nu mai putea înfăptui justiţia în
numele legii, contrar art.124 din Constituţie, cu nesocotirea
rolului acestora în ordinea constituţională, prevăzut de art.126
din acelaşi act.
15. Protocolul a încălcat dreptul la un process echitabil
16. Protocolul a încălcat dreptul la viaţa intimă
17. Protocolul a încălcat securitatea juridică a persoanei
pentru că încrederea în valorile Constituţiei nu a fost
respectată
Motivare CCR: Curtea reţine că, prin semnarea protocolului
analizat, a fost încălcată securitatea juridică a persoanei,
prevăzută de art.1 alin.(5) din Constituţie,din moment ce
încrederea sa legitimă în valorile Constituţiei nu a fost
respectată.Curtea subliniază că acest concept a fost definit în
jurisprudenţa sa ca un complex de garanţii de natură sau cu
valenţe constituţionale inerente statului de drept, în considerarea
cărora legiuitorul are obligaţia constituţională de a asigura atât
o stabilitate firească dreptului, cât şi valorificarea în condiţii
optime a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
18. Între Ministerul Public şi SRI s-au stabilit raporturi contra
legii
Motivare CCR: Se ridică problema punerii, în schimb, a
instanţelor judecătoreşti într-o situaţie atipică, în sensul că
acestea nu cunoşteau prevederile protocolului, având în vedere
caracterul său secret, şi, în mod rezonabil, nu dispuneau de
un cadru normativ în temeiul căruia să realizeze o verificare
efectivă a modului în care au fost obţinute mijloacele de probă,
astfel încât, pe diverse segmente temporale, nici nu analizau
consecinţele obţinerii mijloacelor de probă în condiţiile acestui
protocol/ nu dispuneau de un cadru legal de referinţă, ele
identificând problema supusă judecăţii Curţii Constituţionale şi
importanţa ei de abia în momentul în care s-a prezentat public
existenţa acestuia.
19.Instanţele de judecată nu cunoşteau prevederile protocolului
secret şi nu au putut să realizeze o verificare efectivă a
modului în care au fost obţinute probele
Motivare CCR: Curtea constată că, din acest punct de vedere,
se ridică problema punerii, în schimb, a instanţelor judecătoreşti
într-o situaţie atipică, în sensul că acestea nu cunoşteau
prevederile protocolului, având în vedere caracterul său secret,
şi, în mod rezonabil, nu dispuneau de un cadru normativ în
temeiul căruia să realizeze o verificare efectivă a modului în
care au fost obţinute mijloacele de probă. Faptul căreacţia
acestora a fost difuză în problema dată, având în vedere chiar
paradigma juridică creată şi închegată timp de peste 7 ani de
aplicare continuă aprotocolului, pune instanţele judecătoreşti
în situaţia de a aplica ele însele teoria discontinuităţii în drept,
prin modificarea paradigmei juridice pe care au aplicat-o în
toată această perioadă de timp.
www.mediafax.ro
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Cu arma pe umar si falos ca nimeni altul, judecatorul
Bogdan Dumitru seful Sectiei penale a Judecatoriei
Constanta se produce pe Facebook: "Declar sedinta
deschisa... zambet colgate". In ziua in care CSM i-a
comunicat delegarea pe 6 luni pe functia de sef,
Dumitru s-a dat rotund: "Intr-un final mi-a venit si
firmanul de domnie, dupa ce m-a uns CSM-ul
presedinte de sectie". V-ati lasa judecati de acest
progresist? (Foto)

Libertatea de exprimare de pe retelele de socializare
ne ofera ocazia sa observam ca unii magistrati –
desi se clameaza in legi ca acestia trebuie sa fie
asociati solemnitati actului de judecata – se produc
pe Facebook in fel si chip, expunandu-si gandurile si
fanteziile personale fara retinere. Atat de dezinvolti
se prezinta pe retelele de socializare unii magistrati,
incat posteaza fotografii cu mesaje la care unii justiabili
s-ar putea ingrozi. In aceasta situatie il gasim pe
judecatorul Bogdan Dumitru (foto), recent "uns"
presedinte al Sectiei penale a Judecatoriei Constanta
pentru 6 luni de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Judecatorul Bogdan Dumitru: "Am primit firmanul de
domnie"
Ei bine, conform postarilor de pe pagina de Facebook
a judecatorului Bogdan Dumitru, care poate fi accesata
de orice persoana (si care reprezinta spatiu public,
conform hotararii Inaltei Curti) numirea sa in functia
de presedinte de sectie reprezinta recunoasterea
"domniei" asupra Sectiei penale, recunoastere care
este certificata prin "firmanul" emis de CSM in 21
noiembrie 2018, in posesia caruia judecatorul Dumitru
a intrat, conform postarii sale in 21 ianuarie 2019:
"Intr-un final mi-a venit si firmanul de domnie, dupa
ce m-a uns CSM-ul presedinte de Sectie".
De la momentul confirmarii domniei asupra Sectiei
penale a Judecatoriei Constanta, nu a durat mult
pana cand judecatorul Bogdan Dumitru a inteles sa
isi informeze prietenii virtuali despre faptul ca el
judeca dosare. Iar maniera in care anunta ca declara
sedinta deschisa, credeti-ne, este absolut inedita
(vezi foto): cu un pistol mitraliera pe umar, in tinuta
militara de camuflaj si cu o masca pe fata, cu zambetul
mortuar al vestitului joker din filmele cu Batman,
masti pe care le folosesc in special trupele de
comando rusesti.
Noi intelegem spiritul jovial al judecatorului Dumitru,
dar credem ca functia pe care o detine ar impune
mai degraba putina retinere si solemnitate, si nu
mistouri facute cu arma-n mana. Nu de alta, dar
justitiabilii ajunsi in sala lui de judecata pot trai temeri
intense ca au incaput pe mainile unui terminator, nu
unui judecator.
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Cu chitara si mitraliera langa pat: "Daca nu reusesc
cu asta sa imi termin cu capul vecinii... imi cumpar o
bormasina"
Pe de alta parte, din rasfoirea fotografiilor postate pe
pagina sa de Facebook, intelegem ca judecatorul
Bogdan Dumitru are o inclinatie si spre arta. Mai
exact, spre muzica si pictat. Observam din postarile
sale ca picteaza cu acrilice, doar ca sevaletul arata
ca nou, dar si ca ii place sa cante la chitara la volum
maxim. Atat de tare ii place, incat spera sa isi termine
vecinii "cu capul". Sustine totodata judecatorul Bogdan
Dumitru, ca daca nu va reusi sa isi termine vecinii cu
capul cu chitara din dotare, o sa isi ia o bormasina.
Poate atunci reuseste...
Nu stim daca Dumitru braveaza cu fotografiile pe
care le posteaza, insa cert este ca pe noi ne-a facut
sa radem. Si probabil si pe alti. Numai ca, nu asta
este treaba unui judecator, ci mai degraba a unui
circar. Oare judeca dupa cum posteaza?

Capii serviciilor secrete
pot r~m^ne \n func]ii pe via]~

Directorii, prim-adjunctii si adjunctii SRI, SIE, STS si
SPP sunt singurii sefi de institutii din Romania care
nu sunt numiti pe mandate limitate. Din 2018, in Parlament zace un proiect de lege menit sa democratizeze
serviciile secrete, care propune ca sefii SRI, SIE,
STS si SPP sa fie numiti pe un singur mandat, de 4
ani, fara posibilitatea reinvestirii.
O anomalie extrem de grava si de periculoasa pentru
democratia din Romania este trecuta de ani de zile cu
vederea de catre decidentii politici, fie ca vorbim
despre Guvern sau presedinte. De ani de zile, in Romania exista o serie de inalti functionari care se bucura de privilegii, neimaintalnite la alte institutii din cate
cunoastem noi. Ne referim la directorii, prim-adjunctii
si adjunctii Serviciului Roman de Informatii, ai Serviciului
de Informatii Externe, ai Serviciului de Telecomunicatii
Speciale si ai Serviciului de Paza si Protectie.

Sefii serviciilor de informatii din Romania sunt singurii
conducatori ai unor institutii care sunt numiti in functii
pe perioade nelimitate de timp. Capii SRI, SIE, STS si
SPP pot sta pe functii cu zecile de ani, chiar si toata
viata teoretic. Inexistenta unui mandat limitat pentru
sefii serviciilor secrete este cu atat mai grava cu cat
cei care conduc SRI, SIE, STS si SPP, prin informatiile
pe care le acumuleaza despre politicieni, magistrati,
oameni de afaceri sau jurnalisti, dobandesc o putere
de neinchipuit, pe care apoi o pot folosi in interes personal sau pentru a controla o buna parte din societate,
chiar si presedinti de tara. Dovada ce s-a intamplat in
ultimii ani in Romania, ani in care statul a ajuns practic sa fie condusa de capii serviciilor secrete, fie ca
vorbim despre directori, adjuncti sau sefi de directii.

Legea nu prevede mandat limitat
Modalitatea de numire a directorilor si adjunctilor SRI,
SIE, STS si SPP este stabilita in legile de organizare
si functionare a acestor servicii secrete. In cele patru
legi se indica modul de numire al sefilor serviciilor, in
cazul SRI si modul de eliberare din functie, si atat. Nu
exista nici cea mai mica referire la durata mandatelor.
Maior, Coldea, Predoiu, Opris, Pahontu
Cea mai buna dovada a faptului ca nicaieri nu este
prevazut un mandat limitat pentru sefii serviciilor
secerete este chiar ceea ce s-a intamplat la SRI, SIE,
STS si SPP in ultimii ani. Concret, Serviciul Roman
de Informatii a avut timp de aproape un deceniu
acelasi director. Este vorba despre George Maior
(foto stanga), care si-a inceput mandatul in octombrie
2006, incheindu-l in ianuarie 2015. Si mai mult in
functie a stat seful operativ al SRI, generalul Florian
Coldea (foto centru), care a ocupat postul de primadjunct in perioada august 2005-ianuarie 2017, deci
aproape 12 ani. Maior si Coldea au plecat, dar SRI
continua sa fie condus in continuare de un general
numit in functia de adjunct in urma cu, atentie, aproape
14 ani, anume generalul George Voinescu.
In ceea ce priveste SIE, nu a existat un director atat
de longeviv precum a fost Maior la SRI. A existat insa
generalul Silviu Predoiu (foto al doilea de la dreapta
la stanga) care timp de 13 ani, in perioada 20052018, a ocupat functia de adjunct al serviciului, uneori
conducandu-l chiar si in calitate de director interimar.
La fel s-a intamplat si la STS. In acest caz, directorul
Marcel Opris (foto al doilea de la stanga la dreapta) a
stat pe functie timp de aproape 12 ani, conducand
Serviciul de Telecomunicatii Speciale in perioada
2005-2017.
De departe insa cel mai longeviv director al unui
serviciu este generalul Lucian Pahontu (foto dreapta),
directorul Serviciului de Protectie si Paza. Acesta este
la conducerea SPP din anul 2005 si nu exista nici un
semn ca va fi schimbat din functie prea curand.
Democratizarea serviciilor zace in Parlament
Mentionam la inceputul articolului ca decidentii politici
au inchis ochii la aceasta anomalie, in pofida faptului
ca este pusa in pericol insasi democratia. Grav este
insa ca la fel se intampla si in continuare. De anul
trecut, in Parlamentul Romaniei zace un proiect de
lege al deputatului PSD Liviu Plesoianu care prevede
tocmai democratizarea serviciilor secrete.
Concret, Liviu Plesoianu a propus modificarea Legii
nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, a Legii nr. 1/1998 privind
organizarea si functionarea Serviciului de Informatii
Externe, a Legii 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza si a Legii nr.
92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului
de Telecomunicatii Speciale, in sensul prevederii
unor mandate limitate pentru sefii serviciilor secrete.
In acest sens, Liviu Plesoianu a inaintat varianta ca
directorul, prim-adjunctii si adjunctii sa fie numiti
pentru un singur mandat, cu o durata de patru ani.
Ce s-a intamplat cu proiectul lui Plesoianu? Absolut
nimic. Acesta continua sa stea in continuare in Parlament, desi o asemenea masura ar reprezenta o
lovitura clara data Noii Securitati in lupta atat de
clamata la televizor de diversi politicieni.
www.luju.ro
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NICOLAE DAN
FRUNTELATĂ
- POEZII Balada de la Grand Vanjou
La Grand Vanjou e vara pe trecute
cu presimţiri prelungi de cabernet
o, mon ami, mon frère, o, vere dragă,
să coborâm spre Corlăţel încet
sau să urcăm spre Rogova ensemble
si vous voulez, dacă şi ţie-ţi vine
Gasconia aceasta cade-n toamnă
hai s-o oprim, te rog, cousin Marine
şi hai s-o ducem într-o întâmplare
cum nu mai fu şi nu se petrecu
într-o iubire de la Vânju Mare
ori într-un amour fou de Grand Vanjou
cu o contesă ce răpită fuse
volée adică, luată în voleu
într-o căruţă de la Bălăciţa
iar calul cel de hăisa eram eu
o, ce poveste, mon cousin Marine
s-o spui seulement toamna la cazan
când ﬁerbe ţuica a de dude negre
şi-aşteaptă sticla dopul de cocean
ascultă dar, de glasul amintirii
pe dealuri vara mea se petrecu
vino, vino, căruţă, du-mă iar acolo
în paradisul de la Grand Vanjou
Herba carpatica
Spun - iarbă - şi parcă
mi-aş atinge copilăria cu mâna
şi-ar dansa ameţite lumile mele
în aerul greu al unei veri de demult
spun - iarbă - şi călătoresc
mai departe în copilăriile altora
herba carpatica sub copite de cai
din Latium ori din Gallia Cisalpina
cum va ﬁ fost la-nceputuri
pământul meu sub copite de cai
cum vor ﬁ fost pe fruntea lui Iancu
din frunze şi herba carpatica
uitarea şi boala şi moartea
spun, văd, simt
iarba miroase a depărtare
e apa ce mişcă-n memorie
navele gândului meu
sub dealuri am înserat şi-nserăm
peste dealuri ca o victorie-a limbii române

ELEGIE BALCANICĂ
La marginea Dunării, la lumina lunii
la marginea lumii
acolo, suﬂetul meu fumegos
ca un cuţit de sârb supărat
taie istoria până la os
Eu am fost prinţ în Bizanţ,
eu am fost tatăl
acelor copii care au murit copii
Eu, Brâncoveanul, nebunul de frumuseţe
nu mă meriţi dacă nu mă ştii
Eu, de la Dunăre-n jos, de la Dunăre-n sus
eu, între turc şi ’ntre rus
Doamne, balada a murit prea demult
doar ecoul ei târziu îl mai ascult
Doamne, se repetă istoria
simt până-n nervi nenorocul, mânia
foaie verde, nu mă pierde
foaie verde, România
NIMENI
Dimineața când se crapă de ziuă
când cerul s-a golit de stele
și somnul nostru de vise e tot gol
bate cineva la poarta dinspre grădină
cineva cu degete ude de rouă, cu un chip
care aproape nu se vede
mă scol din patul de sub dud și vin
să răspund, să aﬂu vreo veste rea
omul întreabă de tata, îi spun
Omule, tata nu-i acasă, e dus
Întreabă de mama, aceeași spusă
Nici mama nu-i acasă, e dusă
cu altcineva nu vrea a vorbire
pe mine nu mă mai știe nici vântul
eu, fugitul din patria copilăriei mele,
eu, însinguratul și părăsitul,
mă întorc în grădină, aceeași iarbă,
aceiași caiși delicați, aceiași aspri pruni
lângă mine doar lătratul lui Jar
dar fără trup, că și el a plecat
să-i păzească pe-ai mei, pe unde s-au dus
în Țara de Dor și-n Țara de Sus
Adorm, iar aud o bătaie în poartă
să mă trezesc nu mă lasă
spun fără cuvinte, numai cu lacrimă
Nu-i nimeni, nu-i nimeni acasă...
VINA
Eu nu pot spune: Noapte bună, România,
Oriunde te-ai aﬂa!
Pentru că tu nu te mai aﬂi nicăieri
Decât, poate, în inima mea
Într-o stare de veghe chircită
Într-o stare de frică
Aşteptând judecăţi şi sentinţe
Ţara mea veche şi mică
Vândută mereu, răstignită mereu
Pe cruce, pe stea, pe vecie
Os în gâtul balenelor lumii
Momeală vie
E noapte prelungă în Est
Zi n-a fost aproape niciodată
Sunt vinovat că m-am născut aici
Vinovaţi şi voi, mamă şi tată
Eu nu pot spune: Noapte bună, România,
Oriunde te-ai aﬂa!
Pentru că nu te aﬂi nicăieri
Decât, poate, în inima mea
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CE TÂNĂR AM FOST
Adolescența mea în pantaloni evazați
și-n fâșuri italiene din talcioc
Cămașa mea de nylon, galbenă ca paiul
pe care mama mi-a vopsit-o în negru era singura culoare care prindea dar când am îmbrăcat-o, un coleg mai bătrân
mi-a șoptit: Bobocule, ești nebun,
ai trecut la cămășile negre?
Una peste alta, am trăit
în Bucureștiul iubit, cântec
dulce de vioare, mii de inime
sprințare, cum ne gratula un compozitor
sovietic și frate pe jumătate
în Bucureștiul iubit unde negura
nu s-a risipit, că făceam economii la sânge,
la lapte, la carne, ca să plătim datorii
în stânga și-n dreapta
În Bucureștiul unde m-am întâlnit
cu tinerețea mea și cu iubirea
și cu destinul meu cu ochii verzi
În Bucureștiul care m-a-nvățat
să-mi iubesc țara cu păcatele ei,
cu istoria ei, cu geograﬁa ei blestemată
cu eroii ei, falși ori adevărați
care m-a spălat în apele lui tulburate
în Dâmbovița fanariotă, în Colentina
brunetă și chisnovată
în toate cartierele lui stelare
Balta Albă, Berceni, Militari
chiar Andronache, capătul lumii
Doamne, Dumnezeule, ce tânăr am fost
în această cruciadă a sângelui
ce tânără a rămas dragostea mea
și ce ticăloși bătrâni sunteți voi
cei care vreți să-mi vopsiți anii nebuni
în clișeele politice scrise pe ziduri
cu sus și jos, cu marți nu e luni
cu liderii voștri analfabeți

cu un oraș unde nu mai e loc pentru poeți
Cine-mi aduce lumea-napoi

Cine mă găsește în Cișmigiu

lângă lebede și lângă minciuni

Cine mă minte că sunt încă viu?
Atâta vă spun

Sunt bătrân, îmi e greu

Îmi e dor ca unui nebun

de orașul trecutului meu

l
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ASOCIAȚIA „TINERI PENTRU
TINERI” ÎNVAȚă PROFESORII
Să LE VORBEASCă COPIILOR Că
„PORNOgRAFIA
CONTRIBUIE LA CREȘTEREA
NIVELULUI DE INFORMARE
A CELOR CE O UTILIZEAZă”

Asociația „Tineri pentru Tineri” desfășoară proiectul „Pentru
fete și băieți”, prin care 150 de diriginți de la clasele a
șaptea și a opta sunt instruiți să coordoneze activități cu
elevii despre educație sexuală, numită eufemistic „sănătatea
reproducerii”.
Destinatarii acestui proiect sunt copii de 10-12 ani. Proiectul
este finanțat de Kaufland, cu sprijinul Fundației pentru
Dezvoltarea Societății Civile și este promovat de siteul
Recorder.ro, cel care i-a dedicat deja un reportaj. Materialul
– disponibil aici – a stârnit deja reacțiile părinților, aceștia
fiind îngroziți de imaginile în care copii de 10 ani sunt
evident stânjeniți când li se vorbește despre „ejaculare”,
„organe genitale” și homosexualitate.
Printre altele, doi profesori de la o școală din Ilfov au fost
de acord cu afirmația „Consider că materialele pornografice
contribuie la creșterea nivelului de informare a celor ce le
utilizează”.
Președintele Platformei Împreună, Mihai Gheorghiu, a
spus că miza ideologiei de gen este „cucerirea minții și
sufletului copiilor, sexualizarea precoce, controlul social
al noilor generații”.
„Revoluția “stării de bine” începe cu copiii noștri
La Ciorogârla a început deja! Starea de bine! Apoi epicentrul
”stării de bine” se mută la Popești – Leordeni. Au fost
identificați și inamicii publici, părinții. 4 800 de copii din 8
județe sunt deja subiecte ale experimentului „stării de
bine”. Grupe de profesori, apoi clase de elevi, se adună și
recită mantra eliberării sexuale a întregului popor. Tozo și
Ova sunt noii eroi de basm al copilăriei sexualizate, iar
sexualitatea este noua aventură eroică care trebuie mereu
repovestită. Astfel, ajungem la miza fundamentală a
ideologiei de gen în școlile noastre, cucerirea minții și sufletului copiilor, sexualizarea precoce, controlul social al
noilor generații. Totul are aerul sordid al unei campanii din
anii 50 pentru crearea omului nou al progresismului multilateral dezvoltat și sexualizat”, a scris Mihai Gheorghiu.
Asociația „Tineri pentru Tineri” a scos și un manual pe
tema respectivă.
www.stiri-extreme.ro
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UN AFACERIST SUCEVEAN
A CONSTRUIT PRIMUL METRU
DE AUTOSTRADă ÎN MOLDOVA

PRIMăRIA CAPITALEI VA
CONSTRUI O NOUă SALă
POLIVALENTă DE 20.000 DE LOCURII

Un om de afaceri sucevean a realizat prin resurse proprii
ceea ce autoritățile amână de ani întregi: a pus piatra de
temelie a primei autostrăzi din Moldova. Mai precis, cu
ajutorul unei echipe de muncitori, bărbatul a construit un
metru de autostradă.
Actualizare, 8 Martie 2019: autoritățile au remarcat creația
moldoveanului și afirmă că aceasta nu are autorizație de
construcție și că nu este în conformitate deoarece a
schimbat destinația unui teren agricol. Primarul localității
Bosanci se așteaptă ca antreprenorul să desființeze
construcția după încheierea protestului său din 15 martie,
motiv pentru care a decis să nu îl sancționeze pentru
construcția ilegală a unui metru de autostradă.
Prin proiectul „România vrea autostrăzi', antreprenorul
sucevean Ștefan Mandachi vrea să atragă atenția autorităților
cu privire la situația absurdă a infrastructurii în Moldova,
adică la absența unei autostrăzi care să faciliteze transportul
rutier al locuitorilor din zonă.
„Anii trec, mă tem că mă ajung bătrânețile și nu mai apuc
să văd autostradă la noi, așa că am construit eu un metru
de autostradă în Moldova', spune Ștefan Mandachi întrun clip video încărcat pe Facebook.
Filmarea a strâns până în momentul de față aproximativ
12.000 de vizualizări, are peste 600 de comentarii și a
fost distribuită de peste 27.000 de ori.
Însoțită de hashtag-ul #șîeu, această strategie excentrică
este o formă de protest față de indiferența politicienilor,
care găsesc constant pretexte pentru a amâna începerea
lucrărilor.
17 muncitori au lucrat timp de șapte ore pentru ca singurul
metru de autostradă din Moldova să devină realitate.
Aproximativ 4.500 de Euro a investit afaceristul sucevean
pentru realizarea proiectului, demonstrând că se poate;
totul este să vrei. Evident, costul nu este comparabil cu o
construcție de autostradă așa cum cer normele în vigoare.
Inaugurarea primului metru de autostradă din Moldova
are loc pe 15 martie, la ora 15:00. Restaurantele deținute
de Ştefan Mandachi își vor întrerupe simbolic activitatea
timp de 15 minute cu această ocazie, pentru a atrage
atenția asupra evenimenului și – implicit – asupra indolenței
autorităților.
www.auto-bild.ro

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, luni,
suma privind construirea unei noi săli polivalente, cu
20.000 de locuri. Astfel, investiţia va fi de 138 de miloane
de lei, iar sala va fi amplasată lângă Arena Naţională.
Proiectul privind această investiţie a fost introdus pe
ordinea suplimentară a şedinţei Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, şi a fost anunţat, la începutul
şedinţei de primarul general, Gabriela Firea.
„Vom avea o sală polivalentă, o sală multifuncţională,
dupa epopeea pe care a trait-o acest proiect. Avem
indicatorii tehnico-economici cu o capacitate de 20.000
de locuri, cu 5 terenuri de sport. Nu pot fi comparate
costurile cu alte săli din ţară. (…)Vom avea o sală cu care
să ne mândrim. Costul va fi 138 de milioane de euro”, a
anunţat, luni, primarul general, Gabriela Firea.
www.mediafax.ro

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 527-6649
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Legende “paralele”,
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea a XII-a

continuarea din ediția precedentă

În ceea ce priveşte divinitatea Aryaman, aceasta
aparţine grupului de zei vedici Aditya, adică urmaşii
lui Adity, cuprinzând de cele mai multe ori şapte sau
opt zei (3)
Aryaman este ,,ospitalierul”, o prelungire a epitetului
,,prietenosul”, iar în Rig-Veda apare ca întemeietor şi
patron al căsătoriilor, ceea ce pe înţelesul tuturor sar traduce prin ,,naşul”.
Conform cu Georges Dumezil, perechea de zei Aryaman-Daksha, ar trebui situată în fruntea listei zeilor
Aditi, chiar înaintea cuplului Mitra-Varuna, aşa cum
apare în Maitrăyani Samhita :
,,Aditi dorea să aibă copii. Ea a pregătit o fiertură
groasă şi după ce a oferit-o ca libaţie, a mâncat ce ia rămas ; i s-au născut Daksha şi Aryaman. Ea a făcut
o altă fiertura şi a mâncat ce-a mai rămas; i s-au
născut Mitra şi Varuna” (5).
După unele păreri, care până în prezent nu au fost
contrazise, zeul Daksha se află la originea numelui
de DACIA sau Dakia (6), numele având înţelesul de
,,creatorul” sau puterea creativă.
Transpus în plan geografic, mitul, celor două divinităţi
vedice amintite, apare pozitionat luând ca axă fluviul
Dunărea astfel: Aryaman se află la sud şi Daksha la
nord, pe considerentele expuse în cele ce urmează.
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Mai multe texte din Brahmana, vorbesc de ,,drumul
lu Aryaman”, care trebuie înţeles ca fiind drumul
Soarelui, cel care conduce pe calea spre miazazi (7).
Conform dicţionarului sanscrit, drumul lui Aryaman pe
bolta cerească este Calea Lactee sau Calea Laptelui,
ori Drumul Armânului (n.n.)

În legătură cu acest aspect se povesteşte că Maharşi,
după ce i-a mulţumit pe zei prin rugăciuni şi laude, leau cerut vaci.
Zeii fiind mulţumiţi le-au dat vaca Kămadhuk, adică
vaca ce îţi dă tot ceea ce doreşti când o mulgi. Dar
ei, dupa ce au primit vaca Kamadhuk nu au fost în
stare să-i mulgă laptele şi atunci l-au rugat pe zeul
Aryaman să o facă.
Evident Aryaman şi armânii sunt mulgători prin
excelenţă, iar episodul ascunde un tâlc anume.
Potrivit literaturii epice şi Puranelor sunt două drumuri
care duc către lumea cealaltă : unul este cel către
nord, cel al asceţilor şi yoghinilor, aflaţi în sfera
nonacţiunii şi reunţării, în timp ce drumul spre sud,
,,drumul lui Aryaman” este a celor ce urmează religia
tradiţională, ritualistă (10).
Dacă valahii/macedonenii din sud îşi spuneau lor ,,armâni”, ei denumeau triburile traco-geto-dace din norul
Dunării prin cuvântul ,,mucani”, o prescurtare de la
sanscritul kârtty-mukha sau ,,Faţa Gloriei” (11).
Aceste apelative provin din funcţiunile atribuite cuplului de zei Mitra-Varuna şi Aryaman-Daksha.

Mitra, cu care Aryaman a fost asemuit, înseamnă ,,prietenosul”, şi ,,ospitalierul”, în timp ce Varuna, ca personificare a cerului nocturn ţine de aspectele
întunecate.
Legenda lui kârtty-mukha, de la care derivă numele
de mucan este atestată arheologic pe teritoriul Daciei,
prin acele maşti înspăimântătoare numite impropiu
Gorgone şi care serveau drept paznici la porţi contra
duhurilor rele, dupa acelaşi principiu ca şi în cultura
hindusă.
Această dualitate armân-mucan este o reflectare în
oglindă a cuplului divin vedic Aryaman-Daksha, în
cadrul societaţii pastorale traco-geto-dacice, cuplu
care împrumută din atributele lui Mitra-Varuna.
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Ar mai explica aceste asocieri şi faptul că, în timp ce
armânii s-au ocupat cu preponderenţă cu păstoritul,
excelend în ritualul religios, mucanii au trebuit nu
odată să poarte războaie, ceea ce presupune o
natură de temut.
Georges Dumezil a mai arătat că Aryaman este
prezentat în Rig-Veda ca specialist în daruri, iar cel
ce dăruie este numit ,,arymanian” ( arymânian-n.n.).
De la capacitatea lui Aryaman şi respectiv a armânilor
de ,,a da” a rămas în graiul armânesc cuvântul ,,daimă”.

Câteva concluzii se impun :
a). Este o greşală a se deriva numele de armân din
român şi cu atât mai puţin din roman.
b). Armânii sunt un neam traco-geto-dac, sunt chiar
nucleul primar al popoarelor indo-europene şi o
dovadă că Balcanii şi România/Dacia/ Daksha, precum şi câteva alte teritorii adiacente au constituit
matca şi centrul vechii Europe.
c). Armânii au cel puţin aceleaşi drepturi ca şi iranienii
de a se revendica din vedicii arya, iar acest lucru
se va înţelege mai bine în momentul când vor fi
cunoscute vedele carpato-dunărene, de existenţa
cărora de ceva timp vă vorbesc.
d). De la înţelesul de om sfânt, pentru arya şi de la
atributul de patron al căsătoriilor al zeului Aryaman
a rămas până azi afinitatea armânilor pentru religie
şi instituţia năşiei care la ei este încă prezentă.
e). După cum Aryaman este mulgătorul, tot astfel armânii, prin îndeletnicirea lor sunt vestiţi crescători
de oi.
f). Denumindu-i mucani pe daci, pe fraţii lor, crescători
de oi, din nordul Dunării, ei se autodefinesc ca
prietenoşii şi ospitalierii, corespunzător atributelor
cuplului de zei Aryaman-Daksha.
g). Situarea pe harta geografica a armânilor la sudul
Dunării şi a mucanilor/daci la nordul acesteia, corespunde drumului lui Aryaman care este unul către
miază-zi.
h). Cuvântul ,,daimă” provine din calitatea lui Aryaman
de specialist al darurilor, iar sensul lui iniţial nu s-a
pierdut.
Note:
1.Georges Dumezil, Zeii suverani ai indo-europenilor,Ed.Univers enciclopedic,1997, pg.236 şi celelalte.
2.Dicţionar de teosofie, esoteism, metafizică, masonerie, Ed.Herald, Buc., pg.23.
3.Zei şi demoni, lexicon, Ed.Enciclopedică,Buc.,
1999, pg.31
4.G.Dumezil, op. cit. pg. 90
5.Ibid.
6.Nicolae Miulescu, Dacia-ţara zeilor,Ed. Obiectiv,
Craiova, pg. 70
7.G.Dumezil, op. cit. pg.99
8.Sanskrit Haritage Dictionari, Ed. Gerard Huet, 1994.
9. G.Dumezil, op. cit. pg. 100
10. G.Dumezil, op. cit., pg. 102
11.Gheorghe Şeitan, ,,Faţa Gloriei”-comunicare
susţinută la Congresul internaţional de dacologie,
Bucureşti, 2009.
12.Conjugarea in limba sanscrita a verbului ,,da” cu
acelaşi înţeles ca şi în româna-,,a da”, ,,a
dărui”(atributul lui Aryaman) este la optativ, diateza
activă persoana întâi astfel :
singular -,,daiyam”, dual -,,daiva”, plural -,, DAIMA”.
Optativul ,conform lui Th.Simenschy, serveşte în
sanscrită ca să exprime o dorinţă, mai ales cînd se
adresează zeilor (Th.Simenschy, Gramatica
comparată a limbilor indo-europene, Ed. didactica
şi pedagogică, Buc.,1981, pg.430 şi celelalte).Optativul deziderativ arată o dorinţă : ,,să avem un
fiu!…să avem parte !…”
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Concluzia unui Raport secret
realizat de firma britanică privată
de Intelligence SC Strategy: În România sînt
mai multe state paralele care se bat între ele

Cea în care mă refer pe larg la un document secret despre care s-a scris în presa
britanică, necunoscut presei noastre, document al cărui conținut îl știu.
Raportul de 36 de pagini realizat de o firmă britanică privată de Intelligence, SC
Strategy, condusă de fostul șef al MI- 6 Sir John Scarlett, ca expertiză în Procesul
de extrădare al lui Adamescu. Bazat pe surse solide în instituțiile statului român
documentul ne dezvăluie aspecte mai puțin cunoscute pînă acum despre folosirea
anticorupției pentru răfuieli politico-mafiote.
„Jurnalistul Ion Cristoiu demontează teoria conform
căreia doar fostul președinte Traian Băsescu avea la
dispoziție o mașinărie de arestări. Jurnalistul a afirmat în
emisiunea «Gândurile lui Cristoiu» că fostul premier PSD
Victor Ponta avea propria mașinărie cu ajutorul căreia își
executa adversarii. În opinia jurnalistului Ion Cristoiu,
informațiile despre un raport privind cazul Adamescu,
referitor la abuzurile din sistemul judiciar din România,
făcute publice recent în The Guardian, arată că în interiorul sistemului erau mai multe state paralele. Ion Cristoiu
afirmă că, potrivit documentului, Ponta și-a folosit
mașinăria în combaterea presei nefavorabile. «Până la
a afla conținutul acestui document, care spun că este zguduitor, eram convins că
mașinăria de arestări era numai a lui Traian Băsescu. În mașinăria asta era o
singură excepție, în această concepție a mea, și anume cazul Adrian Sârbu, pe
care eu l-am urmărit cu mare atenție, care nu a fost anchetat de DNA, ci de Parchet. Din acest document, care și citează cazul, se vede în felul următor: și Ponta
avea o mașinărie. (…) Documentul arată cu date cum se constituise acolo, la
nivelul lui Ponta, o echipă de radere a adversarilor lui, iar Adamescu era considerat
prin România Liberă, un adversar al lui Ponta. România Liberă fusese în prima
linie a bătăliei cu Ponta, cu PSD-ul. Trustul lui Adrian Sârbu era considerat în prima
linie, nu a fost considerat de stânga, a fost în prima linie a bătăliei cu Ponta.
Repet, șocul celui care citește acest document este faptul că erai convins că
săracul Ponta era așa, pe undeva… și o să vedeți, sunt câteva date foarte importante.», afirmă Ion Cristoiu. Jurnalistul arată că Ponta a primit indicații precise de
la cancelarul german Angela Merkel cum să lupte împotriva corupției, indicații pe
care le-au primit, de altfel, și Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Ion Cristoiu spune
că în raportul din 2016 apar și niște personaje din Germania care acum critică
România și fac declarații în favoarea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.
„Aflăm, pentru prima dată, că la o ședință de Consiliu a Uniunii, în care a fost și
Ponta ca premier, el a avut chiar o discuție cu Merkel în care a primit indicații cum
să lupte împotriva corupției din România, deci, nu numai domnul Iohannis sau Traian
Băsescu, ci și el. Există date precise cu o ședință la Guvern unde s-au decis o serie
de arestări și de prăbușiri, mai ales de trusturi de presă, sub conducerea lui Victor
Ponta. Aceasta este principala concluzie a acestui document în care apar și niște
personaje care, în ultimul timp, vezi Doamne din partea Germaniei, ne toacă, din
ăia care fac declarații în favoarea lui Kovesi. Iar acum rezultă că făceau parte dintro piesă condusă de Merkel de folosire a luptei împotriva corupției fie pe Traian
Băsescu, fie pe Victor Ponta pentru a-și executa adversarii”, spune jurnalistul.
Ion Cristoiu nu înțelege de ce acest document nu e dat publicității deoarece, în
opinia sa, ar arăta că și liderul PSD, Liviu Dragnea își pregătește propriul stat
paralel. “E un document … ar putea să-l dea publicității, nu înțeleg de ce nu-l dă…
ar atrage atenția că și Dragnea își pregătește statul paralel. Eu am îndrăznit să
scriu că-și pregătește după ce am luat la cunoștință de acest document.
Și am spus: <Stai puțin, înseamnă că și premierul și ăștia de la PSD nu sunt chiar
așa de nevinovați>”, afirmă jurnalistul. Ion Cristoiu spune că sursele acestor
informații din raport sunt foarte puternice, chiar din anturajul președintelui Iohannis,
și că ele devoalează existența mai multor state paralele în interiorul sistemului.
«Din câte îmi dau eu seama, unele erau chiar în jurul lui Klaus Iohannis, deci sunt
surse foarte puternice. Mi-am dat seama de anumite surse, iar datele sunt date
concrete. Întrebarea pe care mi-am pus-o înainte de a lua cunoștință de acest document … repet, Adamescu era de-a lui Traian Băsescu și cum se explică? Păi
explică documentul foarte bine. Adamescu intră în malaxor odată cu fratele lui Traian Băsescu. Noi am avut această imagine că Traian Băsescu comanda totul, nui așa? După ce citești documentele îți dai seama că în interiorul sistemului erau
mai multe state paralele», spune jurnalistul. El susține că aceste state paralele
sunt create de grupări din interiorul unor instituții de forță precum SRI, DNA, Parchetul General, care acționau în numele luptei anticorupție.
«Este greșit să spunem că a fost și este un singur stat. Sunt mai multe state paralele: în SRI sunt mai multe grupări, nu cred că le stăpânește Hellvig, nu ai cum, în
Parchet sunt mai multe grupări, în DNA, așa că foarte multe din lucrurile care nouă
ni se păreau ciudate veneau din ideea noastră ca este unul, Iohannis, Traian
Băsescu, care e la manete și nu mișcă nimic. Nu-i adevărat.

În numele luptei împotriva corupției cam mișcau toți», explică Ion Cristoiu.
El spune că aceste state paralele erau adversare și se lucrau între ele. «Foarte
multe lucruri, potrivit acestui document, pe care noi nu le-am înțeles și nu le
înțelegem, vin din existența mai multor state paralele care se bat între ele, care
se lucrează între ele și noi credem că e numai unul. Atenție! Avem de-a face cu o
confederație de state paralele care se bat», susține Ion Cristoiu.
Jurnalistul explică și de ce acțiunile acestor grupări dădeau rezultate. «De exemplu
la DNA … de ce au făcut cazul Adamescu? Nu am de unde să știu că nu era un
procuror de partea lui Ponta, da? O să spuneți: <Dar Kovesi unde era?>. Păi, te
puteai duce tu … erați dumneavoastră Kovesi, și venea un procuror și spunea:
<Am un dosar de corupție al domnului!”. Și tu spuneai: <Nu!>. Păi cum? Și, în acel
moment, dumneavoastră scriați pe Facebook: <Uite, că m-a trimis cutare, cutare>.
Și ea spunea: <foarte corect, anchetează-l>», explică Ion Cristoiu.
Conform The Guardian, un fost șef al MI6 și un fost coleg de liberal democrat au
folosit ofițeri de informații pensionați pentru a aduna informații “sensibile” din surse
secrete din guvernul român pentru a ajuta un om de afaceri bogat care se confruntă
cu acuzații de corupție.
Publicația britanică mai scrie că fostul șef al MI6, John Scarlett, prin compania sa
privată de intelligence, SC Strategy, a strâns informații din surse confidențiale, inclusiv în biroul președintelui României.
Printre acuzațiile din raport, arată sursa citată, sunt cele legate de modul în care
DNA și serviciile de informații au acționat în cazul Adamescu, fiind menționate
folosirea de probe false sau presiuni asupra martorilor.
Magistrații în cazul Adamescu au refuzat să accepte raportul lui John Scarlett și
Carlile drept probă”.
www.cristoiublog.ro

Oana-Maria Bogdan, unul din liderii PLUS, a scris
că omenirea trebuie să renunțe la proprietate

Unul dintre membrii conducerii PLUS,
Oana Maria Bogdan, care a fost
prezentată de liderul formațiunii Dacian Cioloș ca fiind ”forța motrice” a
echipei, vrea desființarea proprietății
și a granițelor și spune, într-un comentariu pe Facebook, că ”omenirea
va reuși să conviețuiască în armonie
abia atunci când acest lucru se va întâmpla”.
”Cred că un pas important al omenirii
va fi cel al renunțării la proprietate.
Când nu vor mai exista teritorii care
să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios
pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții
mele”, a comentat Oana Maria Bogdan, care este membru în Biroul Național al
PLUS.
Comentariul a fost făcut la o postare din 1 decembrie a unui internaut, în care
acesta vorba despre ziua națională a României.
Comentariul a revenit astăzi în atenția internauților care o acuză că face apologia
comunismului și a lui Karl Marx.
Internauții semnalează acest lucru și liderului formațiunii din care face parte Oana
Maria Bogdan, scriindu-i acestuia pe pagina de Facebook.
De altfel, pe 16 februarie, Dacian Cioloș posta pe rețeaua socială un text în care
spunea că lumea politică are nevoie de mai mulți oameni ca Oana Maria Bogdan.
”Oana-Maria Bogdan este genul de femeie de care politica românească are nevoie
pentru a căpăta substanță, omenie și justețe. E persoana cu cea mai mare capacitate de muncă creativă și ordonată pe care o cunosc. În vara lui 2016, venea în
guvernul pe care l-am condus ca secretar de stat responsabil cu patrimoniul la
Ministerul Culturii. A fost suficientă o oră de discuții despre modul în care patrimoniul material și cel imaterial pot oferi valoare societății și pot contribui la dezvoltare,
pentru a înțelege că am de-a face cu o femeie nu doar foarte competentă, care
vorbea din propria-i experiență (arhitect consacrat în Bruxelles, membru al Comisiei
de experți UNESCO al orașului Bruges), dar și cu o vizionară și o inovatoare pe
care nimic nu o poate împiedica să transforme visurile în realitate”, a scris pe Facebook fostul premier.
De asemenea, potrivit lui Cioloș, Bogdan ”a fost și este roata motrice în jurul căreia
s-a construit echipa executivă care a dat formă și substanță proiectului politic RO+
devenit, mai apoi, PLUS”.
Unii internauți îi atrag atenția lui Cioloș asupra ”viziunilor” pe care le are aceasta,
comentând că fostul premier promovează ”comuniști”.
www.hotnews.ro
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Acțiunile unor bănci europene
importante scad puternic,
după ce o rețea internațională
de ziariști a dezvăluit
o nouă schemă de
spălare de bani rusești

Mai multe bănci occidentale (Raiffeisen, ABN Amro, ING,
Rabobank, Citigroup, Deutsche Bank) ar fi implicate întro reţea de spălare de bani prin care au trecut miliarde de
euro proveniți din Rusia, potrivit unor investigaţii ale reţelei
internaţionale de jurnalişti OCCRP.
În urma publicării acestor dezvăluiri, acțiunile bancare europene au scăzut puternic în ultimele zile. Finlandezii de
la Nordea pierdeau 4% luni iar austriecii Raiffeisen 12%
marți. Acțiunile Crédit Agricole scădeau cu 1,36% miercuri
la jumătatea zilei iar ING pierdea 4%, potrivit AFP.
Tranzacţii în valoare de aproape 5 miliarde de dolari au
fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri
bancare de la 233.000 de companii.
Reţeaua internaţională de jurnalişti de investigaţie prezintă
povestea avocatului Erich Rebasso, implicat în tranzacţiile
de spălare a banilor. „În ultimele zile ale anului 2008,
Erich Rebasso, un avocat austriac, a trimis o scrisoare
către principalele sedii ale Poliției Federale Penale din
Viena”, potrivit articolului postat pe site-ul organizației.
Potrivit sursei citate, schema financiară a fost realizată de
Troika Dialog, cea mai mare bancă privată de investiții din
Rusia, și a vizat multiple transferuri de bani din Rusia, iar
cel puțin o parte dintre bani păreau de origine infracțională.
În 2008, Rebasso a reclamat cazul la autorități, dar după
doi ani a fost informat că poliția a închis cazul, deoarece
era în afara jurisdicției austriece.
În iulie 2012, avocatul a fost răpit iar familiei i s-a cerut o
răscumpărare de 435.000 de euro. Cadavrul lui Rebasso
a fost găsit trei săptămâni mai târziu într-o pădure din
apropierea Vienei, potrivit OCCRP.
La scurt timp după crimă, doi foști ofițeri de poliție ruși au
fost arestați fiind acuzați că ar avea legătură cu cererea
de răscumpărare, dar nu și cu crima. Aceștia au fost
condamnați la opt și respectiv nouă ani de închisoare,
mai scrie OCCRP.
hotnews.ro

Boeing se confruntă
cu neîncrederea companiilor,
după a doua prăbuşire în mai
puţin de cinci luni

Avioanele 737 MAX 8, menţinute la
sol în mai multe state

China, Indonezia şi numeroase alte companii aeriene
globale au decis să menţină la sol avioanele 737 MAX
8, în urma celei de a doua prăbuşiri în mai puţin de
cinci luni, care a implicat cel mai bine vândut avion
Boeing.

Autorităţile aviatice chineze au anunţat, luni, companiile aeriene din ţară că vor menţine la sol toate
avioanele Boeing 737 MAX 8, invocând necesitatea
unui „control strict al riscurilor de siguranţă”.
Autorităţile de reglementare din Indonezia au declarat
că avioanele ar trebui să fie inspectate înaintea
reluării zborurilor. Unele companii aeriene întreprind
acţiuni similare în alte locaţii.
Toate cele 157 de persoane aflate la bordul unei
aeronave 737 MAX 8, operată de Ethiopian Airlines,
au murit când avionul s-a prăbuşit, la scurt timp după
decolare, duminică. La sfârşitul lunii octombrie, un alt
737 MAX 8, operat de Lion Air, s-a prăbuşit în largul
coastei Indoneziei. Ambele aeronave erau noi şi s-au
prăbuşit la câteva minute de la decolare.
Situaţia ameninţă reputaţia Boeing în privinţa
siguranţei zborurilor. Acţiunile companiei au scăzut
luni cu 10% în cadrul tranzacţiilor pre-comerciale.
Boeing ia măsuri pentru minimizarea daunelor. Compania a amânat debutul noului jetliner, 777X, programat pentru această săptămână, din cauza acţiunilor
de rezolvare a efectelor dezastrului de duminică.
Ethiopian Airlines a declarat luni că va menţine la sol
flota sa de avioane 737 MAX ca o „măsură de
siguranţă suplimentară”. Cayman Airways, principalul
transportator al Insulelor Cayman, a declarat că va
face acelaşi lucru până când va primi mai multe
informaţii.
Circumstanţele celor două accidente rămân în curs
de investigare, iar Boeing nu a prezentat vreo dovadă
care ar putea sugera faptul că cele două dezastre ar
putea fi legate, similitudinile putând fi o coincidenţă.
Autorităţile de reglementare din SUA şi UE. au declarat că monitorizează îndeaproape situaţia, dar nu
au luat măsuri privind flotele 737 MAX.
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Disputa provocată de gazoduct este cel mai bun exemplu
al modului în care Rusia, înstrăinată de puterile occidentale,
provoacă neînţelegeri între Statele Unite şi aliaţii apropiaţi.
Administraţia preşedintelui Donald Trump susţine că
proiectul gazoductului este în avantajul Rusiei, aflată încă
sub o serie de sancţiuni impuse de Statele Unite în urma
anexării Crimeei, în anul 2014.
„Dacă permitem construirea gazoductului Nord Stream 2,
vom permite creşterea dependenţei Europei de Rusia”, a
declarat Richard Grenell, ambasadorul Statelor Unite în
Germania şi consilier al preşedintelui Donald Trump.
Administraţia de la Berlin consideră că gazoductul va
îmbunătăţi securitatea energetică a continentului. Compania
Gazprom operează deja mai multe gazoducte care ajung
în Europa prin Ucraina.

UE introduce vize pentru
americanii care vor să intre
în spaţiul Schengen,
începând din 2021

gazoductul care agită apele
între Statele Unite şi Europa

Gazoductul Nord Stream 2 a provocat multe divergenţe
între Germania şi Statele Unite, care consideră că
Administraţia de la Berlin va deveni dependentă de Rusia
în urma acestui proiect, relatează publicaţia The Wall
Street Journal.
Cancelarul german Angela Merkel, în cadrul unei vizite la
Casa Albă în anul 2018, a decis împreună cu oficialii
germani să evite subiectul gazoductului Nord Stream 2
pe parcursul discuţiilor. Proiectul gazoductului germanorus este un motiv de dispută între Germania şi Statele
Unite, care consideră că cea mai mare economie din
Europa va deveni dependentă de Rusia în domeniul energetic.
Conform declaraţiilor oficialilor prezenţi la întâlnirea de la
Casa Albă, preşedintele american Donald Trump a deschis
direct discuţia: „Angela, trebuie să încetezi achiziţia de
gaz de la Putin”. Donald Trump i-a propus în acel moment
cancelarului german să cumpere gaz natural din Statele
Unite, în loc să creeze legături mai strânse cu Rusia.
Un an mai târziu, construcţia gazoductului din Marea
Baltică, finanţată de mai multe companii vestice şi PAO
Gazprom (compania energetică de stat din Rusia), continuă.

Cetăţenii Statelor Unite care vor să călătorească într-unul
din cele 26 de state membre ale spaţiului Schengen vor
avea nevoie de viză începând din 2021, a anunţat Uniunea
Europeană, relatează site-ul publicaţiei Independent.
Vizele de tipul sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) vor fi necesare pentru
călătoria în Spaţiul Schengen.
În prezent, americanii nu au nevoie de o viză pentru
călătorii de sub 90 de zile în Europa.
UE a afirmat că noile restricţii sunt necesare pentru a
"evita viitoare probleme privind migraţia ilegală şi terorismul",
susţinând că vizele ETIAS sunt valabile pentru trei ani.
"Vizele ETIAS pentru americani sunt vize care permit mai
multe intrări şi câteva restricţii pentru a putea promova
turismul în timp ce menţinem un nivel ridicat de securitate
internaţională", a informat un purtător de cuvânt al UE.
Majoritatea persoanelor din Uniunea Europeană pot călători
în Statele Unite fără o viză, însă acest lucru nu se aplică
cetăţenilor din România, Polonia, Cipru, Croaţia şi Bulgaria.
Uniunea Europeană a cerut ridicarea restricţiilor, iar în
2016 Comisia Europeană a publicat un raport prin care a
făcut apel autorităţilor americane să ridice aceste cerinţe.
Pentru obţinerea unei vize ETIAS, americanii vor avea
nevoie de "un paşaport valid, un card de credit sau debit
şi un cont de mai".
Minorii vor putea să intre în spaţiul Schengen fără o viză
ETIAS şi vor avea nevoie doar de paşaport pentru a
călători.
www.mediafax.ro
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COPIL-MINUNE DIN ROMÂNIA

A uimit America! Copilul minune al României,
ajuns milionar la 19 ani! Povestea lui Sebastian
Dobrincu, eroul digital al generației de mâine!

Copilul digital, de un milion de dolari! Așa este
cunoscut în Sillicon Valley, românul Sebastian
Dobrincu, care la nici 20
de ani își permite să
plătească o chirie de
15.000 de dolari întrunul din cele mai bune
cartiere din San Francisco. În România, profesorii de la Liceul
Internațional de Informatică îl considerau un
mediocru și i-au făcut
multe zile fripte. În SUA
este deja considerat
unul dintre cei mai buni ITști din lume.
S-a născut în Bucureşti într-o familie frumoasă, care
a ştiut să-i identifice capacităţile intelectuale deosebite
şi să i le dezvolte. Avea doar cinci ani, când şi-a dat
seama că vrea să descopere tainele informaticii. La
început îi plăceau jocurile videp, pe care a început
să şi le modifice singur şi să-şi construiască el propriile
aplicaţii. Părinţii l-au dus la cursuri de IT la Palatul
Copiilor, dar micuţul Sebi era deja cu un pas înaintea
profesorilor. Curiozitatea lui debordantă l-a transformat
rapid într-un adevărat copil digital. Stătea ore în şir în
faţa calculatorului şi studia. Apoi crea. Primii bani i-a
câştigat la doar 11 ani. Într-o conversaţie pe Twitter a
aflat că o companie din SUA, care producea yachturi,
avea nevoie de un site nou. Le-a făcut o ofertă, iar
proiectul a ieşit atât de bine, încât americanii l-au recomandat şi altor clienţi. Și astfel Sebastian Dobrincu
ajunsese ca la doar 14 ani să fie deja un programator
respectat pe piaţa de IT, având o reputaţie
impresionantă.
Revelaţia adolescentului Sebastian
La 16 ani, bifa primul lui job stabil şi prima sută de
mii de dolari. Dar acesta era doar începutul. Lucra
pentru Voya.ai, un start-up german din domeniu turismului, care se foloseşte de inteligenţa artificială pentru a găsi cele mai bune soluţii de călătorie pentru
oamenii de afaceri. Tot la acea vârstă fragedă a avut
şi o revelaţie. Mark Zuckerberg, fondatorul facebook
a fost cel care i-a dat aripi. „Pentru că eram foarte
activ în proiectele Facebook, m-au remarcat şi m-au
chemat să ne cunoaştem. M-au invitat doar să
discutăm. Poate a fost felul lor de a spune
«Mulţumesc!». Mark mi-a dat însă multă încredere în
mine. A fost o experienţă care m-a marcat. Mi-a spus
cât de important e să fac ceea ce mă pasionează,
pentru că şi el era în postura mea la aceeaşi vârstă.
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E un sfat de care încă ţin cont”, povesteşte Sebastian
pentru Recorder. Tot atunci l-a cunoscut şi pe Tim
Cook, CEO-ul Apple. „Am fost pentru prima oară, timp
de o lună, în America şi am cunoscut doi oameni geniali, care m-au încurajat! A fost confirmarea de care
aveam nevoie pentru a continua!“, spune copilul genial
care astăzi lucrează în Sillicon Valley.
Primul pas spre un milion de dolari
La 17 ani, Sebastian şi-a înfiinţat primul său startup. Se numeşte StoryHeap şi este de fapt o platformă
care vinde soluţii de statistică şi interconectează conturile de Instagram, Facebook, Snapchat, şi Tweeter
ale clienţilor. Are în protofoliu firmele care fac PR
pentru artişti celebri ca Justin Bieber şi Selena Gomez,
producătorul muzical DJ Khaled, sau actorul Kevin
Hart, dar şi multe companii cunoscute ca McDonald’
s sau Forbes. „Practic, Storyheap face un fel de
statistică pentru aceste conturi. De exemplu, dacă
Selena Gomez lansează o nouă poşetă, managerii
ei vor să vadă cum evoluează, în social media,
promoţia lor: câţi oameni văd postările, ce vânzări,
care-i timpul optim pentru a posta, care-i profilul celor
interesaţi“, explică tânărul.
Un nou plan de afaceri
Acum are 19 ani şi un nou plan de afaceri. Sebastian
Dobrincu tocmai a pus bazele unui business dedicat
influencerilor de mâine. Deja a primit finanţate şi probabil foarte curând proiectul lui va prinde aripi. Este
asociat cu încă un tânăr, iar firma lor are deja 40 de
angajaţi care lucrează de acasă sau de unde vor ei.
Sebastian a locuit mai întâi la New York pentru un an
de zile şi chiar s-a înscris la facultate, dar apoi şi-a
dat seama că San Francisco este locul în care poate
crea cu adevărat artă în IT. Astăzi afacerile lui sunt
deja cotate la câteva milioane de dolari.
“Este OK să fii diferit, să vrei mai mult!”
Astăzi copilul genial al digitalului a devenit un model
de urmat pentru tinerii de vârsta lui. Are doar 19 ani
şi întreaga lume la picioare. A visat de mic să nu fie
doar un simplu trecător prin viaţă. Ar vrea să fie nemuritor ca să poată construi şi dezvolta lumi.
Deocamdată are toate şansele să scrie istorie în
tehnologie.
www.capital.ro

Herman Berkovits, doctorul
personal al lui Netanyahu

Odata cu stabilirea sa
în Jerusalem a reușit
prin muncă, efort susținut, perseverență și
rezultate foarte bune în
tratarea bolnavilor să se
afirme ca un medic
foarte apreciat și cunoscut în rândul pacienților
din Israel și alte state.

A tratat foarte mulți pacienți de origine română atât
persoane publice cât și muncitori aflați la lucru în Israel.
Cu toate că prețul consultațiilor și tratamentele medicale sunt foarte costisitoare, a acceptat de fiecare
dată când i s-a cerut ajutorul din partea unor pacienți
fără posibilități financiare, îndeosebi români, să îi
trateze pro bono. În cadrul alegerilor parlamentare
din anul 2008 a candidat pentru un loc în Camera
Deputaților în colegiul Orientul Mijlociu și Africa, unde
a obținut cele mai multe voturi. O mare pondere a
legăturilor sale o reprezintă comunitatea română din
Israel, aceștia apreciindu-l și oferindu-i de trei ori titlul
de onoare ”Omul Anului” – acordat de Centrul Cultural
Romano-Israelian. Presa de limbă română din Israel
a publicat numeroase articole și interviuri referitoare
la activitatea sa profesională și publică, precum și la
strânsele legături pe care le are cu România. Odată
cu obținerea celui de-al doilea mandat de premier al
Israelului de către Benjamin Natanyahu, în urmă cu
7 ani, a fost desemnat oficial ca medic personal al
Premierului Israelian.Faptul că un evreu-român este
medicul personal al premierului israelian, într-o țară
unde sunt foarte mulți medici excepționali, este o
onoare pentru Herman Berkovits, pentru școala de
medicină de la Cluj, precum și pentru profesorii acestei
școli unde se învață o medicină serioasă. De-a lungul
anilor a avut ocazia să faciliteze multe întalniri între
personalități politice românești din toate partidele cu
personalități politice israeliene. Pentru contribuția pe
care a avut-o la întarirea relațiilor dintre cele două
capitale București și Ierusalim i s-a acordat ,,Cheia
Bucureștiului”. Datorită bunelor relații pe care le-a
menținut în toate mediile a fost numit Consul Onorific
al României în Israel și a fost profund emoționat de
onoarea care i s-a acordat. Presa din România îl
menționează foarte des pentru aportul său la întărirea
relațiilor în toate domeniile între cele două țări Israel
și România și pentru activitatea mea medicală. Am
avut multe apariții la radio și televiziune în emisiuni
ca ,,Români de succes”, ”Români de pretutindeni”,
,,Pașaport Diplomtic”, ,,Ediție Specială”, ș.a. A ajutat
și victimele de la Clubul Colectiv. A reușit ca o firmă
care produce o unguente excepționale pentru îndepartarea țesuturilor afectate grav să doneze acest
medicament în valoare de 150.000 de Euro. În plus,
firma a trimis și doi medici specialiști în România pentru a ajuta victimele.
repatriot.ro
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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 catwalkul Săptămânii Modei de la
Paris.
Pentru a-i confirma popularitatea în creştere, creatoarea
de modă a intrat în atenţia excentricei Lady Gaga, care ia purtat în repetate rânduri piesele vestimentare cu croieli
inedite.
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4. Aura Cercel

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 cu croieli 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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prof. univ. STOICA LASCU

„Şi Basarabia, şi Bucovina, şi Transilvania, şi Dobrogea – sunt nestemate ale neamului şi Statului
Român, iar mocanii şi vlahii balcanici au redimensionat în modernitate românismul între Dunăre şi
Mare.”

***
Reporter: Iată, domnule profesor, suntem la începutul
celui de-al 101-lea an al Marii Uniri din 1918. A
fost un an - Anul Centenarului - plin de evenimente
dedicate acestui jubileu, inclusiv în rândurile
comunităţilor române din Statele Unite. Cum vedeţi
dumneavoastră, ca istoric român dobrogean,
această rotundă aniversare?

Stoica Lascu: O aniversare, un memento istoric
care este o sărbătoare a românilor de pretutindeni,
căci în urmă cu o sută de ani nu s-a întemeiat un
stat – Statul Român datează din veacul al XIV-lea,
când s-au întemeiat voievodatele Ţara
Românească, pe la 1330, şi Ţara Moldovei, la 1359
–, ci s-a desăvârşit statul naţional modern. Data 1
Decembrie 1918 face parte – este un truism în a o
spune – din eposul nostru naţional, ea reprezentând una dintre identităţile existenţiale ale autohtonilor dintre Carpaţi, Dunăre şi Mare, fiind încununarea îndelungatului proces istoric de constituire
a naţiunii şi Statului Român, de desăvârşire
naţional-teritorială a sa (proces modern născut la
24 ianuarie 1859). Marea Unire din 1918 – anul
prăbuşirii imperiilor multinaţionale – a constituit,
într-adevăr, şi pentru noi, românii, triumful principiilor Secolului Naţionalităţilor, cele trei provincii istorice româneşti răzleţite (Basarabia, Bucovina,
Transilvania) reintegrându-se Ţării-Mame – România. Cele trei zile astrale ale neamului nostru – 27
Martie (Unirea Basarabiei „cu România, mama
sa”), 28 Noiembrie („Unirea necondiţionată şi pentru
vecie a Bucovinei în hotarele ei istorice cu Regatul
României”), 1 Decembrie 1918 (Unirea Transilvaniei) – sunt parte a fiinţei naţionale, iar rememorarea martirajului înfăptuitorilor lor vine să ne
întărească simţămintele naţionale şi filonul
existenţial prin cunoaşterea unor realităţi şi
permanenţe istorice întru adevăr. Căci, şi Basarabia, şi Bucovina, şi Transilvania, şi Dobrogea –
sunt nestemate ale neamului şi Statului Român,
iar în aceasta din urmă mocanii din Transilvania şi
vlahii balcanici au redimensionat în modernitate
românismul.
În urmă cu un veac, aşadar, spre un sfârşit de
toamnă aureolat de victoria aliaţilor în Marele
Război, neamul românesc avea să trăiască, în
adevăr, şi el – alături de alte popoare – clipe incandescente în devenirea sa naţional-statală:

Romanian Journal • New York

„Alături de glorioşii ei aliaţi, România este astăzi
printre învingătorii lumii – se spunea în Raportul
pentru adoptarea Decretului-Lege privind Transilvania, prezentat de către primul-ministru Ion I.C.
Brătianu, regelui Ferdinand –, Basarabia şi Bucovina s-au unit cu Patria-mamă, iar peste Carpaţi,
românii, care, împreună cu noi de atâta vreme
aşteaptă ceasul întregirii neamului, îndată ce şiau putut spune gândul, au proclamat prin Marea
lor Adunare Naţională întrunită la Alba lulia, în decembrie 1918, unirea lor necondiţionată şi de-a
pururea cu Regatul României”.
R.: Tot în acest an s-a împlinit şi o sumă rotundă în
istoria Dobrogei.
St.L.: În noiembrie s-au împlinit 140 ani de când teritoriul dintre Dunăre şi Mare, DOBROGEA, „această
veche posesiune a prinţilor noştri de mai înainte” –
cum se sublinia în manifestul Domnitorului Carol I
către Armată, „Dat la Brăila la 14 noiembrie, anul
1878” – s-a reintegrat Statului Român, într-un context
internaţional favorabil, după Războiul de Independenţă, a „devenit din nou pământ românesc”, consfinţindu-se, astfel, recunoaşterea pe plan internaţional a drepturilor istorice ale României asupra
provinciei ce aparţinuse cândva şi lui Burebista şi
lui Mircea cel Bătrân, şi în care sălăşluiau, din epoca
de etnogeneză a poporului român, în chip neîntrerupt, strămoşii noştri. Prim-ministrul din acea
perioadă, Ion C. Brătianu evidenţiase cu puţin timp
înainte, în discursul de la Senat, la 28 septembrie
1878, contextul istoric favorabil, reiterând
semnificaţia drepturilor istorice româneşti asupra
Dobrogei „Desfid să vină oricine cu un singur document, ca să probeze că Dobrogea a făcut parte din
statul Bulgariei. Turcia a venit la început de sec. al
15-lea de a luat-o de la noi cu sabia şi acum, când
s-a luat de la Turcia înapoi, s-a luat iarăşi cu ajutorul
braţului României. Să nu ni se zică dar că Dobrogea
a fost a Bulgariei; noi am posedat-o cu sângele nostru, am pierdut-o cu sabia şi acum s-a reîntors la
noi iarăşi cu sabia!” Nu mai puţin exprimă starea
reală de fapt N. Iorga, atunci când, într-un discurs
parlamentar din 1913, sublinia, în acord, cu liniileforţă ale istoriei românilor, că „Dobrogea nu o avem
de la nimeni, nici de la Rusia, nici de la Europa: o
avem de la noi înşine”.
R.: Au existat legături istorice constante şi nemijlocite
între aceste provincii româneşti?
St.L.: De-a lungul secolelor aceste legături nu au încetat niciodată, ele sunt cunoscute şi bine documentate, dar acum aş vrea să relev pe cele de solidaritate ale românilor dobrogeni cu fraţii lor din
Transilvania, aici, în partea de Ţară dintre Dunărea
de Jos şi Marea Neagră, bogata viaţă românească
a autohtonilor fiind neîncetat revitalizată de viguroasa viţă daco-romană a transilvănenilor ajunşi
pe meleagurile dobrogene în calitate de oieri,
comercianţi sau intelectuali. „Ceasul întregirii neamului” a fost îndelung aşteptat de întreaga suflare
românească, iar românilor dobrogeni – poate mai
mult decât conaţionalilor din Vechiul Regat, căci şi
ei cunoscuseră veacuri de-a rândul o stăpânire
străină – această aşteptare li s-a părut şi mai lungă,
o bună parte dintre ei provenind din Transilvania,
stabiliţi în Dobrogea după Reintegrarea ei la Statul
Român, în noiembrie 1878: „Părăsind căminele
strămoşeşti şi venind în mijlocul acestor stepe pentru a înfige steagul românismului şi al civilizaţiunei,
noi, liberi şi neîmpiedicaţi în dezvoltarea culturală
a neamului, ne-am adus aminte că mormintele
strămoşilor noştri de peste munţi, astăzi pângărite
– spunea în cuvântarea sa transilvăneanul I.
Măgură, la prima întrunire dobrogeană a Ligii Culturale, ţinută la Medgidia, la 28 iunie 1892 – cer ca
soarele libertăţii să răsară şi deasupra lor, ne-am
adus aminte că strămoşii noştri ne-au păstrat limba

cea dulce, simţirea cea caldă a iubirei de naţie, datinile şi doina cea tristă de care răsună văile
Carpaţilor”. Pe larg şi-au manifestat dobrogenii solidaritatea cu mişcarea memorandistă, din anii ’90
ai veacului al XIX-lea, ei exprimând această solidaritate prin întruniri de protestare, telegrame şi
trimiterea unor delegaţi care să asiste la procesul
de la Cluj, „pe socoteala fraţilor noştri”. Să arăt, de
asemenea, între alte fapte, că în 1894, la 19 aprilie,
are loc Meetingul de protestare contra fărădelegilor
maghiare ţinut la Hârşova; desfăşurat sub preşedinţia transilvăneanului stabilit aici, Ioniţă Oancea,
„meetingul de la Hârşova şi-a exprimat durerea, a
zis cuvântul său de aderare la luptă pentru salvarea
libertăţii fraţilor noştri – cum se specifica în telegrama trimisă autorităţilor din Capitală, inclusiv regelui
Carol I –, izbiţi în modul cel mai crud de soarta şi
destinele lor, şi a cerut sprijinul Tronului pentru triumful causei naţionale”; de remarcat că printre vorbitori (dobrogeni originari din Transilvania) s-a aflat
şi medicul oraşului V. Weisburg, iar toţi vorbitorii,
„prin cuvântări bine simţite au înfierat vandalismul
maghiar şi au protestat cu toată energia contra
nelegiuirilor şi tiraniilor acelora pe care nici timpul,
nici civilisaţiunea şi cultura modernă n-au fost în
stare să le cureţe de coaja sălbăticiei de odinioară”.
R.: Sunt manifestări ale solidarităţii românilor care
ne arată, de fapt, înaltul şi realul grad al conştiinţei
naţionale între fraţii din toate provinciile în care
locuiau români.
St.L.: Așa este, fără nicio discuţie. La începutul secolului, manifestările de solidaritate s-au înmulțit pe
măsura accelerării evenimentelor circumstanţiate
înfăptuirii idealului României Mari. Şi tot mocanii
dobrogeni se vor afla la obârşia celor mai multe
dintre aceste manifestări, ca, de exemplu, în mai
1904, când la Sibiu se afla în construcţie Catedrala
Ortodoxă, „măreţ templu care face cinste neamului
românesc”, fruntaşii români ai Hârşovei „mai jos
notaţi au subscris imediat cu sumele din dreptul
numelui fiecăruia pentru o faptă şi creştinească şi
românească” – şi se enumeră numele unor cunoscuţi proprietari dobrogeni din familiile Oancea,
Golea, Roşculeţ, Mandai, Tomoşoiu, Popa, Nistor
ş.a. La rândul său, ziarul constănţean „Tribuna Dobrogei”, scria în noiembrie 1905: „Românii din Transilvania încep a trăi pentru zile mari din viitor. Orice
manifestare frumoasă de dincolo ne bucură mult
pe noi”. Dar cea mai amplă manifestare de solidaritate a dobrogenilor se va face simţită în vara
şi toamna anului 1906, când Constanţa avea să
trăiască, realmente, momente exemplare de solidaritate naţională, cărora până atunci dobrogenii
nu le fuseseră martori la asemenea dimensiuni şi
trăiri emoţionale. În acest an, după cum se ştie, în
Capitală se inaugurează Expoziţia Naţională
Română, organizată în cinstea aniversării celor 40
de ani ai domniei regelui Carol I şi a împlinirii a
„1800 de ani de la colonizarea Daciei de către
Divul Ulpiu Traian”, două momente care „au fost
motive puternice de ispiraţiune fericită pentru geniul
românismiului de pretutindeni”, cum aprecia publicistul constănţean Petru Vulcan. Expoziţia a fost
vizitată şi de mii de români din provinciile asuprite,
mulţi dintre ei aflându-se, pentru două-trei zile, şi
în partea transdunăreană a Vechiului Regat – în
Dobrogea. „În zilele de 29, 31 august şi 2-6 septembrie, acest an, ne-a fost dat nouă, constănţenilor, să participăm, direct şi de aproape, la marea
sărbătoare istorică a neamului nostru, mare şi
mişcătoare sărbătoare de înfrăţire a tuturor
românilor de pretutindeni, cum n-a mai fost una,
de secole.
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Şi au fost şi de-a pururea vor rămâne cele câteva
clipe ce le-am trăit împreună cu fraţii noştri de pretutindeni, laolaltă, unul din cele mai mari şi
hotărâtoare momente istorice din viaţa sufletească
a neamului nostru românesc” – scria, în acele zile,
directorul „Tribunei Dobrogei”, Mihail C. Mârzea.
La Constanţa, au fost prezenţi sute de bănăţeni,
circa 1.600 de bucovineni, peste 2.400 de ardeleni,
reprezentând corurile naţionale de la Lugoj,
Oradea, Coştei, Cernăuţi, Sân-Miclăuş, Beiuş, Cacova, Bocşa, Reşiţa, Oraviţa, Ocna-Sibiului ş.a.,
„într-un cuvânt, toată suflarea de viaţă românească
de peste Carpaţi, care şi-a trimis cântăreţii ca să
tâlmăcească sufletelor noastre prin doinele lor,
pline de duioasă jale, toate dorurile şi păsurile lor,
tot amarul şi speranţele inimilor lor”. Primirea
românilor din afara Regatului s-a transformat întro veritabilă sărbătoare pentru constănţeni. La gară,
sunt prezenţi mii de oameni, cortegiul străbate
arterele principale ale oraşului, iar la adunarea din
faţa Statuii lui Ovidiu (unde „se încinge o horă
monstră”), românul macedonean Petru Vulcan
rosteşte un emoţionant cuvânt de primire, marcat
de „urale frenetice şi prelungite”. De asemenea, în
1912, când autorităţile ţariste marcau Centenarul
anexării Basarabiei, opinia publică dobrogeană
percepea cu durere raptul din 1812, exprimând
speranţa „ca Prutul să sece cât mai în grabă, aşa
după cum a secat Milcovul când am înfăptuit Unirea
şi mâinile surorii noastre care ni se întind cu atâta
blândeţe – se scria, la acea vreme, în articolul
Răpirea Basarabiei. Doliu naţional, apărut în „Dobrogea ilustrată” – şi cu atâta dragoste, să ne
strângem sub cerul liber al României mari şi tari,
şi nu sub cerul plumburiu al colosului moscovit”;
durerii şi protestului dobrogenilor români de origine,
li se asociază şi germanii stabiliţi în Dobrogea, cei
„cari, alungaţi prin barbaria rusească, din câmpia
mănoasă a Basarabiei, aţi găsit o patrie în sânul
României jefuite, care v-a asimilat cu fiii ei de
astăzi”, cum se spunea într-un Apel semnat de dobrogenii Gh. Steţcu şi Th. Matthis.
R.: Aţi pomenit de mai multe ori rolul jucat de mocanii
transilvăneni şi de aromâni în întreţinerea
simţămintelor naţionale în Dobrogea.
St.L.: Şi asta pentru că ei au fost în fruntea acestor
manifestări de solidaritate în Dobrogea. Să reamintesc, mai întâi, spusele marelui nostru istoric
Constantin C. Giurescu, care, într-un volum – de
mică întindere, dar foarte preţios, apărut la
Constanţa prin 1966 –, atesta cu deplină
îndreptăţire şi deplină acoperire istorică că în Dobrogea „s-a produs o adevărată sinteză

etnică românească, aci s-au amestecat românii
autohtoni – așa-zișii dicieni – cu cei veniți de pe
malul stâng al Dunării, atât din Țara Românească
sau Muntenia, cât și din Moldova și cu păstorii
transilvăneni sau mocanii coborâți cu turmele. În
vremea mai nouă, în secolul al XX-lea, acestor
patru grupuri li s-a adăugat un al cincilea,
al aromânilor, ajunși aici, pe pământul dintre
Dunăre și Mare, prin colonizare oficială”. În epocă,
marele om politic român Take Ionescu sesiza şi el,
într-un toast ţinut la Constanţa, în noiembrie 1908,
vigoarea românismului dobrogean, caracterul de
sinteză daco-română atât de ilustrativ evidenţiat
în Dobrogea: „S-au strâns aici, pe acest colţ de
pământ alipit la Coroana României, români de pretutindeni. Văd mocani veniţi de peste munţi, văd
dintre aceia cari, o dată cu domnia românească,
au părăsit Basarabia, văd şi o puternică colonie
de macedoneni cari au adus aci îndemânarea la
comerţ, muncă fără preget. Toţi aceştia, împreună
cu autohtonii şi cu cei care am venit de dincolo de
Dunăre, au închegat poporul românesc de aici,
imagine a românismului”.
Ei bine, aceşti mocanii şi vlahi balcanici au redimensionat în modernitate românismul între Dunăre
şi Mare, revigorându-l nu doar numericeşte, ci
potenţându-i, pe diverse căi şi tot mai susţinut pe
măsură ce ne apropiem de Marea Unire,
simţămintele naţionale. Astfel, ei sunt la originea
redactării, în noiembrie 1913, a revistei constănţene
„România Mare”, prima publicaţie românească,
practic, care îşi asumă prin titlulatură idealul
naţional românesc din Epoca Modernă. În viziunea
patrioţilor constănţeni pregătirea sufletească a
compatrioţilor, educaţia lor civic-naţională se constituiau într-unul din scopurile existenţei revistei:
„Să îmbărbătăm masele şi să le facem conştiente
de datoria lor – se scria în articolul Să fim treji.
Atunci când va suna ora, să ne apărăm moşia şi
să ne recâştigăm patrimoniul strămoşesc”. Exprimând voinţa neamului pentru înfăptuirea unităţii
naţionale, articolul Sunaţi trâmbiţele consemna:
„Sune trâmbiţele de adunare şi s-ar vedea ce nu
s-a văzut de cât e România Românie; cel mai
măreţ act din viaţa unui popor, toţi, mari cu mici,
tineri şi bătrâni, vor răspunde chemării supreme,
dar numai să sune o dată şi cât mai curând”. În
acelaşi context, se pledează pentru intrarea cât
mai grabnică în luptă şi a României, alături de
aliaţi, exprimându-se încrederea în triumful dreptăţii
naţionale: „Şi când – după groaznica furtună – va
răsări, în sfârşit, iarăşi soarele mândru al păcii
binefăcătoare, atunci din nou «Dulcea Bucovină»
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va deveni «Vesela grădină», fiindcă va fi alipită la
patria-mamă, dimpreună cu celelalte surori azi
răzleţite: Transilvania, Crişana, Temişana, Maramureşul, cu cari împreună vor forma vesela grădină
românească – România Mare”.
Paralel cu revista „România Mare”, între 2 martie
şi 28 iunie 1915 este scos şi un ziar cu acelaşi titlu
(transformat, apoi, în cotidianul „Dacia”), al cărui
director, avocatul C. Irimescu, motiva în termenii
următori necesitatea apariţiei lui: „Am fost până
azi o revistă modestă în formă şi în cuvinte, cu
idealul mare al strângerii neamului românesc întrun singur mănunchi, într-o singură ţară: România
Mare. Azi vrem acelaşi lucru, dar a venit clipa când
tonul blajin şi apariţia din vreme în vreme nu mai
ajung. Acum trebuie mai mult foc, mai multă vrednicie, mai multă străduinţă. Vom apare zilnic cu
toate ştirile din ţară şi de peste hotare, cu articole
şi comentarii politice şi sociale asupra evoluţiei
evenimentelor care ar avea răsunet în sufletele
românilor. Vom apare zilnic, pentru ca zilnic să înfigem în minţile tuturor supremul ţel: România
Mare”. În cele 82 de numere ale ziarului regăsim,
zilnic, articole, comentarii, apeluri şi poezii patriotice, ale căror titluri sunt elocvente prin conţinutul
lor, pentru consecvenţa programatică a „României
Mari” constănţene – De ce vor fi zdrobiţi teutonii,
Obrăznicii ungaro-nemţeşti, Rândul României, La
datorie!, Voinţa unui popor, Spre acţiune, Finis Austriae, Să ne ajutăm fraţii, Glasul sângelui, Trâmbiţa
ne cheamă, Reînălţaţi gloria străbună, Să se adune
oştile, Acum e momentul şi multe altele.
Publicaţia constănţeană „România Mare” previziona, aşadar, în 1915, împlinirea etapizată a idealului naţional: „Deocamdată, vrem şi cerem
Ardealul. Cerem Ardealul nostru, leagănul ce a dat
naştere poporului românesc. Cerem Ardealul în
baza drepturilor mari istorice; vrem Ardealul – se
scria în articolul Vrem şi cerem Ardealul – că ne
este mai scump ca oricare alt ţinut românesc”; finalul, totodată optimist, dar şi avertizator, era
elocvent pentru starea de spirit a românilor dobrogeni din perioada anilor neutralităţii: „De nu vom
şti să profităm de marile clipe ce ne trec pe dinainte,
apoi praf şi anatema nu numai asupra acelor ce
ţin frâiele ţării, dar şi asupra întregului neam românesc, cuprins între Carpaţi, Dunăre şi Marea cea
Mare”...
R.: Ne-ați oferit o minunată și emoționantă lecție de
istorie. Mă mulțumim cu adânc respect, domnule
profesor Stoica Lascu.
prof. Mariana Terra
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dr. SMARANDA COCIOBA
(28 aprilie 1949 - 3 martie 2019)

"...când o fi și-o fi, vreau la mine-n sat, lângă părinți.”

Anii `80 -`90, în America, erau diferiți nu numai din punct de vedere demografic și etnic, dar și din punctul de vedere al profesioniștilor veniți aici
din toate colțurile lumii. În New York - ”the big apple”, cum este supranumit - erau puțini doctori români la care puteai merge să le explici suferința
ta în limba în care te-ai născut. Dacă în acele vremuri bărbații au avut mai mult curaj de a pleca și de a-și căuta norocul în lumea largă, româncele
au fost mai reticente în a cuceri necunoscutul străinătății. Reticența s-a manifestat puternic la româncele absolvente ale Facultății de Medicină.
Așa se face că ”office”-urile medicale cu doctorițe românce erau rare și, de aceea, foarte căutate, în special de doamne. Preferința de a apela la
un doctor român se datora atât ușurinței de a conversa și înțelege mai bine sfaturile primite, cât și - de cele mai multe ori - costurilor mai scăzute
ale vizitei medicale. De asemenea, înalta pregătire profesională a doctorilor români era recunoscută pe plan mondial.
Din punctul de vedere al preferinței românilor pentru calitatea serviciului medical și pentru posibilitatea de a vorbi prietenește în limba maternă,
doctorița Smaranda Cocioba a fost de neegalat în zona New York. Trecerea ei prea timpurie în lumea eternității ne-a îndurerat profund. Cu o
distinctă eleganță profesională, doamna doctor Smaranda Cocioba s-a remarcat de la început prin deplina înțelegere pentru cei care aveau nevoie
de ajutor medical. De-a lungul celor 30 de ani ca doctor în America, dânsa a alinat suferința multor mii de români, dovedind o cunoaștere deplină
a profesiei de medic și a valorii de Om.
Iată câteva gânduri ale românilor care au cunoscut-o și apreciat-o pe
doctorița Smaranda Cocioba

Când pleacă din această lume un prieten drag, te întristezi. Această
tristețe mi-a cuprins sufletul când am aflat că Smaranda Cocioba ne-a
părăsit și a intrat discret în lumea eternității. A plecat mult prea devreme,
dar, din păcate, uneori medicina nu-i poate salva pe toți oamenii. Pe
Smaranda am cunoscut-o foarte bine ca prieten și ca doctor. A fost un
suflet minunat, de o generozitate molipsitoare, cu un bun simț proverbial.
Pacienții ei, mulți români din comunitatea newyorkeză, au avut întotdeauna
cuvinte de laudă la adresa profesionalismului de care ea a dat dovadă.
Personal am amintiri frumoase despre ea, căci Smaranda a fost cu
adevărat o Doamnă de mare excepție.
Dumnezeu să o odihnească în pace în împărăția sa!
dr. Napoleon Săvescu
*
Vestea plecării intempestive a celei care a fost Dr. Smaranda Cocioba nea luat pe nepregătite. Pasărea umbrelor nopții, haină și parșivă, a sosit
spre zori și a întunecat tabloul cel mai de preț, viața, viața celei care a
fost Dr. Smaranda Cocioba, un suflet nobil, sincer, cu largă deschidere
spre prietenie și dăruire, chip blând, zâmbet discret și enigmatic, ființă
iradiind bunătate și profesionalism. Ea a pășit delicat spre înaltul cerurilor,
ca o înălțare spre Emaus. Este o mare pierdere pentru comunitatea
românească și pentru breasla medicilor din New York. Fie-i marea
trecere și zborul spre tărâmul fără dureri scăldat în lumina veșniciei,
somnul lin și îngerii aproape!
Condoleanțe familiei îndurerate!
prof. Nicole Smith
*
SMĂRĂNDIȚA, TE-AM IUBIT, TE IUBESC, TE VOI IUBI.
Mariana Duțu
*
Bunătate, generozitate, profesionalism, credință în bine, iubire, devotament,
ambiție pozitivă, seriozitate, compasiune, acestea sunt doar câteva dintre
caracteristicile personalității luminoase a doctoriței
Smaranda Cocioba. Plecarea ei dintre noi este o mare
pierdere. Drum lin, suflet minunat, spre împărăția lui
Dumnezeu! Nu te vom uita niciodată!
Emilia Elena Starinszki
*
Am cunoscut-o personal pe doamna Dr.Smaranda Cocioba și
am fost foarte satisfăcut de profesionalismul dânsei. Cu circa
20 de ani în urmă i-am devenit pacient, iar recent, mai bine
zis acum vreo 3 ani am venit din nou la cabinetul doamnei
doctor, cabinet aflat în cartierul meu, la aproximativ 3 blocuri
distanță. Am fost întâmpinat cu aceeași prietenie și încurajare.
În plus, diagnosticul diferențial a fost corect, cu recomandarea
pentru un chirurg bun. În final, rezultatele au fost excelente.
Dumnezeu s-o odihnească în pace pe doamna doctor Smaranda
Cocioba! În sufletul meu dânsa rămâne-n veci de neuitat.
Jerome Octavian Popa
*

Carisma și bunătatea pe care Dumnezeu le-a dăruit doamnei Dr. Smaranda
Cocioba au marcat o mulțime de suflete. Acum, când aici, pe pământ, ne
luăm rămas bun de la dânsa, pe infinitul cerului va apărea o nouă stea, o
stea la care vom privi mereu cu regretul că strălucirea ei este la o
dureroasă distanță. Cu toate acestea, ea continuă să ne mângâie pe toți cu
o dăruire plină de candoare. Am cunoscut-o pe Smaranda ca fiind om
bun, delicat, sensibil și plin de omenie, un medic de excepție în
comunitatea românească, devotat pacienților de-a lungul întregii sale
cariere. Acum, prin trecerea dânsei în lumea eternă, ea lasă în urmă
multe amintiri plăcute și nostalgii.
Doamne, miluiește sufletul Smarandei și odihnește-o în pace!
Angela Cawog
*
Pe doamna doctor Smaranda Cocioba am cunoscut-o foarte bine, deși
nu i-am fost pacientă. În cei peste 40 de ani de când sunt în America, am
avut numeroase ocazii s-o întâlnesc și să discut cu dânsa. Mulți oameni
din comunitatea românească din New York au apreciat-o pe doctorița
Smaranda și pe fratele ei, doctorul Șerban Cocioba, căruia i-am fost
pacientă ani de zile. Doamna Smaranda a fost o personalitate de mare
excepție, nu numai ca doctor, dar și ca om de omenie și ca amator de artă
de valoare. Suflet sensibil și delicat, dânsa și-a respectat profesia și a
onorat-o. Și-a respectat pacienții și i-a ajutat cu drag. În oceanul atât de
zbuciumat al vieții noastre, doamna doctor Smaranda Cocioba a fost o
adiere plăcută de zefir liniștitor. Sunt alături de familia îndoliată căreia îi
transmit condoleanțele mele.
Domnul s-o aibă pe Smaranda în paza sa!
Lenuș Ciubotaru
*
Am cunoscut-o foarte bine pe distinsa doamnă doctor Smaranda Cocioba.
Dânsa a fost nu numai un doctor foarte bun, dar și un suflet generos,
apropiat de pacienți pentru care a arătat întotdeauna înțelegere și înalt profesionalism. Decesul ei prematur este șocant
și, de aceea, dureros. Personal, îi
voi păstra o amintire foarte plăcută,
căci doamna Dr. Smaranda Cocioba
a fost o doctoriță de valoare și o
persoană sensibilă și dornică întotdeauna să-i ajute cu drag pe
semenii ei care o solicitau. Domnul
s-o odihnească în împărăția sa! Transmit
sincere condoleanțe familiei îndurerate!
Nuți Ionescu-Ferrari
*
Acestea sunt doar câteva gânduri ale unor
români care au cunoscut-o pe doctorița
Smaranda Cocioba, gânduri de apreciere
și adânc respect.
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maranda Cocioba
s-a născut la 28
aprilie 1949, în
Reșița. Și-a petrecut
copilăria în casa
părintească din Coștei,
județul Timiș. După absolvirea liceului, a urmat
cursurile Institutului de
Medicină ”Carol Davila”
din București. În anii `80
emigrează în Statele Unite și se
stabilește în New York unde, în
urma examenelor, obține dreptul,
(licența) de a profesa ca doctor. În
scurt timp deschide un cabinet medical în Cypress Hills, Queens. După
câțiva ani, deschide al doilea cabinet în
Manhattan. De-a lungul anilor, Smaranda
s-a făcut cunoscută, apreciată și iubită atât de
români, cât și de ceilalți pacienți. Pe toți i-a tratat
cu atenție, profesionalism și deplină înțelegere. Din
păcate, dânsa, care a ajutat mulți oameni să se
însănătoșească, nu a putut fi salvată, căci o boală
necruțătoare a dus la decesul ei prematur, în 3 martie a.c.
Prin grija fratelui ei, Șerban, trupul neînsuflețit al Smarandei
a fost transportat în țară și așezat în mormântul din Coștei, în care își
găsesc odihna veșnică părinții ei.
Îmi amintesc și acum, cu profundă nostalgie, că prin anii `90, când
am deschis emisiunea românească de televiziune, căutam o prezentatoare
care să fie fotogenică, tânără, frumoasă și cu o dicție clară, plăcută.
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În același timp, vroiam pe
cineva care să fie cunoscut
și apreciat în comunitate.
Nu putea fi o mai
bună alegere decât
doctorița Smaranda
Cocioba. Și am fost
norocos că a acceptat
propunerea mea. Într-o
zi, după terminarea unei
înregistrări în care
anunțasem decesul unui
român cunoscut în comunitate și faptul că trupul lui urma
să fie dus în România, Smaranda a stat puțin pe gânduri,
preocupată, și mi-a zis: ”Frumos din
partea rudelor că-l duc acasă. Și eu,
când o fi și-o fi, vreau la mine în
sat, lângă părinți”. Iată că i s-a îndeplinit
ultima dorință... Toți am fi vrut să fie mult
mai târziu, peste ani și ani, dar nimeni nu se
poate opune destinului.
Smaranda Cocioba a fost, cu adevărat, un
medic de excepție care a adus soare și speranță în
inimile multor români, a răspândit lumină prin
sfaturi ce au dus la liniște sufletească și a adus bucurie în
sufletul oamenilor. Și pentru toate aceste calități de excepție,
oamenii nu o vor uita niciodată pe doctorița și prietena lor, Smaranda
Cocioba. Ea a fost nu numai un medic pregătit foarte bine profesional,
ci, la fel ca fratele ei, dr. Șerban Cocioba, a fost un OM despre care se
va vorbi la superlativ, căci un suflet mare ca al ei va trăi în inimile
compatrioților mulți ani de acum înainte.
Domnul să te primească în împărăția sa!

Vasile B~d~lu]~
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Descoperire istorică!
Un brașovean și un iranian au
găsit, ascuns într-un dulap de
epocă și neatins de 80 de ani,
dosarul pe care Antonescu l-a
trimis cu armata la Moscova ca
să revendice tezaurul
României!
de Justin Gafiuc

Cele 200 de pagini originale, plus un pașaport, au
fost găsite în fundul dublu al unui dulap vechi, cu
vitrină.
• Mobila fusese recondiționată de un iranian stabilit
în România și vândută lui Attila Szocs, un maghiar
din Brașov.
• Cei doi au descoperit documentele originale și ele
au ajuns, în copie, la BNR.
• Dosarul întocmit la cererea mareșalului Ion Antonescu
în 1941 conține o evidență a Tezaurului României
evacuat în 1916-1917 la Moscova, plus alte valori,
care apar în premieră.
• De fapt, nimeni nu a știut până azi că, încrezător în
faptul că nemții și românii vor cuceri Moscova, Antonescu pregătise aceste 200 de pagini prin care
revendica tezaurul.
• Azi are loc, la BNR, o nouă întâlnire între reprezentanți
ai Băncii Naționale și ai Ministerului Culturii, care
au consultat documentele.
Ministrul Culturii și Identității Naționale, Valer-Daniel
Breaz, a precizat că nu deține niciun document în
legătură cu speța menționată, dar și că BNR nu a
lansat nicio invitație pentru o discuție referitoare la
acest subiect. Răspunsul complet al Ministrului Culturii
și Identității Naționale:
”Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN) nu
deține niciun document în legătură cu speța menționată
în articolul de presă. Mai mult, conducerea Băncii
Naționale a României nu a lansat nicio invitație până în
acest moment către conducerea MCIN pentru o discuție
referitoare la acest subiect, așa cum este menționat în
articolul din Libertatea și dezinformează cu bună știință
opinia publică. Este gravă atât insinuarea că un minister
din Guvernul României ar gestiona întreaga poveste,
câtă vreme documentele respective există la Banca
Națională a României de foarte multă vreme și nu s-a
întreprins niciun demers politic și diplomatic în acest
sens, cât și lansarea informației false potrivit căreia,
ieri, ar fi avut loc o nouă întâlnire între instituția pe care
o reprezint și BNR. Nu am primit o invitație nici măcar
pentru o primă întâlnire legată de un subiect de o
importanță strategică și națională. Consider că Tezaurul
României merită atât interesul, cât și implicarea tuturor
factorilor politici și administrativi din această țară”.
Povestea e ca în filme, dar încercările istoriei bat
filmele.
Bucătar de meserie, brașoveanul Attila Szocs merge
să ridice o vitrină elegantă de la un comerciant de
mobilier vechi de la poalele Tâmpei, de la care
obișnuiește să cumpere piese deosebite.
Restauratorul de mobilă e un iranian cunoscut în Brașov
drept David, stabilit de 30 de ani în România, căsătorit
cu o româncă cu sânge sas, cu care are două fete.
Persanul nu deține deocamdată cetățenie română.
El aduce deseori mobilă elegantă de la Teheran sau o
culege de prin casele românilor de pe întregul cuprins
al țării, o recondiționează, dacă e cazul, și o revinde.
Suntem în mai 2018 și cei doi bărbați încearcă să urce
vitrina de proveniență românească în mașină.
În interiorul piesei de epocă se aude un zgomot.
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”Tezaur Moscova BIBLIORHAPT. 17416”

Coperta dosarului care le-a parvenit celor de la
BNR prin intermediul unui avocat angajat de
brașoveanul și
iranianul care lau găsit

Attila Szocs și
restauratorul de
mobilă se op resc. În obiectul
lustruit de vreme
se hâțână ceva,

nevăzut.
Curioși, proprietarii și cumpărătorul se opresc din
încărcare și descoperă un perete dublu, în care
găsesc un vraf de documente care așteptau, de 80
de ani, să fie găsite. Și, împreună cu ele, se deschide
o fereastră necunoscută a istoriei noastre.
E un dosar cu aproape 200 de pagini, cu coperți de
carton alb-negru, tigrat. Eticheta îi lasă însă cu gura
căscată: ”Tezaur Moscova. BIBLIORHAPT. 17416”.
Alături de dosar e și un pașaport emis de Regatul
României.
Pașaportul este pe numele
Nicolae Roșca, jude țul
Sibiu.

Colile au margini maronii.
”Situația tezaurului evacuat
la Moscova”.
Într-o limbă română de
secol trecut și cu o înșiruire
precisă de cifre, calcule,
locuri și evenimente, foile
cuprind cele mai mici detalii
ale valorilor transportate
de la București și Iași către
Rusia în 1916 și 1917 și
nerecuperate nici azi!
Un dosar pregătit de Antonescu,
despre care nimeni n-a știut că există
Situația tezaurului din 1916-1917 se găsește la Banca
Națională, într-o contabilitate clară, cu semnăturile
atât din partea română, cât și din partea rusă. Ce
conține, de fapt, biblioraftul ascuns în mobila de
epocă?
Din punct de vedere istoric, cele 200 de pagini
originale și de o noutate absolută, nu se știa că așa
ceva există.
”E vorba de un dosar pe care mareșalul Ion Antonescu
l-a trimis, când armata română avansa, alături de
nemți, în 1941, spre Moscova. Bucureștiul anticipa
că nemții vor cuceri Moscova, iar Guvernul dorea să
ia tezaurul înapoi de la ruși”, explică o persoană de
la BNR, într-o declarație neoficială.
Este practic inventarul pregătit pentru recuperarea
aurului, ”bijuterii și alte obiecte de valoare”, așa cum
scrie în acte, valori depozitate de România la Moscova!
• Ceea ce se știa era că Banca Națională a trimis un
raport lui Ion Antonescu despre Tezaur. Istoricul
Gheorghe Buzatu scrie, în lucrarea ”România şi
Marile Puteri (1939-1947)”, publicată în 2003, de
Editura Enciclopedică, despre Scrisoarea Băncii
Naţionale a României, referitoare la Tezaurul Românesc de la Moscova, care a fost înaintată, pe 13
noiembrie 1941, Mareşalului Ion Antonescu, atunci
conducătorul Statului.

În dosarul din 1941 tezaurul României apare mai
mare decât cel știut până azi.

Prima pagină din
cele 200 descoperite în compartimentul secret al dulapului

Dosarul conține
toate valorile deja
știute, a căror
situație riguroasă
BNR o are, dar
și unele în plus,
despre care nu
se știa.
”Inventarul din
1941 e ceva mai
optimist decât cel
despre care știam din 1916-1917”, spune BNR, întro descriere de asemenea neoficială a ceea ce au
găsit la o primă analiză.
E devreme ca autoritățile române să se pronunțe,
dar e posibil:
1. Ca valorile în plus care apar în dosarul găsit la
Brașov să fie doar o încercare a lui Antonescu de a
obține mai mult de la rușii ”învinși”;
2. Ca valorile în plus care apar în dosarul din peretele
dublu de la Brașov să fie reale și să fi scăpat
primei evidențe.
Cum războiul și-a schimbat cursul, nemții și românii
n-au cucerit niciodată Moscova, iar dosarul de revendicare nu și-a produs niciodată efectul.
E o piesă de istorie contrafactuală, de istorie ”cum ar
fi fost dacă”.
Dar ce soartă a avut dosarul, odată descoperit în
primăvara lui 2018?
Intră pe fir DIICOT.
De aici, povestea se bifurcă.
Mai întâi, printr-o avocată din Brașov, cunoștință a lui
Attila Szocs, toate documentele ajung la un tip pe
nume Adrian Romică Vlad, care s-ar fi angajat că le
va preda autorităților.
Omul i-a fost prezentat lui Attila cu titlul de general.
După câteva săptămâni, s-au prins că individul e un
potențial escroc, au reclamat cazul la DIICOT, care a
reușit să recupereze toate documentele de la cel
care în prezent e anchetat. Tipul se recomandă și ca
jurnalist și ar fi făcut parte la un moment dat din
colectivul redacțional al revistei Poliției Române.
DIICOT a predat mai departe documentele către
autorități.
Încep discuțiile între autorități, BNR și Ministerul
Culturii, care gestionează întreaga poveste din partea
statului, și Attila Szocs, iranian și avocatul lor.
Specialiștii de la BNR și
de la Ministerul Culturii au
analizat documentele din
dosarul întocmit în 1941
și au găsit unele diferențe
în inventarul Tezaurului
României, de unde rezultă
că Antonescu se pregatea
să le ceară rușilor mai mult
decât ce știe statul român
că a dus la Moscova, în
perioada 1916-1017.
www.libertatea.ro
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Organizaţiile mafiote
de pe Bătrânul Continent

Crima organizată este foarte activă în Europa, grupările
mafiote generând venituri de peste 100 de miliarde
de euro anual. Iată o listă cu cele mai importante
grupări criminale din Europa.
Potrivit Uniunii Europene, ar exista cam 5.000 de
reţele de crimă organizată care ar opera în toate cele
28 de state membre – iar ele au un efect semnificativ
asupra economiei blocului comunitar. Un raport din
2016 publicat de Joint Research Centre on Transnational Crime (Transcrime), cu sediul în Italia, a indicat
că activităţile ilicite ale acestor grupări generează
venituri anuale de 110 miliarde de euro, echivalentul
a 1% din Produsul Intern Brut al UE.
Cea mai mare parte din această sumă (28 de miliarde
de euro anual) vine din comerţul cu droguri, deşi
fraudele fiscale, în special cu TVA, devin o sursă tot
mai importantă de venit pentru organizaţiile criminale,
susţine Transcrime. Alte activităţi ilegale majore sunt
traficul cu fiinţe umane (pentru prostituţie şi alte
genuri de exploatare), falsificările de produse şi
traficul ilegal cu tutun şi arme. O mare parte din bani
este spălată prin afaceri legale, mai ales în sudul
Italiei, unde crima organizată are cele mai adânci
rădăcini, dar şi în porturile-cheie ale Europei şi în
zonele de frontieră.

Mafia italiană
Cele mai mari reţele mafiote italiene sunt ‘Ndrangheta,
din regiunea Calabria; Camorra, din Campania; şi
Cosa Nostra, din Sicilia. ‘Ndrangheta, una din cele
mai bogate şi puternice organizaţii criminale din lume,
a fost vizată de raiduri ale poliţiei desfăşurate pe 5
decembrie anul trecut în mai multe ţări: Italia, Germania,
Olanda, Spania şi Belgia. Organizaţia este activă de
asemenea în America de Nord şi în America de Sud.
Toate aceste reţele mafiote sunt formate din mai
multe familii, care controlează surse vaste de venit:
în 2007, agenţiile italiene responsabile cu combaterea
crimei organizate au estimat că doar ‘Ndrangheta a
generat venituri de până la 40 de miliarde de euro,
deşi o mare parte din bani a venit din investiţii în
afaceri legale, printre care construcţii şi restaurante.
Mafia este bănuită că ar avea influenţă puternică
asupra administraţiilor regionale din Italia. Urmărirea
penală a mafioţilor s-a dovedit adesea dificilă, din
cauza influenţei familiilor în tribunalele locale şi a
faptului că judecătorii cei mai competenţi evită adesea
să lucreze în zonele controlate de Mafia.

Grupările turceşti
Reţelele din Turcia sunt active în toată Europa, mai
ales în ţările cu o diasporă turcă importantă, precum
Germania, Olanda sau Marea Britanie. Grupările sunt
implicate serios în traficul de droguri, mai ales de
heroină, o zonă de interes care le leagă de reţelele
criminale din Bulgaria. Alte afaceri mai sunt pariurile
ilegale, prostituţia, traficul de persoane şi extorcările.
O familie turco-cipriotă cu implicare majoră în crima
organizată este familia Arif, care s-a mutat în mediul
infracţional din Londra, după dispariţia unor grupări
ca The Firm, condusă de gemenii Kray, în anii ʼ60.

Clanurile din Germania
Mai multe grupări s-au format din rândul comunităţilor
arabe din Germania, printre care unele create de
refugiaţi palestinieni şi libanezi, veniţi în anii ʼ80.
Cele mai cunoscute familii sunt în Berlin, Bremen,
Renania de Nord-Vestfalia şi Saxonia Inferioară şi
poartă următoarele nume: Abou-Chaker, Al-Zein,
Remmo şi Miri. Poliţia germană spune că pe teritoriul
Republicii Federale ar activa cam 50 de astfel de
familii implicate în activităţi infracţionale.
Aceste clanuri ar avea mii de membri fiecare şi s-ar
ocupa mai ales cu trafic de droguri, prostituţie, jafuri
şi colectarea de taxe de protecţie. Unele jafuri sunt
spectaculoase, cum a fost furtul unei mari monede
canadiene de aur dintr-un muzeu. Un asasinat legat
de aceste clanuri a avut loc recent la Berlin şi a fost
amplu mediatizat. Unele din aceste clanuri au legături
cu lumea divertismentului.

Bandele albaneze
Reţele criminale provenind din Albania se găsesc în
Europa, America de Nord, America de Sud şi Australia,
active în traficul de droguri, de arme şi de persoane
– sau de organe. Se bănuieşte că ar exista 15 astfel
de familii mafiote doar în Albania şi mai multe în
comunităţile albaneze din străinătate.
Grupările albaneze sunt considerate foarte „tradiţionale“,
bazate puternic pe familie, onoare şi loialitate. Ele
sunt formate adesea din mii de persoane, răspândite
în lumea întreagă.

Reţelele ruseşti
Grupările originare din Rusia ar fi mult mai descentralizate decât celelalte. Ele joacă un rol major în
traficul cu heroină din Afganistan. Cam 12% din
totalul mondial de heroină ar ajunge în Rusia.
Doar o astfel de grupare rusească ar fi activă în Germania: este vorba de Samarovskaya Gruppa, care
operează mai ales la Berlin şi Köln. Ea ar fi organizată
în celule, pe modelul grupărilor teroriste. Liderul ar fi
Leonid Zamarov, arestat în Berlin în 2013. În timpul
raidurilor efectuate de unităţile anti-tero germane, au
fost găsite arme grele, grenade, pistoale şi inclusiv o
mină Claymore.

Hells Angels, Bandidos
Grupările criminale ale motocicliştilor sau „rockerilor“,
precum Hells Angels, sunt active în Germania cel
puţin începând cu anii ʼ70. Ele nu se consideră oficial
organizaţii criminale, dar mulţi dintre membrii lor sunt
implicaţi în prostituţie şi traficul de droguri şi arme.
Hells Angels şi Bandidos au fost de multe ori implicate
în conflicte sângeroase unii împotriva celorlalţi.
www.yogaesoteric.net
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Școala de FAKE NEWS:

un proiect pentru
«disciplinarea» minților tinerilor?

Un deputat a depus la sfârșitul lunii decembrie un proiect
de lege care prevede introducerea unei noi discipline
obligatorii în învățământul preuniversitar – care are ca
scop combaterea „fenomenului fake news”.
Câteva întrebări legate de această idee:
1. Dezbaterile generale din prezent pe tema reformei învățământului evocă necesitatea aerisirii programei și a
numărului de ore – unde mai încap și astfel de discipline
(precum cea privitoare la fake news) în orarul elevului?
2. Cine vor fi „experții” capabili să vină în fața copiilor și să
îi învețe pe aceștia să discearnă ce e fake news și ce
nu? Vor fi pregătiți, majoritatea acestor experți, să
predea și să deslușească o chestiune așa de delicată
pe baza unei rețete prefabricate?
3. Ce este acela un fake news? Include și situația trecerii
sub tăcere a unor evenimente grave care contrazic narațiunea (eufemism pentru propaganda) oficială – vezi
cazul incidentelor de Anul Nou din Koln de acum trei
ani? Sau prezentarea informațiilor într-o terminologie
din start infamantă pentru una din perspectivele posibile
(de pildă, utilizarea frauduloasă a unor etichete precum
extrema dreaptă, iliberal, pentru opțiuni politice legitime)?
Este, de exemplu, informația vehiculată de Andrei Pleșu,
Andrei Cornea, Mihaela Miroiu etc. și de alți intelectuali
și jurnaliști de frunte, că întrebarea de la Referendumul
pentru Căsătorie ar fi ascuns o intenție necurată a Guvernului, ba chiar o „mișcare de subminare a intereselor
naționale ale statului român”(!) – altfel spus, că la referendum s-ar fi votat altceva decât ridicarea la nivel
constituțional a definiției căsătoriei între un bărbat și o
femeie – un fake news?
4. Dacă da, cum poate o disciplină predată la gimnaziu
sau la liceu să ajute la combaterea fenomenului fake
news, când oameni precum Andrei Pleșu, Andrei Cornea
etc. etc., care se numără printre elitele intelectuale ale
societății românești, sunt atât de vulnerabili în fața
acestui fenomen? Sau, mai rău, contribuie (intenționat?)
la propagarea de știri false?
5. Disciplina va contribui și la combaterea știrilor false
lansate de tabăra celor care propun (sau impun) disciplina
– sau doar la combaterea „știrilor false” lansate de oponenții lor ideologici? Altfel spus, orice afirmă cei care se
află de „partea bună a istoriei” va fi, aprioric și fără verificare, „de încredere”, în vreme ce lucrurile pe care le
spun, de pildă, conservatorii, creștinii, cei care nu au
norocul de a se afla „de partea bună” va fi, aprioric și
fără verificare, „fake news”?
6. Pentru că, dacă lucrurile stau așa, nu asistăm oare la
un vechi truc – acela de a masca o practică iliberală
sub un nume fals? Practică vândută sub ambalajul unui
paternalist luminat: vă vom feri de pericolele dezinformării.
Practica de a masca cenzura și controlul libertății de
exprimare sub un nume fals și pompos nu este deloc
ceva nou. Sloganul comuniștilor americani din vremea
lui Stalin nu era „Dictatura proletariatului” – era „Pace,
locuri de muncă și democrație”. La fel, nici „neoliberalii”
de azi nu vor spune că vor să cenzureze libertatea de
exprimare a oponenților ideologici – vor spune că vor
să „combată fenomenul fake news”.
7. De când disciplinele din învățământul preuniversitar
sunt introduse prin proiect de lege? Bine că nu stabilim
și întreaga programă școlară prin proiect de lege – sau
ar fi nevoie poate să o stabilim?
Ce ar fi necesar ar fi educarea spiritului critic și a discernământului, care însă nu pot fi obținute printr-un astfel de proiect. Rezistența la dezinformare se face prin
cultivarea culturii generale, care este chiar obiectivul
actului de învățământ – și pentru asta nu este nevoie
de o materie distinctă.

Sistemul de educație nu trebuie să traseze criterii (relative
și subiective) de determinare a fake news – ci să ajute la
dobândirea unui nivel suficient de consistent de informații
neideologizate și de instruire a gândirii astfel încât viitorul
absolvent să își poată clădi discernământul în raport de
experiența personală.
www.yogaesoteric.net
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REGULA 10/10/10 TE AJUTĂ SĂ IEI O DECIZIE,
ATUNCI CÂND PARE DIFICIL

Î

nțelepciunea bătrânilor este importantă, mai ales pentru cei care vor să trăiască
o viață lungă. Fiecare gând este o experiență personală, iar fiecare părere a
fost testată de-a lungul timpului.
Iată care sunt ele:
1. Învață-te să te bucuri de cer, flori, păsări, animale și iarbă. Privește natura atent
și află cunoștințe pe care nu le vei găsi în cărți.
2. Găsește-ți timp să stai cu picioarele goale pe pământ. Oferă pământului corpul
tău, până când nu te-a chemat la el.
3. Stai cât mai mult în apă. Aceasta ameliorează oboseala și limpezește mintea.
4. Bea apă, fără ca să-ți fie sete. Apa este primul medicament. Oriunde m-a dus
soarta mereu am căutat un izvor. Nu consuma apa îmbuteliată în sticle. Îți
distruge ficatul și-ți usucă vasele sangvine.
5. În fiecare zi pe masa ta ar trebui să fie legume. Legumele care sunt încălzite de
soare. În primul rând – sfecla, nu există legumă mai bună. Apoi – fasolele,
sucul de fructe, fructele de padure, morcovii, roșiile, ardeiul, spanacul, salata
verde, merele, strugurii și prunele.
6. Alimentația proastă – cârnații, cartofii prăjiți, dulciurile, murăturile. Masa mea –
cereale, fasole, salata verde. Prădătorul a mâncat carne și abia de poate să se
miște, e leneș. Calul a mâncat ovăz și toată ziua a cărat căruța.
7. Soarele răsare și apune – pentru tine. Lucrul sporește după răsăritul soarelui,
Iar creierul se odihnește mai bine noaptea. Astfel procedează călugării și
războinicii. Și au puterea de a sluji.
8. E sănătos ca pe la mijlocul zilei să dormi jumătate de oră. Nu e sănătos să
dormi după ce ai luat masa, deoarece sângele devine gros și se acumulează
grăsimi pe vasele sangvine.
9. Nu uita să consumi nuci. Sunt bune pentru creier. E sănătos ca în fiecare zi să
consumi o linguriță de unt de arahide.
10. Cu oamenii fii bun și grijuliu. Fiecare dintre ei poate să te învețe ceva. Nu fă
din oameni dușmani sau prieteni. Doar așa nu vei avea necazuri.
11. Ceea ce trebuie să ai, vei avea. Doar ai răbdare. Fii cu sufletul ușor.
12. Nu bea apă înainte sau după masă.
13. Dacă dorești să nu se îmbolnăvească copilul, lasă-l în „mâinile naturii”.
Învață-l de mic să meargă desculț. Copilul ars de soare, înțepat de o albină,
pișcat de un țânțar, scăldat în apă rece – este călit și imun la boli. Crește un om
puternic.
14. Dacă ai obosit, lasă-ți corpul să se relaxeze. Nu consuma într-o zi mai multe
feluri de mâncare. Și continuă astfel cel puțin o săptămână.
15. Vrei să fii mereu tânăr și frumos? O dată în săptămână pregătește-te pentru o
zi în care să consumi doar mere și nuci. Dimineața prăgătește-ți 8 mere și 8
nuci și mâncă-le pe parcursul zilei. Astfel ca în timpul zile să te simți sătul.
16. Găsește timp pentru meditație și tăcere.
17. Ce este bun și ce este rău, îți va spune inima, nu oamenii.
18. Nu-ți fă griji în privința la ceea ce gândește și ce vorbește lumea despre tine.
Fii propriul tău judecător.
19. Nu fi supărat pe oameni. Nu-i judeca. Iertând, atragi spre tine iubirea.
20. Dacă inima ta este plină de iubire, nu este loc de frică.
21. Nu e sărac cel care are puțin. E sărac cel care mereu nu este mulțumit.
22. Niciodată nu lovi copiii și nu striga la ei. În caz contrar vor crește niște sclavi.
23. Nu te certa. Fiecare are propriul său adevăr.
24. Nu te considera cel mai deștept, mai bine să te creadă astfel alții.
25. Nu te strădui să fii exemplu pentru alții. Caută pe cineva care să-ți fie exemplu.
psihologiadeazi.ro

Nu e de mirare că bunicile ne tot repetau: “Dimineața este mai înțeleaptă decât seara”.
Într-adevăr, există o asemenea opinie că, în fața oricărei situații dificile, trebuie doar să
dormi. Cu toate acestea, ce facem când ne trezim? Dacă trebuie să luăm o decizie
dificilă și dacă ne aflăm într-o anumită dificultate, să urmăm regula 10/10/10.
Este ușor să îți pierzi toată speranța, fiind în fața unei dileme care nu poate fi rezolvată la
prima vedere. Analizând lucrurile treptat, schimbându-ne starea de spirit, putem învăța
să scăpăm de această agonie. Poate că cel mai îngrozitor dușman, în rezolvarea unei
probleme, este o emoție pe termen scurt. Ea este un consilier extrem de nesigur. Când
oamenii împărtășesc cele mai grave decizii luate în viața lor, se referă adesea la faptul că
alegerea a fost făcută într-o stare de emoție instinctivă: mânie, pasiune, frică, lăcomie.
Viata noastra ar fi complet diferită dacă am putea anula deciziile luate.
Dar nu suntem sclavi ai dispoziției noastre. Emoțiile instinctive au tendința de a bloca sau
de a dispărea complet. Prin urmare, înțelepciunea populară recomandă ca, în cazul în
care trebuie luată o decizie importantă, este mai bine să mergem la culcare. Buna sfat,
apropo. Când ne trezim, avem nevoie de o strategie specială.
Unul dintre instrumentele eficiente pe care îl avem la îndemână este o strategie de
succes, în muncă și în viață, venită de la Suzy Welch, fostul redactor-șef al revistei
Harvard Business Review, un autor popular, comentator TV și jurnalist. Această strategie
se numește 10/10/10 și implică luarea deciziilor prin prisma a trei termeni diferiți:
– Cum vei trata problema după 10 minute?
– Te vei mai gândi la această decizie după 10 luni?
– Care va fi reacția ta după 10 ani?
Concentrându-ne atenția asupra acestor termeni, ne distanțăm de o anumită fațadă a
problemei, luarea unei decizii importante. Acum, luați în considerare funcționarea acestei
reguli, printr-un exemplu.
Situația: Veronica are un prieten Mihai. Ei s-au întalnit timp de 9 luni, dar relația lor nu
este deloc ideala. Veronica susține că Mihai este o persoană minunată și, în multe
privințe, este exact cel pe care l-a căutat de-a lungul vieții ei. Cu toate acestea, este
profund îngrijorată de faptul că relația lor nu avansează. Are 30 de ani, vrea o familie și
copii. În aceste 9 luni, ea nu a întâlnit-o niciodată pe fiica lui Mihai, din prima căsătorie,
iar în cuplul lor, cuvintele “Te iubesc” nu au fost spuse niciodată.
Divorțul cu soția lui a fost teribil. După aceea, Mihai a decis să evite o relație serioasă. În
plus, își ține fiica departe de viața sa personală. Veronica își dă seama că el suferă, dar
și ea este rănită de faptul că o parte atât de importantă din viața iubitului ei este închisă
pentru ea.
Veronica știe că lui Mihai nu-i place să se grăbească să ia decizii. Dar ar trebui să facă
ea primul pas și să spună “Te iubesc”?
Fata a fost sfătuită să folosească regula 10/10/10, și asta a venit din interiorul ei.
Veronica a fost rugată să-și închipuie că, în momentul de față, trebuia să decidă dacă
Mihai ar admite dragostea în weekendul următor.
ÎNTREBAREA 1: CUM AI REACȚIONA LA ACEASTĂ DECIZIE DUPĂ 10 MINUTE?
Răspuns: “Cred că aș fi îngrijorată, dar în același timp aș fi mândră de mine pentru
faptul că am spus ceea ce simțeam.”
ÎNTREBAREA 2: CUM AI REACȚIONA LA ACEASTĂ DECIZIE DUPĂ 10 LUNI?
Răspuns: “Nu cred că o voi regreta după 10 luni. Nu, nu o voi face. Sincer vreau ca
totul să funcționeze. Cine nu riscă, nu bea șampanie!
ÎNTREBAREA 3: CUM AI REACȚIONA LA ACEASTĂ DECIZIE DUPĂ 10 ANI?
Răspuns: “Indiferent de modul în care Mihai răspunde, în 10 ani, decizia de a-și
declara iubirea, este puțin probabil să conteze. În acest moment, fie vom fi fericiți
împreună, fie voi fi într-o relație cu altcineva peste 10 ani. ”

Observați, regula 10/10/10 funcționează! Ca rezultat, avem o soluție destul de simplă:
Veronica trebuie să ia inițiativa. Ea va fi mândră de ea însăși dacă va face asta și cred cu
sinceritate că nu va regreta ce a făcut, chiar dacă Mihai nu va spune nimic. Dar fără o
analiză conștientă a situației conform, regulii 10/10/10, o decizie importantă i se părea
extrem de dificilă. Emoțiile pe termen scurt: teama, nervozitatea și frica de respingere au
fost factori de distragere și descurajare.
Ce s-a întâmplat cu Veronica după aceea, probabil că o să întrebi. Încă mai spune “te
iubesc”. În plus, a încercat să facă totul pentru a schimba situația și a înceta să se simtă
prost. Mihai nu și-a mărturisit iubirea. Dar progresul era vizibil: era mai aproape de
Veronica. Fata crede că o iubește, că are nevoie doar de un pic mai mult timp pentru ași depăși teama și a recunoaște reciprocitatea sentimentelor. În opinia ei, șansele ca ei
să fie împreună vor ajunge la 80%.

REGULA 10/10/10 VĂ AJUTĂ SĂ CÂȘTIGAȚI CÂMPUL EMOȚIONAL AL JOCULUI
Sentimentele pe care le experimentați acum, în acest moment, par saturate și ascuțite,
iar viitorul, dimpotrivă, este vag. Prin urmare, emoțiile experimentate în prezent sunt întotdeauna în prim-plan. Strategia 10/10/10 vă face să vă schimbați unghiul de vizualizare:
luați în considerare momentul viitor (de exemplu, după 10 luni) din același punct pe care
îl vedeți în prezent.
Această metodă vă permite să vă prezentați emoțiile pe termen scurt în perspectivă. Nu
este vorba despre ignorarea acestora. Adesea ele ajută chiar să obțineți ceea ce vreți în
această situație. Dar nu trebuie să permiteți ca emoțiile să prevaleze asupra voastră.
secretele.com
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Manganul
Manganul activează enzimele care sunt necesare
pentru asimilarea vitaminei C, a biotinei şi a tiaminei.
Este foarte important şi pentru buna funcţionare a
sistemului nervos şi pentru producerea hormonilor
sexuali. Este un antioxidant de aceea poate preveni
apariţia cancerului şi a bolilor de inima.
Surse: nuci, cereale, zarzavaturi, mazăre, sfeclă.
Fosforul
Fosforul este esenţial în procesul de transformare a
hranei în energie şi la formarea materialului genetic,
a membrelor celulare şi diferitelor enzime. Calciul şi
fosforul trebuie să se afle în raport de 2/1 în organism
pentru a acţiona corect. Carenţele de fosfor sunt extrem de rare.

Scurt îndrumar pentru echilibrul
fizic, mental, emoţional
Francisc Manolescu

continuare din ediţia precedentã

Borul
Borul este un element chimic detectabil, ale cărui
efecte pozitive au fost ignorate multă vreme. Borul
lucrează împreună cu calciul şi magneziul pentru o
bună funcţionare a sistemului osos.
Surse: aproape toate fructele şi legumele, mai ales
păpădia. În special fructele uscate, caisele, curmalele, prunele.

Cromul
Acest mineral detectabil împreună cu insulina, ajută
la metabolizarea zahărului. Poate ajuta diabeticii în
două feluri : stimulând producerea de mai multă
insulină decât este nevoie în mod normal de către
celulele beta din pancreas; în al doilea rând, face ca
insulina să acţioneze într-un mod mai eficient, în
acest fel se menţine un nivel constant de glucoză în
sânge.
Surse : drojdia de bere, broccoli, suc de struguri, fasole verde, lăptuci.

Cuprul
De acest mineral este nevoie pentru a transforma
fierul din organism în hemoglobină. Ajută la
menţinerea sănătăţii oaselor, vaselor de sânge şi a
nervilor, cât şi la buna funcţionare a sistemului imunitar.
Surse: grâul, fasolea, prunele uscate, seminţele de
toate felurile.

Iodul
Iodul este un micronutrient de importanţă vitală în
funcţionarea glandei tiroide care produce hormonii
ce controlează multe din funcţiile organismului.
Carenţa de iod poate duce la hipotiroidism,
caracterizată prin letargie, guşă sub barbie, greutate
avansată şi frisoane.
Surse: fructele de mare, nucile, algele (chlorella,
varecul).

Potasiul
Împreună cu sodiul, acest mineral menţine în echilibru cantitatea de apă din organism şi ritmul cardiac.
Este extrem de important pentru buna funcţionare a
nervilor şi muşchilor. Un aport scăzut de potasiu este
asociat cu o tensiune arterială ridicată şi cu aritmie.
Surplusul de potasiu este eliminat prin rinichi, de
aceea, cei ce suferă de deficienţe renale, nu ar trebui
să consume alimente bogate în potasiu.
Surse: cartofi, dovlecei, caise uscate, banane, suc
de portocale, prune uscate.

Seleniul
Deşi nu avem nevoie decât de o cantitate infimă din
acest mineral, el este esenţial pentru o bună
funcţionare a organismului nostru. Detoxifică materialele precum mercurul, cadmiul, arsenicul şi alte
substanţe toxice potenţial cancerigene, combinânduse cu ele pentru a forma compuşi ce sunt eliminaţi
de organism. Seleniul “colaborează” strâns cu vitamina E care este tot un antioxidant. Protejează membranele, reduce riscul de cancer, fortifică sistemul
imunitar şi reduce cerinţele de B12 din organism.
Îngrăşămintele pe baza de sulf împiedică plantele
să asimileze seleniu. Multe din sourile erbicidate sunt
sărăcite de seleniu şi alte elemente valoroase. Procesele de rafinare a făinii distrug seleniul concentrat
în germeni şi tărâţe. Absenţa seleniului din organism
conduce la boli tumorale şi cardiovasculare,
oboseală, chisturi, slăbiciune musculară, rezistenţă
scăzută la infecţii, sterilitate, afecţiuni ale ficatului.
Creierul privat de seleniu manifestă perturbări ale
activităţii principalilor neurotransmiţători : serotonină,
adrenalină, dopamină.
Surse: nuci braziliene, polen, usturoi, ceapă, struguri
negri, grâu integral.
Zincul
Acest mineral joacă un rol important în divizarea,
creşterea şi repararea celulelor. Din această cauza
este extrem de important în procesul de vindecare al
rănilor, în care este necesară o producţie de celule
noi. Zincul este esenţial pentru păstrarea nealterată
a simţurilor (gust, miros, auz) cât şi pentru o bună
funcţionare a sistemului reproducător masculin. Zincul este un mineral esenţial pentru funcţionarea normală a articulaţiilor. Nu este o surpriză faptul că la
reumatici, nivelul de zinc este mai scăzut faţă de persoanele sănătoase. Zincul poate preveni îngroşarea
prostatei, una dintre cele mai întâlnite probleme
printre cei vârstnici.
Surse: drojdia de bere, fasolea, germenii de grâu,
algele marine (varec, chlorella), seminţele de
dovleac şi floarea soarelui neprajite, sfecla roşie,
ciupercile.
…………………..

PARTEA a III-a
ŞTIAŢI CĂ …. ?

Studiile recente arată că ingredientele ce intră în
compoziţia medicamentelor utilizate în mod obişnuit
pentru răceli, alergii, diverse dureri, determină
scăderea nivelului vitaminei A din sânge. Iar dacă
ţinem seama că vitamina A protejează şi întăreşte
membranele şi mucoasele ce căptuşesc nasul, gâtul
şi plămânii, atunci realizăm că un deficit al acestei
vitamine creează un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor, prelungind boala pe care medicamentul trebuia de fapt să o vindece.
Aspirina - medicamentul miraculos la îndemâna
oricui, cel mai utilizat ingredient al analgezicelor şi
remediilor împotriva virozelor şi sinuzitelor, este de
fapt un “hoţ” de vitamina C. Chiar şi o cantitate
mică de aspirină poate tripla viteză de excreţie a
vitaminei C din organism. De asemenea, conduce
la apariţia unei carenţe de acid folic şi vitamina B,
determinând anemii şi tulburări digestive.

Corticosteroizii (cortizonul, prednisonul) - utilizaţi în
artrite, astm, afecţiuni dermatologice, tulburări oftalmologice şi sangvine, duc la scăderea nivelului
de zinc din organism.

Laxativele şi antiacidele afectează metabolismul
calciului şi fosforului, distrugând cantităţi mari de
vitamina A,E,D şi K.

Antibioticele şi diureticele prescrise în mod normal
pentru hipertensivi scad nivelul potasiului din organism.

Seminţele de dovleac sunt o bună sursă de zinc şi
fier, concentraţia de proteine fiind foarte mare
(30%), conţin toţi aminoacizii esenţiali. Conţin de
asemenea cea mai mare cantitate de melatonina
(hormonul ce reface organismul). La aceeaşi cantitate de seminţe de dovleac, concentraţia fierului
este de 3 ori mai mare decât într-o friptură.

Seminţele de susan sunt bogate în magneziu, zinc,
calciu şi fier, conţin 20% proteine, toţi aminoacizii
esenţiali, 50% grăsimi, iar la aceeaşi cantitate,
concentraţia de calciu este de 20 de ori mai mare
decât în carne şi de 10 ori mai mare decât în lapte
şi brânzeturi.
“Sarea din bucate”
Sarea fină pe care o folosim în mod obişnuit, ascunde un lucru pe care nu foarte multă lume îl
cunoaşte: este tratată cu E 535 adică ferocianură
de sodiu, o substanţă cu un înalt grad de toxicitate.
Ea nu conţine deloc magneziu (spre deosebire de
sarea gemă), un mineral esenţial pentru sănătatea
sistemului cardiovascular.
În magazinele naturiste putem găsi că înlocuitori de
succes precum sarea gemă neiodata, sarea de
mare, sau cea mai “bogată” dintre săruri – sarea roz
de himalaya. Dar chiar şi acestea trebuie consumate
cu grijă, în cantităţi potrivite.
În cazul unor boli ale rinichilor sau inimii, în cazul
hipertensiunii arteriale sau a bolilor reumatice, este
sugerată reducerea drastică a cantităţilor de sare
folosite, sau chiar la eliminarea ei din alimentaţie.
Pentru obişnuirea gustului cu hrana fără sare, se pot
folosi condimente uşoare precum : mărar, pătrunjel,
tarhon, cimbru, busuioc, oregano, rozmarin, salvie,
schinduf etc.
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Laptele de vacă
Laptele este cel mai comun alergen. Se estimează
că laptele conţine peste 150 substanţe alergene,
datorită acestui fapt, o pauză sau eliminarea totală a
laptelui din alimentaţie, poate elibera corpul de tot
felul de manifestări alergice. Multe persoane s-au
vindecat de afecţiuni foarte vechi, a căror cauză nu
a putut fi determinată nici de medicii specialişti, prin
simpla decizie de a elimina laptele din alimentaţie.
Numitorul comun al problemelor respiratorii este consumul de lapte. Secreţiile nazale excesive, tusea şi
feluritele infecţii, se pot datora reziduurilor antibiotice
din lapte (penicilină, eritromicină şi altele, sunt
prezente în lapte în cantităţi mici).
Laptele integral şi laptele praf, asigură un mediu
propice pentru oxidarea colesterolului, făcându-l extrem de dăunător pentru artere. Astfel, colesterolul
oxidat are un rol esenţial în procesul de îngroşare al
arterelor, numit arteroscleroză.
Tot ceea ce se află în sângele vacii la un moment
dat, determină calitatea laptelui. Astfel, bacteriile, hormonii, pesticidele şi alte contaminante, ajung direct
în organismul nostru odată cu consumul de lapte.
Copiii pierd abilitatea de a digera lactoza prezentă în
lapte, odată cu încheierea primei perioade de
creştere a copilăriei timpurii. Pentru ei este necesar
doar laptele matern, ca primă formă de hrană, odată
ce vin pe aceasta lume. Procesul natural este acela
ca, pe masură ce trece timpul, organismul copilului
să înceapă să dezvolte încet o insuficientă a enzimei
lactază, care este necesară pentru descompunerea
lactozei în două zaharuri simple ce pot fi asimilate de
organism. Astfel, lactoza nedigerata trece în intestinul
gros, fiind principala cauza a apariţiei colicilor la copii.
Studiile arată că, consumul de lapte de către copii,
are legătură cu apariţia unor secreţii de mucus, tuse
şi diferite afecţiuni ale plămânilor.
Răcelile, gripa, oreionul că şi orice inflamaţie limfatică, nu sunt doar nişte “boli ale copilăriei”. Ele sunt
conectate direct cu consumul de lapte şi produse lactate de către copii, iar cea mai mare parte a parinţilor
nu cunoaşte acest detaliu extrem de important.
Jurnalul medical britanic, Lancet, sugerează că scleroza multiplă are legătură cu consumul de lapte.
Scleroza multiplă este o afecţiune neurologică ce distruge ţesutul izolator al celulelor nervoase ale creierului, nervul optic şi cordul spinal.
Laptele este bogat în calciu (acesta este unul din argumentele celor ce îl recomandă), însă doar 10-15%
din calciul laptelui este asimilat de organismul
uman, din motiv că proteinele laptelui conţin mult
sulf şi fosfor, fapt ce determina slaba asimilare a
calciului lactic.
Microbacteria paratuberculosis, transmisă prin alimentele lactate, are legătură cu apariţia bolii Crohn
a intestinelor.
Brânza este un produs lactat obţinut prin putrefacţie,
care are ca rezultat producerea aminelor, amoniacului, acizilor graşi iritanţi (acidul butiric şi acidul
caprilic) şi acidului lactic. Toate acestea sunt toxine
ce irită sistemul nervos şi tractul gastro-intestinal.
Anumite amine interacţionează cu nitraţii prezenţi în
stomac, formând nitrozamina, un agent cauzator de
cancer.

O variantă de început o poate reprezenta eliminarea
produselor lactate din alimentaţie pentru o perioada
limitată, pentru a se analiza rezultatele dietei. O
perioadă minimă de 21 de zile este sugerată pentru
rezultate notabile. Laptele de vacă poate fi înlocuit
cu laptele de soia, de migdale, de grâu germinat sau
de seminţe de floarea soarelui, variante foarte gustoase şi cu mult mai sănătoase.

Partea a IV-a

Principii ale unei nutriţii sănătoase
şi echilibrate
CAPITOLUL I - IV
Mici secrete

Există câteva mici secrete în această complexă zona
a nutriţiei, iar dacă ar fi cunoscute şi urmate la scara
largă, calitatea vieţii noastre s-ar îmbunătăţi extrem
de rapid iar marea majoritate a bolilor ar fi de domeniul trecutului, longevitatea fiind in acest caz, ceva
firesc. Fiecare dintre noi are datoria personală să
cunoască aceste secrete şi să le aplice cât mai des
în viaţa de zi cu zi, doar aceasta fiind calea directă
către vindecarea şi dezvoltarea organismelor noastre
în cei mai buni parametri. Fără boli, specia umană
ar fi mult mai eficientă pe această planetă, iar nivelul
general de fericire ar creşte văzând cu ochii.

Să amintim câteva dintre acestea:
- încercaţi să evitaţi a lasa un timp prea îndelungat
în apă fructele, legumele sau verdeţurile pe care
vreţi să le spălaţi, pentru că vor pierde o mare cantitate de vitamine (mai ales cele hidrosolubile) şi
alte substanţe valoroase. Puteţi folosi spălarea
sub jet puternic şi apoi să le scurgeţi bine. În cazul
rădăcinoaselor, multe dintre substanţele valoroase
se află în coajă. Acesta este motivul pentru care e
recomandat să evităm curăţarea cojilor cu cuţitul.
În schimb, putem folosi o perie cu care să se frece
energic murdăria, apoi să se clătească sub jet.
Varianta cuţitelor de ceramica este la fel de eficienta. Încercaţi să nu le lăsaţi în apă la înmuiat.
- cu cât evităm mai mult mărunţirea, răzuirea, cu atât
vom avea o hrană mai sănătoasă, motivul fiind procesele oxidative şi degenerative care încep extrem
de rapid odata cu momentul tăierii. Astfel că, este
mai sănătos să muşti dintr-un măr decât să-l tai in
felii, dar dacă totuşi mâncarea este mărunţită, să
nu treacă mai mult de jumătate de oră până când
o consumaţi.
- reîncălzirea mâncărurilor nu este o idee prea bună.
Mâncarea trebuie consumată proaspătă, altfel, îşi
pierde aproape toată valoarea nutritivă, devine
ingestă şi toxică. Reîncălzirea repetată distruge
toate vitaminele şi mineralele, iar ceilalţi nutrienţi
sunt alteraţi masiv, mâncarea devenind practic
“moartă” fin punct de vedere energetic.
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- atunci când folosim mâncăruri şi băuturi fierbinţi sau
reci, creem un şoc pentru mucoasa stomacului
nostru, generând stres biochimic. “ciorba fierbinte”
sau “apa din frigider” sunt extrem de bulversante
pentru aparatul digestiv, slăbindu-l în timp. Încercaţi
să folosiţi alimentele într-un interval termic de 1535 grade C.
- este o bună idee să evităm amestecul hranei solide
cu cea lichidă. Prin amestecarea “ciorbei” cu “felul
2” se diluează sucurile gastrice, întârziind procesul
de digestie. Astfel, corpul nostru va pierde foarţă
multă energie. Sugerat este ca fiecare tip de mâncare să fie consumat independent, cu o pauză de
minimum 2-3 ore între ele.
- apa poate fi consumată fie cu 20-30 minute înainte
de masă, fie cu 45- 60 minute după masă, dar
niciodată în timpul mesei. Dacă totuşi vă este sete,
puteţi bea câteva înghiţituri mici, însă nu foarte
mult. Reţineţi că apă băută în timpul mesei
diluează sucurile gastrice, încetinind digestia.
- chimia ne învaţă că, asociind o bază (alcal) cu un
acid, cele două elemente se vor neutraliza reciproc. Fermentaţia şi putrefacţia înlocuiesc atunci
enzimele digestive, făcându-se o descompunere
incorectă a alimentelor, provocând malabsorbtie,
acidoză şi înfometare celulară.
- este cel mai sănătos ca fructele să fie consumate
singure şi nu în combinaţie cu orice alt tip de mâncare din motiv că acestea, consumate după o
masă copioasă, sunt o sursă de putrefacţie în
stomac, determinând fermentaţia.
- pepenii (fermentescibili şi digeraţi în intestin), dacă
sunt combinaţi cu alimente ce au nevoie de digestie stomacală (cum ar fi proteinele), vor fi
obligaţi să rămână prea mult în stomac şi astfel vor
fermenta.
- dacă un amidon predominant – cartoful, se combină
cu o proteină- soia, cele două elemente se ciocnesc , iar zahărul, intrat în fermentaţie, produce alcool ce va provoca hiperaciditate, congestionarea
mucoasei stomacale, va afecta ţesuturile hepatice,
pancreatice şi ale glandelor suprarenale. Diabeticii au cele mai mari probleme cu nivelul
glicemiei dacă mănâncă în acest mod.
- fructele oleaginoase (nuci, migdale, alune etc) şi
seminţele pot fi combinate într-o anumită măsură
cu fructele şi legumele. Totuşi, fiind bogate în proteine, cel mai bine se pot combină cu leguminoasele (preponderent proteice).
- combinaţia lapte/ou/zahăr este un factor major în
apariţia sclerozei multiple.
- amestecurile prea bogate sunt greu digestibile. Cu
cât mai simple vor fi mesele, cu atât mai eficient
va fi procesul digestiv.
continuare în ediţia urmãtoare
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ELOCÍN}<

de: Nicolae OANA
ORIZONTAL:

1) Un bun venit în orice [coala – A preg~ti
pentru maturitate.

2) Stigmat de excludere spiritual~ – Avut
în vedere la încruci[are.

3) Ramificat~ aerian direct din r~d~cin~ –
Calificat superior la [coala învârtelilor.

4) Investite cu înalta protec]ie.

5) Agen]ii de turism în exclusivitate – Vârful... unei jum~t~]i de veac!

6) Dulcea nep~sare a statului major –
Lua]i-i din pasiune!!

7) Tipic~(!) în stil... inutil(!)! – Prins profesional pe tot globul.

8) Purtat~ în nesim]ire.

9) Prezentul statornic al banchetelor –
Comparat la iu]eal~ cu t~ria fierului.

10) Urma[ii romanilor... înaintea anivers~-

rii! – Toate locurile ocupate cu demnitate.

11) Bine dispuse la cunun(i)e – Mici copii
pe lânga boul creator.

Înva]~ s~ te apreciezi

În timp ce eram plină de ură de sine, viața mea avea
ca scop împiedicarea altora să vadă cine sunt cu
adevărat.
Nu mi-a plăcut și nu am putut înțelege cum o persoană
ca mine ar putea plăcea altcuiva. M-am ascuns, pretinzând că sunt altcineva, sperând astfel să devin mai
atractivă. Am urmărit, în funcție de realizări, să-mi
dovedesc mie și altora că am fost vrednică de
dragoste, dar acest lucru nu a fost niciodată suficient.
Nu puteam deveni ceea ce nu credeam că sunt. Întotdeauna am avut nevoie de ceva mai mult pentru a
dovedi asta. Nu mi-am fixat un țel din asta, dar am
găsit un set de practici simple care m-au ajutat să
învăț să mă accept așa cum sunt.

Cum să înveți să te accepți ți să te apreciezi
“Ești imperfect și ești creat pentru a lupta, dar ești
vrednic de iubire și acceptare” – Brene Brown
Nu mai sunt paralizată de convingerea că indiferent
ce fac, nu voi fi niciodată vrednică de iubire.

Învăț să am încredere în mine și mă apreciez pentru
cine sunt, chiar și atunci când recunosc că am multe
de corectat și de dezvoltat.

Eliberează-te de control
Am fost victima convingerii că dacă aș putea să fac
și să spun doar lucrurile potrivite, oamenii m-ar iubi.
M-am făcut responsabilă pentru ceilalți, mereu
încercând să mă asigur că oamenii din jurul meu
sunt fericiți. Am avut o presiune foarte mare de dus.
Dar nu pot controla ce cred alții despre mine și cum
se uită la viața mea. Eu nu pot fi responsabilă decât
de acțiunile și intențiile mele.
Prefer să-mi petrec timpul și energia așa cum îmi
spun valorile mele personale, în loc să încerc să
controlez percepția altor oameni.
Comunicarea cu criticul interior
Criticul meu interior poate fi intruziv și crud. De mult
timp am crezut tot ce mi-a spus despre mine și am
fost de acord cu tonul pe care mi-a vorbit.

Apoi, am început să acord o atenție mai mare la
ceea ce am spus despre mine. Dacă aceste lucruri
oribile nu sunt adevărate? Viața mea va fi diferită
dacă încep să vorbesc cu mine cu entuziasm și
admirație, și nu cu critici?

Deși acest lucru pare ilogic, criticul meu interior a
încercat de fapt să mă protejeze. Deci, mi-a spus că
sunt îngrozitor de ciudată și enervez pe toată lumea
cu întrebările mele, în speranța că de acum înainte
voi deveni mai precaută.

VERTICAL:
1) Legatul la cap scos basma curat~ –
Protec]ie masculin~ pentru datul de-a
dura.
2) Primul... luat în cununie! – Bun de consum predilect în buna cre[tere.
3) Lans~ri de succes(iune) în serial –
Sus]ine învârteli pe capete.
4) Exerci]iu de putere elocvent pentru
sine(rgie).
5) Lansare aeriana... în împrejur~ri armate! – Nesocotire la drept vorbind.
6) Ca staniul(!) luat de b(r)un – Pereche
ereditar~ de gen feminin.
7) Clasa favori]ilor la modul suveran –
Rezumare la invizibil.
8) Stabilesc verbal provenien]a.
9) Indicator vocal de gravitate – Deviatul
prin descurajare.
10) Veste protectoare tocmai din evul
mediu (sing.) – Vremuri bune dup~ orice
alegere!
11) Aportul dreptei la desemnarea cardinalului – Mijloace de alegere a
îmbr~c~min]ii.
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Când am înțeles motivația, din spatele cuvintelor
dure ale criticilor mei din interior, am putut decide
pentru mine, ce riscuri sunt dispusă să accept, în loc
să accept pur și simplu că nu sunt suficient de bună.

Încerc să schimb tonul pe care-i vorbesc eu, cerând
“criticului interior” să-și reformuleze temerile într-o
manieră mai simpatică și mai binevoitoare.

Întreabă-te ce crezi
Am tendința să îmi dau seama ce cred ceilalți oameni,
înainte de a decide ce voi face, gândesc sau spun.
Am luat multe decizii, pe baza opiniei altora. Când
aceste decizii nu mi s-au potrivit, am încercat să mă
conving că este un indicator că ceva nu este în
regulă cu mine.
De-a lungul timpului, mi-am dat seama că pot lua în
considerare opiniile altora, fără a-mi nega propria
mea opinie. Dezacordul nu înseamnă că mă înșel.
Când mă întreb ce cred, îmi întăresc credința în
valorile mele și îmi schimb viața în funcție de ele.

Lasă loc pentru bucurie și plăcere
Obișnuiam să mă simt vinovată când pierdeam timpul
cu ceva plăcut. Nu credeam că merit. Doar munca
grea și sacrificiile constante sunt singura utilizare cu
adevărat nobilă a timpului meu!

Acum, mi-am dat, în mod deliberat, timp în programul
meu de a face ceea ce îmi place, fie că este vorba
despre artă sau mersul prin natură. Nu numai că mă
încarcă de energie, dar, de asemenea, îmi amintește
că sunt demnă de iubire și de îngrijire.
secretele.com
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Cele mai sexy rom^nce
din anii 60-70-80

Despre românce s-a spus dintotdeauna, pe bună dreptate,
că sunt femei frumoase. Într-o încercare de rememorare
a frumuseţilor celebre care s-au afirmat până in 1989, vă
propunem topul care urmează.
Anda Onesa * May 21, 1960
* La 17 ani, Anda era distribuită
de regizorul Timotei Ursu în
rolul Anişoarei din filmulSeptembrie. Blonda suavă a fost
remarcată imediat de Sergiu
Nicolaescu, cu care avea să
lucreze mai târziu, în Noi, cei
din linia întâi. A mai făcut roluri
remarcabile în Duios Anastasia trecea (pentru care a luat
şi un premiu de interpretare, la festivalul de la Karlovy
Vary) sau Pas în doi. Spirit nonconformist şi creativ, Anda
a avut o atitudine anti-ceauşistă, fiind urmărită de
Securitate, aşa cum a declarat recent într-un interviu.
Marina Voica * Sep 2, 1936
* Marinka Nicolskaia e o rusoaică
get-beget, care s-a îndrăgostit
de un român în timpul facultăţii
făcute la Moscova şi l-a urmat
la Bucureşti, ”oraşul cu oameni
zâmbitori”, după cum l-a definit
mai târziu. Marin(k)a a ajuns la
TVR întâmplător, după ce un
angajat al televiziunii a auzit-o cântând la pian din repertoriul Lolitei Torres. Valeriu lazarov a plăcut-o, i-a spus
să uite că e economistă şi a lansat-o în lumea muzicii,
acolo unde s-a împrietenit rapid cu puştoaica Margareta
Pâslaru – o prietenie ce avea să dureze peste ani.
Marina era frumoasă, subţirică, vânoasă, avea picioare
perfecte cu care dansa minunat şi avea un ”vino-ncoa’ “
exotic, fiind rapid îndrăgită şi adoptată de români.
Eniko Szilagyi * Dec 19, 1952
* Probabil puţini îşi amintesc
de Eniko Szilagyi, clujeanca
frumoasă care a avut apariţii
sclipitoare în filme din anii 80,
precum Punga cu libelule, Bietul
Ioanide, Capcana mercenarilor,
Domnişoara Aurica, Secretul lui
Bachus etc dar şi în teatru,
unde a interpretat, de pildă, rolul Monei, din Steaua fără
nume. Era una dintre actriţele favorite ale lui Sergiu Nicolaescu şi, pe lângă calităţile actoriceşti are şi certe calităţi
muzicale. Care i-au permis inclusiv să îşi extindă cariera
în acest sens, după ce s-a stabilit la Paris.
Daniela Vlădescu * S-a remarcat în anii 80 drept o
excelentă soprană, frumuseţea
ei exotică venind în completarea
calităţilor artistice. În aceste
condiţii, era imposibil să nu fie
remarcată şi de Nicu Ceauşescu, cu care a avut o relaţie
solidă, până în vara lui 1989,
când a decis să se despartă de acesta, din cauza
modului în care o trata. Daniela a declarat într-un
interviu că ar fi mers până în pânzele albe pentru Nicu,
fiind unul dintre puţinii oameni care l-au vizitat în acele
momente grele pentru el.
Margareta Pâslaru * July 9,
1943 * Ochi albaştri, coafură
modernă, buze senzuale şi o
aluniţă pe obraz perfectă pentru
a completa imaginea sexy a unei
cântăreţe extrem de iubite în
România vremurilor de demult.
Margareta Pâslaru a lansat şlagăre după şlagăre (cine îşi mai
aminteşte de Lasă-mi toamnă
pomii verzi sau de Balada?), a jucat în filme, piese şi
producţii muzicale (Veronica, Gloria nu cântă, Împuşcături
pe portativ etc) şi, în cele din urmă, în 1983, a plecat din
ţară, urmându-şi soţul în Statele Unite.

Ioana Pavelescu * July 28,
1955 * Înainte de a fi mama
Mariei Marinescu, Ioana Pavelescu a fost o actriţă care a
făcut valuri cu frumuseţea ei
în anii 80, fiind protejata lui
Sergiu Nicolaescu, cel care a
distribuit-o pentru prima oară,
în 1976, în filmul Osânda, în
care a cucerit pe toată lumea
cu ochii ei verzi şi cu o interpretare de excepţie a
ţărăncii Ruxandra. Au urmat multe alte roluri, ba chiar şi
o scurtă apariţie nud în Punctul zero (1996), produs de
acelaşi Nicolaescu dar şi un exil de 20 de ani la New
York, acolo unde nu a părăsit scena teatrului.
Teodora Mareş * Oc 27, 1962 *
Cine nu şi-o aminteşte pe buzoianca Teodora Mareş – Ioana
Popa din Declaraţie de dragoste,
filmul care a precedat seria
Liceenii? Frumoasă, romantică,
sensibilă, Teodora şi-a continuat
cariera în teatru şi film, jucând
pe scenele teatrelor Naţional şi
Nottara dar şi în producţii precum Extemporal la dirigenţie, Moromeţii, O vară cu
Mara etc. A fost căsătorită cu actorul Felix Totolici iar
marele ei regret, după cum a declarat într-un interviu,
este că nu a avut copii.
Janina Matei * Despre Janina
Matei s-a vorbit mai mult în
calitate de amantă a lui Nicu
Ceauşescu decât în cea de
cântăreaţă de muzică uşoară.
Şi asta în ciuda faptului că era
una extrem de talentată. Nicu
s-a îndrăgostit de Janina după
ce a văzut-o în celebrul bar
bucureştean Melody, acolo unde se întâmplau cele mai
”mondene” lucruri ale Capitalei anilor 80 dar relaţia lor
a început pe Litoral. Se spune că Janina Matei a fost cu
adevărat marea iubire a lui Nicu însă cântăreaţa nu a
confirmat niciodată acest lucru: ”Poate că am fost, dar
nu poţi să ştii niciodată ce e în sufletul unui om”.

Irina Petrescu * Jun 19, 1941
* A fost descoperită de către
Liviu Ciulei, care a distribuit-o
la doar 19 ani în filmul Valurile
Dunării (1959). Profesionistă
de clasă, ea s-a concentrat
de-a lungul carierei aproape
exclusiv pe rolurile sale, fiind
o apariţie rară în cercurile mondene ale Bucureştiului, în ciuda frumuseţii răpitoare. A
făcut o pasiune pentru regretatul actor Adrian Pintea,
cu care a avut o relaţie specială, dar a fost iubită în
egală măsură de către Ciulei şi de către actorul Virgil
Ogăşanu. Din păcate marea actriţă s-a stins din viaţă în
martie 2013, la vârsta de 71 de ani, după ce a pierdut
bătălia dusă vreme de 30 de ani cu cancerul de sân.
Delia Budeanu * 28 mai 1949
* Crainicele de la TVR reprezentau în anii 70-80 una dintre
puţinele ”culori” senzuale pe
care le oferea televiziunea
publică. Nu făceau altceva
decât să prezinte emisiunile
care urmau, o activitate considerată, după 1989, inutilă şi
mâncătoare de minute de publicitate, motiv pentru care
a fost eliminată. Sanda Ţăranu, Lia Mărăscu, Silvia
Ciurescu, Cristiana Bota, apoi, în anii 90, Carmen
Movileanu, Tania Budi, Cristina Ţopescu, Iuliana Marciuc
sau Mirela Atanasiu – toate erau figuri prietenoase şi,
nu de puţine ori, sexy. Între ele, tulburător de frumoasă,
s-a detaşat Delia Budeanu, cea care nu a fost doar
crainică ci şi prezentatoare de ştiri. Ea a venit în TVR în
1970, Delia Budeanu avea un aer diferit – un zâmbet
veşnic trist şi misterios, asortat unor tunsori speciale.
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Violeta Andrei * Mar 21, 1941 *
Violeta Andrei debutase de câteva
luni în cinematografie în momentul
în care, la doar 20 de ani, avea să
se mărite cu Ştefan Andrei, viitorul
ministru de externe al regimului
Ceauşescu. O poveste de dragoste care a durat peste ani dar
care i-a marcat iremediabil cariera
frumoasei Violeta, o actriţă ce se
făcuse remarcată în Saltinbancii,
Un august în flăcări, Lumini şi umbre etc. În anii 80, soţia
lui Ştefan Anrei stârnea valuri de invidii din partea soţiilor
de nomenclaturişti şi, mai mult, din cea a Elenei Ceauşescu,
care a dat ordin să nu i se mai acorde niciun rol.
Melek Amet * Oct 4, 1960 * Superba
turcoaică Melek a fost una dintre
celebrele manechine ale ”mamei”
Zina Dumitrescu, de la Casa de
Modă Venus. Sucea privirile şi inimile
bărbaţilor bucureşteni, într-o epocă
în care numărul manechinelor din
România era extrem de limitat iar
expunerea suficient de bună, dincolo
de reclamele la ciorapi de pe calendarele de buzunar. Melek (numele
ei înseamnă ”înger” în limba turcă) a fost măritată vreme
de doi ani cu Mircea Trofin, fiul ministrului Virgil Trofin,
după care a mai avut un mariaj. A murit la 22 mai 2008.
Manuela Hărăbor * Apr 2, 1968
* A debutat la 4 ani, în celebrul
film pentru copii Veronica. Dar
rolul Simina, din Pădureanca(1987), a adus-o în prim-plan, ca
una dintre cele mai frumoase şi
sexy apariţii ale anilor 80. Viaţa
Manuelei a avut un ritm palpitant:
a fost căsătorită de două ori, a
avut o relaţie cu Dan Chişu (din
care, se spune, ar fi rezultat un
băiat pe care Chişu nu l-a recunoscut), şi-a petrecut şapte
ani în SUA împreună cu cel de-al doilea soţ (de origine
israeliană), timp în care a renunţat la carieră, s-a întors în
ţară şi s-a recăsătorit cu un coleg de scenă.
Angela Similea * Jul 9, 1946 *
Era, alături de Corina Chiriac,
cântăreaţa care a dominat scena
muzicii uşoare româneşti în anii
80, deşi debutul l-a avut în 1970,
la Braşov, acolo unde a cucerit
un Cerb de Argint. Popularitatea
ei devenise imensă iar compozitorii, în frunte cu Marcel Dragomir
şi Ion Cristinoiu, se înghesuiau
să-i compună şlagăr după şlagăr.
Elegantă (era măritată cu afaceristul olandez Jan Hilgen
– acesta a fost al treilea soţ), stilată, cumva sobră,
ridicându-se deasupra tuturor cu o superioritate nativă,
Angela Similea a fost una dintre femeile frumoase cu
care românii se mândreau într-o perioadă în care muzica
ţinea, uneori, chiar de foame. Florin Piersic a recunoscut
că a avut o relaţie de amor cu Angela Similea, pe
vremea când actorul era căsătorit cu Ana Szeles.
Cezara Dafinescu * Aug 4, 1948
* În anii 80 se spunea despre
Cezara Dafinescu că era cea mai
frumoasă vedetă din România.
Iar cei care afirmau asta nu erau
departe de adevăr: picioare lungi,
sâni superbi, ochi turcoaz, o ţinută
scenică de invidiat, mariajul cu
reputatul actor George Motoi
(divorţe în 1997) şi câteva roluri
suficient de bune care să o aducă în prim-plan – Sendy
în Zbor deasupra unui cuib de cuci, Silvia în Să nu-ţi faci
prăvălie cu scară, Alta în Act veneţian, etc. ”Oamenii întorceau capetele pe stradă după mine”, a declarat într-un
interviu mai vechi, fără falsă modestie, superba Cezara,
pe care a curtat-o fără succes inclusiv veşnicul cuceritor
al teatrului românesc, Florin Piersic.
jurnaluldedrajna.ro
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• Concurs de lingvistic~.
Tema - o propozi]ie scurt~ care s~ cuprind~:
Lini[tea sufleteasc~, Calmul [i Fericirea
C^[tig~torul a scris:
“So]ia mea doarme”!

• Adam si Eva in RAI
Într-o zi, D-zeu se plimba cu Adam prin Paradis. La
un moment dat,D-zeu îi spune:
- Adame,ar fi timpul să populezi Pământul !..Ai
putea începe prin a o săruta pe Eva..
- Doamne,ce înseamnă a săruta ?
D-zeu îi explică şi după asta Adam o ia pe Eva
după un tufiş şi o sărută... După un timp, se intoarce şi-i zice zâmbind lui D-zeu:
- Minunat, Doamne !...Ce urmează acuma ?
- Acum ar trebui să o mângâi pe Eva.
- Doamne,dar ce înseamnă a mângâia ?
Dumnezeu îi explică .Adam iar o ia pe Eva într-un
tufiş şi o mângâie... După ce se întoarce:
- Minunat, Doamne, asta a fost şi mai bine decât
sărutatul !
D-zeu îi spune:
- Acum ar trebui să faci dragoste cu Eva.
- Doamne,ce înseamnă a face dragoste?...
D-zeu îi explică. Adam o ia pe Eva în tufiş şi, după
câteva clipe,se intoarce şi întreabă:
- Doamne, ce e aia migrenă ?...

• Probleme la munca cu internetul
Blonda: - Nu pot să intru pe internet.
Suport tehnic: - Ati folosit parola corectă ?
-Da, sigur. Am văzut-o la colega mea...
- Puteti să-mi spuneti ce parola era ?
- Cinci stelute.

• Un cuplu decide sa-si petreacă concediul pe o plaja
din Maldive, la acelasi hotel unde si-a petrecut luna
de miere acum 20 de ani. Datorită unor probleme
de serviciu, sotia n-a putut călători cu sotul ei,
rămânând să-l ajungă din urmă câteva zile mai
târziu.
Când sotul a ajuns acolo, s-a cazat la hotel, si
observă cu uimire că in cameră era un calculator
conectat la internet. Atunci sotul a decis să-i scrie
un e-mail sotiei sale, dar a gresit o litera din
adresa si fără să-si dea seama e-mailul a fost trimis
la altă adresă.
E-mailul ajunge, din greseală, la o văduvă care tocmai a venit de la inmormântarea sotului său si,
citind e-Mailul respectiv, a lesinat instantaneu.
Băiatul văduvei intrând in cameră si-a găsit mama
lesinată fără cunostintă lângă calculator, pe al cărui
ecran se putea citi:
"Draga mea sotie, am ajuns bine. Probabil te va
surprinde să primesti vesti de la mine pe această
cale, dar acum au calculator aici si poti trimite
mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns si am
verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta,
vinerea viitoare. Abia astept să te văd si sper ca
această călătorie să fie la fel de linistită si relaxantă,
asa cum a fost a mea!
PS: Te rog nu-ti lua multe haine cu tine, deoarece
aici este o căldură infernală !"

• - Mamă soacră, cât stai pe la noi ?
- Cât sunt primită cu drag, fiule...
- Ce păcat ! Nici măcar la o cafea nu stai ?

• - Mamă, soţul iarăşi a urlat la mine. Vin să stau la
voi.
- Nu, draga mea, el trebuie să plăteasca pentru
păcate. Mă mut eu la voi !

• - Ce mai face bărbatul tău ?
- Ce-i spun eu.
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• În faţa porţii raiului, o femeie discută cu Sfântul
Petru.
- Soţul meu este cumva aici ? Îl cheamă Nicu !
- Aici sunt mulţi oameni cu numele Nicu, răspunde
apostolul. Pentru a-ţi putea da un răspuns, am
nevoie de unele amănunte.
- Când era pe patul de moarte, soţul mi-a spus că,
dacă l-am înşelat, se va răsuci în mormânt.
- Pe de ce nu spui aşa femeie ! Strigă-l pe Nicu
titirezul.
• - Dragul meu, cred că maşina noastră are apă în
motor !
- Draga mea, tu măcar ştii unde este motorul ?
- Da, în maşină.
- Şi maşina unde e ?
- În lac !
• Un şofer, vrând să-şi protejeze maşina împotriva
hoţilor şi neavând bani pentru o alarmă, lasă un
bilet pe parbrizul maşinii:
'Radioul - defect, benzină - nu are, motorul - componente lipsă'.
Dimineaţa îşi gaseşte maşina pe butuci şi un alt
bilet pe care scria:
'DECI, de roţi nu mai are nevoie!'
• Un tip vinde câinele.
Cumpărătorul întreabă:
- Sănătos ?
- Sănătos !
- Inteligent?
- Inteligent!
- Credicios ?
- Cel mai credincios - a cincea oară îl vând.

• A aloca bani pentru lupta împotriva corupției este
același lucru cu alocarea de vodcă pentru combaterea alcoolismului
• Un ginere o vede pe soacră pe bicicletă.
- Unde te duci mamă soacră ?
- La cimitir !
- Păi bicicleta cine ţi-o aduce acasă ?

• Vine limuzina să-l ia pe Papa de la aeroport.
- Ştii fiule, pe mine nu mă lasă niciodată să
conduc... Lasă-mă de data asta, te rog.
- Sfinţia Ta, mi-aş pierde jobul.
- Te rog, şi să ştii că sunt extrem de generos...
Şoferul cedează, Papa se urca la volan şi porneste
în trombă. Poliţia îi opreşte. Vine poliţistul, salută şi
se întoarce la maşina de poliţie.
Ia staţia.- Şefu, nu stiu ce să fac. Am prins pe
cineva cu 160 de kilometri la ora.
- Arde-l.
- Nu cred că pot, e tare.
- Cine e, bă, primarul ?
- Nuu, mai important.
- Un senator, ceva ?
- Maaai tare.
- Cine e bă ?
- Cred că-i Dumnezeu că Papa îi conduce maşina.

• Sf. Petru vrea să faca un gard în Rai şi cheama la
el un rus, un italian si un român şi le spune să-i facă
fiecare câte o ofertă:
Rusul: Păi îmi dai $5.000 şi îţi fac gardul.
Sf. Petru: De ce $5.000 ?
Rusul: $2.000 materialul şi $3.000 manopera.
Italianul: Păi eu sunt cel mai mare expert, arhitect
în construcţia de garduri, cu $10.000 ţi-l fac.
Sf. Petru: - Păi rusul zice 5.000, tu de ce $10.000 ?
Italianul: - Păi n-auzi că-s cel mai tare; $2.000 materialele şi $8.000 manopera.
Românul: - Pentru $25.000 îţi fac gardul.
Sf. Petru: $25.000 ?!?!?
Românul: - Păi da, $10.000 ţie, $10.000 mie şi
$5.000 rusului să facă gardul !
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De ce ar trebui să avem
încredere în intuiție
și cum să o urmăm

Anumite persoane consideră că o bună parte dintre
noi au puteri supranaturale. De fapt, cu toții avem
anumite abilități psihice, acestea se regăsesc în
intuiția noastră. Atunci când un individ conștientizează
relația dintre el și intuiție, ajunge să se bucure de
aceste puteri, intitulate supranaturale.
Cu toții ne dorim să ne formăm o viață mai bună, iar
acesta este motivul pentru care ar trebui să considerăm
intuiția ca fiind primordială în viețile noastre. Dacă îți
poți asculta intuiția eficient, poți lua cele mai bune
decizii în viață.
Să vedem cum ne putem folosi intuiția la cote maxime.
1. Comunicarea cu organismul contează
Atunci când te simți nesigur, trebuie să înveți să
comunici cu organismul tău.
De exemplu, dacă ți s-a oferit un nou job și nu știi
dacă să îl accepți sau nu, stai calm, cu ochii închiși
și imaginează-ți cum ar sta lucrurile dacă ai accepta.
Fii foarte atent la ce îți dictează corpul, este posibil
să observi schimbări în comportament.
Dacă sentimentul resimțit este unul pozitiv, atunci
poți accepta serviciul, dacă nu, ar trebui să te mai
gândești la decizie.
2. Caută semne în jurul tău
Le poți găsi într-o conversație purtată cu cineva
sau poate într-un semn rutier, aceste semne se
află peste tot în jurul tău, trebuie doar să fii atent la
ele. Intuiția îți poate oferi răspunsul la întrebările
pe care le ai.
3. Ridică obiectele pe care le găsești și care îți pot
purta noroc
Poate că nu crezi în asta, însă anumite obiecte pe
care le găsești pe stradă și asupra cărora ai
instinctul de a le ridica, chiar te pot ghida.
Ține-le în portofel sau în geantă, te vor ajuta să iei
deciziile potrivite, la un moment dat.
4. Dacă ai o întrebare care depășește banalele
răspunsuri „da” sau „nu”, intuiția îți poate da o
opțiune

Închide ochii și concentrează-te pe răspuns.
Folosește-ți intuiția pentru a te ghida. Vei vedea
că, în scurt timp, răspunsul îți va fi servit pe tavă.
Ai încredere în ce-ți dictează sufletul.
5. Mergi la culcare și roagă-te să primești un semn în
vis
Poate suna destul de ciudat, însă este un fapt
adevărat și demonstrat. Dacă în momentul în care
ești aproape să adormi, te vei gândi că Universul
te poate ajuta să găsești o soluție, instinctul va
lucra cot la cot cu acesta și este posibil să primești
semne. Fii atent!
Exersând, vei vedea că odată cu trecerea timpului
se va suda o legătură strânsă între tine și intuiție,
doar încearcă, ce ai de pierdut?

Folosește puterea intuiției
ca să obții ceea ce vrei
cu adevărat

“Mintea intuitiva este un dar sacru iar mintea rationala
un servitor credincios. Am creat o societate care
onoreaza servitorul si am uitat darul”
– Albert Einstein
Toti avem in viata obiective care sa ne aduca fericirea.
Dorintele noastre pot fi diferite, dar putem realiza o
viata mai implinita prin utilizarea unui instrument la
care avem acces gratuit, nelimitat la – indrumarea
noastra intuitiva.
Ai auzit, probabil, de intuitie, dar cand a fost ultima
data cand ai folosit-o? Intuitia este o parte a spiritului
vostru care ne ghideaza pentru a fi autentici si pozitivi
in viata de zi cu zi. Este acea voce care vorbeste in
tine pentru a oferi claritate atunci cand te simti
coplesit, confuz, sau cauta raspunsuri.
Problema este ca pentru multi dintre noi, intuitia este
ascunsa adanc sub multe, multe straturi ale
psihicului nostru, iar noi nu stim cum sa ne
conectam la ea si s-o asculta.
Cu un pic de daruire si timp, este foarte
posibil sa gasesti vocea interioara a intuitiei
si sa inveti sa-i acorzi o atentie mai mare.
Dupa ce o sa reusesti sa inlocuiesti toate
vocile, opiniile si sugestiile din afara cu
vocea care vine din interior vei fi uimit
cat de clar se poate vedea viata
si modul in care vei putea ajunge
direct la fericire si implinire.
Atunci cand invatam sa ne ascultam,
capacitatea de a ne controla viata
este foarte puternica.
Intuitia ta, prin urmare tu, stiti mai
multe decat esti tu constient.
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Desigur, conectarea la intuitie este simpla – dar nu
intotdeauna va fi usoara.
Aici sunt cinci tehnici pe care le poti practica in
fiecare zi, pentru consolidarea intuitiei tale:
Mediteaza
Dedicati timp pentru relaxarea mintii si a corpului
prin meditatie. Este extrem de util pentru cresterea
capacitatii de conectare cu intuitia ta pe tot parcursul
zilei chiar si atunci cand sunt momente mai delicate.
Reflecta asupra ta
In fiecare zi acorda putin timp pentru a reflecta
asupra ta – cine esti si unde te indrepti.
Respira constient
Daca nu ai practicat yoga, atunci acorda putina
atentie. Respiratia este foarte importanta pentru
relaxarea sistemului nervos, limpezirea mintii si
toata puterea de vindecare de care este capabil
corpului tau. Incearca exercitii de respiratie pentru
a permite intuitiei tale sa iasa la suprafata.
Toti avem in viata obiective care sa ne aduca fericirea.
Sporeste atentia si incearca sa intelegi
Sporeste atentia pe tot parcursul zilei pentru a
intelege de ce esti in locul in care esti, ce vrei etc.
Observa ce vine. Atentia sporita este calea directa
de a identifica intuitia.
Fii recunoscator
Daca suntem recunoscatori vom avea un efect
profund asupra gandurilor noastre. Astfel gandurile
negative ce blocheaza intuitia vor disparea iar
puterea naturala a intuitei va iesi la iveala.
Intuitia te asteapta. Tot ce ai nevoie pentru a crea
viata pe care o doresti este deja prezenta in tine. Este
doar o chestiune de timp pana cand vei dori sa-ti accesezi intuitia si vei reusi sa aduci fericirea in viata ta.
secretele.com
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16 Aprilie: Tendinta catre himera, catre dragoste
romantica. Succes prin sprijin femeiesc, de
natura interesata. * Charlie Chaplin

BERBECUL
21-30 Martie * Fire indrasneata, agresivitate,
mindrie, impulsuri bruste, ambalari, pasiune
pina la brutalitate, riscuri, aprinderi spirituale.
Urcusuri si coborusuri violente; energia de a incerca si reporni de la cap, nu se sfirseste niciodata.

17 Aprilie: Lipsa de vointa si de echilibru in tot ce
intreprinde nativul. Viata trunica, care nu
reuseste decit in pragul virstei tirzii.
Nikita Khrushchev, Olivia Hussey

18 Aprilie: Nativul are nevoie innascuta de a fi alintat si de a se refugia la sinul unei femei. Viata
nesigura, situatie subreda, niciodata stabla.
Leopold Stokowski, Eric Roberts

21 martie: Temperament bataios, incapatinat. Dificultati serioase de invins in decursul vietii. *
Johann Sebastian Bach, Rosie O'Donnell
22 Martie: Violenta calma, siguranta de sine.
Incapatinare. Adversari periculosi. * Marcel
Marceau, Andrew Lloyd Webber
23 Martie: Dorinta de a stapini, fara insa sa
ameninti sau sa pedepsesti. Situatii delicate in
viata. * Joan Crawford, Chaka Khan
24 Martie: Temperament brutal, neadmitind contradictia. Viata agitata, calatorii lungi. * Harry
Houdini, Steve McQueen
25 Martie: Caracter rabdator si muncitor. Cariera
care va reclama multa munca, dar va asigura din
belsug existenta. * Bela Bartok, Aretha Franklin, Elton
John
26 Martie: Indrazneala si indecizia isi dau mina,
intirziind gindirea si deciziile. Esecuri numeroase, din cauza acestor nehotariri. *
Tennessee Williams, Diana Ross
27 Martie: Exuberanta, tendinta de a spune totul
tuturora, comitind imprudente si indiscretii.
Viata ratata din cauza devotamentului pentru
altii. * Sarah Vaughan, Mariah Carey
28 Martie: Indrazneala excesiva. Temeritate, hotariri nebunesti. Experienta amara in tot cursul
vietii, dar niciodata funesta. * Ken Howard, Reba
McEntire
29 Martie: Activitate flexibila, calculata, adaptata
necesitatiilor. Stapinire de sine. Sansa in imprejurari dificile.
Sam Walton, James Caan, Jennifer Capriati
30 Martie: Spontaneitate excesiva, incredere, imprudenta. Viata exploatata de paraziti, mai cu
seama cind nativul este o femeie.
Vincent Van Gogh, Warren Beatty, Eric Clapton
31 Martie - 9 Aprilie * Fire entuziasta cu gust
de creatie, muncitor, vesel, natura generoasa.
Entuziasmul nativului molipseste de multe ori
si pe cei din jur. Viata se petrece mai mult pe
plan exterior si ca urmare va avea o influenta
negativa asupra caminului si familiei pe care
ii va sacrifica in mod inconstient.
31 Martie si 1 Aprilie: Idealist si increzut dar cu
simt al echilibrului. Existenta linistita impartita
armonios intre camin si activitatea sociala. Spirit
intreprinzator, nelinistit, respectat de cei din jur.
Rene Descartes, Henry Morgan
2 Aprilie: Curaj, vointa, izolare, depresie. Nu ti se
recunosc meritele.
Hans Christian Andersen, Marvin Gaye

3 Aprilie: Entuziasm naiv. plictiseli de tot felul.
Washington Irving, Marlon Brando, Eddie Murphy
4 Aprilie: Gust pentru tot ce e mare si puternic.
In general reusita pe plan profesional, dar decizii gresite pe plan familial.
Muddy Waters, Anthony Perkins, Robert Downey, Jr.
5 Aprilie: Viata calma si senina. Inclinatii pentru
aplicatii si cercetare stiintifica. * Spencer Tracy,
Bette Davis, Gregory Peck
6 Aprilie: Tarie sufleteasca si calm. Aveti darul de
a linisti lucrurile si a aduce zimbetul in situatii
incordate. Reusita in viata datorita mai mult
dibaciei, decit meritului. * Butch Cassidy, Merle Haggard

19 Aprilie: Fire controlata, hotarita si abila. Viata
aspra, plina de dificultati serioase, care insa vor
fi invinse. Batrinete viguroasa, linistita.
Jayne Mansfield, Dudley Moore

TAURUL

20-30 Aprilie * Simt practic dezvoltat, inventiv.
Nativul poate fi un bun negustor, dibaci, gasind
intotdeauna argumentul si evitind sa jicneasca
celelalte persoane. Calea cea mai buna de
urmat este business-ul propriu; sprijinul femeiesc este foarte eficace.

20 Aprilie: Ambitios, himeric, nereusita, insuccese
pe toata linia.
Adolf Hitler, Ryan O'Neal, Jessica Lange

7 Aprilie: Ambitie si asprime. Insucces datorat lipsei de tact care secondeaza rau ambitia nativului.
Ravi Shankar, James Garner, Francis Coppola

21 Aprilie: Intuitiv, simtul oportunitatii, dragoste
interesata, casatorie conventionala.
Anthony Quinn, Elizabeth II, Andie Macdowell

8 Aprilie: Optimism fara ratiune in toate imprejurimile vietii. Calatorii indepartate, aventura. *
Sonja Henie, Betty Ford

22-23 Aprilie: Susceptibilitate, rupturi de actiuni
si relatii.
V.I. Lenin, Jack Nicholson, William Shakespeare, Shirley
Temple Black

9 Aprilie: Incredere in sine si indeminare in a
atrage si infatisa partea buna a lucrurilor. Succese in intreprinderi grele. * Hugh Hefner, Jean-Paul
Belmondo, Paulina Porizkova
10 Aprilie - 19 Aprilie * Indraznet, entuziast,
activ, inclinat spre dragoste si arta. Nativul va
fi un mare pasionat ceea ce se va resimti toata
viata. Cheltuieli considerabile.
10 Aprilie: Lene, senzualitate, gust la trindaveala.
Deceptii si complicatii sentimentale. * Joseph
Pulitzer, Omar Sharif, Steven Seagal
11 Aprilie: Fire cheflie. Dusmani multi, gelosi.
Agresiuni probabile din partea femeilor. * Oleg
Cassini, Louise Lasser
12 Aprilie: Porniri catre excese senzuale. Neplaceri
cu femeile. * David Letterman, Andy Garcia
13 Aprilie: Fire intunecata, geloasa, exclusivista,
despotica. Suferinte din cauza infidelitatii femeilor. * Thomas Jefferson, Samuel Beckett
14 Aprilie: Succes prin femei. Nativul ar fi foarte
mindru daca ar avea ca amanta o vedeta. * Rod
Steiger, Julie Christie
15 Aprilie: Caracter batjocoritor, distant. Succes
prin afaceri secrete. * Leonardo da Vinci, Elizabeth
Montgomery, Emma Thompson

24 Aprilie: Fire placida, caracter egal, viata linistita.
Shirley MacLaine, Barbra Streisand

25 Aprilie: Memorie buna, cariera, stiintifica
putind duce la mare renume.
Al Pacino, Bjorn Ulvaeus (ABBA)

26 Aprilie: Farmec, eleganta, situatie dobindita
prin casatorie.
Carol Burnett, Bobby Rydell

27 Aprilie: Frumusete inexpresiva, impersonala.
Rupturi sentimentale, pierderi de prieteni, legaturi efemere.
Ulysses S. Grant, Sheena Easton

28 Aprilie: Caracter fericit, intelepciune, minte
limpede, viata modesta si multumita.
Ann-Margret, Jay Leno

29 Aprilie: Asprime, pofta nesatioasa de cistig.
Reusita prin munca grea.
Duke Ellington, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman

30 Aprilie: Temperament sensual, excesiv, viata
sentimentala risipita si complicata.
Eve Arden, Willie Nelson
continuarea \n edi]ia urm~toare
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SăgETăTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Incredere
Saptamana aceasta este momentul ideal pentru a-ti
cauta in mod activ fericirea. Mereu ai spus ca vei
face schimbari in viata ta pentru a te simti mai bine
cu tine insati, insa niciodata nu ai mers pana in
punctul in care sa faci ceva concret. Inca de luni
primesti un val de incredere, Luna fiind in zodia
Taurului. De aceasta data poti fi sigura ca promisiunile
pe care le vei face pentru binele tau propriu, nu vor
mai fi simple vorbe aruncate in vant. Evita sa ii judeci
pe ceilalti si, mai ales, nu eticheta pe nimeni la prima
intalnire.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Investitii
In aceasta saptamana pui accentul pe finante, asa
ca tot ceea ce tine de bani reprezinta un subiect important pentru tine. Aproape ca ii sufoci pe cei dragi
cu ideile tale, intrucat esti singura care le considera
viabile. Ar fi bine sa te documentezi mai mult inainte
de a-ti face un plan pe care sa mergi mai departe, intrucat ai nevoie de dovezi solide daca o posibila
investitie ar fi justificata. Cuadratura dintre Mercur si
Jupiter iti poate sta in cale de aceasta data, intrucat
pentru inceput trebuie sa contezi strict pe fortele
proprii. Daca pe parcurs se iveste ocazia de a primi
vreun ajutor, abia atunci il poti lua in calcul.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Atentie
In aceasta saptamana vei incerca sa ii oferi mai
multa atentie partenerului, insa fara a astepta ceva
in schimb. Intamplarea face ca lucrurile bune vor
veni de la sine in relatia ta, asa ca nu vei simti ca faci
vreun sacrificiu iesit din comun. Cu Luna in zodia
Taurului te poti simti acaparata de romantism, fapt
pentru care vei face gesturi care te vor surprinde
chiar si pe tine. Iti prind bine micile schimbari pe plan
sentimental, intrucat mai schimbi putin atmosfera, iar
partenerul tau cu siguranta va intelege intentiile tale.
Pe plan profesional nu ai parte de o perioada prea
incarcata, asa ca faci fata cu brio tuturor incercarilor.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Eforturi
Chiar daca nu iti sta in fire sa iti manifesti liber sentimentele, in aceasta saptamana trebuie sa faci un
mic efort in acest sens si sa fii sincera fata de tine.
Este posibil ca cineva drag tie sa astepte o vorba
buna, ori sa iti solicite sprijinul, asa ca ar trebui sa dai
dovada de empatie. Cu Luna in zodia ta, este posibil
sa te simti mai apropiata de anumite persoane decat
de altele, fapt ce te poate pune intr-o situatie mai
dificila la locul de munca. Chiar si asa, nu poti refuza
sa lucrezi in echipa cu anumite persoane doar pe
baza afinitatilor personale.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Apreciere
In aceasta saptamana trebuie sa crezi in tine si vei
vedea ca la fel vor face si cei din jurul tau. Nu te poti
astepta sa fii apreciata si sustinuta, daca nici macar
tu nu iti vezi adevaratul potential, in spatele defectelor
pe care doar tu le cunosti. Cuadratura dintre Mercur
si Jupiter poate fi motivul pentru care esti destul de
neatenta spre finalul saptamanii. Daca urmeaza sa
calatoresti, se poate intampla sa iti pierzi un obiect
de valoare, ori sa uiti ceva pe unde te duci, mai ales
daca esti singura. De preferat ar fi sa fii insotita de
cineva, dar si sa incerci sa fii mai precauta.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Controverse
Ideile tale nu sunt acceptate cu prea mare usurinta
de ceilalti in aceasta saptamana, insa acest lucru nu
te impiedica sa mergi mai departe pentru ca Luna in
zodia Taurului iti da curaj. Bine ar fi sa nu exagerezi
si sa permiti fiecaruia dreptul la o opinie, dar, mai
ales, sa nu te angrenezi in polemici pentru a schimba
punctul de vedere al cuiva. Fii rationala si incearca
sa iti folosesti timpul cu cap, chiar daca acest lucru
nu iti permite intotdeauna sa faci si ceea ce iti place.
In relatiile de prietenie incearca sa fii tu insati si nu iti
crea imaginea pe care crezi tu ca ar trebui sa o ai.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Flexibilitate
In aceasta saptamana nu incerci sa dovedesti nimic
celor din jur. Faci doar ceea ce consideri tu ca este
corect, asa ca nu iti ocupi timpul cu alte lucruri. S-ar
putea spune ca incepi sa pui un pret mai mare pe
propia ta parere decat pe a celor din jur, iar acesta
nu este deloc un lucru rau. Conjunctia dintre Marte si
Saturn te face sa deschizi ochii si sa intelegi lucruri
pe care de-a lungul timpului ai refuzat sa le vezi asa
cum sunt. Reusesti sa fii destul de flexibila pe
parcursul saptamanii, asa ca nu poti spune ca iti
lipseste timpul, sau ca te simti presata de anumite
responsabilitati.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Neatentie
In aceasta saptamana se poate spune ca te lupti cu
morile de vant. Nu esti atenta la ceea ce se intampla
in jurul tau si interpretezi gresit informatiile pe care le
primesti, ceea ce va fi suficient pentru a fi purtata pe
un drum anevoios, al carui capat nu il intrevezi. Daca
esti pregatita sa accepti de la bun inceput un posibil
esec, atunci cuadratura dinte Mercur si Jupiter nu va
avea niciun efect negativ asupra ta, insa este greu
de crezut ca nu te vei lasa afectata in niciun fel de
problemele care te privesc in mod direct si te pot
afecta pe termen lung.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Interactiune
In aceasta saptamana este posibil ca interactiunea
cu o oamenii dragi tie sa fie destul de limitata, intrucat
cuadratura dintre Mercur si Jupiter iti pune unele
bariere. Astepti din partea celorlalti sa iti ofere atentie,
fara a lua in considerare faptul ca fiecare poate fi
retinut de diverse probleme personale. Daca vrei sa
iesi in oras, ori sa iei parte la orice fel de activitate,
trebuie sa preiei singura initiativa, nu sa astepti o
invitatie din partea altcuiva. Sunt lucruri cu care poate
nu esti obisnuita, insa nu trebuie sa crezi ca ti-ar fi
imposibil sa te schimbi, in contextul potrivit.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

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

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

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

Imaginatie
In aceasta saptamana ar trebui sa incerci sa pui o
doza de imaginatie in munca ta si sa nu mai faci totul
mecanic. Ti se poate parea mai simplu sa lucrezi
dupa un tipar, ori sa faci lucrurile din obisnuinta insa
fii sigura ca ar fi de apreciat putina inspiratie la locul
de munca. Conjunctia dintre Marte si Saturn nu te
avantajeaza foarte mult, asa ca trebuie sa depasesti
niste obstacole la care nu te-ai fi asteptat. Incerci sa
incalci unele reguli pentru a obtine mai rapid rezultatele
dorite, insa pe aceasta cale nu vei reusi sa acumulezi
cunostintele si experienta de care ai nevoie.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

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

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

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

Suparari
In aceasta saptamana vei fi nevoita sa dedici o buna
parte din timpul tau sarcinilor casnice, iar acest lucru
nu iti va pica tocmai bine. Poate ca ti-ai facut alte
planuri, ori iti inchipuiai ca vei primi mai mult sprijin
din partea familiei. De preferat ar fi sa nu te bazezi
pe ajutorul nimanui, intrucat greul tot pe umerii tai va
sta. Este de luat in calcul conjunctia dintre Marte si
Saturn, drept pentru care poti fi mai suparacioasa
sau mai usor irascibila, insa fii sigura ca motivele nu
iti vor lipsi. Nu te gandi ca cineva are o problema personala cu tine si incearca sa iti faca viata mai grea,
intrucat multi fac lucruri deranjante fara a avea vreo
intentie rea.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

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

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

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

Sustinere
In aceasta saptamana vei intelege ca este posibil sa
extragi invataturi din experientele trecutului, fara a fi
necesar sa si retraiesti toate acele momente. Fiecare
schimbare pe care alegi sa o faci iti ofera o noua
lectie, chiar daca nu vorbim intotdeauna de intampinarea
unor dificultati. Cuadratura dintre Mercur si Jupiter te
indemana sa actionezi in mod responsabil, asa ca
este exclus sa treci cu vederea detalii importante
cand vine vorba de planurile tale. Mai ramane doar
sa ai noroc si sa intalnesti oameni binevoitori, dispusi
sa iti sustina toate demersurile, intrucat iti va fi
imposibil sa faci totul pe cont propriu pana la capat.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
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Rom^nia a c^[tigat medalie dup~
medalie la Campionatele
Mondiale de haltere

Romania a cucerit
sase noi medalii la
Campionatele Mondiale de haltere
pentru cadeti de la
Las Vegas (Nevada/SUA), doua de
argint si patru de

bronz, toate la feminin.
La cat. 49 kg, Mihaela Valentina Cambei a luat
argintul la smuls, cu 73 kg, a luat bronzul la aruncat,
cu 86 kg, si argintul la total, cu 159 kg.
Andreea Cotruta a cucerit trei medalii de bronz la
cat. 55 kg, fiind inregistrata cu 76 kg la smuls, cu 95
kg la aruncat si cu 171 kg la total.
La cat. 67 kg, Robert George Florea s-a clasat pe
locul 8 la smuls, cu 115 kg, a terminat pe 6 la aruncat,
cu 145 kg, si pe 7 la total, cu 260 kg.
Romania mai avea trei medalii la Las Vegas, cucerite
de Florin Cosmin Krupla la cat. 49 kg, argint la smuls
si total, respectiv bronz la aruncat.
Bilantul Romaniei este de noua medalii, 4 de argint
si 5 de bronz. Ultima reprezentanta a tarii noastre la
acest concurs este Mihaela Ilie (cat. 64 kg).

Zinedine Zidane,
noul antrenor al lui Real Madrid

Zinedine Zidane a revenit
pe banca tehnica a lui
Real Madrid la mai putin
de un an dupa ce i-a
parasit pe "galactici".
Clubul din capitala
Spaniei a anuntat oficial,
luni, demiterea interimarului Santiago Solari

si instalarea lui "Zizou".
Francezul a semnat un contract pe trei ani si jumatate,
valabil pana in 30 iunie 2022.
"Consiliul Director al lui Real Madrid, reunit pe 11
martie 2019, a decis rezilierea contractului lui Santiago
Solari ca antrenor al primei echipe si, in acelasi timp,
i-a oferit acestuia posibilitatea de a ramane in cadrul
clubului. De asemenea, Consiliul Director a aprobat
numirea lui Zinedine Zidane in functia de antrenor cu
efect imediat, el semnand un contract valabil pana in
data de 30 iunie 2022."
Oficialii lui Real Madrid au luat decizia de a renunta
la serviciile lui Solari dupa ce echipa a ratat toate
obiectivele din acest sezon.
Realul a iesit din Cupa dupa o infrangere usturatoare,
acasa, cu rivala Barcelona, a fost eliminata din Champions League dupa ce a pierdut din nou la scor pe
teren propriu, de aceasta data cu Ajax, si si-a distrus
toate sansele la titlu.
Zidane revine la Real la mai putin de un an dupa plecarea lui intempestiva, francezul renuntand in vara,
dupa ce a castigat pentru a treia oara consecutiv
Liga Campionilor cu formatia madrilena, record absolut
dupa schimbarea formatului competitiei.

Simona Halep le-a spus
americanilor de ce iube[te
Rom^nia at^t de mult

In timp ce tot mai multi jucatori aleg paradisuri fiscale
pentru a-si stabili rezidenta,
Simona Halep ramane ferma
si spune ca Romania e cel
mai important loc din lume
pentru ea.
Sportiva noastra a afirmat
ca nu-si imagineaza ca s-ar
putea stabili vreodata definitiv
intr-o alta tara deoarece
iubeste prea mult Romania.
Intrebata de jurnalistii americani ce face Romania
atat de speciala, Simona a spus ca oamenii reprezinta
marele avantaj al acestei tari.
"Romania pentru totdeauna! Nici macar nu ma pot
gandi ca as putea parasi tara. M-am nascut acolo,
iar asta este ceva pozitiv pentru mine. Am succes in
tenis fara sa avem un sistem in spate, iar asta ma
face sa ma simt si mai puternica. In plus, atmosfera
din tara e speciala.
Simt ca apartin acelui loc si intotdeauna ma intorc cu
placere in Romania. De fiecare data cand simt nevoia
sa-mi incarc bateriile ma intorc in Romania. Am
familia, am rudele si prietenii. Oamenii fac Romania
mai buna!", a spus Simona la conferinta de presa.

"Cristina Neagu nu va rămâne
la CSM Bucure[ti".

Radu Voina, fostul selecționer
al României atât la feminin,
cât și la masculin, nu este
impresionat de campania de
achiziții a CSM-ului și crede
că în vară, Cristina Neagu
va părăsi echipa Primăriei
Capitalei.
În opinia lui Radu Voina,
campania de transferuri a
celor de la CSM este destul
de modestă, cu două
excepții: Crina Pintea și Denisa Dedu.
"Eu cred că nu va rămâne (n.r. - CSM București).
Fac tam-tam că CSM a făcut mari achiziții...
Să fim serioși! S-au făcut achiziții proaste, în afară
de Pintea și Dedu. Celelalte nu sunt achiziții la nivelul
unei câștigătoare de Champions League, nici Martin,
nici Torstensson.

O echipă care e mulțumită de tine și vrea să te
păstreze face pe dracu-n patru să te păstreze", a declarat Radu Voina pentru Prosport.
Radu Voina, fost selecționer în perioada 2008-2012
nu le dă șanse celor de la CSM în Final Four. În
opinia sa, o victorie cu Metz este o utopie.
"Părerea mea e că s-au făcut achizițiii proaste și nu
cred că se califică în Final Four. Nu are cum să bată
Metz. Nu are cum, e imposibil!", a declarat fostul
handbalist pentru sursa citată.
În momentul de față Primăria Capitalei este în negocieri
cu Cristina Neagu. Gabriela Firea i-a propus handbalistei
un salariu de 17.500 de euro lunar, însă Neagu își
dorește 20.000.
În vară, la CSM București vor veni Crina Pintea,
Nora Mork, Laura Chiper, Denisa Dedu și Gabriela
Perianu. Pe lista plecărilor s-au înscris Ungureanu
(Bistriţa), Hagman, Jacobsen, Udriştoiu (Brăila),
Mehmedovic (Buducnost), Radicevic (Buducnost) și
Oana Manea, care se va retrage din activitate.

Dezastru pentru CSM Bucure[ti!

CSM București - Thuringer 23-23 | Fosta campioană
a Europei avea gânduri să termine Grupa Principală
2 pe locul al doilea, dar pentru asta avea nevoie în
primul rând de un succes cu nemțoaicele. Însă, și
așa, CSM mai depinde apoi de alte rezultate. Numai
că prestația din ultimul meci, disputat în fața a 3.000
de spectatori, a fost lamentabilă în special în repriza
a doua.
Campioana României a avut un avans de 6 goluri la
pauză, dar în repriza secundă n-a mai funcționat
nimic. Ba, chiar, CSM putea pierde acest meci dacă
Jelena Grubisic nu era într-o zi de grație. Omoregie
și Radicevic au ținut ofensiva vie, dar nu a fost
suficient pentru un suuces. Astfel, CSM București nu
numai că a ratat locul al doilea, dar sunt șanse foarte
mari să se claseze pe poziția a patra, în cazul în care
Ferencvaros se va impune mâine în fața celor de la
Krim.
În aceste condiții, CSM București va lupta pentru un
loc în Final Four-ul de la Budapesta contra celor de
la Metz.
***

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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Cine e Claudiu Belu, noul transfer al FCSB

Pasionat al mașinilor de lux,
al ceasurilor scumpe, dar și
al destinațiilor exotice de
vacanță, Claudiu Belu va
"dinamita" vestiarul FCSBului cu o superbă blondă.
Noului fundaș al FCSB-ului
îi place la nebunie viața! Și
face tot ce-i trece prin cap
atunci când este liber, profitând la maximum de orele
pe care nu le petrece pe
terenul de fotbal.
Prietenii fotbalistului spun
că acesta este înnebunit
după mașini, iar de curând
a investit o avere într-un Porsche, cu care a reușit și ultima cucerire!
Diana, iubita lui, intră direct în topul celor mai sexy partenere de fotbaliști de la
vicecampioana României. Superba blondă e una dintre cele mai fierbinți apariții
de pe rețelele sociale din România și nu se sfiește să posteze fotografii incendiare.
În trecut, Claudiu a avut o relație cu Mădălina Pamfile.
Mai mult, fundașul dreapta a postat o poză provocatoare pe contul de Instagram.
Acesta s-a afișat alături de Elena Alexandra Matei, PR-ul unui club de fițe din
Capitală și jucătoare de handbal la Spartac București, și de Irina Sihota.
Imaginea a fost văzută și de fostul jucător Gabriel Cânu, care s-a amuzat teribil și
i-a comentat lui Belu: "Bilzerian din Giurgiu", făcând aluzie la vestitul Dan
Bilzerian, care e întotdeauna înconjurat de frumuseți din lumea întreagă. Bilzerian
este un jucător profesionist de poker, cunoscut pentru contul său de Instagram
pe care își etalează averea.

Cel mai bine pl~tit fotbalist din Liga 1 a fost dat afar~

CFR Cluj a reusit in sfarsit sa scape de brazilianul Julio
Baptista, cel mai bine platit fotbalist din Liga 1, a anuntat
clubul din Gruia.
Fostul star de la Real Madrid si Arsenal a venit in Liga 1
dupa doi ani de pauza, dar cei de la Cluj au constatat ce
teapa au luat abia dupa ce l-au testat medical.
Baptista a fost transferat de CFR fara sa i se faca vizita
medicala, iar controalele efectuate dupa semnarea contractului
au aratat ca brazilianul nu mai putea juca fotbal.
El a bifat doar 20 de minute in 2 partide din Liga 1, iar in
ultima vreme s-a antrenat de unul singur in sala.
Cei de la CFR au incercat continuu in ultimele cinci luni sai rezilieze contractul, dar Baptista s-a tinut tare pe picioare.
Brazilianul primea un salariu de 40 de mii de euro pe luna la CFR Cluj si a
acceptat cu greu sa-si rezilieze contractul.
El ramane totusi cel mai titrat fotbalist care a ajuns vreodata in Liga 1, chiar daca
fanii fotbalului n-au apucat sa-l vada.

l

SPORT

Liga 1 de Fotbal:

Becali a cedat dup~ \nfr^ngerea cu Viitorul lui Hagi:
"Juc~m dup~ ureche. O s~ fie cur~]enie la var~!"

Gigi Becali a cedat dupa ce echipa lui, FCSB, a
pierdut derbiul din play-off cu Viitorul lui Gica
Hagi si a anuntat ca va da afara mai multi fotbalisti.
Latifundiarul a crticat aspru jocul vicecampioanei
si spune ca nu mai are incredere in echipa,
motiv pentru care nici nu mai merge pe stadion
la meciuri.
"S-a terminat lupta la titlu. Nu vedeti ca eu nici
nu merg la meci. Nu am incredere, nu ai cu
cine. Noi nu avem cum sa emitem pretentii, jucam dupa ureche, la turca. Man ne
mai salva, dar acum ca nu a fost el, nu a mai avut cine sa ne salveze. Nu e vorba
de noroc sau nenoroc. Pai cand joci cu Viitorul e vorba de noroc? E o echipa care
a dat un gol in 8 meciuri si noua ne-a dat doua. E vorba de statistica, nu vreau sa
vorbesc urat de Viitorul", a spus Becali la DigiSport.
In continuare, el a anuntat ca va da afara mai multi jucatori la finalul acestui sezon.
"Florinel a jucat bine, Cristea la fel. Dar cum sa joci fotbal cu Benzar, care in
minutul 75, nu il ataca nimeni, si el o da in tribune. O sa fie curatenie la vara.
Jucatori care iau 15.000-20.000 pe luna se ascund de joc. Dar gata, nu mai critic
fotbalistii. Ei vor, dar nu pot, saracii. I-am luat, tu esti vinovat, Gigi. Acum, doar
printr-o minune mai luam titlul", a mai spus Becali.
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1
si clasamentele din play-off si play-out

Faza decisiva a sezonului de Liga 1 a
inceput cu disputarea meciurilor din
prima etapa a play-off-ului si play-outului. Am avut parte de partide spectaculoase si de o surpriza destul de mare
in chiar derbiul rundei.
Iata insa rezultatele complete:
PLAY-OFF

CFR Cluj - Sepsi

3-1

FCSB - FC Viitorul

1-2

Dinamo - Dunarea Calarasi

2-0

Poli Iasi - FC Voluntari

0-2

Universitatea Craiova - Astra
PLAY-Out

1-0

Hermannstadt - Gaz Metan Medias
0-2
FC Botosani - Concordia Chiajna 0-0

Etapa a-24-a

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

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

Rezultatele şi clasamentul la zi
2-1
1-0
0-1
0-2
2-0
0-0
1-2
1-1
1-3
0-0

ACS Poli Timişoara
Dacia Unirea Brăila
SSC Farul
Daco-Getica
Mioveni
Argeș
Aerostar Bacău
Ripensia Timişoara
Universitatea Cluj
Petrolul 52

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

30 puncte
26p
25p

22p
21p
19p

In play-out lucrurile sunt departe de a
se clarifica, lupta pentru evitarea retrogradarii anuntandu-se foarte stransa:

Liga B de Fotbal:

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

Clasamentul play-off-ului este condus
de campioana CFR Cluj, care s-a distantat la cinci puncte de FCSB, marea
perdanta a etapei:

55
53
52
51
50
42
38
35
31
29
29
28
27
26
26
25
23
22
14
12

19 puncte
19p
19p
17p
16p
14p

12p
10p
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Postul Paștelui 2019.
Ce nu ai voie să mănânci timp de 40 de zile

Postul Paștelui 2019 mancare permisa
In aceasta perioada ai voie sa consumi multe cereale, legume si fructe. Poti face
mancare de post din spanac, urzici, stevie, broccoli, varza, zucchini, fasole,
naut, linte, ovaz, orez, quinoa, soia, castraveti, salate, tofu etc.
Este indicat sa nu faceti abuz de mancare, chiar daca e de post. E indicat sa consumati cat mai putin ulei in aceasta perioada. Daca nu va puteti abtine, folositi cat
mai putin la salate. De asemenea, daca luati salate din comert, nu consumati sosul
tip dressing.

Pe data de 11 martie 2019 a inceput Postul Pastelui. Va tine pana in ziua Pastelui,
adica 28 aprilie 2019. Credinciosii tin post in aceasta perioada.
Postul Paștelui 2019. Ce nu ai voie să mănânci timp de 40 de zile? Alimente de
origine animala. In plus, in aceasta perioada nu aveti voie alcool, tigari si cafea.
Postul Pastelui 2019 este cel mai mare si cel mai important de peste an.

Postul Paștelui 2019 mancare interzisa
In aceasta perioada, credinciosii din toata tara tin post. Fie ca aleg sa tina postul
negru, cel mai dificil, fie ca aleg sa tina post normal, toti se supun acestei oranduiri
bisericesti. Si totul pentru a se spovedi si impartasi de Paste. Iata ce alimente NU
ai voie sa consumi:
• orice fel de lactate
• orice fel de carne (exceptie cand e dezlegare la peste)
• orice fel de oua (gaina, rata, gaste, prepelita etc)
• alcool (exceptie cand e dezlegare la vin)
• tigari
• cafea
• produse de patiserie cu ou sau branza
• untdelemn (exceptie cand e dezlegare)

Dieta cu mancare de post. Meniul pe zile
Exemplul 1 – dietă cu mâncare de post
• Micul dejun: 50 g cereale de ovăz cu lapte de soia
• Gustare: un măr
• Pranz: supă cremă de linte și salată de vinete cu maioneză de avocado, pusă
pe ardei gras
• Gustarea 2: 40 g de nuci crude
• Cina: un dovlecel la grătar cu mujdei de usturoi
Exemplul 2 – dietă cu mâncare de post
• Micul dejun: 2 felii de pâine integrală cu salată de vinete
• Gustare: 2 kiwi mici
• Pranz: ciuperci la grătar + amestec de legume congelate
• Gustarea 2: un ardei capia cu brânză tofu
• Cina: un bol de supă de roșii

Exemplul 3 – dietă cu mâncare de post
• Mic dejun: salată de fructe.
• Prânz: supă de lobodă, ciuperci la grătar.
• Cină: doi cartofi fierţi cu mirodenii şi o salată verde cu o linguriţă de ulei de
măsline.
doxologia.ro

MICA PUBLICITATE

Vă rugăm să

trimiteţi anunţurile

dumneavoastră pe
adresa noastră:

Romanian Journal
PO Box 4009
Sunnyside

Romanian Journal

Cupon de Abonament

NY 11104

• În Cimitirul Michelle, la 72 - 02 Astoria Blv., NY, 11370, de vânzare: două
casete mortuare, cutii speciale pentru păstrarea cenuşii celor plecaţi la
Domnul. Persoanele interesate sunt rugate să sune şi să lase mesaj la
1(646) 355 - 5461
• Nu departe de New York, caut femeie internă pentru îngrijire bătrâni.
Casa şi masa gratuite. Salariu foarte convenabil. Tel.: (914) 557-3501

• Vând teren intravilan, 2.000 m2, în Ciolpani (Ilfov, în apropiere de
Snagov) cu acte notariale la zi, pentru construire de locuință. Gaze,
electricitate, îngrădire; drum asfaltat lângă DN1. Ofertă foarte
convenabilă: 30.000 euro, discutabil. Tel.: 40 730939509

• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844
• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă
convenabilă. Tel.: (646) 683-1651
• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie
viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail la:
paralegalperse@gmail.com

Abonament pentru:

6 ediţii ............ $30
12 ediţii .......... $60
26 ediţii ........ $115

Trimiteţi Check sau Money Order
pe numele Vasile Bădăluţă
la adresa:

P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

Tel. 718-482-9588 / 646-322-3677

• Caut loc de muncă sâmbăta și duminica la menaj, îngrijire copii și bătrâni.
Tel.: (347) 819 - 1924

• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să cunosc
un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe frumoasă
împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635

• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398

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

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

• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter, menaj,
de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon: (631) 3206965

Informaţii Abonat

Nume: ________________________________________
Adresa: _______________________________________
_______________________________________
Localitatea: ____________________________________
Stat: _________ Zip code: _________________
Telefon: _________________
Abonament pt: _______ ediţii.
Suma inclusă: $___________
Abonament Re-Înnoire

Abonament NOU

Romanian Journal • New York

Soluţii naturale pentru
ameliorarea circulaţiei
sanguine deficitare

Circulația sanguină deficitară în perioadele reci poate
fi ameliorată prin metode naturale.
Sare cu plante aromate
Ingrediente (pentru 500 grame de sare cu plante)
– 350-400 grame sare de mare/grunjoasă/de Himalaya;
– 20-30 grame oregano uscat;
– 20-30 grame cimbru uscat;
– 20-30 grame busuioc uscat;
– 10-15 grame mărar uscat;
– 10-15 grame măghiran uscat;
– 10-15 grame semințe de fenicul.
Mod de preparare:
Se zdrobesc semințele de fenicul într-un mojar, se
mărunțesc plantele între palme și se amestecă toate
cu sarea. Se pisează apoi amestecul în mojar, puţin
câte puţin, pentru ca aromele plantelor să se
.„împrietenească” bine cu sarea.
Se pune apoi amestecul obţinut în borcane mici, ce
cse închid ermetic, cu capace. Împreună cu plantele,
se pot mărunți și petale de flori frumos colorate –
gălbenele, albăstrele, lavandă.

.

Ulei pentru stimularea irigării cu sânge
Ingrediente
i
– 40 grame boabe de ienupăr;
– 20 grame ace de rozmarin;
– 200 ml alcool natural, de 40 de grade;
– 20 picături ulei esenţial de lavandă.
Mod de preparare - Se zdrobesc boabele de ienupăr
într-un mojar, nu foarte mărunt, apoi se pun într-un
borcan cu capac, împreună cu acele de rozmarin și
.cu alcoolul. Se închide borcanul și se depoziteză la
căldură timp de două săptămâni, agitând zilnic. Se
strecoară apoi lichidul,se adaugă uleiul esenţial de
-lavandă și se agită bine.
Utilizare - Se frecționează brațele, pieptul și picioarele
cu amestecul astfel preparat.

Pentru a evita uscarea pielii se aplică o cremă
hidratantă..
Gel de duş
Recomandat mai ales femeilor care fac hipotensiune,
dimineaţa, la prima oră, le poate ajuta să își inceapă
ziua proaspete și active.
Ingrediente
– 100 ml gel de duş;
– şase picături ulei esenţial de rozmarin;
– şase picături ulei esenţial de bergamotă sau de
grapefruit;
– trei picături ulei esenţial de cedru.
Mod de preparare - Se amestecă uleiurile cu gelul de
duş.

Cum să înveți să memorezi
rapid: sfaturi de la psihologi!

Abilitatea de a învăța și, prin urmare, de a memora
informațiile, este probabil una dintre cele mai importante
abilități pentru o persoană.
Din păcate, metodele prin care am fost învățați să
memorăm informațiile la școală nu funcționează.
Prin urmare, am surprins, în cadrul acestui articol,
cele mai bune metode de memorare, venite chiar de
la psihologi!

Căutați: învățați să căutați ceea ce aveți nevoie
Când încercați să vă amintiți ceva, căutați literalmente
informații, trecând prin toate opțiunile. Vă amintiți
ideea în sine, și nu orice informație specifică pe care
ați acumulat-o. Acest lucru este util deoarece face ca
conexiunile neuronale să funcționeze direct, legate
de ideea de care aveți nevoie.

Prelucrare: îmbină idei noi cu cele pe care le cunoașteți
deja.

Când încerci să transmiți informații în propriile
cuvinte, proceseaz-o.
“Dacă puteți explica o idee nouă, folosind cunoștințele
pe care le aveți deja, cu atât mai bine vă veți aminti
aceste informații noi și veți crea conexiuni pe care le
puteți reproduce mai târziu”, spun psihologii.
De exemplu, în fizică este ușor de înțeles procesul
de schimb de căldură, dacă vă imaginați o ceașcă de
cafea care vă încălzește mâinile – vă transferă
căldura.
Alternare: studiați diferite subiecte
Când lucrați la mai multe probleme în același timp,
alternați. Dacă vrei să înțelegi esența subiectului –
de la fundamentele economiei până la tehnica de a
juca baseball – atunci poți să o faci mai bine dacă iei
în considerare tot felul de cazuri.

Calibrare: asigurați-vă că înțelegeți totul corect.
Când îți dai seama că nu știai nimic, primești o
revizuire importantă. Atunci când scapi de iluzii, cât
mai obiectiv posibil, și încerci să vezi totul într-o
lumină mai reală devine totul mai clar. Acest lucru
este important, deoarece noi toți suferim de “distorsiuni
cognitive”: la urma urmei, adesea credem că înțelegem
ceva, deși în realitate nu este așa.
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Ce să NU arunci niciodată
în chiuvetă sau
în vasul de toaletă…

Nu arunca în chiuvetă sau în vasul de toaletă anumite
alimente sau obiecte, care ar putea bloca scurgerea
apei. Nu ai de unde să știi când se înfundă țevile și te
trezești cu toată apa murdară în baie sau în bucătărie.
Așa că, ia aminte și nu arunca următoarele produse,
în toaletă sau chiuvetă!
Bețișoarele pentru urechi -- Dacă ai obiceiul să le
arunci în toaletă și chiar dacă ai impresia că sunt
mici și subțiri, așa că se pot duce cu ușurință odată
cu apa, află că acestea pot înfunda vasul de toaletă,
așa că îți va fi destul de greu să îl desfunzi, dacă
nu apelezi la un instalator, căruia îi vei da bani!
Alimentele bogate în amidon -- Pastele, cartofii,
cojile, orezul sunt câteva dintre alimentele bogate
în amidon ce nu ar trebui aruncate în chiuvetă. Îți
recomand să cureți resturile cu un șervețel și să le
arunci la gunoi.

Grăsimile -- Acestea se depun în scurgeri și formează
un strat asemănător unuia din ceară.
Grăsimea înfundă scurgerea și apoi vei scoate
bani din buzunar, pentru a chema un instalator.
Medicamente -- Aruncăm frecvent medicamentele
în gaura de scurgere, pentru că avem impresia că
se dizolvă rapid și se elimină ușor. Totuși e indicat
să scapi de resturile de medicamente în alt mod,
cum ar fi să le pui într-o pungă și să le arunci în
gunoi.
Semințele -- Semințele, indiferent de dimensiunile
lor sunt o problemă. Ele pot înfunda scurgerile,
ducând la refularea canalizării.

Păr -- Ne pieptănăm și lăsăm părul să cadă în gaura
de scurgere, crezând că va fi luat de apă. Cu
timpul, părul se acumulează și formează o pânză
care atrage în ea și alte resturi. Apoi se formează
efectiv un dop. Ce se întâmplă? Refulează
canalizarea!
Chiștoace de țigări -- Chiștoacele de țigări sunt
făcute din material sintetic, iar acest material nu se
descompune ușor, în plus, absoarbe apa și se
extinde, blocând cu ușurință țeava de scurgere.
Pe lângă blocarea canalizării, chiștoacele pot contamina apa cu substanțe toxice ca nicotina.

Coji de ou -- Cojile de ou se pot lipi ușor unele de
celelalte și pot bloca astfel canalizarea. Oricât ar fi
de mici bucățelele, nu risca să le arunci în canalizare.
Deci, dacă nu vrei să apelezi la instalator și să scoți
bani din buzunar, evită să mai arunci astfel de obiecte
sau alimente în chiuvetă sau toaletă!
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