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ACTUALITATE

Ministrul Muncii a decis
majorarea punctului de pensie

în pofida cerinţelor FMI de a
amâna creşterea acestuia

După ce oficialii FMI au
recomandat guvernului
să amâne majorarea
punctului de pensie, min-
istrul Muncii Lia Olguţa
Vasilescu a declarat că
va respecta programul
de guvernare şi va mări
punctul de pensie la
1.000 de lei începând
cu data de 1 Iulie.
"Guvernul României va
respecta Programul de
guvernare votat de

români şi va mări punctul de pensie la 1.000 de lei
începând cu data de 1 Iulie. Nu renunţăm la niciuna
dintre măsurile de guvernare promise, continuând sâ
îmbunătăţim viaţa romanilor şi să aducem câţi mai
mulţi dintre ei în clasa de mijloc", a declarat Olguţa
Vasilescu, ministrul Muncii, pentru Capital.ro.
Reprezentantii Fondului Monetar International trag
un semnal de alarma si avertizeaza Guvernul din
Romania ca tara va fi afectata de reducerile succesive
de taxe, de cresterile salariale nesustinute de pro-
ductivitate si de putinele investitii publice de calitate.
Ei recomanda amanarea cresterii punctului de pensie
si cred ca deficitul bugetar trebuie sa se mentina sub
limita de 3% din PIB.
"Există mai multe măsuri care pot fi luate în considerare
(pentru a se reduce deficitul bugetar - n. r.). Cel mai
important este să se crească eficienţa cheltuielilor,
să se folosească mai mult investiţiile finanţate de
Uniunea Europeană, să se accelereze reforma
administraţiei fiscale în cadrul ANAF. Dacă ne uităm
la zona colectării pe TVA, România are gap-ul
(decalajul - n. r.) cel mai mare. Prin gap înţeleg
diferenţa între ceea ce România ar putea colecta şi
ceea ce colectează în fapt. Acestea sunt căi prin
care deficitul ar putea fi redus. O altă măsură ar
putea fi să se amâne creşterea punctului de pensie
care urmează a fi introdus pe parcursul acestui an",
a explicat Reza Baqir, seful misiunii FMI pentru Ro-
mania.
Fondul Monetar Internaţional estimează un deficit
bugetar de 3,7% pentru acest an şi de 3,9% pentru
2018:
"Pentru anul acesta, estimăm că, dacă nu se iau alte
măsuri în afară de cele incluse deja în buget, deficitul
proiectat va fi de 3,7% din PIB. În timp ce deficitul
este proiectat la 3,7% într-un scenariu în care politicile
nu se modifică, vedem unele probleme care se
configurează anul viitor. După estimările noastre, noi
proiectăm că deficitul anului viitor va ajunge la 3,9%
din PIB. Aş vrea să precizez că estimările noastre
pentru anul viitor se vor modifica odată ce se vor
purta discuţiile pe bugetul 2018. Informaţiile noastre
la acest moment se bazează pe ceea ce s-a inclus
cu privire la anul 2018 în bugetul anului 2017 şi pe
efectele unor politici care sunt deja luate în considerare,
cum ar fi majorarea punctului de pensie care trebuie
să intre în vigoare în cursul acestui an", a arătat
oficialul FMI.
De la începutul anului, pensiile au fost indexate cu

5,27%, iar cele sub 2.000 de lei nu mai sunt impozitate
cu 16%. De asemenea, pensia minimă garantată a
crescut la 520 de lei. Astăyi, punctul de pensie este
de 917 lei şi va creşte la 1.000 de lei de la 1 iulie.
Astfel, toate pensiile vor creşte din nou de la această
dată

Ce s-a ales din miile de cămine
culturale. Săteanul român: și

fără agricultură și fără cultură
România a moștenit de la regimul comunist câteva mii de
cămine culturale, un patrimoniu de care încet, încet s-a ales
praful. În locațiile unde încă acoperișul și pereții sau căminele
cu totul nu au dispărut, a dispărut în schimb cultura. Nunți-
botezuri-cumetriile și disco-cafe-bar-urile sunt singurele activități
de destindere a intelectului din rural.

Comuna Iana, județul Vaslui. O localitate uitată de Dumnezeu
înglodată prin nămolurile de niciunde din cel mai sărac județ al
Moldovei. Aici sărăcia e lipită de sufletul oamenilor ca glodul de
cizmă. Se vezi limpede pe fețele oamenilor, în curțile lor, în
acoperișurile peticite, în pereții din lut crăpați. În așa peisaj ai
zice că oamenilor numai de cultură nu le mai arde. Și totuși
oamenii locului tânjesc după căminul cultural de odinioară mai
ceva ca după o cantină.
Un cămin praf în 2012 și pulbere în 2017
„Ne aflăm în căminul cultural din localitatea Iana!”, ne făcea
prezentarea localnicul Paulică Vamă plimbându-ne acum cinci
ani printre ruinele fostului cămin sătesc. Acoperișul stătea să
cadă peste noi, geamurile nu mai erau, tocurile de lemn,
putrezite, erau rupte de la locul lor. Înăuntru trona o scenă
vopsită în tricolor, spartă în zona galbenului și a albastrului. Pe
ea se urcă Paulică Vamă, ca la recitalurile de odinioară: „A fost
un cămin foarte bun și foarte frumos. Aveam șase ani când
veneam aici și dădea nea Cozma filme. De toate ne dădea, și
un film, și un dans, aveam și o sobă aici, făcea căldură”.
Ne-am întors în 2017 din nou la Iana să vedem dacă în cei cinci
ani scurși căminul a fost renovat, mai ales că primarul de atunci
ne asigura că el face toate eforturile ca să găsească finanțare.
La fața locului căminul vechi a dispărut cu totul. În locul lui e un
șantier abandonat unde se pot vedea câteva ziduri din BCA
construite la repezeală și lăsate de izbeliște, fără ca cineva să fi
apucat să pună măcar un acoperiș deasupra. La intrare o
plăcuță anunță că șantierul e început în toamna lui 2015. Dacă
ne luăm după el clădirea e deja gata, și predată la cheie încă
din octombrie 2016. În apropiere îl întâlnim din nou pe localnicul
Paulică Vamă. „Buna ziua. Uitați, am tot niște cizme sparte în
picioare ca și data trecută”, ne întâmpină omul și întoarce spre
noi călcâiul încălțărilor de cauciuc cât să se vadă o tăietură de
un deget. Vrea să spună că ăsta e un semn că o duce la fel de
rău. Și nici măcar căminul nu e gata. „ Noi unde facem anul
ăsta «moadele» de sărbători?! că înainte le făceam la cămin?”.
„Ce sunt moadele?”. „Moadele, adică mergeam cu capra, cu
ursul. Și făceam repetiții la căminul cultural. Eu am fost îmbrăcat
și în mireasă, eu am fost și în popă. Dar întrebați-l pe domnul
primar! Unde să mergem dacă nu mai e nimic? Unde era
căminul cultural se adunau băieții, pe unul îl puneam cioban, pe
altul la capră, pe celălalt îl făceam mireasă sau mă făceam pe
mine. Ce facem cu căminul ăsta? Îl lăsăm așa?”.
Chiar dacă Uniunea Europeană a alocat României fonduri
suficiente pentru renovarea căminelor culturale din țară, la Iana
nu a ajuns niciun eurocent. „Căminul cultural nu l-am făcut din
fonduri europene pentru că nu am întrunit acel punctaj și am
preferat să îl facem din fonduri proprii”, ne zice primarul comunei
Iana, Ionuț Totolici. Mai exact, edilul s-a apucat de treabă și pe
traseu și-a dat seama cât e de subțire la visterie primăria pentru
o asemenea ctitorie, așa că în vreme ce pe șantier e liniște,
edilul speră. „Sperăm ca anul acesta din bugetul local să îl
terminăm, să îl finanțăm, este un cămin foarte mare. Aici vrem
să facem hore, baluri, ședințe publice, serbările cu copiii,
biblioteca vreau să o mut aici”.
Doar la inventar stăm bine.
În cea mai mare parte din comunele României există locații
pentru căminele culturale, majoritatea fiind moștenite dinainte
de 1989. Într-un studiu al Centrul de Studii și Cercetări în
Domeniul Culturii(CSCDC) s-a făcut chiar un inventar al acestora.
„În 40% din comunele există câte o singură locație pentru
căminul cultural. 

Circa 53%-55% dintre comune dispun de două, trei, patru sau
mai multe locații. Acestea din urmă întâmpină mari dificultăți în
administrarea minimală a locațiilor. Infrastructura căminelor cul-
turale, cele mai multe construite între anii 1950-1980 și de
atunci încoace renovate superficial este în general modestă”.
Așadar cămine există; însă lipsesc cu desăvârșire, căci tot
CSCDC estimează că 15% din acest patrimoniu sunt „cămine
invizibile”: „aceste cămine nu există sau sunt ca și inexistente.
În statisticile oficiale nu există date despre ele. Acolo unde nu
există locații,autoritățile locale sunt indiferente sau sceptice în
legătură cu eventualele proiecte. Dacă există locații, acestea
sunt jalnice”. Restul de cămine culturale rămase cât de cât în
picioare sunt din ce în ce mai puțin „culturale” și au devenit
„cămine” pentru afaceri de tot soiul. „În circa 35% dintre comune
discoteca organizată în incinta căminului cultural este activitatea
cea mai frecventă, profitabilă și în același timp controversată.
Majoritatea discotecilor organizate în căminele culturale nu au
nimic de-a face cu ideea de cultură”.

Aşa arată multe dintre cămine culturale de la sate. Au nevoie
de investiţiile pe care guvernanţii s-u tot angajat să le facă

Programul de salvare din care a rămas doar numele
În 2007 Guvernul s-a gândit să facă în sfârșit ceva cu căminele
de odinioară și a pornit cu surle și trâmbițe o campanie de
dotare a satului românesc cu multă-multă cultură. Acțiunea a
căpătat și un nume pompos și atât de lung că rămâi fără aer în
piept încercând să îl rostești dintr-un foc: „Programul prioritar
național pentru proiectarea, construirea și dotarea de sedii
pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există
asemenea instituții precum și reabilitarea, modernizarea,dotarea
și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale
de drept public din mediul rural și mic urban”. Ar fi trebuit
renovate în acest program câteva mii de astfel de sedii. Dar
după șapte ani se reușise performanța să finanțeze fix 48.
Aproape programul aproape conținea mai multe cuvinte în titlu
decât rezultate pe teren. În 2014 se ajunge la concluzia că nu e
bun programul și se face un altul care ia un nume mai scurt:
„Program național de construcții de interes public și social”.
Rezultatul e ceva mai bun: 157 de cămine reabilitate. Cel mai
recent a fost cămin a fost inaugurat în februarie anul acesta la
Brănești, Ilfov, iar costul total al lucrării ajunge aproape de
maximul istoric cheltuit pentru o asemenea locație: 2.500.000
de lei. Ritmul reabilitării e și de data asta e tot unul de melc căci
în felul acesta reabilitarea tuturor căminelor culturale românești
ar dura câteva decenii bune.
„ Noi unde facem anul ăsta «moadele» de sărbători?! că înainte
le făceam la cămin? Moadele, adică mergeam cu capra, cu
ursul. Și făceam repetiții la căminul cultural. Eu am fost îmbrăcat
și în mireasă, eu am fost și în popă. Dar întrebați-l pe domnul
primar! Unde să mergem dacă nu mai e nimic? Unde era
căminul cultural se adunau băieții, pe unul îl puneam cioban, pe
altul la capră, pe celălalt îl făceam mireasă sau mă făceam pe
mine. Ce facem cu căminul ăsta? Îl lăsăm așa?”, Paulică Vamă
55% dintre comunele României au două, trei sau chiar câte
patru cămine culturale. Care nu mai au de mulţi ani destinaţia
pentru care au fost contruite. Când nu sunt în paragină, aici e
discotecă, birt sau magazin sătesc
In comuna Cornesti, din Cluj, clădirea de pe vremuri a fost
renovată şi transformată într-o pensiune de 3 margarete.
Camerele au fost decorate rustic cu elementele tradiţionale
românesti.
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Abuzurile din România ajung în Parlamentul European. 
Cele 15 întrebări pentru instituţia europeană

Europarlamentarul Monica Macovei, membru al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE),
participă miercuri, 22 martie 2017, la dezbaterea pe tema democrației și a justiției în România. Dezbaterea a
fost stabilită în urma deciziei adoptate în plenul Parlamentului European, la 1 februarie 2017.

Comisia LIBE i-a invitat să vorbească pe profesorul Gabriel Liiceanu, la propunerea grupului ECR, grup din
care face parte Monica Macovei, pe Liviu Avram — din partea grupului PPE, Victor Alistar — din partea
Socialiștilor și Democraților, Attila Biro — din partea grupului Verzilor. Din partea Guvernului va fi vorbi
ministrul Justiției, Tudorel Toader.
Cel mai probabil, Monica Macovei va propaga mesajele DNA şi anti-româneşti.
Mihai Gâdea a lansat în emisiunea Sinteza Zilei,15 întrebări pentru Parlamentul European.

1. Ştiaţi că Monica Macovei, fost procuror comunist, fost ministru al Justiţiei, permanent denigrator al
României este cea care a introdus imixtiunea politicului în deciziile de numire a
şefilor Parchetelor?

2. Ştiaţi că procurorii din România au început şi continuat o anchetă penală
împotriva Guvernului pentru iniţiative legislative, acţiune declarată un grav
abuz de către Curtea Constituţională?

3. Ştiaţi că în România au existat anchete penale desfăşurate de echipe mixte
compuse din ofiţeri de informaţii şi procurori în baza unor protocoale între
Parchete şi Serviciile de Informaţii?

4. Ştiaţi că în baza acestor protocoale
secrete, ofiţerii de informaţii furnizau
date şi probe exclusiv pentru uzul
anchetatorilor, fără ca măcar
avocaţii suspecţilor să ştie ca
să îi poată apăra?

5. Ştiaţi că în România au fost ignorate timp de doi ani
deciziile Curţii Constituţionale privind obligaţia de modificare a Codului Penal şi Codului de Procedură
Penală?

6. Ştiaţi că în România, ministrul Justiţiei Raluca Prună a recunoscut că a minţit CEDO în privinţa condiţiilor
din penitenciare?

7. Ştiaţi că în România numărul de autorizaţii de mandate de interceptări pe motiv de siguranţă naţională a
crescut de la 1.554 în 2005 la 3.660 în 2016?

8. Ştiaţi că în România judecătorii sunt ameninţati şi reclamaţi la CSM de către procurori pentru sentinţe
pronunţate în instanţă?

9. Ştiaţi că în România sunt promovaţi la cea mai înaltă instanţă, procurorii care nu au activat în nicio zi în
instanţa de judecată?

10. Ştiaţi că în România fostul preşedinte Traian Băsescu a recunoscut că selecţia completelor de judecată se
face după interes, în funcţie de sentinţa dorită?

11. Ştiaţi că în România un judecător a acceptat bani din partea unei părti implicată în proces cu doar câteva
zile înainte de pronunţarea sentinţei? Acum, acest judecător este propus spre excludere după dezvăluirile
din presă.

12. Ştiaţi că în România asociaţiile profesionale ale magistraţilor au fost ignorate atunci când au solicitat să fie
consultate în elaborarea legilor Justiţiei?

13. Ştiaţi că în România ultimelor şase luni un număr impresionant
de dosare au fost întoarse de către instanţe la Parchet pentru

că rechizitoriile erau incomplete sau eronat alcătuite?

14. Ştiaţi că în România au fost eliminaţi candidaţi
din competiţiile electorale prin începerea urmăririi
penale în dosare care, ulterior, au fost infirmate şi au
fost dispuse achitări de către instanţe?

15. Ştiaţi că în România cetăţenii României au fost
arestaţi în baza unor stenograme trucate?



22 martie, 2017 l l 5Romanian Journal • New York

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Mircea Ionescu Quintus, președintele de onoare al
PNL, a împlinit 100 de ani. El a fost decorat de
Klaus Iohannis și felicitat de colegii de partid. De-
ar trăi și partidul său așa mult. Din păcate...

* În sudul Italiei muncesc pe câmp (la legume, fructe),
în condiții degradante, peste 7.000 de românce.
Acestea sunt amenințate și violate de proprietari.
Ministrul pentru Diaspora, Andreea Păstârnac, s-a
deplasat în acele locuri, discutând cu autoritățile.
Având numele său... leguminos, sper să mai dreagă
busuiocul și ciorba.

* Clubul exclusivist al președintelui Trump din Palm
Beach, Florida, are angajați, în majoritate români,
pentru bucătărie, curățenie și grădinărit. Cu vreo 18
-19 ani în urmă, l-am filmat pe dl. Trump ținând de
mână o frumoasă româncă și intrând în restaurantul
Nelo din Manhattan, restaurant al lui Nelu, originar
din Botoșani. Îmi pare rău, domnule președinte, că
ați mers în Slovenia și nu ați rămas la românca
noastră. Eram acum și noi mari!

* Orădeanul Andrei Hladi, văzându-și iubita la braț cu
un altul, l-a împușcat în umăr pe acesta  iar pe ea
a luat-o cu forța în mașină, după care a împușcat-
o în cap. După 3 zile, încolțit de poliție, criminalul
s-a aruncat de pe un bloc și a decedat.

* În România, din 4 nou-născuți  unul este din părinți
care nu sunt căsătoriți oficial. Se vede că românii
nu au răbdare în a iubi...

* Fostul președinte al Parlamentului European, Martin
Schultz, va candida la Cancelaria Germaniei (post
deținut de Angela Merkel).

* În România, procentul mamenor care-i alăptează pe
noii născuți este de doar 13%.

* S-a descoperit că Mugur Isărescu, guvernatorul
Băncii  Naționale a României, a fost informator al
Securității comuniste, sub numele de Manole. Dacă
Manole din folclorul românesc clădea biserici,
Isărescu ”clădea” turnătorii.

* În țara noastră, 20 martie a fost declarată Ziua Feri-
cirii. Din păcate, din acest punct de vedere, Româ-
nia este doar pe locul 57 în lume. R. Moldova este
pe locul 55 (?). Pe primul loc la fericire este Norve-
gia.

* Sâmbătă, aeroportul Orly din Paris a fost evacuat
după ce un musulman a atacat un ofițer, rănindu-l
cu o armă de foc pe care i-o luase cu forța.

* Agenția Reuters relatează că la sediul FMI (Fondul
Monetar Internațional) din Paris a explodat o
scrisoare-capcană care a rănit o persoană.
Amenințările cu bombe continuă.

* Doi angajați ai Centrului de Transfuzii din Craiova
au fost prinși în flagrant vânzând pungi cu sânge.
Ei au fost imediat reținuți de poliție.

* Un martor a declarat că Sorin Oprescu (fostul Primar
General al Capitalei) a primit mită 50.000 euro”pen-
tru Baroșan care era urgența urgențelor”.

* Al-Baghdadi, liderul Statului Islamic, își recunoaște
înfrângerea în Irak și le cere jihadiștilor să fugă sau
să se sinucidă.

* Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a promulgat
legea adoptată de Parlament prin care Brexitul
poate începe prin declanșarea ”divorțului de UE”.

. 

* La un liceu din Franța a avut loc un atac armat: un
tânăr de 17 ani, înarmat până-n dinți, a împușcat și
rănit 8 persoane.

* Ion Iliescu a fost audiat de procurorii de la Parchetul
Instanței Supreme în Dosarul Revoluției. Fostul
președinte spune că nu se simte deloc vinovat pen-
tru victimele din 1989.

* A fost emis un alt mandat de arestare în lipsă pentru
Sebastian Ghiță, fost parlamentar. El ar fi fost local-
izat în Serbia.

* Recent, o femeie din Anglia l-a încurajat pe fiul ei
cel mic să-și omoare fratele. Ea a fost condamnată
la 17 ani de închisoare.

* Într-un canal din centrul Bucureștiului, lângă Casa
Poporului, un bărbat și-a ucis, cu o rangă, partenera
de viață pentru că o bănuia că-l înșeală.

* Igor Dodon, președintele R. Moldova, a cerut Gu-
vernului de la Chișinău să elimine din programele
școlare Istoria Românilor și să introducă, în locul
acesteia, o nouă disciplină, Istoria Moldovei.

* Erdogan, președintele Turciei, atrage atenția că de-
cizia Consiliului Europei de a interzice vălul islamic
la birou va duce la un conflict religios major.

* Autoritatea Națională a Drumurilor va realiza două
intersecții de tip giratoriu pe Centura București, în
zona Pasajului Otopeni.

* Instanța Supremă a anulat sentința pentru Ion Ficior,
fost comandant al lagărului comunist de la
Periprava. Condamnat în primă instanță la 20 de
ani de închisoare, torționarul este judecat în dosarul
în care e acuzat de crime împotriva umanității.

* Cu un buget de 1.1 miliarde euro pentru Primăria
Capitalei, se va construi, printre altele, un spital
metropolitan ultramodern.

* Zeci de mii de automobile Dacia Renault, Mercedes-
Benz și Mazda au fost chemate la service pentru
probleme cu punga de aer și cu sistemul de frânare.

*Fostul secretar de stat Adrian Sanda a fost trimis în
judecată în dosarul certificatelor de revoluționar
false.

* Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a de-
clarat că ”ne propunem ca în fiecare weekend, până
în septembrie, Calea Victoriei să fie pietonală”.

* Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, a declarat
că ”una dintre opțiunile luate în considerație pentru
a combate amenințarea reprezentată de regimul de
la Phenian (Coreea de Nord) este acțiunea
militară”.

* România este țara din UE cu cea mai mare diferență
între venituri; decalajul dintre bogați și săraci este
uluitor de mare.

* Președintele Turciei, Erdogan, își îndeamnă
compatrioții să facă cel puțin 5 copii, ca răspuns la
”nedreptățile comise împotriva lor”.

* Bistrițeanul Tiberiu Useriu a câștigat, pentru a doua
oară consecutiv, Maratonul 6633 Artctic Ultra, cel
mai dur maraton din lume.

* În recenta lor întâlnire, Donald Trump și Angela
Merkel au discutat despre situația NATO și despre
comerț. Presa opinează că cei doi nu și-au dat
mâna în semn de salut.

* Șeful misiunii FMI pentru România, Reza Baqir, a
criticat politica Guvernului: reducerile de taxe și im-
pozite, plus majorarea salariilor publice, fără
investiții de calitate, amenință realizările actuale ale
României”.

* Ca semn de protest, un bărbat din Buzău și-a plătit
amenda dată de polițiști cu monede de un ban
(avea banii în două sacoșe).

LA ORA DE UMOR
Desigur că uneori vorbesc cu mine însumi, pentru că

am nevoie, din când în când, de sfaturile unui ex-
pert.

***
În tren.
- V-a căzut geamantanul în cap. Ați pățit ceva?
- Nu. Era gol.
- Dar în geamantan ce era?

***
- Câteodată mă apucă un chef de muncă...
- Și ce faci?
- Mă retrag într-un loc liniștit și aștept să-mi treacă.

VORBE ÎNȚELEPTE
Poți să te naști bătrân, dar să mori tânăr. (Jean

Cocteau)
***

Trebuie să adăugăm viață anilor, nu ani vieții. (Victor
Hugo)

***
Visul meu este să mor tânăr la o vârstă foarte

înaintată. (H. Lamarte)
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JUSTIŢIE

JUDECĂTOAREA GÎRBOVAN
DEMOLEAZĂ PROPAGANDA

Sefa UNJR desfiinteaza manipularile aparatului
de propaganda potrivit carora DNA nu va mai
putea ancheta niciun ministru sau parlamentar
din cauza CCR: “Daca se da mita sau se face
trafic de influenta pentru ca un parlamentar, un
ministru sa initieze un proiect, aceasta nu are
nicio legatura cu un proces legislativ, si va putea
fi anchetata pe infractiuni de coruptie. Dar procesul
legislativ in sine nu poate fi niciodata infractiune”

Presedinta Uniunii Na-
tionale a Judecatorilor
din Romania, judeca-
toarea Dana Girbovan
(foto) de la Curtea de
Apel Cluj, demoleaza
manipularile aparatului
de propaganda aflat in
slujba “Binomului SRI -
DNA”, care a aruncat
pe piata ideea ca De-

cizia CCR din cazul anchetei abuzive in cazul OUG
13/ 2017 ar fi de fapt o hota ra re impotriva DNA. Si ca
aceasta Decizie a CCR va avea efecte devastatoare
pentru lupta impotriva coruptiei in sensul ca, vezi
Doam ne, procurorii nu vor mai putea ancheta ministri
sau parlamentari.
Dana Girbovan a explicat, intr-un interviu acordat in
emisiunea “Clujust Live” de la postul de Radio Napoca
FM, ca Decizia CCR care a constatat ca ancheta
DNA in legatura cu adoptarea OUG 13/2017 a fost
una abuziva, ce a incalcat Constitutia si principiul
separatiei puterilor in stat, este corecta, fiind rolul
Curtii Constitutionale de a pune lucrurile in normalitate,
atunci cand exista derapaje. Presedinta UNJR sustine
ca este falsa alegatia cum ca in urma deciziei CCR
niciun ministru sau parlamentar nu va mai putea fi an-
chetat de procurori. Girbovan arata, in acest sens, ca
orice ministru sau parlamentar va putea fi anchetat
atunci cand initierea unui proiect legislativ este
consecinta unui act de coruptie. Mai exact, daca se
da spaga sau se face trafic de influenta pentru ca un
ministru sau parlamentar sa initieze un proiect de
lege, evident ca aceasta fapta nu tine de procesul
legislativ, iar ea va fi anchetata de procurori. In schimb,
niciodata procesul legislativ nu poate fi considerat in-
fractiune.
Pe de alta parte, Dana Girbovan sustine ca Decizia
CCR ar trebui sa determine CSM sa declanseze o
analiza serioasa, dar sefa UNJR s-a ferit sa spuna
daca ar fi nevoie de inlocuirea din functie a sefilor
PICCJ si DNA.
Iata declaratiile judecatoarei Dana Girbovan:
“Fireste ca am citit-o (n.r. - Decizia CCR), am citit-o
cu atentie, am citit si opinia separata, am citit, mar-
turisesc ca nu tot, din opiniile exprimate in spatiul
public, ca a fost o avalansa. Eu consider ca Decizia
CCR este una corecta. Este important ca si noi ca
autoritate judecatoreasca – spun autoritate judeca-
toreasca pentru ca spre deosebire de puterea jude-
catoreasca include si procurorii – trebuie sa invatam
ca avem niste limite si suntem opbligati, la fel ca
celelalte puteri si celelalte autoritati sa le respectam.
Este rolul CCR ca atunci cand se intampla derapaje
sa vina si sa aduca lucrurile la normalitate. Ar trebui
sa privim lucrurile acestea cu mai mare deschidere
si nu cu atata incrancenare, nu cu un spirit de acesta
cumva catastrofic pentru ca a dat aceasta decizie
Curtea Constitutionala. Nu, este firesc ca in acest
echilibru dintre puteri sa apara derapaje de o parte
de si de alta, important este sa ni le asumam, sa le
verificam inca o data, sa ne dam seama unde a fost
greseala, si sa nu o mai repetam. Este de altfel ceea
ce spune si Curtea.

Revenind la intrebarea dumneavoastra, da, pot fi an-
chetati in continuare ministri, chiar legat de un proces
legislativ. Ceea ce spune Curtea, este adevarat intr-
un limbaj tehnic si destul de stufos, este ca ministrii
nu pot fi anchetati pentru procesul legislativ in sine,
ceea ce implica de la initierea unui act normativ pana
la finalizarea lui, publicarea in Monitorul Oficial. Niciun
fel de infractiune nu este legata de acest proces
legislativ in sine. Spre exemplu, daca se da mita sau
se face trafic de influenta pentru ca fie un parlamentar,
fie un ministru sa initieze un astfel de proiect, atunci
aceasta infractiune, aceasta fapta este exterioara
procesului legislativ, nu are nicio legatura cu un
proces legislativ firesc, si in continuare va putea fi
anchetata de procurori pe infractiuni de coruptie,
dare, luare de mita, trafic de influenta. Dar procesul
legislativ in sine nu poate fi niciodata infractiune, si
acest lucru il spune CCR.  (…)
Lucrurile trebuie vazute in ratiunea lor, in spiritul
Constitutiei, si acceptat faptul ca si DNA, si instantele
de judecata pot fi tentate si uneori chiar isi depasesc
competentele. Si este rolul Curtii Constitutionale intr-
un stat de drept functional sa vina si sa spuna 'ai
depasit linia, treci inapoi in competentele pe care ti le
de Constitutia'. Nu vorbim neaparat de demisii, dar
este nevoie de o analiza la nivelul CSM, pentru ca nu
este o solutie sa te prefaci ca nu s-a intamplat nimic
si sa spui ca este o chestiune minora. Este o analiza
fireasca pe care fiecare institutie care greseste trebuie
sa si-o faca, fiecare institutie si persoana”.

PENTRU ASTA NU IEŞIŢI
ÎN PIAŢA VICTORIEI?

Avocata Laura Vicol dezvaluie o cumplita drama:
„Pentru toti deontologii, pentru toti tinerii frumosi si
liberi... Acum 3 saptamani i-au murit sotia si copilul in
accident ingrozitor, mutilati, au fost dusi la groapa
fara sa i se permita sa asiste la inmormantare. La o
saptamana dupa i-a murit si fratele, i s-a refuzat o per-
misie de 24h sa planga la 3 cruci. Joi s-a spanzurat, a
crezut ca asta e singura varianta in care poate sa-i
mai intalneasca”

Avocata Laura Vicol (foto)
face dezvaluiri cutremu-
ratoare despre efectele
abu zu rilor din sistemul
penitenciar: un detinut con-
damnat pentru talharie,
care mai avea de ispasit
doar 7 luni din pedeapsa,
si-a pus streangul de gat
dupa ce nu a fost lasat
sa mearga la inmor-

mantarea sotiei si a copilului, si ulterior la inmormantarea
fratelui. Vicol a povestit, pe pagina sa de Facebook, cum a
ajuns sa se sinucida un detinut de 36 de ani caruia i s-a
respins o permisie de 24 de ore dupa ce si-a pierdut
familia intr-un accident auto.
Povestea este cu adevarat cutremuratoare, iar intreaga
drama s-a petrecut fix in zilele in care zeci de mii de
oameni isi strigau ura fata de oamenii din penitenciare, in
contextul protestelor legate de legea gratierii. Evident insa
ca nimeni nu va iesi in strada pentru a-si arata revolta fata
de autoritatile care au facut posibila o asemenea drama.
Pe de alta parte, trebuie spus ca potrivit Legii 254/2013
privind executarea pedepselor, permisiunea de a iesi din
penitenciar poate fi acordata, printre altele, pentru ”participarea
persoanei condamnate la inhumarea sotului sau sotiei,
unui copil, parinte, frate sau sora ori bunic sau bunica”.
Iata postarea avocatei Laura Vicol:
”Pentru toti deontologii, pentru toti tinerii frumosi si liberi si
in general pentru toti astia care latrati ca puscariasii nu
sunt oameni privati doar de dreptul la libertate ci ar trebui
omorati cu pietre in piata publica, va spun ce s-a intamplat
intr-un penitenciar din Romania in 2017.

Il chema Bujor si avea 36 de ani. Condamnat pentru
talharie, executase 7 ani si mai avea 7 luni de detentie, de
4 ori refuzat in comisia de liberare conditionata. Acum 3
saptamani i-au murit sotia si copilul in accident ingrozitor
de masina, mutilati, au fost dusi la groapa fara sa i se
permita sa asiste la inmormantare. La o saptamana dupa
i-a murit si fratele, i s-a refuzat o permisie de 24h sa
planga la 3 cruci.
Joi s-a spanzurat, a crezut ca asta e singura varianta in
care poate sa-i mai intalneasca.
Cu siguranta voi o veti duce mai bine, facturile vi se vor
plati singure si vara va veni mai repede pentru voi.
Sunteti toti niste morti vii, fara pic de umanitate, fara su-
flet...
As mai scrie, dar ma duc sa-mi tin copiii in brate si sa ma
rog la Dumnezeu sa va lumineze mintea!”.

PORTOCALĂ A LUAT-O ÎN BARBĂ
CSM il blocheaza pe Mircea Negulescu si ii respinge demisia,
care ii permitea sa plece din magistratura cu o mapa profe-
sionala imaculata. Inspectia Judiciara a inaintat Sectiei
pentru procurori in materie disciplinara din CSM actiunea
disciplinara vizandu-l pe Negulescu, pentru a decide daca
il exclud sau nu din magistratura

Totodata, in aceeasi zi in
care Consiliul Superior al
Magistraturii a decis resp-
ingerea cererii de eliberare
din functie, prin demisie, a
lui Mircea Negulescu, In-
spectia Judiciara a remis
Lumeajustitiei.ro un comu-
nicat de presa in care pre-
cizeaza ca Mircea Negulescu
“nu a respectat indatorirea

de a se abtine in cursul instrumentarii unui dosar penal desi se
afla in relatii apropiate si de durata cu unii din subiectii procesuali
implicati in cauza, aspect care se circumscrie cazului de incom-
patibilitate prevazut de art. 64 alin (1) lit. f) din Codul de
Procedura Penala”.
Cercetarea disciplinara a lui Mircea Negulescu s-a facut de In-
spectia Judiciara pentru incalcarea art. 99 lit. i) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata
si modificata, iar in prezent actiunea disciplinara a fost inaintata
Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din CSM, pentru
a se decide cu privire la sanctiune ce urmeaza a-i fi aplicata lui
Mircea Negulescu.
Iata comunicatul Inspectiei Judiciare din data de 21 martie
2017:
"La 15 martie 2017, Inspectia Judiciara a exercitat actiunea dis-
ciplinara fata de procurorul Mircea Negulescu de la Parchetul
de pe langa Judecatoria Campina, in prezent suspendat din
functie, pentru abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. i)
teza I – 'nerespectarea indatoririi de a se abtine atunci cand
judecatorul sau procurorul stie ca exista una din cauzele
prevazute de lege pentru abtinerea sa, precum si formularea
de cereri repetate si nejustificate de abtinere in aceeasi cauza,
care are ca efect tergiversarea judecatii' - din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata si modi-
ficata.
In motivarea actiunii disciplinare s-a retinut ca procurorul nu a
respectat indatorirea de a se abtine in cursul instrumentarii unui
dosar penal desi se afla in relatii apropiate si de durata cu unii
din subiectii procesuali implicati in cauza, aspect care se
circumscrie cazului de incompatibilitate prevazut de art. 64 alin
(1) lit. f) din Codul de Procedura Penala.
Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in
materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care
va decide cu privire la raspunderea magistratului in cauza."copilul
in accident ingrozitor de masina, mutilati, au fost dusi la groapa
fara sa i se permita sa asiste la inmormantare. La o saptamana
dupa i-a murit si fratele, i s-a refuzat o permisie de 24h sa
planga la 3 cruci.
Joi s-a spanzurat, a crezut ca asta e singura varianta in care
poate sa-i mai intalneasca.
Cu siguranta voi o veti duce mai bine, facturile vi se vor plati
singure si vara va veni mai repede pentru voi.
Sunteti toti niste morti vii, fara pic de umanitate, fara suflet...
As mai scrie, dar ma duc sa-mi tin copiii in brate si sa ma rog la
Dumnezeu sa va lumineze mintea!”.
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România, Indice al Dezvoltării
Umane INCREDIBIL

Potrivit Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, România
a intrat în grupul ţărilor cu dezvoltare umană foarte mare datorită
creșterii Indicelui Dezvoltării Umane.

România se situează pe locul 50 din 188 de ţări incluse în
Indexul Dezvoltării Umane, în urcare cu o poziţie faţă de
precedenta ediţie, conform unui raport publicat marţi de Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). 
În cazul României, Indicele Dezvoltării Umane (HDI) este de
0,802, ceea ce îi permite ţării să fie inclusă în grupul statelor cu
„dezvoltare umană foarte mare”, alături de alte ţări din regiune
precum Letonia (locul 44), Ungaria (43), Slovacia (40), Polonia
(36), Grecia (29) şi Cehia (28). 
Potrivit Agerpres, primele poziţii în aceste clasament sunt
ocupate în ordine de Norvegia, cu un scor de 0,949, Australia,
Elveţia, Germania, Danemarca, Singapore, Olanda, Irlanda,
Islanda şi Canada. La coada clasamentului sunt Republica
Central Africană, Nigeria, Ciad, Burkina Faso şi Burundi. 
UNDP a măsurat naţiunile pe baza unor indicatori precum
speranţa de viaţă, nivelul educaţiei şi standardul vieţii, utilizând
un aşa numit Index al Dezvoltării Umane (HDI) şi a comparat
rezultatele din 2015 cu cele colectate în primul raport din 1990.
UNDP a precizat că fiecare ţară în curs de dezvoltare şi-a
îmbunătăţit scorul în ultimii 25 de ani. De asemenea, numărul
ţărilor incluse în grupul cu dezvoltare umană foarte mare a
crescut la 51 de la 11 ţări, în timp ce numărul ţărilor în grupul cu
dezvoltare umană scăzută a scăzut până la 41 de la 62 de ţări.

NATO: Exercițiu cu zeci de mii
de soldați în România

„În iulie România va găzdui un exerciţiu cu 30.000 de soldaţi din ţările
NATO”, a anunțat marți ambasadorul SUA în România, Hans Klemm.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a
declarat marţi, la Bistriţa, că în luna iulie ţara noastră va găzdui un
exerciţiu militar de amploare, la care vor participa aproximativ 30.000
de soldaţi din ţările membre NATO. 
Ambasadorul a făcut acest anunţ odată cu sublinierea relaţiilor foarte
bune existente între armatele română şi americană. 
„Doresc să vă asigur că şi promovarea securităţii este una dintre
priorităţile mele. Avem nu doar o strânsă relaţie de prietenie între
România şi Statele Unite, dar şi un parteneriat strategic şi suntem
împreună aliaţi în cadrul NATO. Soldaţii români şi cei americani au o
foarte strânsă colaborare. Anul trecut au fost circa 180 de exerciţii şi
antrenamente comune, 180 de astfel de ocazii, ceea ce înseamnă că
la fiecare două zile soldaţii noştri, membri ai Forţelor Aeriene, ai
Forţelor Terestre, dar şi ai Forţelor Speciale s-au antrenat împreună.
Veţi vedea că şi anul acesta, în luna iulie, va avea loc un exerciţiu de
amploare în România, aproximativ 30.000 de soldaţi ai ţărilor membre
NATO vor veni să se antreneze împreună cu soldaţii români”, a afirmat
Hans Klemm, potrivit Agerpres.
Ambasadorul SUA a inaugurat marţi după-masă "Raftul american" -
"American Shelf" în cadrul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud "George
Coşbuc", reprezentând o donaţie de aproximativ 250 de volume din
partea ambasadei, în limba engleză, pusă la dispoziţia celor care
doresc să se familiarizeze cu literatura şi cultura americane.

Creștere a pieței asigurărilor.
Sănătatea, în avans

Piaţa asigurărilor a crescut cu 10% în 2016. Cel mai semnificativ
avans a fost consemnat pe segmentul asigurărilor de sănătate.
Volumul primelor brute subscrise (PBS) a urcat anul trecut la 10,05
miliarde de lei, fiind cu 10% mai mare faţă de cel din 2015, iar cea mai
mare creştere comparativ cu anul precedent, de aproximativ 70%, au
înregistrat-o asigurările de sănătate, se arată într-un comunicat al
Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), citat de Agerpres.
Segmentul de asigurări generale a înregistrat, în anul 2016, o creştere
de 11% comparativ cu 2015, iar segmentul de asigurări de viaţă a con-
semnat un avans de 6,7%. 
„Astfel, sectorul asigurărilor a depăşit, anul trecut, maximul istoric de
8,94 miliarde lei atins în anul 2008, în condiţiile în care au ieşit din
piaţă mai multe societăţi: Astra Asigurări, Carpatica Asig, Forte Asigurări
şi Lig Insurance. Valoarea primelor brute subscrise de către societăţile

de asigurare şi de sucursale, doar pe teritoriul României, a fost de
9,93 miliarde de lei, în creştere cu 12% comparativ cu anul precedent
(8,86 miliarde lei), în timp ce primele brute subscrise pe teritoriul altor
state au fost de 0,1 miliarde lei faţă de anul 2015, când au atins un
volum de 0,27 miliarde lei”, precizează documentul citat. 
Pe segmentul asigurărilor generale, primele brute subscrise de societăţile
de asigurare au atins pragul de 7,71 miliarde lei, în creştere cu 11%
faţă de anul precedent, în timp ce sucursalele au cumulat PBS de 305
milioane lei, în creştere cu 14% comparativ cu 2015. Cele mai mari
ponderi le deţin clasele A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea
vehiculelor auto terestre (un volum al primelor brute subscrise de 4,14
miliarde lei, reprezentând 54% din totalul subscrierilor pentru asigurări
generale, în creştere cu 26%), A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul
feroviar rulant (prime brute subscrise de 1,75 miliarde lei, reprezentând
23% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, în urcare cu
4%) şi A8 - Incendiu şi calamităţi naturale (pentru alte bunuri decât
cele asigurabile în clasele A3 - A7 - prime brute subscrise de 946,4
milioane lei, reprezentând 12% din totalul subscrierilor pentru asigurări
generale, în scădere cu 2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015).
Anul trecut, ponderea acestor trei clase a fost de 89% din totalul PBS
pentru activitatea de asigurări generale. 
Cele mai importante cote de piață
Pe segmentul asigurărilor de viaţă, primele brute subscrise de către
societăţile de asigurare pentru activitatea de asigurări de viaţă au
înregistrat un volum de 1,66 miliarde lei, în creştere cu 6% comparativ
cu anul precedent, în timp ce sucursalele au cumulat PBS de 356
milioane lei, în creştere cu 11% faţă de anul precedent. Cele mai mari
ponderi le deţin clasele C1 - Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de
viaţă suplimentare (67% din totalul subscrierilor pentru asigurări de
viaţă, în creştere cu 17% faţă anul precedent, cu un volum al PBS de
1,11 miliarde lei), respectiv C3 - Asigurări de viaţă şi anuităţi legate de
fonduri de investiţii (28% din totalul subscrierilor pentru asigurări de
viaţă, în scădere cu 17% faţă de 2015, cu un volum al PBS de aproape
474 milioane de lei). Cele două clase de asigurări cumulează, împreună,
95% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări
de viaţă. 
„Piaţa asigurărilor din România este caracterizată de un grad ridicat de
concentrare. Anul trecut, 87% din volumul total de prime brute subscrise
a fost realizat de 10 societăţi de asigurare din cele 31 de societăţi care
desfăşurau la 31.12.2016 activitate de asigurare/ reasigurare, similar
cu anii anteriori”, subliniază ASF. 
Potrivit documentului, cele mai importante cote de piaţă aparţin Allianz
- Ţiriac Asigurări (13,08%), Omniasig VIG (11,54%) şi Asirom Vienna
Insurance Group (11,42%).

Daniela Travel
Tarife surprinzător de ieftine
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CE sancționează România
pe probleme de mediu

România are 109 depozite de deşeuri neconforme și avem 10
proceduri de infringement pe problematică de mediu. Probleme
de poluare la București și în alte orașe.
Preşedintele Comisiei pentru mediu din Camera Deputaţilor,
Remus Borza, a declarat marţi că România are 10 proceduri de
infringement pe problematică de mediu şi 109 depozite de
deşeuri neconforme. 
„Noi, membrii comisiei, am avut o întâlnire cu ministrul Mediului,
am încercat să ne setăm acele priorităţi legislative care să facă
parte din agenda noastră pe 2017, raportat la acea presiune pe
care o avem din partea Comisiei Europene - avem 10 proceduri
de infringement pe problematică de mediu. Avem probleme de
managementul deşeurilor, avem 109 depozite de deşeuri necon-
forme. Sunt iarăşi probleme de poluare şi la Bucureşti şi în alte
oraşe şi în chestiuni legate de reciclare, în special pe zona de
deşeuri electrice sau electronice, avem probleme legate de
poluarea producătorilor de energie electrică pe bază de cărbune.
Am vrut să avem o abordare comună împreună cu specialişti
din cadrul Ministerului Mediului, să putem găsi formulele optime
pentru ca într-un termen rezonabil, ideal cât mai repede cu
putinţă, să putem implementa acele directive europene, să
putem implementa în legislaţia internă acquisul comunitar, astfel
încât să evităm, pe ultima sută de metri, acele sancţiuni ale
Comisiei Europene”, a afirmat Borza, la Palatul Parlamentului. 

Singurii din UE care nu avem instalație de reciclare a deșeurilor
În România „vedem munţi de gunoaie”, ţara noastră acumulând
în fiecare an aproximativ 5 milioane de tone de deşeuri menajere
pe care nu reuşeşte să le recicleze sau să le valorifice, a mai
spus Borza marți. 
„Suntem probabil singura ţară la nivelul UE care încă nu are
instalaţie de ardere, de reciclare a acestor deşeuri menajere.
Sunt vreo cinci proiecte de lege în dezbatere pe agenda

Comisiei de mediu şi avem nevoie de sprijinul instituţiilor de
resort, al ministrului Mediului, pentru a putea veni cu amendamente
şi pentru a da o legislaţie clară şi care să nu discrimineze
anumiţi jucători din piaţă. Au fost câteva ordonanţe nefericite
anul trecut, promovate de Guvernul Cioloş, care tocmai asta au
făcut - au pus o presiune foarte mare doar pe unii dintre aceşti
actori sau jucători din piaţă şi aici mă refer la producătorii de
produse ambalate, în condiţiile în care alţi actori, firmele de
reciclare, firmele de colectare, hipermarketurile sau supermar-
keturile şi, în final, chiar şi consumatorul, cetăţeanul, evident că
trebuie să aibă anumite responsabilităţi şi trebuie să existe un
cadru punitiv pentru toată lumea”, a explicat Remus Borza,
potrivit Agerpres. 
Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a fost prezent marţi la o
şedinţă informală a Comisiei de mediu de la Camera Deputaţilor.

Laura Codruța Kovesi ATACĂ
de la Strasbourg: 

Șefa DNA face cereri EXTREME
Revizuirea legislației privind imunitatea, sporirea transparenței
în achizițiile publice și revizuirea procedurilor pentru
achiziții publice sunt câteva dintre măsurile de prevenire
"absolut necesare" care trebuie luate în lupta împotriva
corupției la nivel guvernamental în România, a afirmat
luni procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA),
Laura Codruța Kovesi, la conferința de la Strasbourg a
GRECO, organismul anticorupție al Consiliului Europei.
Kovesi a spus că "legislația privind imunitatea miniștrilor
trebuie revizuită și trebuie limitată la durata mandatului lor"
și s-a referit la cazul unui ministru bănuit că a primit în jur
45.000 euro pentru a-și influența subordonații să acorde
contracte anumitor firme.
"Camera Deputaților a respins cererea procurorilor DNA
de ridicare a imunității. Ancheta care îl viza pe ministrul în
cauză nu a putut continua, dar a continuat în cazul altor
două persoane implicate, care au fost condamnate la (...)
închisoare. Ancheta contra ministrului a fost închisă pentru
că imunitatea nu i-a fost ridicată. Este evident că în acest
caz nu se poate vorbi despre egalitate în fața legii. De
aceea considerăm că legislația privind imunitatea miniștrilor
trebuie revizuită, imunitatea trebuie limitată la durata man-
datului. Respingerea cererii de ridicare a imunității nu
este motivată, iar votul parlamentarilor nu e public. Este
dificil pentru mine să vă spun de ce au fost respinse

solicitările în cazurile noastre", a arătat procurorul-șef al
DNA.
"Cele mai multe tipologii se referă la domeniul achizițiilor
publice, la cum sunt administrate fondurile sau la numirea
sau menținerea unor persoane în anumite posturi", a
spus Kovesi.
Ea a făcut referire la cazuri în care miniștrii "primesc bani
pentru a încheia contracte cu anumite companii sau pentru
a-și folosi autoritatea asupra subordonaților pentru a
încheia contracte cu anumite companii".
O altă tipologie menționată de Kovesi a vizat cazurile în
care un ministru în funcție a derulat activități comerciale
incompatibile cu poziția lui, folosind informații obținute în
baza funcției sale.
Procurorul-șef al DNA a enumerat câteva măsuri de
prevenire a acestor infracțiuni de corupție la nivel înalt,
măsuri pe care le consideră "absolut necesare": reglementări
clare privind imunitatea, o mai mare transparență în
achizițiile publice, revizuirea procedurilor pentru achizițiile
publice, prioritizarea investițiilor și a plăților în funcție de
criterii obiective, stabilirea unor criterii clare și obiective
pentru numirea sau menținerea în funcție.
Ceilalți vorbitori la conferința de luni au fost secretarul
general adjunct al Consiliului Europei, Gabriella Battaini-
Dragoni, procurorul general al Ciprului, Costas Clerides,
raportorul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
(APCE) pe teme privind corupția, Michele Nicoletti, directorul
general al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF),
Giovanni Kessler, și președintele organizației Transparency
International, José Ugaz.
Evenimentul a marcat lansarea celei de-a 5-a runde de
evaluare a GRECO, după ce, la runda precedentă, a fost
monitorizată prevenirea corupției în rândul parlamentarilor,
judecătorilor și procurorilor. În noua rundă de evaluare,
GRECO va monitoriza măsurile pe care le aplică statele
pentru a preveni și combate corupția în funcții precum șefi
de stat, șefi ai guvernului central, membri ai guvernului
central (miniștri), precum și alte persoane numite politic
care exercită funcții de conducere importante, cum ar fi
vice-miniștrii, secretarii de stat, șefii și membrii birourilor
private ale miniștrilor și înalte oficialități politice.
Evaluarea GRECO a agențiilor de aplicare a legii se va
concentra pe organisme precum poliția națională, inclusiv
agențiile responsabile de controlul frontierelor.
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Diaspora română, 
cea mai numeroasă în țările

Uniunii Europene
Populaţia României scade vertiginos; numai în luna ianuarie 2017 ţara
noastră a pierdut aproape 13.700 de locuitori, conform datelor din 17
martie ale INS. În prima lună a acestui an s-au născut sub 16 mii de
copii – cu 4% mai puţini comparativ cu ianuarie 2016 – şi au decedat
aproape 29.000 de persoane, cu 23% mai multe faţă de aceeaşi pe -
rioadă a anului trecut. Datele Institutului Naţional de Statistică mai spun
că, la începutul anului, mortalitatea infantilă a crescut semnificativ – cu
31% – și avem astfel cea mai mare rată a mortalităţii infantile din UE.
Conform statisticilor oficiale, la începutul anului 2016, România ocupa
locul al șaptelea în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește po pu la -
ția: cei 19,760 milioane de locuitori ai țării noastre reprezentau 3,9% din
populația UE. Înaintea noastră se situau Germania, cu un procentaj de
16,1% din populaţia UE, Franţa – cu 13,1%, Marea Britanie – cu 12,8%,
Italia – cu 11,9%, Spania – cu 9,1% şi Polonia – cu 7,4%. Din păcate,
aproape sigur că România va pierde acest loc onorabil: specia liștii
estimează că, în viitoarele trei decenii, populația țării noastre va scădea
dramatic și nu va mai depăși 14-15 milioane de locuitori.
Propaganda ne-a obișnuit cu ideea că poporul român locuiește de o
eternitate pe aceste meleaguri și ne asigură că tot așa se va întâmpla
și de aici încolo, „în vecii vecilor, amin!“.
Dar această viziune este doar un clișeu: istoria demonstrează că, la fel
ca indivizii, și popoarele apar, cresc și se dezvoltă, după care pornesc
pe o pantă descendentă, mai mult sau mai puțin abruptă. Nici poporul
român nu va face excepție. Motiv pentru care specialiștii Institutului
Național de Statistică (INS) trag un dramatic semnal de alarmă: dacă
politicienii nu se vor implica în dezvoltarea unor politici demografice
coerente, poporul român riscă să dispară.
Nașterea pruncilor, căsătoria și moartea sunt etape atât de obișnuite
ale vieții, încât rareori le punem într-o legătură directă cu viitorul nației.
În ciuda acestui fapt, legătura există: orice modificare a parametrilor
care definesc aceste etape va influența cele mai diverse domenii ale
vieții sociale, de la stabilitatea financiară la apărarea națională și de la
situația învățământului până la structura sistemului de sănătate și de
pensii. Cele mai noi date privitoare la evoluția demografică din România
sunt cele colectate de specialiștii INS în 2016.
Concluziile care rezultată din analiza acestor informații sunt extrem de
îngrijorătoare: de ani buni, țara noastră a intrat într-un declin demografic
tot mai accentuat. Conform datelor oferite de „Anuarul demografic“, în
anul 1930, în România, trăiau 14,1 milioane persoane. Vârful de
populație a fost înregistrat în 1990, când țara noastră avea 23,2
milioane de locuitori. Acest spor a fost asigurat și de către „decreței“,
copii veniți pe lume după intrarea în vigoare a mult hulitului Decret
770/1966, prin care regimul Ceaușescu a interzis avorturile. Conform
statisticilor, între 1960 și 1990 țara noastră a înregistrat o creștere de
circa 26% a populației. Imediat după 1990 a început însă un declin de-
mografic din ce în ce mai accentuat. Între 1990 și 2015 populația
României a scăzut cu circa 14%.
Din păcate, există semnale că acest declin se va accentua în deceniile
următoare, astfel că la orizontul anului 2050 populația României va
scădea cu circa 22,1%. Concret, o serie de studii realizate de ONU
avertizează că, în următoarele decenii, țara noastră va înregistra una
dintre cele mai mari rate de scădere a populației din toată lumea. O
decădere galopantă provocată, în special, de doi factori de natură
socială: scăderea abruptă a natalității, înregistrată după 1990, plus
creșterea masivă a emigrației.
Români plecați în lumea largă
Chiar dacă este impresionantă, descreșterea biologică a populației
este doar una dintre cauzele scăderii populației din România. Mult mai
consistentă, cifrată la aproximativ 77%, este scăderea cauzată de
emigrare. În acest sens, se estimează oficial că, imediat după 1990,
circa 2,5 milioane de români au părăsit țara pentru a se stabili pe alte
meleaguri. Neoficial, numărul celor emigrați este mult mai mare.
Conform datelor INS, rata anuală de emigrație se situează la circa o
sută de mii de persoane. Fenomenul migraționist a luat amploare după
2007, adică după intrarea României în UE. Inițial, primele valuri de
emigranți au fost oameni obișnuiți, dispuși să facă orice fel de muncă:
ei au fost cei numiți ,,căpșunari”. Dar chiar și în aceste condiții, ei
trimiteau la familiile rămase în țară circa 40-42 miliarde euro, bani
care, indiferent la ce erau folosiți, intrau în circuitul financiar, suplinind
astfel valuta necesară economiei naționale. Această sumă a scăzut
după 2008, anul în care și economia europeană a intrat în recesiune.
Dar și așa, banii respectivi au ajutat la asigurarea unei relative stabilități
a bugetului.
Exodul creierelor
De câțiva ani încoace, numărul „căpșunarilor“ a început să scadă, iar
emigrația a început să includă tineri cu studii superioare, care pleacă
din țară pentru a-și găsi viitorul pe alte meleaguri, unde li se oferă
condiții mai bune decât cele de acasă. Pe vremuri, în cursul anilor ’80,
regimul Ceaușescu a fost acuzat că-i „vinde“ pe etnicii germani sau
evrei care plecau din țară. A fost doar un slogan propagandistic. De
fapt, banii pretinși în schimbul celor care plecau reprezentau contravaloarea
studiilor pe care acei oameni le făcuseră aici, acasă, unde, cel puțin
teoretic, învățământul era gratuit. Bineînțeles că țările vestice erau
deosebit de interesate să primească, pe gratis, specialiști de bună
calitate: pe vremea aceea învățământul medical românesc și o bună
parte din cel tehnic erau foarte bine cotate, chiar și printre țările
occidentale. Din păcate, în zilele noastre, situația s-a schimbat radical:
beneficiind de libertatea de mișcare, tinerii noștri specialiști, școliți
acasă, ajung în străinătate, fără ca statul român să mai recupereze în
vreun fel banii cheltuiți cu pregătirea lor. Dar, chiar și în acest caz,
vinovăția aparține doar guvernanților, care de 27 de ani nu au fost
capabili să ofere condiții atractive de viață și profesionale, tinerilor.
„Exodul creierelor“ este un alt fenomen care se va repercuta grav
asupra evoluției viitoare a societății românești.
Populaţia îmbătrânită şi localităţile pustiite au devenit o realitate a
României secolului XXI

Efectele îmbătrânirii populației
Cel mai grav fenomen care se petrece de circa 27 de ani încoace este
îmbătrânirea accentuată a populației. Este un proces social deosebit
de complex. Scăderea natalității și exodul tinerilor care pleacă din țară
vor face ca, în deceniile următoare, numărul vârstnicilor să crească din
ce în ce mai mult, iar numărul de pensionari va crește și el corespunzător.
Potrivit informațiilor oferite de INS, în acest moment, raportul dintre
numărul de pensionari şi cel de salariaţi este de 9 la 10, ceea ce
înseamnă că 10 angajaţi activi, plătitori de impozite și taxe, inclusiv
banii pentru fondul național de pensii, susţin nouă pensionari.
Deocamdată, acest raport este încă rezonabil.
În deceniile următoare, odată cu îmbătrânirea galopantă a populației,
situația se va schimba dramatic: se va ajunge la situația în care
numărul de pensionari îl va depăși pe cel al persoanelor active, con-
tribuabile stabile la fondul de pensii. În jurul anului 2030, foștii „decreței“
ajunși la vârsta pensionării vor pune presiune pe bugetul de pensii,
care nu va mai fi alimentat din cauza numărului scăzut de contribuabili
născuți în anii ’90, în care numărul nașterilor a scăzut foarte mult în
raport cu perioada anterioară. Ce se va întâmpla atunci? Fie vârstnicii
nu vor mai primi pensiile cuvenite (declanșând astfel o extrem de
gravă criză socială), fie banii pentru pensiile lor vor fi extrași din
bugetul național. Iar această situație va instaura un haos financiar
despre care nimeni nu are idee cum va fi rezolvat. Până atunci,
scăderea natalității și declinul demografic vor avea efecte ce se vor
face simțite mult mai rapid în societatea românească. În anii viitori,
scăderea numărului de copii și adolescenți va modifica structura
învățământului: foarte multe școli, de la cele elementare până la
unitățile de învățământ superior, vor fi nevoite să-și închidă porțile. Ce
vor face profesorii, indiferent de nivelurile lor de competență? Unii se
vor „recalifica“, în timp ce alții vor pleca în șomaj.
Declinul demografic, mult mai accentuat în mediul rural, va duce la
dispariția a câtorva sute de localități, poate chiar și a unor mici orașe
de provincie. Iar asta, cu atât mai mult cu cât deja există sate rupte de
restul lumii, în care mai locuiesc doar câțiva bătrâni. Scăderea natalității,
dublată de îmbătrânirea populației, va modifica drastic sistemul sanitar,
care, în deceniile viitoare, va fi nevoit să se ocupe tot mai mult de
tratarea unor boli degenerative, specifice vârstelor înaintate.
Iar asta nu este tot: în lipsa unor noi generații de tineri doritori să
îmbrățișeze o carieră militară, forțele armate române vor fi și ele
afectate. Iar odată cu ele, și siguranța națională va avea de suferit.
Modificarea compoziției etnice
Bineînțeles că declinul demografic nu-i va afecta doar pe români.
Același fenomen va afecta și minoritățile conlocuitoare. Dar pe fiecare
într-un mod specific. Unele dintre acestea au o structură demografică
deja îmbătrânită, aspect care se va perpetua și în deceniile următoare.
De 27 de ani încoace, mesajele politicienilor extremiști s-au concentrat
asupra pericolului pe care l-ar reprezenta pretențiile revizioniste ale
ungurilor. Nu este cazul: în condițiile în care se estimează că, până în
2030, populația majoritară românească va scădea cu circa 13%, etnia
maghiară va scădea cu circa 23%. Iar asta se va întâmpla în condițiile
în care Ungaria însăși va înregistra o rată a declinului de populație de
minus patru la mia de locuitori. Minoritarii evrei și germani sunt și ei
într-o descreștere galopantă, scădere provocată mai ales de procesul
de repatriere în țările lor de baștină. În schimb, alte minorități etnice
din România vor realiza o creștere demografică. Este vorba despre
romi, ruși, ucraineni și cei de confesiune musulmană. Oficial, în ceea
ce-i privește pe cei din urmă, este vorba despre comunitatea turco-
tătară, care, deși redusă numeric, înregistrează, de câțiva ani buni
încoace, un spor demografic constant. Acestora li se adaugă câteva
mii de afaceriști din țările musulmane care s-au stabilit în țara noastră.
În ceea ce privește evoluția pe ansamblu a populației de religie
musulmană, situația este totuși incertă. În acest moment, refugiații
care au luat cu asalt Europa în ultimii câțiva ani refuză vehement să
vină în România. Dar nimeni nu știe dacă, la un moment dat, țara
noastră nu va fi obligată să ofere găzduire permanentă câtorva zeci de
mii dintre aceștia.
O concluzie îngrijorătoare
Toate aceste scenarii pesimiste privitoare la viitorul nostru demografic,
precum și la urmările lor, au fost sintetizate, la un moment dat, de către
Tudorel Andrei, preşedintele Institutului Naţional de Statistică: „Fenomenul
cel mai puţin plăcut pentru România este declinul demografic. (...)
Este foarte greu să ajungem să echilibrăm nişte dezechilibre majore
care au apărut în cei 25 de ani la nivelul populaţiei. (...) Este foarte
greu să ajungi ca într-o perioadă rezonabilă să vii şi să echilibrezi
structurile pe vârste. În opinia mea, problema mare a României nu
este că am ajuns de la 23.200.000 în 1990 la 19.800.000 pe populaţia
rezidentă. Problema majoră este că s-a schimbat radical structura
populaţiei pe vârste. Aceasta este problema pe care o vom duce
probabil în următorii 20-30 de ani şi, dacă vom merge pe scenariile
pesimiste (...), probabil că vom ajunge la 14-15.000.000 într-o perioadă
de 30-40 de ani“.
Evoluţia numărului de născuţi-vii şi decedaţi, în perioada ianuarie
2016 - ianuarie 2017

Spor natural negativ
Factor definitoriu al evoluției sociale, sporul natural al populației
reprezintă diferența dintre numărul de decese și cel de nașteri într-un
anumit interval de timp.
Când decesele depășesc numărul de nașteri, avem de-a face cu un
spor natural negativ, care, cu timpul, ajunge să afecteze grav echilibrul
unei comunități umane. Exact asta se petrece acum în România. Spre
exemplu, anul trecut, în luna mai, s-au născut 14.492 de copii și au
murit 20.011 persoane de diferite vârste. Conform unor date oferite de
Eurostat (Biroul european de statistică), în cursul întregului an 2015, în
România s-au născut 185.000 de copii, în timp ce numărul deceselor
s-a ridicat la 260.000. Astfel se face că, în urma acestui spor natural
negativ, populația României a scăzut, doar în cursul anului 2016, cu
peste 75.000 de persoane. Statisticile internaționale menționează, de
asemenea, că în România se înregistrează unul dintre cele mai mari
procente de mortalitate infantilă din UE: în timp ce media europeană
este de 4,1 decese la mia de nașteri, în țara noastră se înregistrează
un raport de 9 la mie. Iar asta înseamnă că, în România, un copil mai
mic de un an moare la fiecare cinci ore.
Acest procentaj este consecința tragică a stării precare a sistemului
nostru sanitar. Pentru ca lucrurile să fie și mai clare, INS anunță că, în
fiecare zi a anului 2016, populația României s-a redus cu 247 persoane.
În altă ordine de idei, nici în ceea ce privește căsătoriile nu stăm mai
bine. Statisticile afirmă că, spre exemplu, în luna mai 2016, s-au oficiat
4.791 de căsătorii şi s-au înregistrat 2.615 divorţuri. Comparativ cu
luna mai 2015, numărul de căsătorii a scăzut cu 57%, în timp ce rata
divorțurilor a rămas aceeași.
România, pe locul al doilea în topul migrației mondiale
Numărul românilor de peste hotare a crescut anual cu peste 7% din
2000 până în 2015, arată datele ONU. Singura ţară care a avut o
creştere mai mare a migraţiei a fost Siria, dintr-un motiv evident –
războiul civil care macină acea ţară. Românii sunt în schimb migranţi
economici şi au ajuns să aibă cea mai mare diasporă din Uniunea
Europeană. Datele ONU arată că anul trecut locuiau peste hotare 3,4
milioane de cetăţeni români, cu mult peste estimările oficiale făcute de
autorităţile române.
Fenomenul migraţiei s-a declanşat în România imediat după Revoluţie.
Însă a crescut în amploare de la un an la altul, mai ales după ce
aderarea la UE le-a oferit acces nelimitat cetăţenilor români la locurile
de muncă din ţările occidentale.
Între 2000 şi 2015, numărul românilor de peste hotare a crescut în
medie cu 7,3% pe an. Este o estimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite,
care pune o singură ţară deasupra României la ritmul migraţiei, Siria, a
cărei diasporă a crescut cu 13% pe an. Însă procentajul Siriei este mai
mare din cauza exodului declanşat de războiul civil din acea ţară.
România este în schimb ţara cu cea mai mare creştere a migraţiei pe
considerente economice.
Datele ONU arată că anul trecut 3,4 milioane de români locuiau în
străinătate, cei mai mulţi în Spania şi Italia. Numeric, România a ajuns
să aibă cea mai mare diasporă din UE după Marea Britanie, Polonia şi
Germania. Raportând  numărul populației din aceste 3 țări cu numărul
locuitorilor din România, reiese că România este pe primul loc privind
diaspora europeană.Toate aceste ţări au o populaţie de câteva ori mai
mare. Ca să ne putem face o imagine, diaspora românească reprezintă
17% din totalul populaţiei care a rămas în ţară, iar în Polonia – doar
11%. Astfel, am pierdut 3,4 milioane de potenţiali angajaţi din cauza
migraţiei. O estimare a BNR arăta că PIB-ul din 2014 ar fi fost cu 50 de
miliarde de euro mai mare dacă românii din străinătate ar fi lucrat în
ţară în aceleaşi sectoare în care sunt angajaţi peste hotare.
Din 2000 până anul trecut, românii din diaspora au trimis în ţară peste
60 de miliarde de euro, dar după 2008 sumele au început treptat să
scadă. Motivele țin, pe de o parte, de criza care a lovit UE după acel
an, dar, pe de altă parte, și de faptul că românii din străinătate au
început să îşi mute familiile în ţările în care au plecat şi nu au mai avut
motive să trimită bani acasă.
„Bomba“ demografică
Cândva, pe vremea când era parlamentar, unul dintre politicienii care
se consideră un fel de lideri ai romilor a avertizat asupra posibilității ca,
în viitor, aceștia să detoneze „bomba“ demografică. Palavre politicianiste:
„bomba“ respectivă era deja detonată de multă vreme, astfel că romii
sunt pe cale de a deveni cea mai numeroasă minoritate etnică din
România. Recensământul din 1992 anunța că în România trăiesc
401.087 de romi. Cel din anul 2002 dădea cifra de 535.250. Totuși,
acele cifre nu erau reale, căci îi luau în calcul doar pe cei care s-au
declarat de etnie romă: la cele două recensăminte, mulți ,,conlocuitori“
s-au declarat ca fiind români sau maghiari.
În 1993, sociologii Elena și Cătălin Zamfir au estimat că numărul real
al etniei rome se situează între 810.446 și un milion de persoane,
așadar, între 3,6 și 4,3 la sută din populația totală a României. Unii
dintre liderii romilor susțin că minoritatea lor ar număra între două și
trei milioane de persoane. Organizațiile lor internaționale vorbesc chiar
despre 2,5 milioane de persoane, o cifră pe care specialiștii o consideră
totuși exagerată. Pornind de la actuala natalitate a etniei rome, se
estimează că în viitor va exista un spor de circa 57 la sută față de
situația actuală. Cuplat cu viitoarea scădere demografică generală,
acest spor demografic va aduce această etnie pe primul loc printre
minoritățile naționale din România.
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ACTUALITATE

Cinci copii de la o școală din
Iași au fost găsiți asfixiați.

Elevii jucau "Balena Albastră", celebra activitate din Rusia care
instigă la suicid. Prognosticul medicilor, rezervat. Părinții și
profesorii sunt audiați de polițiști. Reacția Ministerului Educației
și a Patriarhiei
Cinci elevi ai unei școli din Iași au fost găsiți asfixiați după ce au
participat la provocările celebrului joc "Balena Albastră". Cele
patru fetițe și un băiat își țineau respirația, iar alt copil le apăsa
piepturile - aceasta fiind una dintre probele jocului. Copiii au
fost transportați de urgență la spital, scrie Ziarul de Iași.
UPDATE 18.44: Ministerul Educaţiei propune blocarea accesului
la acest joc pe teritoriul României, urmând să discute acest
subiect cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
„Sper că nu va deveni un fenomen în rândul copiilor şi tinerilor
din România. Insistăm ca toţi părinţii să fie atenţi şi să
supravegheze activităţile online pe care le au copiii, să vadă
dacă sunt elemente atipice faţă de conduita normală. La fel, pe
profesori îi rog să sesizeze orice schimbare de comportament
care poate să apară în evoluţia copiilor şi pe psihologii şi
consilierii şcolari îi rog să poarte discuţii. La orele de dirigenţie
să se discute despre cât este de important să fim atenţi la tipul
de jocuri. Este foarte importantă consilierea copiilor noştri şi
cred că fiecare profesor la dirigenţie poate să abordeze în linii
mari ce se poate obţine de la un joc. Vom lua legătura cu colegii
noştri de la ministerele autorizate, cum este Ministerul de
Interne, partea de Cyber Security, pentru a vedea cum putem
să blocăm pe teritoriului României accesul la un asemenea tip
de joc.Am primit cu surprindere şi cu tristeţe ceea ce s-a
întâmplat la Iaşi şi aşteptăm să vedem care sunt cauzele inci-
dentului, să aflăm cu precizie dacă aceşti copii chiar jucau acel
pseudojoc inventat în Rusia. (..) Am avut o discuţie şi cu
Inspectorul Şcolar General de la Iaşi şi copiii, în momentul de
faţă, sunt sub supravegherea medicilor la Spitalul de Copii.
Sper să nu avem alte incidente şi sper că, în final, aceşti copiii
îşi vor reveni complet", a declarat pentru secretar de stat în
Ministerul Educaţiei, Gabriel Ispas, pentru Mediafax.
Biserica Ortodoxă Română cere autorităţilor să ia măsuri de
prevenţie. „Am aflat şi noi, cei din instituţia Patriarhiei, despre

acest joc şi despre consecinţele lui mortale. Trebuie să atragem
atenţia asupra lui şi asupra consecinţelor lui fatale şi a autorităţilor,
în primul rând, pentru că nu mai vorbim de un singur joc, vorbim
despre un tip de Ruletă Rusească, apropo de sorgintea geografică
a acestui joc. Sper din toată inima ca autorităţile să ia măsuri în
această privinţă, cât este posibil, desigur, în prevenirea extinderii
unui asemenea joc şi în România pentru că vorbim despre
lucruri grave. Vom transmite un comunicat în şcoli în măsura în
care acest joc se extinde. Să sperăm că maturitatea adolescenţilor
de astăzi, pentru că sunt mai maturi decât alte generaţii, va
conta şi să se ţină departe de un joc care le pune în pericol
viaţa. Să se gândească, în primul rând, la părinţii lor aceşti
tineri care sunt tentaţi să intre într-un asemenea joc al morţii", a
declarat  purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.
17.26: Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iaşi sunt
rezervaţi în privinţa evoluţiei stării elevilor de la Şcoala „Veronica
Micle”, din Iaşi, care au jucat „Leşinul”, ţinându-şi respiraţia,
informează Mediafax.
Potrivit medicul şef UPU de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din
iaşi, dr. Tamara Solange Roşu, minorii au fost internaţi şi se află
sub supraveghere, cu prognostic rezervat. „Copiii au fost internaţi
la Spitalul de Pediatrie şi rămân sub supraveghere. Prognosticul
este rezervat pentru că nu putem să ştim cât a fost acea lipsă
de oxigen, noi sperăm să fie bine, să nu apară nicio complicaţie,
dar nu avem de unde să ştim care este evoluţia la aceşti copii.",
a declarat medic şef UPU Spitalul de Copii „Sf. Maria", dr.
Tamara Solange Roşu.

Medicul a mai spus şi că cei cinci copii sunt sub monitorizare, la
oxigen. „Au fost aduşi cinci copii, cu vârste cuprinse între 12 şi
13 ani de la o şcoală din Bucium, în timpul pauzei de la ora 12.
Copiii au practicat un joc, la comanda unui coleg şi-au ţinut
respiraţia, iar alţi colegi i-au strâns în braţe. Datorită hipoxiei de
lungă durată pacienţii şi-au pierdut starea de conştienţă. Sunt
în prezent la UPU, la oxigenoterapie şi investigaţii de specialitate”,
a declarat dr. Tamara Roşu, medic şef UPU Sf. Maria.
16.56: Poliția atrage atenția asupra jocului virtual "Balena
Albastră" („Blue Whale"), care a produs victime în țările vecine,
și le recomandă celor care observă că cei din jurul lor și-au
schimbat comportamentul în ultima perioadă, inclusiv în mediul
online, să anunțe autoritățile.
„Deși nu este un fenomen în România, vă recomandăm tuturor
celor care sunteți timorați sau amenințați de <<prietenii>> din
mediul virtual, să căutați sprijin la persoanele dragi sau la
autorități", informează Biroul de presă al Poliției Române.
Potrivit sursei citate, există țări în care jocurile accesate în
mediul virtual au făcut victime. Ca urmare, Poliția face apel la
atenție în ceea ce privește interacțiunile pe rețelele sociale sau
pe alte forme de comunicare pe internet — e-mail, messenger,
forumuri.
16.25: Polițiștii au audiat cadrele didactice și urmează să
audieze și părinții copiilor implicați astăzi în incident. Elevii
urmează să discute și cu un psiholog de la spital.
Surse din rândul medicilor afirmă că elevii ar fi decis să pună în
practică o variantă a jocului „Balena Albastră”. Pe de altă parte,
surse din cadrul Poliţiei ieşene spun că nu ar fi vorba despre
acest joc, ci despre o idee lansată de unul dintre elevi. 
Un reporter „Adevărul“ a petrecut câteva zile, sub acoperire, în

mijlocul adolescenţilor de pe VKontakte (VK) care încearcă
„Blue Whale Challenge“. 
„Paul P., un băiat de 18 ani dintr-o localitate din Nordul ţării, ne-
a spus că vrea să intre în joc pentru că nu mai are nimic de
pierdut. <<Mama este în Italia de 15 ani, tatăl este un beţivan,
deci nu am nimic de pierdut>>, a mărturisit tânărul. Paul
lucrează într-o benzinărie şi tot acolo locuieşte în lipsa unei
situaţii decente acasă. Vrea să intre în jocul <<Balena Albastră>>,
dar n-a găsit o călăuză. Şi-a pus pe profil chiar o fotografie din
care reiese că a îndeplinit prima sarcină şi şi-a notat pe mână
f57 (un alt nume simbolic al jocului), sperând că va fi contactat
de un ghid al morţii”, notează sursa citată.
14.00: Elevii au fost internați la Terapie Intensivă la Spitalul de
Pediatrie din Iași. Ei au probleme respiratorii și contuzii la cap.
Medicii au reușit să-i stabilizeze, dar îi vor ține sub supraveghere.
În momentul în care a ajuns ambulanța la ei, copii erau aproape
de șoc cardio-respirator.
Cel care i-a descoperit pe copii este profesorul de sport. Acesta
a sunat la 112 după ce mai mulți elevi l-au anunțat că cinci
colegi de-ai lor au fost găsiți căzuți în baie și într-o sală de
clasă.
Jocul rusesc „Blue Whale" circulă în special în țările care
folosesc limbi slavice. El are 50 de niveluri și presupune
îndeplinirea de către participant a unor sarcini pe care le
primește de la un „custode" sau „mentor". După intrarea în joc,
mentorul distribuie participantului sarcini, iar ulterior acesta
trebuie să facă dovada că le-a îndeplinit prin trimiterea de
fotografii sau filmulețe. Sarcinile, trasate pe parcursul a 50 de
zile, se referă la automutilare, ascultarea unor melodii cu mesaje
suicidale, trezirea în mod sistematic la ora 04,20, vizionarea de
filme sau videoclipuri de groază, escaladarea unor clădiri înalte,
poduri, izolare de societate.
Jocul online „Balena Albastră” a fost lansat în Rusia şi din
cauza acestuia s-ar fi sinucis peste 130 de adolescenţi. În urmă
cu o săptămână, trei tineri din Chişinău au murit, după ce s-au
aruncat în gol. Doi dintre ei, în vârstă de 15 şi 16 ani, au sărit de
pe o clădire cu 18 etaje, iar autorităţile ar fi găsit dovezi pe
paginile lor de socializare că ar fi participat la jocul „Balena
Albastră”, potrivit Unimedia. Cel de-al treilea tânăr s-a aruncat
de pe o clădire cu 14 etaje.
Cei mai afectați de acest joc sunt copiii cu vârste cuprinse între
10 și 14 ani. De aceea, Poliția recomandă părinților să se
asigure că știu ce activități desfășoară copiii lor în mediul online
și, dacă observă o schimbare a comportamentului în ultima
perioadă, să anunțe autoritățile.
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ACTUALITATE

Florin Chilian se RETRAGE din
industria muzicală din România.

Dezvăluiri surprinzătoare după
anunțul care a uimit pe toată lumea

Florin Chilian a făcut un anunț total neașteptat. A spus că se
retrage din "industria muzicală" din România.
"Eu am decis ca la 16 ani de la debutul oficial sa ma retrag din
"industria muzicala" din Romania. Am decis sa merg mai departe
cu altii. Asta nu inseamna ca n-am sa mai cant, ci doar ca nu o
sa mai am de-a face cu "structurile" de aici. M-am "reinventat
digital intr-un alt fel de spatiu: 
https://www.cdbaby.com/Artist/FlorinChilian", a spus artistul.
"2001 si Iubi - Interfata la realitate. Doar ca nu atunci a inceput
aventura.
Au trecut 23 de ani.

In 1994 am decis sa renunt la o slujba prea bine platita pentru a
incerca sa pun in muzica tot ce stiam eu despre lume. Mi-am
vandut masina de fitze, mi-am luat un trabantel care a devenit
vedeta cu mult inaintea mea, am daruit tot, dar tot ce aveam in
casa de la mobila la electrocasnice ramanand cu cada, o lustra
si o tapiserie daruita demult candva de Radu Geambasu, un
vechi prieten si m-am pregatit sa fac foamea. Asteptarile nu mi-
au fost inselate. Au urmat ani intregi de eforturi aiuritoare.
Am dormit pe jos pe niste asternuturi ajunse cat un servetel de
subtiri din cauza atator spalari. O ceapa mica, cat un pumn de
bebelus pusa la copt pe o plita de aragaz improvizata pentru ca
aragazul, frigiderul, toate celelalte fusesera daruite la gandul ca
daca tot ma cred atat de buric al pamantului, cu siguranta am
sa la mai fac o data, doar ca de data asta numai din ce
credeam eu ca este adevarat – din visele mele si nu din banii
primiti de unul cu care nu aveam nici un fel de legatura, un
tampit care-mi traia viata vanzandu-mi-o ieftin pe bani multi, la
un serviciu care nu avea nimic in comun cu mine. Ceapa aceea
trebuia sa imi ajunga si sa-mi tina de foame o zi intreaga. Imi
ajungea", a mai spus Florin Chilian.

Am scris "Lumi albe"
"Amidon. Prea multi cartofi prajiti si m-am imbolnavit, fireste de
la atatea tarlale de cartofi mancate doar pentru ca pe atunci
cartofii erau cel mai ieftin aliment.

Am scris "Vecina de sus"
O prietena doctorita m-a tratat, m-a facut bine si mi-a interzis
cartofii. Grasimi saturate. Herghelii intregi de porci mancate.
Slaninuta afumata. Un kg costa 20 de lei si trebuia sa imi
ajunga doua saptamani. Fara paine. Prima grija erau cheltuielile
casei, facturile de toate zilele. Painea era un lux. M-am imbolnavit
din nou, normal.

Am scris "Chiar daca.."
Buna mea prietena doctorita m-a luat, m-a tratat, m-a facut bine
si mi-a interzis slaninuta. Doua nise de ulcer. Boala boiereasca
dar timpurie facuta devreme. Mi-am inchiriat mica garsoniera
unei doamne a noptii. Am stat pe la prieteni, neamuri, alti
prieteni, am impartit un apartament cu cineva in chirie prin zona
Faur poarta 4...
Unii m-au pus sa le fac WC in curte pentru a mai putea sta la ei.
Am facut WC-ul, este perfect functional si acum.
Am scris "Termopane" si puneam deoparte banii pentru studio.
M-au gonit de acolo pentru ca stateam toata ziua si nu faceam
nimic. Era intolerabil.

Altii imi dadeau sa mananc paine mucegaita pentru ca uitasera
de painea calda, aburinda pe care tocmai ce o cumparasera
pentru familie. Am mancat painea plina de mucegai ca na, era
de la rude, data cu toata dragostea.
Am scris "Ursitoare" si puneam deoparte banii pentru studio.
Voi stiti piesa asta dupa un alt fel de nume, ceva gen sub pelea
mea. Ma rog, fiecare cu pelea de le-a dat-o pe obraz parintii,
mai groasa, mai talpa, mai de pork. Ca viata.

Am stat la o prietena, doar ca se indragostise de curajul meu
nebunesc de a face ceva cu adevarat si cum nu am vrut sa
trisez am plecat. Am dormit in trabant, pe strazi. Mi-au spart tra-
bantul hotii si mi-au luat tot ce aveam in el, toata viata mea. Am
intrat singur in casa peste tigani noaptea la 12 pentru ca politistii
erau prea speriati sa faca ceva. Mi-au adus tiganii toate lucrurile
inapoi.

Am scris "Pasaport pentru suflet" un cantec fara cuvinte.
Am trisat, am inselat, am manipulat si am furat.
Am scris "Cantecul lui Tanase"

M-am bucurat de prietenia adevarata. Mihai Ivan m-a luat sa
stau cu el si prietena lui pentru ca venise iarna si se temea ca
am sa ma trezesc mort ingropat in zapada. Mi-a furat rebusul
cu surpriza la care ma munceam de o luna si s-a incuiat in
closet. Avea omul o treaba de facut, si se plictisea. De nervi am
scris iar.

Asa am scris Zece.
M-am indragostit si m-am mutat la ea mai apoi. Am intrat pe
usa. Mi-a dat lucrurile pe geam cand am plecat. Ca-n viata. Am
scris "So why" si puneam deoparte banii pentru studio. Am
adunat suficienti bani si am intrat in studio. La jumatatea
albumului omul imi zice: "Daca nu ma platesti dublu, nu mai fac
nimic. Trebuie sa nasca nevasta-mea."

Scriam "Neam de eroi"
L-am platit. Asa a trebuit sa mai stau cca un an plecat de
acasa.
M-am intors in curtea in care stateam. Un vecin Costel Cosdos,
m-a luat sa stau la el cand a vazut ca dorm in trabant langa
casa mea. Mi-a dat camera unuia dintre copiii lui. Dan Teodorescu
m-a rugat sa-l ajut cu o chitara pentru Luna. Ovidiu Mihăilescu
mi-a dat chitara lui pentru Dan si Dan a plecat la concurs. In
spatele unui sifonier Dan avea o chitara veche, foarte frumoasa
dar cam sucita de ani pe care vroia sa o vanda. Mi-am vandut
chitara mea pe 50 de dolari, am platit avansul si asa mi-am luat
chitara in rate. 50 de dolari pe luna plateam. Si acum cant cu
ea. S-au mai adaugat 4 luni de dormit prin lume.
Am intalnit oameni minunati care m-au ajutat cu bani sa termin
primul album Iubi – Interfata la realitate. In 1997 a fost gata. Am
fost refuzat de toate casele de discuri patru ani la rand. Nici
gratis nu-l acceptau. Nici daca le dadeam spaga nu-l vroiau. In
cele din urma, in 2001, pentru a-l publica am platit pana si
carcasele de plastic, si cd-urile, si hartia de la tipografie, si
hologramele, pana si pe cel care punea tipla peste CD-uri dar
am reusit! L-am publicat! Dupa un an l-am cumparat inapoi si
iar l-am platit, o data si inca o data fata de cat primeam de la
casa de discuri pe el. Acum insa deja aveam cu ce. Incepusem
concertele pe bani castigati numai din visele mele, din muzica
mea.
Am scris mult, am renuntat la si mai multe cantece gata scrise
doar pentru ca avem eu impresia ca semana cu ceva si nu
vroiam sa fur muzica, sa copiez, sa plagiez. Acum este o alta
lume, o lume in care toata lumea fura, copiaza, plagiaza fara
jena, rusine sau frica de consecinte. Eu am ramas la fel. Asta
este un alt motiv, pe langa cel financiar, pentru care scot atat de
rar albume noi", a mai povestit Florin Chilian.

Melodia "Zece", un fenomen
"Mai tarziu, in anul 2008 l-am republicat pe Iubi. Toata lumea
ma intreba de ce nu scot ceva nou si de ce tin neaparat sa
relansez un album vechi de 7 ani. Pentru ca vreau sa va fac
demonstratia ca sunteti prosti. Ca sunteti orice, dar nu manageri
de case de discuri, le raspundeam fara ezitare tuturor, intotdeauna.
Acum managerii au ajuns sa faca felicitari cu casele de productie
muzicala.
In mai putin de doua luni Iubi – Interfata la realitate a luat disc
de aur si de platina pentru vanzari. Este albumul care a castigat
cel mai repede in istoria noastra muzicala de dupa revolutie
cele doua distinctii.
Am scris decalogul. Sunt si acum singurul om de pe pamant
care a pus vreodata cele Zece porunci pe muzica laica.

Doi ani de zile toti directorii de programe muzicale din Romania
au refuzat sa difuzeze Zece pentru ca nu e comercial, pentru ca
ma credeam Bach si pentru ca ce-i aia doar un pian si-o voce?!
Pentru ca nu mai eram demult in secolul 16, muzical vorbind.
Giovani Francesco l-a difuzat o saptamana la MTV si Zece,
datorita vanzarilor, a schimbat softul de la fabrica de CD-uri,
acolo unde un „titlu" iesea automat din productie dupa 6 luni. Va
amintiti sigur moda cu disc de vara la mare si disc toamna de
colinde pentru la iarna. Zece a schimbat obiceiurile de nunta,
botez, inmormantare din Romania. Zece a fost imprumutat,
furat de Guvernul Romaniei. M-am batut parte in parte cu
sistemul si am castigat, nu am invins, dar e ok.
Zece se vinde si acum la 13 ani de la lansare si la 20 de ani de
cand l-am scris. Zece a fost primul videoclip romanesc care a
facut milionul si zece milioane de vizualizari pe youtube. Asta
inainte ca acestea sa poata fi cumparate si sa faci 34 de
milioane in doua ore. Am intalnit multi „Zei" ai radioului si
televiziunii in anii acestia. Oameni care schimbau destine cu un
nu, cu un da. Oameni fara de care nu rasarea soarele a doua zi
in industrie.
Daca nu au disparut cu totul atunci sunt atat de prafuiti, igrasiosi
si rancezi ca ti-e frica sa te apropii de ei ca nu cumva sa te im-
bolnavesti de hepatita C, prin proximitate. Zece a ramas.
Am mai facut un album, dupa ADHD-ul meu deja cunoscut,
deficit de atentie care nu ma lasa sa cant fara textele mele in
fata si chiar si asa se intampla sa uit unde sunt in melodie. Doar
muzica nu o uit niciodata, sau, ma rog, aproape niciodata.
„Autistul, nu-l mai goniti pe Brancusi" este ultimul album din
muzica romaneasca ce a castigat disc de aur si de platina
pentru vanzari.
Nici o piesa de pe acest material nu a fost difuzata pe nici un fel
de media din Romania. Nici macar o secunda dintr-o melodie,
nimic si totusi. Mai stiti zeii despre care va vorbeam la Zece?!
Tot meritul lor este. Mereu aceiasi, mereu altii, doar ca acum s-
au rafinat in privinta refuzului de a difuza muzici de ale mele la
radio sau tv. Chiliane tata, imi spun, romanii-s prea prosti pentru
muzica ta. Trimite-o tata afara, cant-o in engleza, ca acolo o sa
sparga. Dupa aia o dam si noi aici la radio in Romania", a mai
zis îndrăgitul artist.

Două noi albume
"Acum am gata doua albume noi noute. PlanSuRasul si Pre@Cla-
sic. 5 albume in 23 de ani. Putin pentru unii. Suficient pentru
altii care stiu valoarea creativiatiii si a originalitatii in muzica.
Nu-i vorba ca proiecte noi si piese de inca fro zece albume am
gata scrise, doar ca nu stiu daca am sa le mai pot publica
vreodata. Asta este o alta discutie. Unul dintre albumele astea
va schimba curand perceptia si accesul la muzica clasica la
nivel mondial. Muzica de camera, scrisa in maniera preclasica,
o dantelarie a la' Mozart pentru quartetul clasic de coarde, cel
cu doua viori, viola si violoncel.
Problema este ca cu Pre@Clasic-ul a trebuit sa inventez un
nume pentru acest nou gen muzical. De o luna discut cu amer-
icanii... Nu pricep si pace. Nu pot depasi perplexitatea care i-a
cuprins in fata acestui material si e infinit de greu sa pui tu ca
roman langa genurile muzicale deja consacrate inca unul.
Preclassic Chamber Music – i-am spus. Nu a inteles numeni
nimic, doar ca au fost extrem de incantati de ce auzeau.
Oamenii din Germania de la fabrica unde am facut vinilurile,
englezii, austriecii... Am primit felicitari si din america. Un francez
a luat un Jet cu inca cativa amici si a venit epecial in tara sa
facem un spritz si sa ma cunoasca, sa se convinga el si ei ca
sunt adevarat...
Surprindere, uluiala, gelozie pozitiva, colegiala, mandrie la unii...
Astea sunt reactiile nascute de acest nou gen muzical prezent
pe Pre@Clasic.
Asa ca, acestea fiind spuse dragilor, imi iau ramas bun de la
„industria muzicala" din romanica, ma digitalizez si ma mut in
spatiul cibernetic. Consider ca nu am nici un fel de datorie aici
ba din contra.
Voi nu stiti dar eu, ca atatia alti colegi de-ai mei am tinut familii
intregi, amante si copii din flori la scoli inalte din strainataturi.
Am creat infloritoare afaceri imobiliare, am sponsorizat retele
de clinici de sanatate private. Am construit spitale si am cumparat
pentru cei ce ne furau banii, cu banii nostrii cluburi de fitze in tot
felul de centre vechi si nu numai. Poti face destul de multe cu
50/70 de milioane de euro, cat intra anual in conturile acestor
organisme de colectare si gestionare a drepturilor de autor si
conexe.
Eeeh... dar cate nu s-au facut aici in romania cu zecile de
milioane de dolari si euro furati prin organismele de colectare si
gestionale ale drepturilor de autor si conexe ale artistilor", a mai
zis Florin Chilian.
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Investiții în agricultură. 
Două miliarde de euro disponibile
Alocarea financiară pentru investiții în agricultură se ridică la
aproximativ două miliarde de euro. Toate măsurile cuprinse în
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, vor fi
lansate începând din această lună.
De altfel, mai multe propuneri de modificare a criteriilor de
selecţie aferente submăsurilor în sectorul agricol au fost prezen-
tate, săptămâna trecută, în cadrul primei întâlniri a Comitetului
de Monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020, aferentă anului 2017, prezidată de secretarul
de stat Alexandru Potor. La discuţii au participat 32 membri,
alături de reprezentanţii Autorităţii de Management pentru
PNDR, cei ai AFIR, ai APIA şi ai Directoratului General pentru
Agricultură din cadrul Comisiei Europene. 

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii au fost prezentate şi
aprobate în unanimitate propunerile de modificare a criteriilor
de selecţie aferente submăsurilor pentru realizarea de investiţii
in exploataţiile agricole/pomicole, în procesarea/marketingul
produselor agricole ori pomicole, pentru înfiinţarea de activităţi
neagricole în zone rurale, pentru înfiinţarea grupurilor de
producători în sectorul agricol/pomicol, pentru cooperare
orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare -
sectorul agricol/pomicol, precum şi calendarul lansărilor aferente
anului 2017 şi alocările propuse. 
Astfel, începând cu luna martie vor fi lansate toate măsurile
destinate atât beneficiarilor publici, cât şi beneficiarilor privaţi.
Alocarea totală a măsurilor însumează aproximativ două
miliarde euro, din care 800 de milioane de euro sunt destinaţi
beneficiarilor publici şi peste un miliard de euro sunt pentru
măsuri destinate beneficiarilor privaţi, relatează Agerpres.

Cu cât se scumpesc gazele
Președintele ANRE, Niculae Havrileț, anunța că prețul gazelor
va crește cu 5-6% de la 1 aprilie pentru consumatorii casnici,
însă ministrul Energiei vine cu o precizare, spunând că până la
sfârșitul anului prețul final al gazelor naturale pentru populație
s-ar putea majora cu cel mult 8,5%.
Liberalizarea prețurilor gazelor naturale pentru populație se va
face în două etape: piața între producători și furnizori se va lib-
eraliza în acest an, iar etapa următoare, de liberalizare a
prețurilor între furnizori și clienții casnici, se va încheia în 2021,
a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu. Acesta susține că,
în urma analizelor ANRE, până la sfârșitul anului prețul final al
gazelor naturale pentru populație s-ar putea majora cu cel mult
8,5%.
„Legat de acestă agitaţie în piaţă, în sensul că preţul gazelor
se poate mări cu 40%, 70% sau chiar 100%, am discutat cu
domnul Havrileţ, preşedintele ANRE, instituţia care reglementează
tarifele la gazele naturale, şi mi-a spus foarte clar că acest
lucru este imposibil. Dumnealui chiar a înaintat o notă către
Comisia de Industrii şi spre ştiinţă Ministerului Energiei, în
care, din evaluarea dumnealor, dacă s-ar produce această lib-
eralizare începând cu 1 aprilie, preţurile ar putea creşte, până
la sfârşitul anului, cu un procent maxim cuprins între 6,5 şi
8,5%.
Din ce am înţeles de la domnul Havrileţ, doi dintre marii
furnizori/distribuitori de gaze au solicitat majorări ale tarifelor
de 40 şi chiar 70 de procente. Acest lucru nu poate fi acceptat
sub nicio formă, pentru că nu au o motivaţie reală. În continuare,
ANRE-ul, chiar şi după liberalizarea între furnizori şi consumatori,
va fi cel care va stabili de fiecare dată tarifele la gaze şi sunt
convins că va fi absolut corect de fiecare dată.”, a declarat
Toma Petcu.
Ministrul Energiei a explicat că prima etapă de liberalizare se
va putea amâna doar cu acordul Comisiei Europene, în cazul
în care Parlamentul hotărăște în acest sens.

Peste 500 de comune din
România au grade de sărăcie

peste medie și severe
Un număr de 535 de comune din România au grade de sărăcie
peste medie și severe, numărul persoanelor marginalizate fiind
de 427.046, se arată într-un comunicat de presă al Institutului
pentru Politici Sociale și Administrative și al Asociației Asistenților
Sociali din România.

'Numărul asistenților sociali din serviciile publice de asistență
socială este însă foarte mic în raport cu necesitatea intervenției.
Ca exemplu, comunitățile rurale marginalizate din România
sunt distribuite în 992 de comune (35% din totalul comunelor
din țară). 535 din aceste comune au grade de sărăcie peste
medie și severe. Numărul persoanelor care trăiesc în zonele
marginalizate ale celor 535 de comune este de 427.046. Potrivit
prevederilor legale de angajare a unui asistent social la 300 de
persoane care au nevoie de suport, în aceste comunități ar
trebui să fie un număr minim de 1.423 de asistenți sociali'.
Potrivit acestuia, în realitate sunt 292 de asistenți sociali angajați,
iar acest număr reprezintă 20% din personalul necesar.
Potrivit datelor Eurostat, România se află pe primul loc în
Uniunea Europeană în ceea ce privește rata sărăciei.
'În 2014 aveam 40,2% din populația României care trăia în
sărăcie. De asemenea, o treime din populație este afectată de
privare materială severă, în sensul că nu-și poate permite să
achiziționeze articole considerate dezirabile sau chiar necesare
pentru a duce un trai decent. Institutul Național de Statistică
publica în 2015 faptul că o treime dintre gospodăriile din
România, respectiv 32,8%, nu au putut face față cheltuielilor
cu venitul total net lunar realizat. Situația copiilor este și mai
dramatică. Datele Eurostat arată că aproape o treime (32%)
din copiii României trăiesc în condiții de lipsuri materiale grave
și unul din doi copii era expus riscului de sărăcie sau de
excluziune socială', menționează sursa citată.

BUGETARUL SUPREM 
– are 14 joburi la stat,

lucrează 50-100 de ore pe zi!?
Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu, despre care „Jurna lul Naţional”
dezvăluia anul trecut că încasa 12 lefuri de la stat, a dat un pas
înapoi doar pentru a face, de fapt, câţiva în faţă. Aşa a ajuns
funcţionarul-minune să poată fi conto rizat acum cu 14 funcţii
publice, devenind, fără dubii, cel mai feroce bugetar din România.
Personalitatea enciclope dică a lui Stănescu a fost una cât se poate
de precoce, din moment ce, la 23 de ani, pe când era încă student
la Petrol şi Gaze, se angajase deja ca jurist la Vama Galaţi.

În august 2016, la câteva
zile după ce devenea de no-
torietate faptul că era plătit
în 12 funcţii la stat, Bogdan
Stănescu îşi înceta mandatul
de director general al Direcţiei
Generale Privatizare şi Ad-
ministrare a Participaţiilor
Statului în Energie (DG-
PAPSE), unde a fost detaşat

din partea Băncii Naţionale a României (BNR). În paralel, Corpul
de Control al Ministerului Energiei sesiza Agenţia Naţională de In-
tegritate (ANI) cu privire la incompatibilitatea în care se afla
Stănescu: şef la DGPAPSE, admi nistrator special la Oltchim (soci -
etatea de stat în insolvenţă), dar şi administrator la Oil Terminal
(creditoare a Oltchim). Un prim semn de normalitate la acea dată
avea însă să se transforme într-o monstruozitate fără precedent.
Prea ocupat la stat? Nici vorbă!
Funcţionarul exploatat cu sălbăticie să muncească zile sau
săptămâni pe zi – cât i-ar trebui unui om normal pentru a face faţă
atâtor funcţii – se dovedeşte un supraom. Aşa se face că, pe
lângă joburile la stat, Bogdan Stănescu mai este membru fondator
al Asociaţiei Institutul Internaţional de Mediere, al Asocia ţiei
Institutul Inter naţional de Mediere INM, dar şi al Aso-ciaţiei
Bucharest Business and Invest Forum, precum şi membru în
Asociaţia FINBAN Bucureşti, Asociaţia Română a Consilierilor
Juridici din Sistemul Financiar Bancar Bucureşti, Asociaţia Europeană

de Drept Financiar Bancar şi Asociaţia EMNI Viena. Mai vreţi? El,
da. Acelaşi Bogdan Stănescu face parte din Consiliul de Mediere
România şi a înfiinţat Societatea Civilă Profesională de Mediatori
„Botez, Stănescu, Hugel”, deţine un birou indi-vidual de mediator
în Galaţi şi a fost membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă din România.
Student la gaze, jurist în vamă
Bogdan Stănescu promitea încă din fragedă pruncie că va fi om
mare. În 1997, pe când avea 23 de ani şi era încă student la Fac-
ultatea de Tehnică de Proce sare a Petrolului şi Petrochimie, din
cadrul Universităţii „Petrol şi Gaze”, a fost angajat pe postul de
consilier juridic la Direcţia Regională a Vămilor Galaţi. Între ’93 şi
’97 a terminat Dreptul la Universitatea Hyperion. În 2001, vameşul-
petrolist Stănescu devine doctor în drept la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, după ce, cu un an mai devreme, lua masterul în
aceeaşi specialitate, la aceeaşi universitate. În peri oada 2006-
2008, vameşul doctor în drept petrolist mai adună trei mastere
(Medierea conflictelor în drept – la „Titu Maiorescu”, Spaţiul Public
European – la SNSPA şi Securitate şi Apărare Naţională – la Uni-
versitatea Naţională de Apărare „Carol I”). Iar ascensiunea continuă
până în zilele noastre, dar am preferat să ne oprim la instituţia de
învăţă mânt a SRI, pentru a putea citi mai bine printre rânduri.
El în servicii, soţia în Justiţie
După articolul de anul trecut din „Jurnalul Naţional”, Răzvan Orăşanu,
fostul şef al cancelariei premierului şi fost preşedinte al AVAS,
oferea una dintre explica ţiile cele mai plauzibile ale carierei absolut
halucinante urmate de Bogdan Stănescu. Potrivit lui Orăşanu,
Stănescu este susţinut de servicii, motiv pentru care a şi fost plasat
în structurile de conducere ale celor mai importante companii din
România, aducându-i-se la cunoştinţă fostului şef AVAS „să-l lase în
pace”. Culmea e că Stănescu şi Oră şanu sunt şi acum colegi de
partid, funcţionarul-mi nune fiind membru în Biroul Politic Teritorial al
PNL Sectorul 5. 
De altfel, relaţia cu PNL este mai veche, Bogdan Stănescu fiind co -
leg cu Alina Gorghiu, fosta preşedintă a liberalilor, în societatea
aces teia de avocatură. Nu doar Bogdan Stănescu se bucură de
funcţii-cheie. Soţia lui, Cătălina Stănescu, activează în conducerea
Ministerului Justiţiei încă din 2008, unde este în prezent şefa
Serviciului Comunicare. În paranteză fie spus, serviciul care a
intermediat comunicarea catastrofală ce a stat la baza uriaşului
scandal cu OUG 13, soldată cu demisia ministrului Florin Iordache.
O analiză comparativă a declaraţiilor sale de avere, cu cele ale
soţiei, Cătălina Stănescu, de asemenea bugetară, dar şi cu alte
surse oficiale de informare, duce la concluzia că funcţionarul bate
toate recordurile cu putinţă.
519.774 lei este venitul net anual al lui Bogdan Stănescu şi al
soţiei sale. Aici nu intră salariul de la BNR, dat la secret.
Geniu economic, dat de gol de E.ON Energie România
De ochii lumii, Bogdan Stănescu nu mai este din august 2016
şeful DGPAPSE din Ministerul Energiei. În realitate, Stănescu era
director general în Ministerul Energiei şi pe 10 ianuarie 2017,
când E.ON Energie România SA îi transmitea, în mod oficial, con-
vocatorul Adunării Generale Extra ordinare a Acţionarilor de la
compania germană la care este acţionar şi statul român. Nu
putem greşi, astfel, prea mult dacă am deduce de aici că Stănescu
este şi cel care reprezintă statul român în acţionariatul distribuitorului
de energie. Iar de aici lista devine parcă interminabilă, cu cele
ştiute deja sau nou aflate:
– Administrator special la Arcadia 2000 SA, din partea Autorităţii

pentru Administrarea Activelor Statului;
– Administrator special la Romplumb SA Baia Mare, din partea De-

partamentului pentru Privatizare şi Administrarea Par ti ci pa ţiilor
Statului (DPAPS) din cadrul Ministerului Economiei;

– Administrator special la Oltchim SA, din partea DPAPS;
– Arbitru comercial la Curtea de Arbitraj Bucureşti;
– Administrator special la Hidroelectrica SA din partea Ministerului

Energiei (între timp societatea a ieşit din insolvenţă);
– Administrator special al Hidroelectrica şi ca reprezentant al Fon-

dului Proprietatea;
– Membru în Consiliul de Administraţie (CA) al Nuclearelectrica;
– Membru în CA la Rompetrol Rafinare SA, din partea statului;
– Reprezentant al statului în Comisia IPO la Complexul Energetic

Hunedoara;
– Membru în Comisia IPO şi Investiţii la Complexul Energetic Olte-

nia;
– Reprezentant al statului în Comisia de negociere pentru Proiectul

Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă din cadrul Nuclearelectrica
SA;

– Membru Adunarea Generală a Acţio narilor de la OMV Petrom;
– Consilierul viceguvernatorului BNR.
Am scos din listă funcţia de administrator la Oil Terminal, la care a
renunţat tot după „deconspirarea” sa de anul trecut. Anterior, a
mai ocupat diverse funcţii de conducere în structuri precum
Ministerul Energiei, Nuclearelectrica, AVAS, APAPS, FPS, Enel
Energie, Distrigaz Sud, Direcţia Generală a Vămilor etc. Una
peste alta, din 1997 până în prezent, Bogdan Stănescu a ocupat
30 de funcţii la stat (plus-minus câteva, în funcţie de acurateţea
informaţiilor publice).
Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu- petrolist, jurist, vameş, doctor,
bancher, economist, mediator, avocat, practician în insolvenţă şi
cam tot ce mai vrea el.
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Se SCHIMBĂ actele de identitate
Carmen Dan a făcut noi precizări despre cărţile de identitate
care vor fi schimbate cu cărţi electronice. Acestea vor putea fi
eliberate de la naştere, la solicitarea părinţilor, urmând să aibă
valabilitate doi ani, patru ani sau zece ani, în funcţie de vârsta
titularului. Pe cartea electronică de identitate vor fi datele
titularului care sunt şi acum în actul de identitate, precum şi
date biometrice, respectiv imaginea facială şi amprentele de la
două degete. După introducerea cărţii electronice de identitate
nu va mai fi folosit cardul de sănătate, potrivit unui proiect de
lege pus în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne.
"Scopul este ca acest nou document să ofere garanții suplimentare
de securitate, fiind un document imposibil de falsificat. În jurul
cărții de identitate au fost multe controverse.
Este un proiect extrem de important și con si de răm că prin
această abordare ușurăm colaborarea cu autoritățile. Se va
facilita accesul cetățenilor la serviciile electronice.
Cei care resping din diferite motive acest document, îl pot
respinge în continuare. Vrem ca vechea carte de identitate să
se poată elibera și pentru copiii mai mici de 14 ani la solicitarea
părinților.", a spus Carmen Dan.

Peste 65% din cititorii DC News au respins ideea schimbării
buletinului cu cărți de identitate electronice.
În urma votului realizat de DC News, 65,24% (11377) dintre
cititori au fost împotriva acestei modificări, în timp ce doar
34,75% (6061) s-au pronunțat de acord cu proiectul legislativ.
Rezultate sondajului realizat de DC News au indicat respingerea
categorică a unei asemenea inițiative.
Potrivit MAI, titularul unui document electronic se va putea au-
tentifica on-line, pentru a beneficia de diverse servicii electronice
(bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţie etc.), ceea ce
va conduce la simplificarea interacţiunii cu autorităţile publice,
prin creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice.
Fiind o măsură venită din senin, fără să fie explicate avantajele
și fără să fie solicitată de populație, ea a fost respinsă în
proporții covârșitoare. Cu toate că un asemenea proiect anula
cardul de sănătate, el a lăsat senzația că  se ia ceva, și nu s-a
arătat nicidecum de către MAI oportunitatea de a anula un
card deja existent. O astfel de schimbare fundamentală, trebuia
anunțată, trecută pe agenda publică, și dezbătută în societate,
având în vedere că o asemenea măsură de comasare a
cardurilor nu fusese solicitată de niciun segment din societate.
Toate aceste aspecte, plus deficitul de comunicare au condus
spre respingerea categorică al buletinului electronic.

Sute de milioane de euro
deficit comercial cu produse

agroalimentare
România are un deficit comercial de 600 de milioane de euro,
în creştere cu 100 de milioane de euro faţă de anul 2015.

România a importat anul trecut produse agroalimentare în
valoare de 6,8 miliarde de euro şi a exportat în valoare de 6,2
milioane de euro, rezultând un deficit comercial de 600 de
milioane de euro, în creştere cu 100 de milioane de euro faţă
de anul 2015, a declarat, luni, Florentina Dumitru, director
general al Direcţiei Economice din cadrul Institutului Naţionale
de Statistică (INS), în cadrul conferinţei PRIA Agriculture. 
„Avem o balanţă comercială deficitară în creştere faţă de anul
2015”, a spus Dumitru. 
Potrivit acesteia, anul trecut exportul de produse agroalimentare
a fost de 6,2 miliarde de euro, în creştere cu 4,2% faţă de
2015. Ponderea exporturilor cu aceste produse, în totalul ex-
porturilor României este de 10,7% în 2016, nivel comparabil
cu 2015. 

Peste jumătate din exporturile de produse vegetale, 56%, au
reprezentat cerealele şi seminţele şi plantele oleaginoase, mai
mult de un sfert din exporturi sunt băuturi şi tutun. De asemenea,
peste jumătate din exporturile de produse vegetale, 56%,
reprezintă cerealele şi seminţele şi plantele oleaginoase, iar
un sfert sunt băuturi şi tutun. 
Ca zone de destinaţie, 61% dintre exporturi au avut ca destinaţie
spaţiul intracomunitar, respectiv Italia, Bulgaria, Olanda,
Germania, Spania, Franţa, Ungaria, Belgia şi Grecia. În afara
UE, mărfurile agroalimentare au plecat în special către Egipt,
Iordania, Libia şi Turcia.

Primul MALL ȚĂRĂNESC. 
Shop online pentru FERMIERI

120 de producători s-au înscris pe site-ul malltaranesc.ro,
primul mall țărănesc cu produse tradiționale. 
Muzeul de Etnografie Braşov a fost gazda lansării site-ului
malltaranesc.ro, un mall dedicat produsului țărănesc. Magazinul
online înființat pentru fermierii, meșteșugarii și micii procesatori
din Țara Făgărașului și nu numai, este parte a unui proiect al
Asociaţiei „Creştem România Împreună”.
De aici cei interesați pot cumpăra nu doar mezeluiri sau
produse lactate, dulcețuri sau băuturi, pregătite în mod tradițional
în gospodării, ci și produse meșteșugărești.

„Avem o istorie vie, care încă trăiește prin fiecare meșteșugar,
prin fiecare artizan care cioplește, pictează sau coase simbolurile
învățate de la străbuni. O istorie pe care vrem să o ducem mai
departe și să o lăsăm nepoților și strănepoților noștri. De
aceea, ne-am propus să facem infrastructura necesară stabilirii
legăturii între producătorul autentic și piață, între mediul rural
și cel urban, să facilităm întâlnirea cererii și ofertei. De aceea,
punem la punct cea mai mare bază de date de producători au-
tentici, cea mai mare bază de date de produse meșteșugărești
și agroalimentare tradiționale”, spune Mihai Mihu, cel care a
iniţiat acest proiect, în cadrul Asociaţiei „Creştem România
Împreună”, potrivit agrointel.ro.
Cum se traduce mall-ul țărănesc: un shop online unde
producătorii își pot prezenta produsele, iar dacă aceştia nu au
cunoștințele necesare, le este asigurată asistență tehnică,
invitații la târgurile pe care le va organiza şi promovare către
piața națională și internațională (anumite descrieri ale unor
produse vor fi traduse în engleză). Mai mult, trebuie precizat
că toate facilitățile prezentate anterior nu presupun vreun cost
din partea ţăranilor sau meșteșugarilor.

CIA nu a putut sparge 
sistemele protejate de firma

românească Bitdefender.
În consecință, a cerut României să nu se mai protejeze cu
sisteme digitale autohtone!!!

Dezvăluirile Wikileaks privind spionajul la scară industrială
practicat de către Agenția Centrală de Informații (CIA) a Statelor
Unite, au fost întâmpinate cu deznădejde în întreaga lume.
WikiLeaks a publicat mii de documente ce descriu instrumentele
software și tehnicile folosite de CIA pentru a penetra telefoane
Smart, computere și chiar televizoare conectate la internet.
Associated Press (AP) a trecut în revistă ceea ce au spus
hackerii CIA despre diferite produse anti-virus cu care s-au
confruntat în încercarea de a sparge sistemele pe care le
ținteau. Documentele Wikileaks prezintă opiniile hackerilor
pentru opt produse: Comodo, Kaspersky, Avira, AVG, F-Secure
și Bitdefender.

Dacă despre celelalte șapte produse antivirus, hackerii CIA au
avut recenzii mai degrabă proaste, considerând că pot fi
depășite cu relativă ușurință, Bitdefender-ul românesc le-a
scos peri albi americanilor. Iată ce au scris cei de la AP:
„Postările nu sunt completate suficient de mult pentru a spune
cu siguranță, dar Bitdefender, un produs anti-virus românesc,
a părut să le creeze mari probleme hackerilor CIA.
Una din postări sugerează că Bitdefenderul poate fi înfrânt cu
puțină meșterire. Sau poate nu.
‘În fine, tocmai am încercat asta’, afirmă un răspuns la postare
(cea despre Bitdefender din Wikileaks -n.r.). Dar, ‘Bitdefender
e tot nebun’.
Reprezentanul Bitdefender, Marius Buterchi, a spus că singura
concluzie ce poate fi trasă este că „detectăm uneltele CIA”.
Puțini își mai amintesc însă de declarațiile făcute de Bruce An-
drews, adjunctul Secretarului pentru Comerț al SUA, la București,
în cadrul Summitului Regional de Securitate Cibernetică.
Cu acea ocazie, înaltul reprezentant american critica ceea ce
el numea un „val de protecționism și naționalism digital prin
care guvernele creează legi și politici în favoarea industriilor
naționale”, fapt care, ar duce la „limitarea creșterii economice
prin limitarea accesului cetățenilor și afacerilor la cele mai
bune tehnologii din lume”.
Acesta recomanda autorităților române să apeleze, în schimb,
la produse americane de protecție digitală: „Cred că una dintre
cele mai bune metode prin care putem ajuta România să-și
protejeze infrastructura critică de invazii ostile este prin
intermediul tehnologiilor inovatoare furnizate de companiile
americane de top din IT”.

Sprijin financiar pentru apicultori
Apicultorii români vor putea beneficia de un ajutor financiar de
16,19 milioane de lei prin Programul Naţional Apicol 2017-
2019. Potrivit proiectului de act normativ, suma totală alocată
programului este distribuită în mod egal pe anii 2017 - 2019,
respectiv câte 16.192.302,19 lei în fiecare din aceşti ani.
Scopul Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019
este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor
apicole, iar cele patru acţiuni pentru care se acordă sprijin
financiar sunt: asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile
de apicultori; combaterea agresorilor şi a bolilor specifice
stupilor, în special a varoozei; raţionalizarea transhumanţei;
măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din
Uniune. Beneficiarii PNA sunt apicultori, persoane fizice şi
juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi
întreprinderi familiale constituite conform normelor legale şi
cooperativele agricole recunoscute.
Potrivit proiectului, apicultorii vor putea primi sprijin financiar
pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară
cu abur din inox, de medicamente pentru tratarea varoozei şi
nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis,
uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci, şi/sau familii
de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma
deplasării acestora în pastoral.
Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de
16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a
anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual
de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs
până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se
fac în timpul exerciţiului financiar.

România, cantitate de țiței 
mai mare importată

România a importat, în prima lună a anului 2017, o cantitate
de ţiţei de 729.900 tone echivalent petrol, cu 218.100 tep mai
mare faţă de cea importată în luna ianuarie a anului trecut,
conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.
Producţia de ţiţei a totalizat 295.500 tep, fiind cu 2,2% (6.800
tep) mai mică faţă de cea din perioada similară din 2016.
Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-ul
Ministerului Energiei, se estimează că producţia de ţiţei îşi va
continua tendinţa de scădere lentă între 2030 şi 2050, de la 22
la 13 TWh (1,93 la 1,15 milioane tep).
În scenariul ambiţios de decarbonare combinat cu preţuri mici
ale petrolului, producţia de ţiţei cunoaşte un punct de cotitură
în 2035, începând de la care are loc o scădere abruptă către
zero.
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INS: Populația României scade de la o lună la alta
În luna ianuarie 2017, sporul natural a fost
negativ, numărul românilor decedați fiind mai
mare decat cel al nou-nascutilor cu 13.704 per-
soane, potrivit  Institutul Național de Statistică. 
• În luna ianuarie 2017 numărul naşterilor a
scăzut, iar numărul deceselor a crescut faţă de
luna decembrie 2016.
• În luna ianuarie 2017 numărul căsătoriilor şi
numărul divorţurilor au scăzut faţă de luna de-
cembrie 2016.

• Numărul deceselor copiilor sub un an a crescut în luna ianuarie 2017 faţă de luna decembrie
2016.

Luna ianuarie 2017 faţă de luna decembrie 2016
Natalitate, mortalitate şi spor natural
• În luna ianuarie 2017 s-a înregistrat naşterea a 15096 copii, cu 188 mai puţini copii decât în

luna decembrie 2016.
• Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna ianuarie 2017 a fost 28800,

cu 3734 mai multe decât în luna decembrie 2016.
• Sporul natural a fost negativ în luna ianuarie 2017, decedaţii având un excedent faţă de

născuţii-vii cu 13704 persoane.
• Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna ianuarie 2017, a fost de

160, în creştere cu 40 faţă de luna decembrie 2016.
Nupţialitate şi divorţialitate
În luna ianuarie 2017, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4908 căsătorii, cu 1222 mai
puţine decât în luna decembrie 2016. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti
definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 903, cu 1536 mai puţine decât în luna
decembrie 2016.

*   *   *
Natalitate, mortalitate şi spor natural
• Numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 615 în luna ianuarie 2017 faţă de aceeaşi lună din

2016, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 5332 mai mare faţă de luna ianuarie
2016. Sporul natural a fost negativ atât în luna ianuarie 2017 (-13704 persoane), cât şi în
luna ianuarie 2016 (-7757 persoane).

• Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 38 mai mare în luna ianuarie
2017, decât cel înregistrat în luna ianuarie 2016.

Nupţialitate şi divorţialitate
Numărul căsătoriilor a fost, în luna ianuarie 2017, cu 176 mai mare decât în aceeaşi lună din
anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat
cu 95 divorţuri mai puţine în luna ianuarie 2017, decât în luna ianuarie 2016. 

Nou restaurant românesc
în Ridgewood

VICTOR`s
BAR & RESTAURANT

67 - 01 Forest Ave.,
Ridgewood , NY.

Tel.: (347) 608 - 5313

Meniu bogat
Prețuri convenabile
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Donald Trump a refuzat să dea
mâna cu Angela Merkel pentru

fotografiile oficiale

Donald Trump a întâmpinat-o vineri pe Angela Merkel în
faţa Casei Albe, moment în care a dat mâna cu liderul ger-
man.
Însă ulterior, în Biroul Oval de la Casa Albă, Donald Trump
nu a auzit ori a părut să ignore solicitările de a da mâna
pentru o fotografie oficială cu liderul de la Berlin.
În momentul invitării fotoreporterilor în Biroul Oval, la 15
minute de la începerea întrevederii cu Angela Merkel, Don-
ald Trump a spus: "Să trimiteţi o poză frumoasă în Germa-
nia!"
Unul dintre fotoreporteri i-a invitat pe cei doi lideri să dea
mâna pentru o fotografie oficială. Auzind solicitarea, An-
gela Merkel i-a spus liderului american în limba engleză:
"Dăm mâna?" (pentru o fotografie - n.red.). Însă Donald
Trump nu a avut nicio reacţie, fixând privirea în faţă,
părând să arate că nu a auzit solicitarea cancelarului ger-
man, care a zâmbit protocolar, notează revista Bild.

Întâlnire Trump-Bill Gates
Bill Gates, cel mai bogat om de pe planetă, a fost primit
luni la Casa Albă de președintele SUA, Donald Trump, cei
doi miliardari discutând la întrevedere aspecte privind pro-
gresele înregistrate în cadrul programelor pentru sănătate,
dezvoltare și educație în lume, relatează DPA.
Gates, cofondator al Microsoft, a subliniat 'rolul esențial pe
care SUA l-au avut în obținerea unor astfel de progrese',
se arată într-un comunicat al Bill&Melinda Gates Founda-
tion (Fundația Bill și Melinda), citat de media americane.
Presa nu a avut acces la discuțiile purtate de cei doi mil-
iardari și Casa Albă nu a difuzat nicio declarație, dar
purtătorul de cuvânt Sean Spicer a afirmat că Gates și
Trump au discutat despre angajamentul lor comun în de-
scoperirea și combaterea apariției unor maladii în întreaga
lume.
Spicer a declarat jurnaliștilor că Trump l-a felicitat pe Gates
pentru activitatea depusă de fundație în domeniul sănătății
și securității sanitare în lume.
'Grupuri filantropice private generoase și inovatoare cum
este Fundația Gates sunt deosebit de importante pentru
misiunea noastră de a găsi remedii în viitor', a spus Spicer.

În realitate Bill Gates este un MARE suporter al Eugenizării
- Reducerii Populaţiei. Printre “binefacerile” dovedite şi
documentate ale fundaţiei Bill&Melinda Gates se numără
sterilizarea prin vaccin a peste 20,000 de fete din Filipine
şi 47,000 de infectări Polio, tot prin vaccinuri, în Africa.

David Rockefeller a murit
Miliardarul american David Rock-
efeller, ultimul dintr-o generaţie de
familii faimoase pentru actele fi-
lantropice, a încetat luni din viaţă
la vârsta de 101 ani, potrivit NBC.
Fostul bancher David Rockefeller,
era cel mai vârstnic miliardar din
lume, potrivit Forbes Magazine, și
nepot al celebrului magnat John
D. Rockefeller (1839 - 1937).
El a decedat chiar în ziua în care
Forbes a anunțat noul top al mil-
iardarilor.

Turcia, sistem de rachete S-400
din Rusia

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a analizat, în tim-
pul întrevederii avute săptămâna trecută, la Moscova, cu
omologul său rus Vladimir Putin, posibilitatea de a
achiziționa sisteme de rachete S-400, a relatat miercuri
publicația rusă Izvestia, citată de DPA.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,
Rusia și Turcia sunt interesate de continuarea negocierilor
în acest dosar.
S-400 este unul dintre cele mai avansate sisteme de ra-
chete de fabricație rusească.
Rusia a desfășurat sisteme de acest tip în Siria, pentru a-
și proteja bazele de la Hmeimim și Tartus.
Directorul companiei ruse de armament Rostec, Serghei
Șemezov, a afirmat recent că Turcia dorește să cumpere
sisteme S-400 pe baza unui credit din Rusia, conform
agenției de presă TASS.
Măsura este una controversată cel puțin din punctul de
vedere al faptului că Turcia este stat NATO, relatează
Agerpres. 

CONFUZIE totală. 
Americanii anunţă vizita lui Tillerson la

Moscova, ruşii spun că nu ştiu nimic
Ministerul de Externe al Rusiei a refuzat să confirme sau să in-
firme marţi informaţiile despre posibila vizită a secretarului de
stat Rex Tillerson în aprilie la Moscova, exprimându-şi sur-
prinderea faţă de "scurgerile constante" de informaţii sensibile
de la Washington, relatează Reuters.
Surse au declarat luni pentru Reuters că Tillerson ar intenţiona
să lipsească de la prima sa întâlnire cu miniştrii de externe din
NATO în luna aprilie pentru o întrevedere cu preşedintele Chinei
la Washington, iar apoi ar urma să se deplaseze în Rusia.
La solicitările presei de a confirma vizita lui Tillerson în aprilie la
Moscova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a
declarat că diplomaţia rusă nu este pregătită "nici să confirme
şi nici să infirme" informaţiile despre această vizită.
"Dar suntem evident surprinşi de scurgerea constantă de
informaţii sensibile de la Washington", a scris ea într-o postare
pe Facebook.
"Este timpul pentru elitele politice americane să-şi dea seama
dacă 'hackerii ruşi' au spart din nou serverele Departamentului
de Stat sau dacă ameninţarea la securitatea informaţiilor din
SUA are totuşi origine americană?", remarcă maliţios Zaharova.
În acelaşi timp, ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov a
declarat că nu are cunoştinţă de planurile lui Tillerson de a efec-
tua o vizită la Moscova.
Absenţa de la summitul NATO şi vizita la Moscova riscă să lase
impresia că administraţia Trump acordă prioritate relaţiilor SUA
cu marile puteri în detrimentul naţiunilor mai mici care depind de
Washington în materie de securitate, comentează Reuters.
Tillerson a colaborat ani de zile cu guvernul rus în calitate de
preşedinte al companiei Exxon Mobil Corp. şi a pus la îndoială
oportunitatea sancţiunilor instituite împotriva Rusiei - ca urmare
a rolului ei în criza ucraineană - întrucât acestea, în opinia sa,
ar afecta companiile din SUA.

Efectul BUMERANG. 
Jumătate dintre canadieni 

vor DEPORTAREA imigranţilor 
ilegali veniţi din SUA

Aproape jumătate dintre canadieni susţin deportarea per-
soanelor care ajung în Canada din SUA prin trecerea ilegală
frontierei şi o proporţie similară dezaprobă modul în care pre-
mierul Justin Trudeau gestionează această problemă, relevă un
sondaj de opinie Ipsos, publicat de agenţia de presă Reuters.
Astfel, 48% dintre canadieni afirmă că susţin 'creşterea
numărului de deportări a oamenilor care trăiesc ilegal în
Canada'.
O minoritate semnificativă, respectiv patru din zece persoane,
este de părere că imigranţii clandestini ar putea face Canada
'mai puţin sigură', subliniind potenţialul risc politic pentru guver-
nul liberal condus de Trudeau.
Canadienii par a fi la fel de îngrijoraţi ca vecinii lor americani de
problema imigraţiei ilegale, conform sondajului, realizat pe 8 - 9
martie.
De asemenea, 36% dintre canadieni sunt de părere că ţara lor
trebuie să 'accepte aceşti migranţi' şi să le permită să obţină
statutul de refugiaţi.
O proporţie de 46% dintre canadieni consideră că afluxul de
imigranţi nu are niciun efect asupra siguranţei, în timp ce 41%
afirmă că ţara lor devine mai puţin sigură.
Dintre cei intervievaţi, 37% (faţă de 59% în luna ianuarie) sunt
de acord, iar 46% (faţă de 41% în ianuarie) nu sunt de acord cu
maniera în care guvernul Trudeau gestionează problema
imigranţilor.
Un alt sondaj Ipsos arată că 23% dintre canadieni au plasat con-
trolul imigraţiei printre cele mai grave probleme ale ţării lor în
luna martie (după asistenţa medicală, taxe, şomaj şi sărăcie),
faţă de 17% în decembrie 2016.
Ţinta stabilită de guvernul de la Ottawa pentru acest an este
300.000 de imigranţi, la fel ca anul trecut.
Sondajul Ipsos a fost realizat online, în engleză şi franceză, pe
întregul teritoriu canadian. Au fost intervievate 1.001 persoane,
în vârstă de cel puţin 18 ani. Marja de eroare a fost de 4 puncte
procentuale.

Lucrările de restaurare
a Sfântului Mormânt al lui 

Iisus Hristos au fost finalizate
O echipă de specialişti a finalizat lucrările de restaurare a
Sfântului Mormânt al lui Iisus Hristos, situat în Centrul
Vechi al oraşului Ierusalim, iar obiectivul va fi redeschis
publicului miercuri, informează agenţiile de ştiri Reuters şi
The Associated Press.

Specialiştii au lucrat în ultimele nouă luni la Biserica Sfân-
tului Mormânt, concentrându-se pe structura de deasupra
locului mormântului, numită Edicul.
Structura avea nevoie de consolidare şi de conservare, a
declarat Antonia Moropoulou, profesor la Universitatea
Naţională Tehnică din Atena. Moropoulou a coordonat
lucrările de restaurare.
Existau temeri referitoare la stabilitatea fostului edificiu,
care nu mai fusese restaurat de peste 200 de ani. "Dacă
nu ar fi avut loc acum această intervenţie, existau riscuri
mari să apără prăbuşirea unor elemente. Este o transfor-
mare totală a monumentului", a explicat Bonnie Burnham,
un reprezentant al Fondului Mondial pentru Monumente.
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Singura 'soroşistă' care dă lovitură
după lovitură sistemului

Este cunoscuta drept cre-
atoarea si conducatoarea
celui mai cunoscut think
tank din tara noastra,
presedinta Societatii Aca-
demice Romane fiind per-
ceputa, de-a lungul
vre  mii, drept  cea mai in -
flu enta reprezentanta a
societatii civile active. Iata
insa ca, dupa ce ani de
zile Alina Mungiu Pippidi

era recunoscuta mai ales in strainatate drept o sustina-
toare ferventa a  „nucleului dur” al sistemului, aceasta pare
sa fi schimbat radical partitura.
Iar in timp ce grosul ONG-urilor de sub tutela sorosista s-
au „radicalizat” in ultima vreme, ajungand sa se isterizeze
public  in sustinerea fanatica a anumitor institutii de forta,
Alina Mungiu Pippidi, prin SAR-ul sau, este singura „soro-
sista” care  da lovitura dupa lovitura sistemului atat de di-
vinizat de catre fostii sai camarazi de activism civic. Iar
dupa cum sustin surse din chiar cadrul sistemului, dez-
valuirile bine tintite ale Alinei Mungiu Pippidi fac adevarate
ravagii, cat toate celelalte campanii mediatice puternic
sustinute financiar si actiunile bezmetice ale politicienilor
noii Puteri la un loc. Astfel ca in timp ce o parte insemnata
din personajele influente ale structurilor informative recep-
tioneaza in plin loviturile „in plex” ale presedintei Societatii
Academice Romane, exista si voci din sistem care sustin
ca, prin dezvaluirile sale atat de sensibile, Alina Mungiu
Pippidi de fapt ar „repera onoarea” unei societati civile tot
mai politizate din Romania zilelor noastre. 

Desigur, nu este exclusa nici posibilitatea unei a treia vari-
ante, atacurile „chirurgicale” ale lui Pippidi putand fi „pre-
ludiul” unei noi repozitionari a „globalistilor progresisti” aflati
inca la butoanele unei bune parti a lumii.
„Sorosistii”, dinamitati din interior
Pe cand guvernul tehnocrat parea pe cai mari, niciun son-
daj de opinie neprognozand inca umilitoarea infrangere
electorala a „bruxelezilor” lui Dacian Ciolos, Alina Mungiu
Pippidi ii aplica o adevarata lovitura de maciuca in moalele
capului lui Cristian Ghinea.
Iar cel mai „cool” ministru al Cabinetului Ciolos a fost „de-
mascat” drept un „abonat la banii statului”, Societatea Aca-
demica Romana dezvaluind intreaga retea ONG-ista prin
care fostul ministru al Fondurilor Europene reusise sa se
„conecteze” la conducta bugetara.
A fost o lovitura dupa care capitalul electoral al lui Cristian
Ghinea nu si-a mai revenit niciodata. Insa, ca o adevarata
„lunetista”, cea considerata deja acum de catre unii drept
„marea tradatoare” a sistemului a continuat sa-i „execute”,
unul dupa unul, tocmai pe politicienii si activistiii societatii
civile asumati de catre reteaua globala sorosista. Iar socul
a fost cu atat mai puternic cu cat, raportor al capitolului
anual dedicat Romaniei de catre Freedom House, Pippidi
purta ea insasi „eticheta” de „sorosista”. Insa spre sur-
prinderea tutuor, atat a rivalilor politici de stanga, dar mai
ales a restului societatii civile, Alina Mungiu Pippidi nu s-a
abatut niciun pas de la noua linie adoptata. Asa ca ea a
fost practic cea care a pus pe tapet, cu rezultate dezas-
truoase pentru coalitia liberalo-tehnocrato-userista, prob-
lema influentarii clasei politice romanesti de catre reteaua
de asociatii, fundatii si puzderie de ONG-uri care
graviteaza in jurul atat de controversatului miliardar amer-
ican George Soros.
Si apogeul dinamitarii din interior a taberei sorosiste din
Romania a fost atins odata cu afirmatia concreta ca USR-
ul lui Nicusor Dan a primit sprijin financiar din partea noului
„inamic public numarul unu” al tot mai multor tari europene.

Le-a descoperit „releele”
Tot Alina Mungiu Pippidi este si cea care s-a postat „contra
vantului” din Piata Victoriei, dand cateva „perverse”
zdravene organizatorilor din umbra al celor mai ample
manifestatii de protest din ultima vreme.
Iar dintre toate dezvaluirile cu privire la ce se ascunde de
fapt in spatele acestor manifestatii, cu siguranta cea mai
tare a durut cea despre „releele” de pe retelele de so-
cializare prin care se propaga mesajele prin care s-a reusit
scoaterea in strada a atator zeci de mii  de „tineri frumosi
si liberi”, dar care nici acum habar nu au ce au cautat de
fapt in piata ca sa reediteze „maidanul” ucrainean cu lu-
minitele de la telefoanele mobile. Insa, daca prea putini
dintre manifestanti sau politicienii care au dormit in post
au inteles ce insemnatate are devolarea „releelor” de pe
retelele de socializare, initiatii sistemului au tremurat serios
intrebandu-se, inca o data, ce a apucat-o pe Alina Mungiu
Pippidi. Cea care a pus si „bomboana” pe „coliva” mani-
festatiilor, atragand atentia opiniei publice internationale
ca protestele impotriva deciziilor Curtii Constitutionale in-
seamna sfarsitul manifestatiilor tolerabile. Si demitizeaza
astfel si teoria care statuse perfect in picioare, pana la
acest moment, masivului sprijin popular pentru DNA…
SRI-ul, tinta in miscare!
De parca nu ar fi avut, in ultima vreme, destule „belele” pe
cap, Serviciul Roman de Informatii s-a trezit „tintuit” de o
noua miscare surpriza a Societatii Academice din Roma-
nia, prima care a facut sesizari oficiale, cerand investigarea
proiectului Sil Analytics al principalului serviciu secret al
tarii. Iar scandalul pornit de Alina Mungiu Pipppidi a devenit
unul monstru, atat Comisia parlamentara de control a SRI,
dar chiar si temutul Oficiul European de Lupta Anti-
Frauda(OLAF) facand acum ample verificari asupra pro-
gramului mascat de monitorizare in masa, un adevarat
sistem informatic de tip  „big brother”, pentru care au fost
alocate inclusiv importante fonduri europene.
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RECENZIE LITERARĂ

ELENA MITRU 

sau eliberarea  prin cuvânt

În literatura română contemporană, aparițiile editoriale
având ca temă prezentarea societății noastre de dinainte

și de după anul 1944 sunt numeroase și surprind aspecte
semnificative ale vremii, trecute prin filtrul personalității și
talentului fiecărui autor. 

Obligată de vitregiile și restricțiile absurde ale
vremii roșii, Elena Mitru a stat mult timp așezată la masa
tăcerii, și-a împletit gândurile în ghirlande de cuvinte
rostite în șoapte interioare, deschizându-și inima doar
spre sine: ”Sunt cu mine însămi, adică așa, cu acelea
care se cheamă gânduri… Aceste gânduri devin din unul
zeci, sute, pot spune chiar mii… Așa se face că mereu,
mereu mă retrag cu bună știință, furată de aceste grele
gânduri care-mi răscolesc amintiri a căror povară a fost
aruncată peste mine să o port până dincolo de drum”. 
Recent, Elena Mitru a ieșit din cochilia izolării și oferă iu-
bitorilor de literatură cărți de poezie și de proză care
merită să fie cunoscute.  
Romanul ”Fiara printre oameni”, apărut în anul 2016 la
editura ”Rawex Coms, București”, este un strigăt de
revoltă al unui suflet sensibil și traumatizat, dar pentru
care cuvântul devine un catarsis necesar și salvator. În
același timp, cititorul este invitat, indirect, la evaluarea
propriei sale vieți și a vieții celor din jurul lui.
Cartea se distinge prin radiografierea realistă a satului
oltenesc și a Capitalei acelor timpuri de dinainte, în
opoziție cu urgia adusă de un sistem politic străin poporului
român, de după.
Tema, generoasă și predilectă, creionează o panoramă a
tradițiilor ancestrale românești și a oamenilor harnici și
pricepuți, oameni care au păstrat și au transmis, de-a
lungul generațiilor, cultul pentru muncă, pentru familie,
precum și credința creștină ca axe sfinte de la care nu s-
au abătut niciodată, în antiteză cu ”fiara” venită de la
Răsărit și care a contorsionat grotesc suflete și a distrus
vieți nevinovate.
În enunțuri concise, sunt prezentate două gospodării
țărănești: cea a bunicului dinspre mamă, [care] era tare
mândră”, iar cea dinspre tată avea ”oameni cu stare din
neam în neam. Oameni legați de pământ și de locurile
natale. Oameni care, generații de generații, nu s-au dezlipit
de glie”.

Începutul epocii de tip comunist este schițat în fraze anto-
logice: ”Vremurile se schimbau, nu pentru că se vroiau
ele schimbate, ci pentru că unii și alții le doreau schim-
bate… Oamenii erau obișnuiți cu un ciclu normal al vieții,
moștenit din moși-strămoși. Iată că acum se anunțau
timpuri care nu mai aveau moși-strămoși. Veneau timpuri
noi peste oameni vechi”. 
Autoarea ne invită, la început, în templul timpului trecut,

un timp al bucuriei de a trăi, traversează apoi epoca de
mari schimbări politice și sociale, pentru ca, în final, să
construiască un alt templu, acela al dragostei pentru mama
sa. Căci întreaga carte aduce, direct sau indirect, un
omagiu aceleia care i-a dat viață și care a crescut-o cu
dragoste infinită. Plecată mult prea de timpuriu din această
lume, ca urmare a gestului criminal al celui de-al treilea soț
al ei - acel exponent odios al regimului roșu care invadase
România - mama este păstrată mai aproape, acolo unde
nu este durere și nici supărare, acolo unde nu există
teama de singurătate. Portretul mamei se conturează
treptat, în linii ascendente, având ca substrat dragostea
fără margini a fiicei: ”Mama mea, Georgeta… a fost un
copil bun… Era ascultătoare, frumoasă și deșteaptă…
Imaginația cu care a fost înzestrată a ajutat-o de-a lungul
vieții ei zbuciumate să devină un om cu un caracter
deosebit, să fie o femeie dârză, neînfricată și meseriașă
de înaltă clasă”. Deși viața mamei a fost curmată mișelește,
nimeni nu a putut și nu va putea vreodată să oprească
bucuria amintirilor, amintiri sculptate în fibra existențială a
unicului ei copil. Mama se imortalizează într-o coloană
fără sfârșit care ajunge la cerul dumnezeiesc în care ea se
roagă pentru binele fiicei ei dragi, pe care o alinta cu
numele Coca. Personalitatea și imaginea mamei continuă
să trăiască în jarul nestins al inimii îndurerate a Elenei-
Coca, în amintirile luminoase ale clipelor de altădată. Din
acest punct de vedere, cartea este un poem al iubirii dintre
fiică și mamă și, în același timp, este un rechizitoriu sever
la adresa celor care au încercat să ucidă iubirea și speranța. 

Cortina timpului se trage
încet peste scena
blestemată, iar asasinul,
obedient al ciumei roșii,
intră în noaptea pedepsei. 

Trăirile pendulează în-
tre durere și indignare,
între bucuria evocărilor
dragi și rana profundă care,
în timp, se va vindeca, dar
care va lăsa pentru tot-
deauna o mare cicatrice
în sufletul fiicei. 

Atentă la schimbările majore din societatea
românească, autoarea descrie succint etapele care au
dus la crearea unui tip grotesc de om, fără morală și fără
rușine: ”Erau timpuri grele după război. Schimbări în soci-
etate, gândite și negândite... Dispăruse rapid respectul
între oameni, lumea se împărțea după criterii noi, iar
poporul român a suferit crunt în urma acestor transformări.
S-a pus rapid problema foarte importantă a creării omului
de tip nou, comunist, printre alte și alte schimbări nedorite. 

S-a reușit cu brio! S-a creat așa, un om de tip nou, încât
acum, în anul 2016, nu se știe cum să se mai scape de
aceste hoarde de hoți și șarlatani...”. Când vorbește
despre ”omul nou”, autoarea recurge la enunțuri lapidare,
conclusive, care vin să contureze o sentință, de multe ori
ironic-comică: ”Organizau tovarășii, la sărbătorile de iarnă,
sosirea tovarășului Moș Gerilă pentru copii, că nu mai
exista Crăciun... Abia acum [oamenii] bieții de ei aflaseră
că nu sunt construiți după chipul și asemănarea lui Dum-
nezeu, ci după a partidului care i-a născut pe cei deja
născuți”. 

Orânduirea așa-zis comunistă nu a reușit să
distrugă sufletul imensei majorități a românilor, nu a reușit
să-i pună pe aceștia într-un tipar unic și păgân, cum ar fi
vrut.
Din punct de vedere expresiv, cartea Elenei Mitru se
distinge prin stilul oral, de povestire. Este ca și când
autoarea s-ar afla într-o conversație cazuală cu un
interlocutor pe care-l apreciază și căruia îi împărtășește
cu sinceritate din preaplinul ei sufletesc. În prezentarea
vieții oamenilor de la țară, sunt folosite câteva fonetisme
oltenești care colorează plăcut enunțul, cum apar în
cuvintele bunicii când vorbește despre educație: ”Dacă
io, maică, nu fusăi dată la șicoală, barem copiii mei să
înveță... că mesăria ie baza, maică...”. 
Economia uneltelor artistice este cerută de drama profundă
- socială și personală - care pigmentează cu realism
paginile cărții. În portretul  făcut celui de-al doilea soț al
mamei, autoarea îmbină trăsăturile fizice respingătoare
cu antipatia fetiței care avea, încă de pe atunci, un acut
simț al observației: ”tovarășul ăsta, C.Botez, semăna leit
cu Fernandel, marele artist francez. Și avea el un cap în
formă de gulie..., gulie înțepenită pe gâtul ce se voia a fi,
dar nu se prea vedea, sprijinit pe cei doi umeri... ca o
scândură. Mâinile parcă-i atârnau ca la Pinnochio, burta
mare înainte, că la un colț de stradă mai întâi burta-i
apărea și pe urmă scheletul îmbrăcat din abundență în
grăsime...” 
În narațiune se topesc celelalte moduri de expunere, căci
textului i se conferă valențe lirice prin expunerea la
persoana întâi singular. Eul devine personaj principal,
este un eu colectiv, mai ales în paginile în care este
descrisă viața de la țară și din București și unde atenția
pentru precizarea locului și a timpului este remarcabilă.
Sensibilă și moral-ironică, martoră și participantă activă la
zbuciumul din lumea românească, autoarea reliefează
contrastele, antiteza dintre bine și rău, totul fiind derulat
cu naturalețe, ca într-un film alb-negru. După cum ea
însăși mărturisește, ”i-a plăcut să se joace cu cuvintele,
să le învârtească, să le rostogolească pentru bucuria
personală. Scrisul a rămas pasiunea sufletului ei”.
Elena Mitru este o scriitoare care, timp de zeci de ani, și-
a ținut talentul ascuns într-un ungher numai de ea știut al
sufletului său, pentru ca, recent, să erupă frumos în
literatură, asemenea unui vulcan care acumulase o lavă
imensă și a cărui erupție proiectează pe cer un spectacol
deosebit, care merită să fie privit și apreciat.

Mariana Terra

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

Casa are parter și etaj, plus livada cu pomi
fructiferi (4.500 mp ), apă curentă, 
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Pentru mai multe detalii sunați la
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ISTORIE-ARHEOLOGIE

Icoana de plumb a Cavalerilor Danubieni
descoperită la Cioroiu Nou (jud. Dolj)

Cioroiu Nou este un sat din comuna Cioroiași din județul Dolj al Olteniei și se află
în partea de sud-vest a județului, în Câmpia Băileștilor. Nu departe de această
localitate s-au descoperit vestigiile unei așezări ce cuprinde mai multe niveluri de
locuire (dacic, roman, medieval), dintre care cel mai extins este cel roman, de tip
castru.
Aici, pe o suprafaţă de aproximativ 30 de hectare se găseşte cea mai mare
fortificaţie romană, ridicată pe o locație traco-geto-dacă cu o vechime de peste
4.000 de ani. Printre descoperirile importante făcute aici se poate aduce în
atenția celor interesați o „icoană” din plumb veche de aproape 2000 de ani cu
reprezentarea tainicilor „Cavaleri Danubieni”.
Arheologul Dorel Bondoc spune că în întreaga lume nu există mai mult de 40 de
astfel de reprezentări ale acestor cavaleri. Această reprezentare a fost descoperită
în cea de a noua campanie de săpături arheologice derulată la situl de la Cioroiul
Nou. Ea se poate constitui în dovada clară a existenței cultului mistic al Cavalerilor
Danubieni, zeităţi venerate în clandestinitate de daci.
Dezvăluind detalii despre modul de viaţă aristocratic al romanilor, despre ocupaţiile
şi distracţiile acestora, aşezarea de la Cioroiul Nou pare, mai mult, să fi fost cel
mai important punct de concentrare strategică din Dacia. Ceramica pictată din
secolul al III-lea, răspândită în restul Imperiului Roman abia un secol mai târziu,
numeroase monede folosite la schimburile comerciale, inscripţii şi cărămizi cu
ştampila Legiunii a VII-a Claudia, toate aceste descoperiri definesc Cioroiul Nou
drept cel mai important punct de concentrare strategică din zona nord-dunăreană.

Dacă despre modul de viaţă al romanilor cantonaţi în Câmpia Olteniei informaţiile
erau oricum bogate, recenta descoperire a arheologului Dorel Bondoc vine să
susţină o teorie mai veche, detaliată de cercetările renumitului istoric Dumitru
Tudor: anume că, sub ocupaţia romană, locuitorii din sudul Daciei nu au adoptat
şi divinităţile oficiale ale imperiului, ci, alături de colonişti, au dat naştere unui nou
cult religios, cel al Cavalerilor Danubieni.
„Este poate cea mai importantă descoperire pe care am făcut-o vreodată. În lume
nu există decât maxim 40 astfel de icoane, toate rămase un mister în ceea ce
priveşte simbolurile întipărite. Este vorba de cei doi Cavaleri Danubieni care stau
de-o parte şi de alta a Marii Mame a Zeilor, având deasupra soarele şi luna şi
între – o masă cu trei picioare, pe care se află un peşte. O reprezentare
spectaculoasă, foarte bine conservată, ce vorbeşte despre un cult care sigur nu
era al romanilor”, a declarat Dorel Bondoc.
Icoanei de plumb i se alătură alte vestigii scoase la suprafaţă în timpul campaniei
de săpături. Un set complet de veselă, cu farfurii, castroane, arzătoare pentru
uleiurile aromate, oale, carafe şi obiecte din sticlă se adaugă ustensilelor pentru
scris, monedelor sau pieselor de joc. Viaţa locuitorilor din aşezarea de la Cioroiul
Nou nu era una comună. Mai-marii aşezării aveau rezervate, pentru relaxare,
somptuoase bazine, pline cu apă încălzită prin podea.

„Aici era un lux incredibil. Locuitorii veneau aici, se ungeau cu nişte uleiuri
speciale şi apoi se curăţau cu aşa numitul strigillius. Abia apoi intrau în bazinele
cu apă caldă sau rece. După îmbăiere ieşeau afară, stăteau pe bănci, socializau,
se jucau ţintar sau alte jocuri. Acest lucru vorbeşte despre nivelul lor de civilizaţie,
despre situaţia economică a aşezării, despre rangul şi importanţa ei”, a explicat
arheologul Dorel Bondoc.

Satul doljean Cioroiu Nou va intra pe lista obiectivelor turistice ale UNESCO ca
urmare a noilor descoperiri arheologice făcute aici. Conform ultimelor teorii, pe
amplasamentul şantierului de la Cioroiu Nou s-a aflat cândva Malva, capitala
Daciei Malvensis, al cărei amplasament este căutat de sute de ani. Cel mai
concludent indiciu în favoarea acestei ipoteze este o inscripţie găsită aici care
conţine numele Daciei Malvensis, singura inscripţie de acest gen din ţară.
În cadrul sitului au mai fost găsite elementele unei fortificaţii militare, un templu, o
necropolă, terme şi clădiri administrative şi militare cu încălzire prin podea, statui,
monede, piese metalice de fier şi bronz, arme şi inscripţii şi obiecte din ceramică.
O altă inscripţie descoperită la Cioroiu Nou în 1938 plasează aşezarea în
perioada lui Maximin Tracul, un împărat roman de origine tracică, care a condus
imperiul între anii 235 şi 238. Ipotezele istoricilor spun că aici a fost cantonat şi
comandantul Legiunii a VII-a Claudia.
Situl de la Cioroiu Nou este înregistrat în Lista monumentelor istorice ca aşezare
daco-romană, castru roman şi monument cu elemente medievale. Deoarece în-
registrarea s-a făcut greşit, terenul sitului a fost retrocedat ca arabil după 1990.
Ulterior, Fundaţia „Alexis Project”, preocupată de istoria Olteniei, a cumpărat
terenul de la proprietari şi l-a pus la dispoziţia arheologilor. Fundaţia „Alexis
Project” a fost înfiinţată în 2002, cu scopul reabilitării siturilor arheologice din
nord-vestul Olteniei, situate la confluenţa râurilor Jiu, Motru şi Gilort. Preşedintele
Fundaţiei, Adrian Gheorghe, spune că lucrează cu o echipă de voluntari cu vârste
şi profesii diferite, fără o calificare în domeniu, dar animaţi de dorinţa de a
demonstra existenţa în zonă a continuităţii civilizaţiilor şi culturilor.
La Cioroiu Nou, Fundaţia „Alexis Project” vrea să organizeze, împreună cu
autorităţile judeţene, un parc tematic, asemănător cu cel din Xanten- Germania.
„Avem în principal trei obiective la Cioroiu Nou. Primul este continuarea lucrărilor
la situl arheologic. În al doilea rând, (…) dorim să organizăm aici prima şcoală de
arheologie aplicată, cu participarea specialiştilor de la Muzeul Olteniei. În al
treilea rând, este vorba despre acest parc tematic, de tipul celui din Xanten care
va fi un obiectiv important”, spune Adrian Gheorghe.
La Xanten a fost reconstruit un întreg oraş arheologic, cu castre romane,
amfiteatre şi băi. Preşedintele Fundaţiei „Alexis Project” este de părere că
locuitorii din întreaga zonă se pot bucura de această descoperire, pentru că un
obiectiv turistic atât de valoros poate atrage mulţi turişti. „Avem şi oferta pentru in-
troducerea obiectivului în patrimoniul UNESCO”, a mai precizat Adrian 
Gheorghe.

Conf. univ. dr. George Grigore



22 martie, 2017 l l 21Romanian Journal • New York

TRADIŢII ROMÂNEŞTI

Superstiții
(oglinda, foarfecele și pieptenele)

Noi românii suntem prin firea noastră un popor superstiţios. Foarte
mulţi dintre noi credem în “semne” care ne influenţeză viaţa sau care
ne prevestesc viitorul. Suntem supersţioşi, dar fără să devenim fanatici.
Dacă lucrurile prevestite de semnele citite în jurul nostru se împlinesc,
povestim aceste lucruri cu voluptate celor din preajma noastră. Am să
vă spun în cele ce urmează câteva superstiţii referitoare la trei obiecte
care ne stau mereu prin preajmă – oglinda, foarfecele și pieptenele –
culese acum mai bine de un secol de doi dintre marii etnografi români:
Artur Gorovei și George S. Ioneanu:

OGLINDA
– să nu pui oglinda pe peretele de la răsărit pentru că atrage necazuri;
– dacă cineva visează că așază oglinda se zice că în curând va

plânge;
– copilul mic nu trebuie să se arate în oglindă până ce nu împli neș te

anul pentru că se deoache singur văzându-și chipul; de asemenea
existăcredința că dacă copilul se va uita în oglindă înainte de a
împlinii un an îi vor ieși dinții anevoie sau că va deveni afemeiat
atunci când se va face mare;

– înainte de a se duce la joc, fetele trebuie să spele oglinda și cu apa
aceea să se spele și ele, zicând: ‹‹Cum nu poate nimenea să se
gătească fără oglindă, așa să nu poată nici flăcăii să joace făr’ de
mine!››;

– se crede că mireasa care merge la cununie trebuie să ia în sân o
oglindă și o bucățică de zahăr și să pună zahărul în bu ca tele
mâncate de soacră pentru ca “să fie văzută bine” de aceasta;

– nu e bine ca femeia care a născut de curând să se uite în oglindă
pentru că va face copii curând;

– seara nu e bine să te uiți în oglindă pentru că îmbătrânești;
– noaptea nu te uita în oglindă pentru că “îți faci de urât” și „îți pier

vederile”;
– să nu te uiți după un bubos în oglindă, imediat, ci mai târziu, pentru

că altfel îi iei bubele;
– nu este bine a mânca uitându-te în oglindă, pentru că astfel îți

mănânci norocul;
– când cade oglinda din cui și se strică, e semn de moarte;
– oglinda din casa în care este așezat un mort se acoperă cu un tulpan

negru “ca să nu mai urmeze și alți morți în acea casă”.
PIEPTENELE

– seara, când se apropie de ferestre, îngerii nu trebuie să găsească pe
pervaz nici pieptene nici lulea, pentru că sunt necurate;

– să nu dai cu mâna de pe pieptene pe la nas, ca să nu faci bube la
nări;

– dacă îi cade cuiva din mana, când se piaptănă, se crede că are să-i
vie un oaspete care vine rar; dacă îi cade pieptenele des, atunci îi
va sosi un oaspete care vine des;

– dacă îți cade din mână pieptenele în timp ce te piepteni e semn că
vei păți ceva rău; dacă însă îl vei șterge imediat cu o “petică”, nu vei
păți nimic;

– să nu lași copii mici să se joace cu pieptenele pentru că altfel fac
“limbariță”;

– dacă se piaptănă o femeie și își împletește părul, dacă îi rămâne din
greșeală o viță de păr neîmpletită, „apoi îi stă înainte o călătorie
lungă”;

– în perioada “Sfinților surghinați” - 11-23 noiembrie - nimeni nu trebuie
să se pieptene pe cap, pentru că “fiind părul încâlcit, lupii se vor
încurca prin păduri, se vor pierde prin ele și astfel nu vor putea da
de urma locurilor prin care pasc turmele”;

– când se pierde o vacă la pășune trebuie să iei doi piepteni și să bagi
dinții unuia în dinții celuilalt; “astfel cum stau dinții pieptenilor
încleștați unii de alții, așa vor sta și gurile lupilor la vederea vacii”;

– cel ce va umbla cu pieptenele în ziua de Sf. Andrei va fi mâncat de
lup; de aceea, mai cu seamă femeile, trebuie să se ferească a
umbla cu pieptenele și nici nu trebuie să îi rostească numele;

– în perna care se pune sub capul unui mort trebuie să se pună săpunul
cu care a fost spălat, pieptenele cu care s’a pieptănat și acul cu care
i s’au cusut hainele, “ca să aibă și pe ceea lume săpun de spălat,
pieptene de pieptănat și ac cu care să coase”.

FOARFECA
– pentru ca un copil să nu fie furat din leagăn atunci când femeile sunt

silite să iasă din casă, acestea lasă de pază pe lângă copii o mătură
și un foafece;

– dacă vei da cuiva o foafecă cu vârful îndreptat către dânsul, atunci te
vei certa în curând cu acea persoană;

– dacă îți scapă o foafecă în apă în timp ce tai cu ea, e semn că vei
primi oaspeți pe care nu i-ai văzut de mult timp:

– celei dintâi cămeși care i se face unui copil trebuie “să i se treacă
prin gură de trei ori foafecele cu care a fost croită, ca să fie copilul
tare ca foarfecele”; de asemenea înainte de a te îmbrăca cu o
cămașă nouă, “să dai cu foafecele de trei ori prin ea, că e bine
pentru sănătate”;

– când tai ceva cu foarfecele și le uiți deschise sau dacă pui foarfeca
deschisă pe masă e semn de certă în casă;

– nu folosi foafecele în ziua de Anul Nou dacă vrei să ai un an
îmbelșugat:

– în seara de Sf. Alexie se leagă foarfecele cu ață pentru ca “gurile
jivinelor să fie întreg anul legate și asfel să nu se poată atinge de
vite”;

– se crede că norocul oilor este pe frunte; de aceea “se și încep a fi
tunse de la frunte, unde se face cu foarfecele semnul crucii”.

Tradiţiile erotice bizare 
din trecutul românilor

O mulţime de obiceiuri ciudate legate de viaţa intimă au fost menţionate
de-a lungul secolelor la români. Printre ele se numără tradiţia de nuntă
a verificării virginităţii miresei, a implicării naşilor în viaţa intimă a
tinerilor căsătoriţi, descântecele şi vrăjile de dragoste şi jocurile ero-
tice.

Cele mai multe dintre obiceiurile legate de viaţa intimă erau practicate
de români cu ocazia nunţilor. În aşezările de munte din Valea Jiului, o
tradiţie arhaică era ca în a doua zi după nuntă mirii să demonstreze
sătenilor “cinstea” fetei. Obiceiul se numea „cămeşuţa de pe culme“ şi
a dispărut la începutul secolului XX.

Cinstea miresei
“În dimineaţa zilei de luni după nuntă, după ce se făcea ziuă, nuntaşii
ieşeau afară să privească pe culmea din faţa casei pe care se puneau
hainele să se usuce. În cazul în care mireasa nu a fost fată mare se
punea o cămeşuţă, purtată de obicei sub ie, la vedere, pe culme. Era
cea mai mare ruşine pentru mireasă şi pentru familia ei. În multe
cazuri se strica toată mustăria dintre cei doi tineri, fata plecând acasă
împreună cu rudele şi nunta se termina subit. În cazul în care se
întindea cămeşuţa albă pe culmea de haine şi fata făcea cale întoarsă,
se iscau certuri mari între cele două familii şi uneori duşmănia şi ura
durau şi câte două generaţii, până când familia fetei se simţea
satisfăcută că-şi spălase ruşinea”, afirma Dumitru Gălăţan Jieţ, în
volumul Riturile de trecere din Ţinutul Momârlanilor. Un obicei asemănător,
localizat în zona Brăilei, a fost relatat de scriitorul Panait Istrati, în
nuvela “Chira Chiralina”.
“La noi, în noaptea nunţii, femeile din familie şi chiar femei străine
năvălesc în camera de culcare a tinerilor soţi, câteva ore după ce s-au
culcat, gonindu-i în altă odaie şi răscolind patul pentru a găsi mărturia
netăgăduită a fecioriei miresei, pe care o duc câteodată în triumf
pentru a o arată musafirilor, care petrec în odaia de alături. Mi s-a
întâmplat să văd şi mai mult decât asta: am văzut acest steag dus în
vârful unei prăjini pe şoseaua de la Petroiu la Cazasu, înconjurat de o
ceată de femei turbate, care hăuiau în jurul dezgustătorului trofeu.
Întovărăşite de un ţigan care scârţăia din diblă, ele mergeau, în zorii
zilei de luni, ducând “rachiu roşu” fericitei mame şi nefericitei mirese.
Cunoşti ceva mai barbar şi mai oribil? Există oare perversiune ori per-
versitate, viol sau violenţă, viciu ori sadism care să fie mai inumane,
mai crude, mai neînchipuite ca bucuria asta, ca spectacolul, obiceiul
acesta infam şi ruşinos?…”, scria Panait Istrati, în povestirea publicată
în 1923.

Pedepse pentru mamele care năşteau copii din flori
O tradiţie veche, din satele de munte ale Transilvaniei, în special cele
din Valea Jiului, obliga fetele care urmau să aducă pe lume copii din
flori la o cununie cu totul ieşită din comun. Obiceiul este relatat de
bătrânii aşezărilor momârlăneşti din judeţul Hunedoara, dar şi în alte
zone din Transilvania. „Prin unele sate din Transilvania şi mai ales în
Munţii Apuseni exista mai demult obiceiul, ca dacă o fată necăsătorită
era însărcinată, două femei mai în etate o luau şi o duceau la un gard,
la un plop sau la o salcie. Aici, după ce-i împleteau părul ca la neveste,
ziceau de trei ori cunună roaba lui Dumnezeu cu gardul, cu propteaua
gardului, cu plopul, cu salcia”.

Fete cumpărate la târg
Obiceiul târgurilor de fete din aşezările Apusenilor are origini străvechi.
În Antichitate, unii istorici relatau că în triburile care au locuit în
ţinuturile actuale ale României fetele de măritat erau prezentate de
părinţi la târguri, iar preţul lor varia în funcţie de frumuseţea şi cinstea
lor. Cele foarte frumoase cereau ele să fie vândute, în schimb, fetele
mai puţin norocoase în ce priveşte aspectul fizic îşi achiziţionau ele
soţii. Tradiţiile arhaice ale „târgurilor de fete” pot fi asociate cu
sărbătoarea Târgului de fete de pe Muntele Găina.
„Mamele din regiunea munţilor îşi aduc şi zestrea fetei, pe care o
prezintă deodată cu fata. La gâtul fetelor atârnă taleri de aur şi de
argint înseilaţi. Celelalte podoabe, cum sunt de exemplu: năfrămile
colorate, ştergăriile cu alesături de bumbac, de diferite culori, pernele,
lăzile împestriţate, sunt încărcate pe spatele cailor mocăneşti şi
transportate la faţa locului. Odată ajunşi aici le descarcă pe fiecare şi
le aşează sub cortul pe care şi-l ridică fiecare, ca într-un adevărat
târg”, arăta scriitorul Jokai Mor, în romanul „Sărmanii Bogaţi”.
Fetele şi zestrea erau disputate de flăcăii care se opreau în faţa
corturilor. Cei care voiau să se însoare trebuiau să ajungă la tocmeală
cu părinţii fetelor, altfel erau nevoiţi să plece mai departe. „Pe unele
dintre fete le ţin tare la preţ, pe altele le vând cât ai bate din palme, la
primul client care se prezintă. Perechea nouă urmată de cântece de
fluier şi cimpoiu pleacă până la primul călugăr care le dă binecuvântarea
căsătoriei”, informa autorul.

Descântecele cu flori
Potrivit tradiţiei populare, numeroase flori erau folosite la descântece
şi vrăji în dragoste. Cea mai puternică dintre ele era, potrivit credinţelor
populare, mătrăguna, despre care tradiţia spune că poate aduce
dragoste şi fecunditate. Culesul florilor de mătrăgună se făcea printr-
un ritual erotic.
„Dacă va fi folosită pentru a înnebuni pe cineva, femeile care o culeg
trebuiau să se dezbrace şi, despletindu-şi părul, să danseze, înainte
de a o smulge din pământ. Dacă vor arunce vrăji de dragoste, ritualul
culegerii mătrăgunei va avea loc într-o noapte cu lună plină, iar
pregătirea plantei se face într-o oală cu apă neîncepută adusă de la
trei izvoare, relata profesorul Ion Simionescu, în volumul “Din tainele
florilor” (1923).
“Fetele sau femeile tinere merg câte două, la miezul nopţii, goale şi
despletite, îmbrăţişate şi sărutându-se tot drumul, până la locul
mătrăgunei. O dată ajunse, ele se culcă una peste alta şi, cu mâna,
smulg o frunză. Se întorc apoi, tot dansând şi sărutându-se, şi lasă să
se usuce frunza de mătrăgună, până când o pot face praf. Se duc apoi
la moară, fură cu mâna întoarsă făină, pe care o cern printr-o sită
întoarsă. Cu această făină, frunză de mătrăgună şi miere fac o pastă
pe care o lasă să se acrească. Se pune apoi fie în ţuică, fie în ceai, fie
în cafea, fie într-o plăcintă pe care o oferă flăcăului pentru a-I trezi
dragostea”, scria Mircea Eliade.

Ritualurile erotice de sărbători
Ritualurile cu caracter erotic nu lipseau de la marile sărbători. Atunci,
potrivit credinţelor populare, farmecele şi chiar vrăjile de dragoste îşi
puteau atinge scopul.
„În seara de către sfântul Andrei fetele şi văduvele îşi fac pe ursită,
vrăjind de dragoste, de peţire, căutându-şi de noroc sau făcându-şi
farmece de răutate, care trebuie să se lipească de duşmani şi de
casele lor. Prin alte părţi, fetele merg în această noapte la fântână,
aprind acolo o lumânare de la Paşti şi o afundă prin ajutorul ciuturei
sau lumânăricii până când se luminează bine faţa apei. Când a ajuns
lumânarea acolo, fata zice: Sfinte Andreiu, scoate-i chipul la faţa apei,
ca în vis să-l visez, ca aievea să-l văz. Atunci apa din fântână se
tulbură şi fata îşi vede, se spune, chipul uristului ei”, afirma etnograful
Tudor Pamfile, la începutul secolului trecut.
„Alte fete vrăjesc cu oglinzile. Se pune o fată pe un scaun având
înaintea ei o oglindă, în spate alta, iar la dreapta şi la stânga câte două
sau patru lumânări. Dacă fetei i se arată ceva în oglindă ea îşi va face
unele socotinţe cu privire la viitorul ei. Astfel, de pildă, dacă i se va
părea un mort, va zice că bărbatul pe care-l va lua va muri peste puţin
de la căsătorie.

Mutul căluşarilor
Numeoroase jocuri şi tradiţii arhaice ale poporului român au ca temă
erotismul, cele mai multe fiind jocurile la care participau cetele de
tineri: Ţurca, Boriţa, Cerbul, Brezaia, Capra şi Căluşarii. Deseori
grupurile de tineri pornite la colindat erau însoţite de un personaj care
avea rolul de a aduce fertilitatea în familiile celor colindaţi, folosind
uneori un falus din lemn, legat la brâu, sau un buzdugan.
„Falusul Mutului şi, uneori, totemul cetelor de căluşari din Oltenia,
confecţionat din lemn răsucit în formă de cap şi gât de pasăre de baltă,
se numeşte Cioc. În satele de la sud de Carpaţi falusul este sinonim cu
Ciocul, unul din primele cuvinte învăţate de băieţi de la mamele aces-
tora”.
Profesorul Ion Ghinoiu relata şi despre Jocul Căluşarilor şi ritualurile
erotice ale acestuia. Se remarcă între personajele din ceată „mutul
căluşului”, considerat „un personaj ciudat şi misterios, care se îmbracă
în haine peticite, poartă la brâu un falus cioplit în lemn, iar pe cap o
mască din piele întoarsă de capră, barbă de ţap, căciulă de ied sau se
mânjeşte pe faţă. El nu răspunde la comenzile Vătafului, iese din joc şi
pedepseşte căluşarii, lovindu-i cu paloşul pe spate, îmbrăţişează şi
sărută fetele şi femeile căsătorite, execută tot felul de năzdrăvănii cu
falusul etc”.
Un obicei ciudat săvârşit în dimineaţa dinaintea nunţii era cel al „boului
înstruţat”. Animalul care întruchipa mirele era purtat prin sat cu podoabe
de sărbătoare, însoţit de un alai format din întruchipări ale unor
personaje fantastice.
„Alaiul traversează satul în ritmul muzicii şi în sunetele ciudate scoase
din învârtirea nuielelo rcu frunze în vârf. Pe melodiile sprintene de joc
ale lăutarilor Dracii ţopăie, sar, se apropie cu gesturi groteşti de
oameni, se strâmbă la ei, îi ameninţă. Curva îşi joacă rolul fără
reţinere, se îmbrăţişează şi se sărută cu Dracii, se culcă cu ei imitând
actul sexual şi orgiile din cortegiile dionisiace. După ce colindă întregul
sat, nuntaşii revin la gospodăria mirelui”.

Bătutul parului
Un alt ritual cu conotaţii erotice este cel al „bătutului parului”. Potrivit
etnologului Ion Ghinoiu este un ceremonial nupţial ce aminteşte de o
posibilă iniţiere sexuală a tinerilor de către naşi, reprezentanţi ai
moşilor şi strămoşilor în linie paternă, practică atestată până târziu la
unele societăţi arhaice.
„Informaţiile etnografice şi folclorice, precum obiceiul atestat în Ţara
Almăjului ca mireasa să nu doarmă prima noapte cu mirele şi bogăţia
folclorului erotic pe această temă (Naşul vede Întâi … miresei; Înaintea
ginerelui trece naşul; O dată vede naşul … finei) ridică problema
controversată a iniţierii finilor de către naşi în vederea procreării.
Aluziile erotice la adresa naşului, ideal de masculinitate şi virilitate,
abundă de-a lungul întregului ceremonial nupţial”.
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DIVERSE

Universul şi iubirea: 
Care este legătura dintre fizica cuantică şi iubire?
Fizica cuantică este ştiinţa modernă care încearcă să ne explice că lumea este un TOT. Un tot
care este interconectat prin intermediul iubirii. Fizica cuantică spune că energia
este iubire. Vibraţia energiei şi energia magnetică sunt iubirea care face posibilă
crearea realităţii, prin intermediul conştiinţei..

Suntem în legătura cu toţi şi toate
„Universul, privit ca un TOT, nu este o caracteristică centrala a experienţei
mistice, ci şi una dintre cele mai importante revelaţii ale fizicii moderne. Este cea mai
importantă descoperire din istoria stiinţei.” – Henry Stapp, cercetător în domeniul
fizicii cuantice.
„Cunoscută sub numele de mecanică cuantică, această ramură a fizicii moderne
încearcă să facă lumină în microuniversul particulelor elementare, construind teorii
care să explice comportamentul electronilor şi al celorlalte particule elementare.
Cunoscută sub numele de mecanică cuantică, această ramura a fizicii moderne încearca
să desluşeasca legile lumii subatomice, construind teorii care să explice comportamentul
electronilor şi al celorlalte constituente fundamentale ale materiei. (…). Universul subatomic are
mecanisme care scapă în parte înţelegerii umane, iar când se supune totuşi teoriilor fizicienilor, o
face într-un mod contraintuitiv, paradoxal, ce îi lasă perplecşi pe filozofii moderni ai ştiintei”.

Suntem în legătură cu Universul. Suntem iubire
Fizica modernă arată că la baza a tot ceea ce există se afla un câmp cuantic care uneşte totul,
format din suma tuturor posibilităţilor. Prin intermediul acestui câmp suntem mereu în legătura cu
toţi şi toate, că suntem sau nu, conştienţi de aceasta.
Este vorba despre o energie care este magnetică şi care vibrează tot timpul. Tot ceea
ce există vibrează. Inclusiv gândurile noastre vibrează. „Experienţele noastre sunt
întotdeauna un răspuns la vibraţiile pe care le transmitem în Univers. Experienţele
din viaţa ta sunt mereu o reflecţie a gândurilor tale. Aşadar, dacă vrei să îţi schimbi
experienţele, schimbă-ţi gândurile şi vibrează la un nivel diferit. Totul începe de la
un gând. Gândul tău creează realitatea, dar fiecare gând vibrează la un nivel diferit. Ceea ce
misticii ne spuneau acum mii de ani este demonstrat astăzi de fizica cuantică. În momentul când
reuşeşti să magnetizezi la acelaşi nivel cu dorinţa ta, aceasta se transformă în realitate fizică.
Aşa se întâmplă totul… Pentru ca noi să vibrăm în ritm cu Universul, e nevoie doar de gânduri
pozitive, pline de iubire. Le eliberăm, iar ele construiesc o realitate benefică pentru noi şi pentru
toate organismele vii. Fiecare dintre noi are în jur de 70.000 de gânduri pe zi, iar aceste gânduri
produc consecinţe. „Energia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în drumul ei, o altă energie
cu care să vibreze la unison, după principiul „ceea ce se aseamănă se adună”. Fiecare gând,
indiferent că este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la
unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viaţa noastră”.

Ce este Iubirea?
Majoritatea dintre noi credem că dragostea este doar o emoţie. Dar de fapt, dragostea reflectă un
mod de a fi. Aceasta stare a fiinţei este menţinută într-un câmp cunatic.
Tot ceea ce gandim, clipă de clipă, este transmis instantaneu unui câmp cosmic de energie care
interacţionează cu tot ceea ce există în jurul nostru. Iar totul interacţionează cu noi. Dacă tu crezi
că te aşteaptă o relaţie de iubire profundă, o bogaţie spirituală şi abundenţă exterioară, atunci
exact aceasta se va produce în viaţa ta. Sentimentele umane care izvorăsc din inimă datorită
convingerilor noastre, modifică ADN-ul în mod direct iar acesta influenţează atomii. Faptul că
ADN-ul se schimbă în funcţie de energiile pe care le transmitem Universului este o altă descoperire
majoră a ştiinţei de astăzi.
Ne putem gândi la câteva momente din vieţile noastre personale pentru a ne da seama în ce mod
se manifestă iubirea, cum pozitivitatea noastră influenţează în bine:
De exemplu, o plantă îngrijită cu dragoste şi atenţie va creşte cu mult mai viguroasă. Un nou
născut care este mângâiat cu iubire răspunde acestui sentiment care îl învăluie, datorită legăturii
care există între copii şi părinţi. Iar acest copil va creşte mult mai bine decât un copil care nu a
avut parte de iubire. Chiar şi un obiect de care avem grijă, de exemplu maşina personală ,
„răspunde” în acelaşi mod, fară să se strice şi să ne lase baltă mereu.
Această conexiune intrinsecă între toate, fie că este vorba despre oameni, organisme vii sau
obiecte, ne face să răspundem cu dragoste sau fără dragoste, atunci când ea nu este oferită.
Până ca fizica cuantică sa ne explice aceasta interconectivitate, intuiam doar că ceva leagă
obiectele, plantele şi animalele, dar nu ştiam cum şi nici de ce.
Starea de iubire necondiţionată este mediul ideal care permite acele alegeri cuantice care se vor
manifesta la potenţialul lor maxim. Atunci când trăim anumite stări cum ar fi compasiune, iubire,
iertare, dragoste, dar şi stări negative ca mânie, ură, supărare, gelozie, noi influenţăm direct struc tu -
ra AND-ului nostru, iar aceste modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în afara noastră, pe dis -
tanţe extraordinar de mari. Datorită câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce există în această lume.
Iar inima, după cum au descoperit cercetătorii de la Institute of HeartMath, este un fel de interfaţă
care transformă toate emoţiile şi convingerile noastre în energii electromagnetice.
Ştiinţa de acum ne arată că experienţele pe care le avem prin intermediul câmpului cuantic sunt
rezultatul conştiinţei. Alegerile pe care le facem în mod conştient ne pot ajuta să atingem o stare
cuantică stabilă şi orice deznodământ poate deveni realitate, în funcţie de alegerile pe care le
facem. Dar ca să atingem această stare de fiinţare stabilă, e nevoie de iubirea necondiţionată…
Starea de iubire necondiţionată este mediul ideal care permite apariţia celor mai bune posibilităţi
în viaţa noastră. Oricare ar fi deznodământul, trebuie să îl întâmpinăm cu iubire.

25 de sfaturi despre viață de la bătrânii japonezi
•• Să fii ceea ce ești! - Una dintre cele mai mari provocări în viață este să fii tu însuți într-o lume

care încearcă să te facă precum toți ceilalți. Cineva va fi întotdeauna mai frumos ca tine, mai
deștept sau mai tânăr, însă nimeni nu poate fi ca tine. Nu te schimba ca oamenii să te placă. Fii
tu însuți și oamenii potriviți te vor iubi pe tine, cel adevărat.

•• Trecutul - Nu vei putea începe următorul capitol din viața ta, dacă vei continua să îl citești pe
ultimul.

•• Frica să greșești - Făcând ceva și obținând un rezultat greșit este mai productiv decât să nu
faci nimic. Orice reușită are o urmă de eșec în spatele ei și orice eșec te conduce spre succes.
Vei ajunge să regreți mai mult lucrurile pe care nu le-ai făcut decât pe cele pe care le-ai făcut.

•• Problemele - Înfruntă-le cu capul sus. Nu, nu va fi ușor. Nu este nicio persoană în lume care
poate depăși fără greșeală toate complicațiile cu care viața ne pune față în față. Nu suntem făcuți
să rezolvăm instant toate probleme apărute. Nu așa am fost creați. De fapt, am fost creați să ne
supărăm, să ne întristăm, să fim răniți, să ne împiedicăm și să cădem. Pentru că tocmai asta este
întregul scop al vieții – să ne înfruntăm problemele, să învățăm din ele, să ne adaptăm și să le
rezolvăm în timp. Asta e, în cele din urmă, modul în care devenim persoanele care suntem.

•• A minții - Poți sa minți pe oricine din lumea întreagă, însă nu te poți păcăli pe tine.Viețile ni se
îmbunătățesc numai când acceptam provocările care ne apar în cale. Iar cea

mai dificilă dintre provocări este aceea de a fi sinceri cu noi înșine.
•• Nevoile proprii - Cel mai dureros lucru este să te pierzi, pe tine ca
persoană, atunci când iubești pe cineva prea mult și să uiți că și tu ești
special. Da, ajută-i pe ceilalți, dar ajută-te și pe tine. Dacă există vreodată
vreun moment perfect pentru a-ți urma visul sau pentru a face ceva care
contează pentru tine, acel moment e acum.

ești pregătit … Nimeni nu se simte niciodată 100% pregătit când
apare o nouă șansă. Pentru că cele mai multe oportunități din viață ne

forțează să trecem dincolo de zona noastră de confort. În orice situație,
ne vom simți întâi insufiecient pregătiți. Dar asta ține de procesul de
învățare, nu-i așa?
•• Relații din motive greșite - Relațiile trebuie alese înțelept. Este
mai bine să fii singur decât într-o companie neplăcută. Nu trebuie să
te grăbești. Dacă trebuie să se întâmple, se va întâmpla – la timpul
potrivit, cu persoane potrivite și din motivele corecte. Îndrăgostește-
te pentru că așa simți, nu pentru că te simți singur.
•• Relații noi - Vei învăța că în viață oamenii pe care-i întâlnești, îi
întâlnești cu un scop. Unii te vor testa, unii se vor folosi de tine, unii
te vor învăța câte ceva. Dar, cel mai important, vor fi și câțiva care
vor scoate la iveală tot ce-i mai bun din tine.
•• A concura cu toți ceilalți din jurul tău - Nu te mai gândi la ce
fac ceilalți mai bine decât tine. Concentrează-te să îți bați propriile
recorduri zilnic. Succesul este până la urma o luptă doar între tine
și propria-ți persoană.
•• Invidia pe ceilalți - Invidia înseamnă să numeri toate harurile
cu care au fost dăruiți alții, în loc să te uiți la tine și la ce ai primit

tu. Întreabă-te următorul lucru: “Ce am eu și toată lumea își dorește?”.
•• Mustrarea pentru greșelile vechi - Putem iubi persoanele nepotrivite și

putem plânge pentru lucrurile greșite, însă, indiferent ce întorsătură ia viața,
un lucru este sigur: greșelile ne ajută să găsim acele persoane și acele lucruri

care sunt potrivite pentru noi. Toți greșim, toți ne zbatem și chiar toți regretăm anumite lucruri
din trecutul nostru. Orice lucru care ți se întâmplă, bun sau rău, te pregătește pentru un moment
care urmează să vină.

•• Cumpărarea fericirii - Multe dintre lucrurile pe care ni le dorim sunt scumpe. Dar adevărul este
că lucrurile care ne aduc cu adevărat fericirea sunt gratuite – dragostea, râsul, prietenia …
Completați voi lista mai departe.

•• Așteptarea fericirii de la ceilalți - Dacă nu ești mulțumit cu tine, așa cum ești, nu vei fi fericit
nici în relații cu alte persoane. Trebuie să-ți creezi stabilitate și fericire în propria viață înainte de
a o împărtași cu altcineva.

•• A trăi în gol, gândindu-te și răzgândindu-te - Nu mai analiza așa de mult la fiecare situație
căci vei crea probleme care nici măcar nu existau. Evaluează situația și acționează. Nu poți
schimba lucrurile cu care refuzi să te confrunți. Progresul implică riscuri. Punct! Ca să marchezi
un gol, trebuie ca întâi să dai drumul la minge.

•• A plânge de milă - Surprizele neplăcute cu care viața te pune față în față nu fac decât să îți
netezească calea în direcția care era menită pentru tine. Poate nu înțelegi și nu vezi asta în mo -
men tul în care lucrurile rele se petrec și poate îți va fi greu. Dar reflectă și la celelalte lucruri negative
care ți s-au întâmplat în trecut. Vei observa destul de des că fiecare dintre ele te-a condus într-un
loc mai bun, către o persoană mai bună, la o stare de spirit minunată sau o situație fericită. Așa că
zâmbește! Lasă-i pe toți să vadă că astăzi ești mult mai puternic decât erai ieri. Și astfel vei fi.

•• A ține supărări - Nu îți trăi viața cu ură în suflet. Vei ajunge să te rănești mai mult pe tine decât
pe oamenii pe care îi urăști. Iertarea nu înseamna “Ceea ce mi-ai făcut este în regulă”, ci iertarea
înseamnă ” Nu o să te las să îmi strici fericirea pentru totdeauna”. Iertarea este răspunsul…
Renunță la ranchiună, găsește-ți pacea și eliberează-te. Și, nu uita, iertarea nu este numai pentru
alte persoane, este și pentru tine. Atunci când este nevoie, iartă-te și pe tine, mergi mai departe
și încearcă să te descurci mai bine data viitoare.

•• Nivelul - Refuză să îți cobori standardele doar pentru a-i mulțumi pe cei care refuză să și le
ridice pe ale lor.

•• Explicații și scuze la nesfârșit pentru greșeli - Prietenii tăi nu au nevoie de asta, iar dușmanii
tăi oricum nu vor crede. Doar fă ceea ce simți că este corect. Frumusețea bucuriilor mărunte …
Bucură-te de lucrurile mărunte pentru că într-o zi te vei uita înapoi și vei descoperi că ele erau
de fapt lucrurile importante. Cele mai bune perioade din viața ta vor fi acele momente mici,
aparent neimportante, pe care le-ai petrecut râzând cu cei care contează pentru tine.

•• Să faci lucrurile perfect - Societatea nu premiază perfectioniștii, ci ii recompensează pe cei
care duc lucrurile la bun sfârșit.

•• Calea ușoară - Viața nu e ușoară, mai ales atunci când plănuiești să obții ceva care să merite.
Nu alege calea ușoară care să te ducă acolo. Realizează ceva extraordinar.

•• Lucrurile sunt minunate, atunci când nu sunt… - Este în regulă să te împiedici din când în
când. Nu trebuie să te prefaci sau să demonstrezi mereu că ești puternic. Nu ar trebui să fii pre-
ocupat nici de ceea ce cred ceilalți – plângi, daca simți nevoia – este sănătos să îți verși lacrimile.
Cu cât mai curând vei face asta, cu atât mai repede vei fi pregătit să zâmbești din nou.

•• A învinui pe alții pentru necazurile tale - Îți vei realiza visurile în măsura în care îți vei asuma
responsabilitatea pentru viața ta. Când îi învinuiești pe alții pentru lucrurile prin care treci, le
predai lor controlul asupra acelor părți din viața ta.

•• Griji - Grijile nu vor face ca ziua de mâine să fie mai puțin grea, dar sigur vor face ca ziua de
astăzi să fie mai puțin veselă. Pentru a afla dacă merită să te îngrijorezi pentru o situație întrebă-
te următorul lucru: “Va mai conta situația asta peste un an? Peste trei? Peste cinci?” Dacă
răspunsul este nu, e clar că îți faci griji inutil.

•• Concentrare pe ce NU vrei să se întâmple - Concentreaza-te pe ce îți dorești să se petreacă.
Gândirea pozitivă este ingredientul de bază al oricărei povești de succes. Dacă te trezești în
fiecare dimineață gândindu-te că ceva minunat ți se va întâmpla în ziua respectivă și ești puțin
atent, vei observa destul de des că ai avut dreptate.

•• A fi nerecunoscător - Oricât de bună sau grea a fost viața până în acel moment, trezește-te
dimineața și fii mulțumit că trăiești. Cineva, undeva se luptă cu disperare să trăiască. În loc să
te gândesti la ceea ce îți lipsește, gândește-te la ceea ce ai tu și le lipsește altora.
Viața este prea scurtă pentru a o petrece cu oameni care nu merită. Dacă cineva te vrea în viața
lui, îți va face loc în ea, nu trebuie să te bați tu pentru un loc acolo. Nu încerca să te bagi cu
forța în sufletul cuiva care trece cu vederea valoarea pe care o ai. Amintește-ți mereu că prietenii
adevărați nu-ți sunt cei care îi ai lângă tine când ești fericit, ci cei care îți sunt aproape când ți-
e cel mai greu!
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Curățarea karmei
multidimensionale

Ce este karma?
Ne putem gândi la karma, având în vedere
tendințele, consecințele și feedback-ul. Aceasta
se poate simți ca un sistem de recompensă și
pedeapsă, dar într-adevăr universul încearcă să
ne spună ceva. Karma funcționează pe principiul
că lumea este oglinda noastră, reflectă lucrurile
înapoi la noi conform lumii noastre interioare,
gânduri, emoții, credințe și obiceiuri care se
manifestă prin cuvinte, fapte și răspunsuri de la
ceilalți. Corpul poate reflecta karma noastră la fel ca
realitatea noastră. Un mod de a înțelege acest lucru, este prin
contemplarea principiului conform căruia corpul nostru vorbește
minții noastre. Orice problemă din organism se va reflecta într-o tendință karmică, care are
nevoie de adresare. Medicamentele sau o intervenție chirurgicală nu vor aborda cauza principală
a oricărei probleme. Karma este reflectată în lume, prin lucruri care se repetă. Aceasta se
bazează pe principiul că noi creăm realitatea noastră.
Orice am crea poate fi necreat sau mutat într-un fel. Poate că am ajuns cumva la ideea din
copilărie că suntem nevrednici de iubire. Acest lucru se poate cristaliza în cele din urmă într-o
credință pe care o deținem ca adevărată, dacă nu este corectată. Această credință se va
manifesta apoi în felul în care vorbim și acționăm în lume, acest comportament va crea în timp o
reacție de la alții și astfel ciclul este consolidat, cu excepția cazului când este întrerupt. Acest
ciclu poate manifesta unele consecințe nefericite în orice domeniu al vieții noastre. S-ar putea să
întâlnim oameni care ne tratează prost, sau care ne trădează în vreun fel. Căile prin care acest
lucru se va manifesta va depinde și de alți factori. Unii factori pot reduce durerea credinței și
altele pot intensifica suferința.

Karma și familia
Avem karma personală și colectivă. Cea mai imediată karma colectivă cu care ne confruntăm
provine din familia în care ne naștem și asta este alegerea noastră din astral. Modelele trec în
jos pe linia genealogică. Deci, de exemplu, am putea avea un stră străbunic despre care știm
puține lucruri și care s-a luptat și s-a simțit învins într-un anumit aspect al vieții lui. Această luptă
poate fi transmisă generațiilor următoare spre soluționare.
În cazul meu am crescut foarte atras de cărți și filme despre război. Această fascinație a crescut
până la anii adolescenței, timp în care am pictat modele de armate și eram interesat de jocuri de-
a războiul. Aceasta, în ciuda faptului că am avut o mare aversiune față de violența de orice fel. În
sesiunile de vindecare mi-am dat seama că sursa acestui lucru era conectată la bunicii mei (de
ambele părți ale familiei) care prin voluntariat au luptat în primul război mondial. Ambii au luptat
în bătălia de pe Somme (unde 1 milion de oameni au murit, făcându-o cea mai sângeroasă
bătălie din istoria omenirii). Ambii au fost răniți.
Bunicului din partea mamei i-a fost înmânată o pană albă de o femeie (o pană albă era menită
să fie un semn de lașitate). Nici nu a vorbit deschis despre experiențele lui. Incapacitatea lui de
a procesa o astfel de experiență violentă a fost transmisă la mine spre soluționare. Karma
ancestrală poate fi, desigur, acum rezolvată mult mai repede decât înainte, ceea ce înseamnă în
multe cazuri, că nu mai trebuie să treacă mulți ani de muncă cu sine sau suferință.

Karma și reacțiunea
Ori de câte ori noi reacționăm la o anumită situație într-un mod nesimțit în genunchi, de multe ori
este pentru că avem obligatoriu o legătură karmică. S-ar putea să reacționăm la mânie, violență,
război, colonialism, apatie, sclavie, neputință, nedreptate și așa mai departe. Oricare ar fi
reacția, acest lucru indică o anumită legătură karmică. Acest lucru nu înseamnă să nu acționăm
pentru a-i ajuta pe alții, înseamnă să ne uităm la motivația noastră de a face acest lucru. Nu este
nimic mai rău decât un marș pentru pace plin de oameni furioși. Pe de altă parte, am putea
reacționa la ceva sau asupra cuiva într-un mod foarte pozitiv, iar acest lucru poate indica o
legătură karmică, care este mai înălțătoare. Cel mai important lucru în ceea ce privește karma în
cauză, este de a elibera orice caracter obligatoriu și de a crea mai multă libertate și flexibilitate în
răspunsurile noastre.

Karma este o lege universală
Rădăcinile unui anumit fel de comportament pot fi găsite în condiționarea noastră din această
viață, dar de asemenea, are rădăcini și din alte vieți. Această condiționare ne poate duce la
cauza durerii și suferinței. Noi nu intenționăm acest lucru, dar, de exemplu, dacă nu ne putem
iubi cu adevărat, nu putem iubi și respecta pe altul. Karma este o lege Universală și indiferent de
modul în care o persoană delirează, printr-un nivel de bază de înțelegere, atunci când am
încălcat-o vătămând intenționat pe altul, am creat un prejudiciu.
(Deci la nivel karmic intenția contează, atât în bine cât și în rău. Se spune că strămoșii noștri daci
au început să piardă în luptă, atunci când în războaie au început să ucidă cu ură…, n.b.).
Karma nu depinde de legile naționale. Este posibil să ne fie bine în cadrul legii și să nu ne dăm
seama că am încălcat legea în vreun fel. A avea un avocat inteligent nu neagă datoria karmică.
Noi putem înșela, fura, abuza pe altul, minți, sau chiar a face o crimă și să nu fi adus la judecată.
Acest lucru afectează karma noastră. Va trebui să ispășești într-un fel sau altul pentru astfel de
fapte. Pe de altă parte, karma ar putea fi văzută în termeni de abilități, aptitudini, calități care au
fost dezvoltate în alte vieți, care sunt în stare latentă în această viață. În circumstanțe potrivite
(care de obicei, sunt în legătură cu circumstanțele și conștiința noastră), aceste resurse pot
începe să se activeze în această viață.

Karma și serviciul
Karma este legată de serviciu. Un exemplu evident în acest sens este serviciul parental. Acesta
este un serviciu karmic foarte mare, care are potențialul de a crea un beneficiu reciproc pentru
toate sufletele în cauză. Din păcate, în unele cazuri, mai multe datorii karmice sunt generate prin
părinți săraci. Fiecare copil este un suflet care merită iubirea noastră, încurajare și sprijin. Este
important să nu încercăm să impunem etica noastră și anumite valori copiilor, deoarece acest
lucru poate crea blocaje pentru copil mai târziu în viață. Lumea evoluează rapid și putem ajuta
un copil, doar să găsească și să stabilizeze lumina și conștiința lui. 

Prin credințele noastre, care
impun valori și chiar vise,
putem inhiba direcția autentică
a unui alt suflet. Ceea ce a
fost și este bine pentru noi,
este doar pentru noi ca suflet,

funcție de karma și scopul
evoluției noastre aici și nu este

valabil altui suflet.
Acest serviciu se poate manifesta

în alte moduri. Există mai multe
ființe pe planetă în prezent, care

sunt aici pentru a servi ca profesori
și vindecători spirituali. Aceasta este o cale care

poate aduce multe provocări precum și multe
binecuvântări. Există multe ființe aici, pe care le numim

semințe stelare, cu puțină experiență în această dimensiune
fizică a pământului. Sunt aici cu o misiune de serviciu, pentru a ajuta la

menținerea unei frecvențe mai mari de lumină pe planetă. Unii contribuie în mod activ, pentru a
dizolva rețelele energetice vechi și a construi noi grile de lumină în jurul planetei. Unii lucrează
asupra rețelei energetice și locurilor sacre, pentru a ajuta la trezirea energiilor latente ale
pământului. Unii lucrează cu forțe angelice pentru a da naștere unei frecvențe mai înalte a iubirii
pe planetă. Semințele stelare sunt aici în serviciu și după ce se trezesc, relația lor cu karma se
poate schimba în mod dramatic (în direcția unui sentiment grațios, înălțător).

Karma și trezirea spirituală
Pentru persoana medie, karma va părea să funcționeze într-o manieră „cauză și efect”, facem
ceva și există o pedeapsă sau o recompensă. Cu excepția cazului în care există o anumită
trezire spirituală, există un sentiment de navigație într-o lume a dorinței, atașamentului și
aversiunii. Într-o astfel de stare suntem guvernați de tendințele noastre egotice, simțindu-ne
deconectați de Sinele nostru Superior. Atunci când începem să ne trezim, karma poate fi
dizolvată fără a trece printr-un număr de confruntări sau experiențe dureroase. Acest lucru se
datorează faptului că suntem mai conectați cu Sinele nostru Superior, Ghizii noștri spirituali și
diverse forțe angelice, care ne pot ajuta să dizolvăm karma fără a trece prin acele experiențe (cu
excepția cazului în care experiența a fost aleasă pentru un anumit motiv evolutiv).
În această perioadă de ascensiune planetară, există mai multe modalități de dizolvare karmică
cum nu a fost niciodată pe pământ. Poate cea mai cunoscută este Raza Flăcării Violet, care este
deținută de anumite forțe angelice și ET. Există multe alte raze, cum ar fi Raza de Smarald
deținută de Arhanghelul Rafael, Raza de Rubin deținută de Arhanghelul Uriel, Raza Albă
deținută de către Arhanghelul Gabriel și Raza Albastră deținută de Arcturieni. Acolo karma este
dizolvată de îngeri care ne ajută să eliminăm energiile negative și implanturile păstrate în
câmpurile noastre energetice. Există de asemenea Îngerii Solari ai Soarelui nostru și Soarelui
Central Galactic care pot străluci o lumină puternică prin intermediul sistemului nostru de chakre
multidimensionale. Noi putem apela la forțele angelice și ET înalt vibraționali pentru a ne ajuta să
schimbăm karma în orice zonă pe care o simțim blocată.

Karma este multidimensională
Atunci când ne trezim ne dăm seama că karma nu este liniară. Sufletul operează într-un număr
de planuri și dimensiuni. Sufletul poate fi confruntat cu un număr de vieți în același timp. Acest
lucru înseamnă că vom genera karma în viața curentă, vieți trecute, vieți paralele și chiar cele
viitoare, care ne trag într-o anumită direcție. Așa-numita karma „negativă” se va simți ca o
anumită formă de blocaj. Adesea, acest adevăr personal este conectat la valori spirituale și a trăi
o viață cu sens deplin, cu scop și un sentiment de libertate. Pentru astfel de probleme de multe
ori există cauze multiple și adesea factorul central este o experiență traumatică sau de „blocare”
sau un set de experiențe din alte vieți. O experiență traumatică poate include moartea dureroasă
sau umilitoare, tortură, încarcerare, îndoctrinare, sau exil. Aceste experiențe creează programe
„sufletului” care continuă viață după viață, până când sunt neutralizate / rezolvate.
În mod similar, alte experiențe karmice înălțătoare „pozitive” ne pot da puncte de referință pentru
această viață. Deci, de exemplu, dacă suntem atrași de a învăța o nouă abilitate, de fapt, poate
fi mai mult o chestiune de a ne aminti ceva ce am învățat și eventual, chiar stăpâneam într-un
grad ridicat în altă viață. Karma ne poate trage mai departe într-un mod foarte înălțător. Karma
pozitivă ne poate îndrepta spre un sens mai mare de posibilități și potențial. S-ar putea să fi fost
un artist priceput, vindecător, inovator, profesor în alte vieți și la un moment dat în viața noastră
putem primi un apel pentru a face ceva radical diferit în viața noastră. Ego-ul poate rezista
acestui lucru pentru un timp, dar rezistența la o chemare a sufletului poate genera o mare
tensiune și un sentiment de suferință în vreun fel, întrucât predarea noastră acestei chemări
duce la un sentiment de a fi viu și a curge armonios, în ciuda provocărilor inevitabile cu care ne
confruntăm de-a lungul drumului.

Karma și dezvoltarea sufletului
După cum ne deschidem spre lumină și îndrumarea Sinelui Superior vom începe să realizăm că
karma este ca niște trepte din piatră, ceva ce sufletul creează pentru a ne ajuta să ne deplasăm
într-o anumită direcție. (Aceste trepte, pas cu pas sunt create și apoi demontate, atunci când nu
ne mai sunt necesare). Nu există trepte bune și rele, doar cele care sunt utile sau mai puțin utile.
Chiar și experiențele care se simt provocatoare sau „întunecate” pot fi alese dintr-un motiv ce
aparent pot veni din alte vieți. Creșterea spirituală în această dimensiune funcționează prin
intermediul diferenței de potențial și dansului luminii și întunericului. Trebuie să le înțelegem pe
amândouă pentru a absolvi acest joc. În acest moment al ascensiunii putem simți că ne-am
încarnat într-o familie întunecată, cartier sau cultură.
Dacă da, atunci sarcina noastră este de a aduce mai multă lumină în acel întuneric. Acest lucru
ne poate cere să obordăm o oarecare distanță de el, în scopul de a transforma judecățile și
percepțiile noastre, astfel încât să putem aduce apoi mai multă lumină în acea situație. Viața
este un amestec de înălțător / sprijin / încurajare / creștere, etc și opusul polar. În spatele fiecărei
provocări așteaptă un cadou de suflet. Cu cât mai puternică este provocarea cu atât mai mare
este potențialul cadou. Creșterea sufletului are nevoie de curaj pentru că atunci când pășim pe
calea trezirii spirituale, karma noastră ne va părea mai intensă. Acest lucru permite o curățare
din mai multe vieți ce are loc în această viață. Aceasta este o mare binecuvântare dacă este
abordată în mod corect. Chiar dacă simțiți că nu aveți la dispoziție instrumentele și resursele
necesare pentru a vă goli karma, sunt mulți vindecători și metode de vindecare disponibile
pentru a vă ajuta la ștergerea karmei într-un mod rapid și grațios.

Drum drept spre Lumină!
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Şeful FBI: Nu există «viaţă absolut privată» în America.
Nici măcar amintirile noastre nu sunt private

Directorul FBI James Comey
a avertizat că americanii ar
trebui să nu aibă aşteptări cu
privire la o „viaţă absolut
privată”, relatează CNN, citată
de News.ro.
„Nu există viaţa privată
absolută în America, nu există
loc în care (sistemul) judiciar
să nu ajungă”, a declarat
Comey miercuri, 8 martie, la
o conferinţă pe teme de se-
curitate cibernetică la Boston
College.

El a lansat acest avertisment în contextul în care vorbea despre o multiplicare a
criptării după dezvăluirea amplorii supravegherii spionajului american, în 2013,
de către fostul contractor al Agenţiei Naţionale americane pentru Securitate
(NSA) Edward Snowden.
„Nici comunicaţiile cu soţii noştri, cu membrii clerului, cu avocaţii nu sunt absolut
private în America”, a adăugat el.
„Nici măcar amintirile noastre nu sunt private. Oricare dintre noi poate fi obligat
să spună ce a văzut… În anumite circumstanţe, un judecător poate obliga pe
oricare dintre noi să depună mărturie în privinţa comunicărilor private”, arată
şeful FBI.
Însă el a declarat totodată că americanii „au aşteptări rezonabile cu privire la
viaţa privată în casele noastre, în maşinile noastre, în dispozitivele noastre”.
„Este o parte esenţială a faptului de a fi american. Guvernul nu poate să ne
invadeze viaţa privată fără un motiv întemeiat, susceptibil să fie examinat în
tribunal”, a continuat el.
În ultimele luni ale lui 2016, FBI a obţinut în mod legal acces la 2.800 de
dispozitive confiscate în anchete criminale, teroriste sau de contrainformaţii, iar
biroul nu a putut să deschidă 43% dintre aceste dispozitive, a precizat el.
Dorinţa americanilor de viaţă privată şi securitate nu ar trebui să fie percepute ca
incompatibile, a apreciat el.

Facebook va monitoriza chiar şi persoanele care nu
au deloc cont pe rețeaua de socializare

Facebook va afișa un avertisment pentru folosirea de module tip „cookie” pentru
utilizatorii de internet europeni, indiferent dacă au cont sau nu pe rețeaua de so-
cializare.
Autoritățile europene critică deja această decizie, considerând că sunt încălcate
drepturile la intimitate ale cetățenilor.
Măsura vine după ce reprezentanții companiei au anunțat că vor extinde rețeaua
de reclame. Înainte, compania afișa reclame doar membrilor Facebook.
Folosirea modulelor tip „cookie” presupune memorarea unui set de date despre
vizitatorul unui site pentru a i se recomanda pagini personalizate. Reprezentanții
companiei speră ca astfel să prezinte utilizatorilor de internet, fără cont de
Facebook, reclame relevante pentru ei.
Europenii care navighează pe internet pot observa notificarea în partea superioară
a ecranului, începând din 27 mai.
Rețeaua lui Mark Zuckerberg intenționează să se folosească de avantajul că
deține deja informații de la cei 1,7 miliarde de utilizatori ai ei, pentru a pune în
aplicare noua modalitate de a-și extinde rețeaua de reclame.
Companiile Facebook și Google domină afișarea de reclame care vizează un
public țintă.

Experimentul Milgram reluat după 50 de ani
Un experiment extrem de controversat, realizat acum mai bine de 50 de ani de către Stanley
Milgram, psiholog la Universitatea Yale, concluziona faptul că majoritatea oamenilor le-ar face
rău semenilor dacă o autoritate superioară le-ar cere acest lucru. Acum, o echipă de cercetători
polonezi de la Universitatea de Științe sociale și umaniste au repetat experimentul, iar concluziile
au rămas aceleași.  Deși din 1961 și până astăzi multe lucruri s-au schimbat în lume, omul pare
să fi rămas tot la fel. În goana după putere, avere sau statut, suntem foarte repede de acord să
călcăm și pe cadavre, doar să ne atingem scopul.

„După ce află despre experimentele lui Milgram, marea majoritate a oamenilor pretind că nu s-ar
comporta astfel cu cei din jur. Studiul nostru a demonstrat încă o dată cu câtă usurință putem fi
de acord cu lucrurile pe care le găsim neplăcute de altfel„, a declarat psihologul Tomasz Grzyb
de la Universitatea SWPS.
De la ce a pornit ideea lui Milgram? Ei bine, în iulie 1961 a început procesul criminalului de
război Adolf Eichmann, nazist implicat în Holocaust. Milgram a dorit sa știe dacă este posibil ca
Eichmann și încă un milion de complici ai Holocaustului să fi urmat ordinele fără a-și mustra
conștiința. Pentru a vedea acest lucru a demarat experimentul în cadrul căruia mai mulți subiecți
erau îndemnați să electrocuteze o persoană din camera alăturată pe care o puteau auzi țipând,
însă nu și vedea, ori de câte ori aceasta răspunde greșit la întrebările adresate de examinator.
Ce este mai interesant, subiecții nici măcar nu auzeau răspunsurile persoanei din camera
cealaltă, pur și simplu executau comanda la directivele examinatorului fără a clipi. Li s-a spus
chiar că șocul electric devenea din ce în ce mai puternic, că s-a ajuns chiar și la 450 de volți, iar
participanții la experiment erau informați că demersul lor îi va răni pe cei aflați în camera
alăturată. Ceea ce subiecții nu au realizat a fost faptul că aparatul nu a făcut nimic în afară de a
produce un sunet și câteva efecte luminoase, iar persoana din cealaltă cameră era de fapt un
actor profesionist care a fost plătit să plângă ca și cum ar avea dureri.
Acum, în cadrul experimentului polonez, 40 de bărbați și 40 de femei, cu vârste cuprinse între 18
și 69 de ani au fost îndemnați de către un examinator să transmită șocuri electrice unei persoane
aflate într-o cameră ori de câte ori aceasta răspundea greșit la întrebări. Subiecții nu auzeau
răspunsurile persoanei din cealaltă cameră, deci nu știau dacă răspunde sau nu greșit, ci pur și
simplu mergeau pe mâna examinatorului fără să aibă vreun fel de remușcări. Ca și în cadrul ex-
perimentului lui Milgram, subiecții nu puneau la îndoială spusele examinatorului iar persoana
supusă la șocuri era tot un actor care nu a avut de suferit.

Destinul tragic al lui William J. Sidis, 
unul dintre cei mai inteligenți oameni de pe Pământ. 

Admis la Harvard la 9 ani, a murit șomer la 46
William James Sidis a fost considerat unul dintre cei mai
inteligenți oameni de pe planetă, însă I.Q său extrem de
ridicat nu i-a oferit o viața pe măsură, ba din contra.
Născut în New Yok City din imigranți ucrainieni în anul 1898,
William părea să aibă un viitor strălucit. La doar 8 luni se
hrănea singur cu lingurița, la doar 1 an și jumătate putea să
citească, până la vârsta la care alți copii încep să meargă la
școală, băiatul vorbea fluent în franceză, germană, latină,
ebraică, greacă și rusă, iar la vârsta de 9 ani fusese deja
admis la Harvard.
Deși fusese admis la Harvard la doar 9 ani, profesorii îl
primesc la studii după trei ani de zile când îl consideră mult
mai matur din punct de vedere emoțional pentru a urma
studiile prestigioasei universități. Fiind un subiect de știri, re-
porterii îl urmau deseori pe William prin campusul universității,
în căutarea de senzațional. În final termină facultatea la

vârsta de 16 ani, vârsta la care ceilalți adolescenți abia se obișnuiesc cu viața de liceeni.
În ciuda succesului său de la Harvard, William James Sidis a numit experiența ca fiind una
nefericită și chiar traumatizantă. Acesta a fost tachinat și umilit de ceilalți colegi mai mari. La
absolvire, le-a declarat reporterilor prezenți la eveniment: „Vreau să trăiesc o viață perfectă.
Singurul mod de a trăi viața perfectă este de a trăi în izolare. Am urât întotdeauna mulțimile”.
După ce a terminat facultatea, s-a decis să predea pentru scurt timp matematica la Universitatea
Rice din Houston, Texas. Însă faima sa și hărțuirile jurnaliștilor l-au făcut să demisioneze și să se
mute în Boston unde a avut mai multe slujbe, sub nivelul său de inteligență.
În luna mai a anului 1919, a fost arestat pentru organizarea de manifestații comuniste. În timpul
procesului declară că nu crede în Dumnezeu, că admiră socialismul și că este sigur că multe
dintre problemele lumii ar putea fi rezolvate dacă omul renunță la capitalism.
A fost condamnat la optsprezece luni de închisoare. După ce iese din închisoare nu mai
păstrează legătura cu părinții săi și se retrage în micuțul său apartament din Boston unde
redactează mai multe lucrări științifice. Într-o zi de vară din iulie 1944 este găsit inconștient în
apartament. Avusese un accident vascular cerebral care îi fusese fatal la doar 46 de ani.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

ANAGRAME 15x15 de:   Adi Botea

ORIZONTAL:

1) CAPI – ALAC – VĂRSA. 

2) LIRĂ – RAMĂ – TĂUNI.

3) RECICLATĂ – CÂNTA. 

4) TOR – INTERALIAŢI. 

5) ADULTĂ – TALE.

6) IDOLAŞ – PSALMI. 

7) AMICI – CARO – LINĂ.

8) CEA – MĂLĂIEŢ – RAS. 

9) RAŞI – CARE – ACEIA. 

10) INCERT – PREMIU. 

11) NIŞĂ – CRANIU.

12) RESUSCITĂRI – RUT. 

13) AORTĂ – APRINDERI.

14) LAIŢĂ – CĂRA – ŢARĂ.

15) SPIŢĂ – TĂIŞ– IMAŞ.

VERTICAL:

1) COPIL – ASTM – PARĂ.

2) RALIA – ARAC – SLOI. 

3) SECERĂTURI – SITĂ. 

4) CAR – COD – SATINET. 

5) LĂLÂIE – CĂŢĂRA.

6) ITALIC – INIMĂ.

7) MINA – RODA – SPĂŞI.

8) LIŢĂ – CARII – RECI. 

9) REALĂ – LAME – TURĂ.

10) CRASĂ – PICURĂ.

11) ŞTIUCI – NATRIU. 

12) AMÂNATE – RAI – MAD. 

13) NAIV – CRĂPELNIŢĂ.

14) ŢAŢĂ – RILE – URIAŞ.

15) ARTE – NAŞA – CĂRŢI.

Toate doamnele și
domnișoarele trebuie să

citească asta...
Acest articol se adresează tuturor, indiferent de vârstă şi
de sex, dar în special doamnelor şi domnişoarelor!
În continuare îţi prezentăm 10 sfaturi preţioase de
autoapărare şi autoconservare în situaţiile în care viaţa îţi
este pusă în primejdie. Trăim într-o lume nebună, aşa că
trebuie să fim mereu vigilenţi!

1. Sfat preluat din tehnicile de Tae Kwon Do: Cotul este
cel mai dur punct al corpului. Dacă te afli la distanţă
mică de un atacator, foloseşte-ţi cotul ca să imprimi o
lovitură puternică!

2. Sfat preluat de la un ghid turistic: Dacă un agresor îţi
cere portofelul şi/sau geanta, NU I LE ÎNMÂNA. Aruncă-
i-le în schimb la distanţă cât mai mare de tine... De cele
mai multe ori, hoţul se va repezi asupra lor, moment în
care trebuie SĂ FUGI CÂT TE ŢIN PICIOARELE ÎN
DIRECŢIA OPUSĂ!

3. Dacă se întâmplă vreodată să fii răpit(ă) şi ţinut(ă) cap-
tiv(ă) în portbagajul unei maşini, loveşte cu piciorul în
luminile din spate până le dobori în exterior, apoi scoate
braţul afară şi scutură-l energic ca să atragi atenţia
şoferilor din spate sau a pietonilor... Şoferul agresor nu
te poate vedea când ceri ajutor. Acest truc a salvat
multe vieţi!

4. După ce îşi fac cumpărăturile, ies de la serviciu, sau
ies dintr-un local, mulţi şoferi, şi mai ales şoferiţe, urcă
în maşină şi nu pornesc imediat, ci îşi verifică mai întâi
telefonul sau bonurile, etc.

NU PROCEDA AŞA! Dacă un agresor ţi-a spart maşina
şi a pătruns înăuntru, neatenţia ta îi va permite să treacă
pe scaunul din dreapta şi să te ameninţe cu o armă,
forţându-te să conduci până la destinaţia cerută de el.
IMEDIAT CUM INTRI ÎN MAŞINĂ, BLOCHEAZĂ
PORTIERELE ŞI PLEACĂ!
Dacă în maşină se află un atacator care te ameninţă cu
o armă, NU PLECA PE DRUMUL INDICAT DE EL! În
schimb, calcă acceleraţia şi intră în primul parapet sau
stâlp de iluminat! Nu te mai gândi la maşină,
reacţionează repede şi fă-o praf! Pe tine te va salva air-
bag-ul, în timp ce agresorul, luat prin surprindere, nu va
fi la fel de norocos, cu atât mai mult dacă se află pe
bancheta din spate! Imediat după accident, ieşi din
maşină şi fugi. Mai bine aşa decât să ajungi într-un sac
de plastic cine ştie pe unde...

5. Câteva sfaturi cu privire la intrarea în maşina parcată:
A) Fii vigilent(ă): aruncă o privire de jur împrejur înainte

să intri în maşină, inspectează interiorul maşinii, scaunul
pasagerului şi bancheta din spate.

B) Dacă ai parcat maşina lângă o camionetă sau o dubă,
intră în maşină pe portiera din dreapta. Majoritatea
agresorilor îşi atacă victimele trăgându-le în dubă atunci
când acestea încearcă să urce în autoturismul propriu.

C) Priveşte cu atenţie înspre maşina parcată lângă tine,
pe partea cu volanul. Dacă pe scaunul şoferului din
maşina de lângă se află un bărbat neînsoţit, cel mai in-
dicat ar fi să te întorci înapoi de unde ai ieşit şi să vii
înapoi la maşină doar însoţit(ă) de un paznic, jandarm
sau un poliţist. VIGILENŢA PREVINE MULTE PERI-
COLE. (Mai bine să fii paranoic decât să devii o
victimă).

6. În clădirile cu mai multe etaje, ia MEREU liftul. Scările
sunt un loc foarte periculos pentru persoanele singure,
şi foarte multe victime sunt atacate pe casa scărilor, mai
ales pe timp de noapte!

7. Dacă agresorul este înarmat cu o armă de foc şi nu te
afli sub controlul lui, CEL MAI BINE ESTE SĂ FUGI!
Sunt şanse foarte mici ca atacatorul să te nimerească
în mişcare (4% sau mai puţin) şi, chiar dacă te
nimereşte, şansele ca acesta să lovească un organ vital
SUNT MINIME. Aşa că FUGI, cel mai bine în zig-zag!

8. Doamnele sunt cele mai uşor impresionabile, iar ama-
bilitatea sau compasiunea lor poate fi folosită împotriva
lor. Ted Bundy, infamul criminal în serie, era un bărbat
chipeş şi bine educat, care MEREU stârnea mila fe-
meilor pe care le vâna! Obişnuia să meargă în baston,
simulând un handicap la picior, şi cerea „ajutor” la ur-
catul la volan, moment în care îşi imobiliza victimele şi
le răpea.

9. Un alt avertisment important: Cineva mi-a relatat că pri-
etena ei a auzit plânsetul unui copil pe veranda casei
în toiul nopţii, moment în care a avut inspiraţia să sune
la poliţie, ora târzie trezindu-i suspiciuni. Cei de la poliţie
au instruit-o prin telefon să NU deschidă uşa sub nicio
formă.
Femeia le-a spus la telefon dispecerilor că i se pare că
plânsetul s-a mutat către stradă, şi că se teme ca nu
cumva copilul să fie lovit de vreo maşină. Dispecerii au
insistat din nou SĂ NU DESCHIDĂ UŞA. La sosirea
echipajului de poliţie, femeia a aflat de existenţa unui
criminal în serie suspectat că ar fi folosit înregistrări
audio ale plânsetelor de copii ca să determine femeile
să iasă din casă şi să le acorde copiilor ajutor.
Deşi potrivit spuselor ofiţerilor de poliţie, veridicitatea
rapoartelor nu fusese verificată încă la acea dată, ser-
viciul de urgenţă primise mai multe apeluri telefonice
din partea unor femei care auziseră plânsete de copii
în preajma caselor lor în toiul nopţii când se aflau sin-
gure acasă.

10. Momeala cu inundaţia! Dacă te trezeşti în toiul nopţii
la auzirea unei posibile inundaţii în casă sau afară în
curte, NU IEŞI SINGUR(Ă) SĂ VERIFICI! La intrarea
prin efracţie, unii agresori dau drumul la toate robinetele
din casă pentru a crea o diversiune, putând astfel să ia
victimele pe nepregătite! Dacă stai la casă, aceştia pot
da drumul la robinetele din curte ca să te determine să
ieşi să verifici starea lor. Mare grijă, cel mai bine este
să rămâi în casă şi să suni la poliţie!

Fii vigilent(ă), nu te expune în astfel de situaţii, şi
avertizează imediat vecinii şi poliţia! Am rugămintea să
trimiţi mai departe aceste informaţii tuturor femeilor pe
care le cunoşti. Sunt sfaturi şi avertismente care pot salva
vieţi. Domnilor, dacă ţineţi la mamele, soţiile, surorile, fi-
icele voastre, transmiteţi-le aceste informaţii preţioase ca
să le protejaţi!
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Angela Similea a părăsit
definitiv România

Angela Similea, una din cele mai valoroase voci ale
momentului, a luat o decizie finala. Cantareata a
hotarat sa paraseasca meleagurile Romaniei, locul
in care este indragita de fiecare roman in parte, si
sa-si continue viata in Statele Unite ale Americii.
Potrivit ziarulring.ro, decizia artistei a fost motivata
de situatia deplorabila in care ajunsese in tara, din
cauza problemelor financiare.
Ramasa vaduva dupa moartea politicianului Victor
Surdu, in urma cu 6 ani, artista a ramas cu foarte
multe datorii. Ea a decis sa plece la fiul ei, in New
Jersey, iar plecarea sa aiba loc intr-o maniera foarte
discreta.
"Este plecată în SUA, la fiul ei, de câteva luni bune.
Angela nu stă în New Jersey temporar, ci s-a mutat
definitiv în America. Şi-a închis firma din România şi
a decis să revină în ţara natală absolut ocazional şi
doar dacă va avea concerte. Prietenii ştiu că în
România trăia deplorabil şi ajunsese la limită pentru
o mare artistă. Într-adevăr, a plecat din România şi
din cauza datoriilor moştenite pe care nu are cum să
le achite acum. A făcut totul discret, pentru că Angela
a fost mereu foarte atentă cu viaţa ei personală”, a
declarat, sub protectia anonimatului, un apropiat al
artistei, pentru sursa citata.

Marius Ţeicu: ”E cel mai fericit
moment din viaţa mea”

Au trecut câteva luni de când prietenii lui Marius
Ţeicu au dezvăluit că aceasta are nevoie urgentă de
sânge, iar acum acesta a primit o veste bună, întrucât
fiica lui, Patricia, a învins leucemia.
Conform Cancan, tânăra căreia medicii îi dădeau

puţine şanse de vindecare a reuşit să iasă învingătoare
în urma tratamentului şi şi-a revenit complet. 
”După transplant i-a dat drumul acasă. Ea mai merge
acolo pentru analize. Contează ca oamenii să nu
cadă în depresie totală şi să spere. Am avut încredere
în medicii de aici. Nu vreau să mai privesc în urmă.
Ne-am revenit şi o să fie bine. A mai slăbit puţin ea
aşa. E cel mai fericit moment din viaţa mea”, a
declarat Marius Ţeicu.

Gigi Becali povestește cum
a crescut ”ca țiganul cu cortul”

Într-un interviu pentru revista Capital, Gigi Becali povestește
cum a crescut ”ca țiganul cu cortul”.
”M-am născut într-un lagăr de concentrare”,a dezvăluit
patronul FCSB.
Gigi, despre copilăria lui: ”Părinții mei aveau deja două
fete, iar cei din comunitate îi spuneau mamei că o să mai
facă o fată și o să-i mănânce ginerii averea. Tradiția la
machedoni spune că e important să ai băiat. Și mama s-a
rugat nouă luni să mă aibă pe mine! Iar eu cred că m-am
născut cu stea în frunte. Nu Se poate ca Dumnezeu să-i
ofere unui om atât noroc și avere”.
... ”ca țiganul cu cortul”: ”Macedonii erau considerați
pericol pentru comuniști”
”Tata s-a născut în Albania, mama – în Bulgaria. Au fost
deportați în Dobrogea, apoi în Bucovina, de aici în Banat,
iar de acolo în Bărăgan, în satul Zagna, lângă Brăila,
acolo unde m-am născut eu în 1958. M-am născut în
lagărul de concetrare de la Zagna. La acea vremea,
machedonii erau considerați un pericol pentru comuniști
și nu aveau voie să locuiască la granițe”.
”Părinții mei locuiau la cort, exact ca țiganii. Așa cum se
plimbă ei, ne plimbam și noi! Stăteam doi-trei ani într-un
loc, apoi ne mutam. Mama îmi povestea că făcea chirpici
cu mine în brațe, alăptându-mă, ca să construiască o
casă. Când eu am făcut un an, părinții mei s-au mutat în
Pipera”.

Gigi, despre calitățile sale
de cioban: ”Mama e foarte
blândă, nu m-a lovit
niciodată. Era croitorească
și îmi croia cele mai fru-
moase haine. Tata mi-a
dat o singură palmă, că
am scăpat oile. Am copilărit
între salcâmi, porumb, grâu
și oi. Am crescut prin livezi,
între animale și m-am bu-
curat de fructele oferite de
natură, am băut lapte direct
din găleată și am mult oile
de la 12 ani”... ”De la 12
ani mult oile, la 15 ani

eram cel mai priceput la tuns și la mult, nu mă întrecea
nici un cioban”
”La 14 ani, traversam singur cu oile pădurea Băneasa.
Astăzi, cea mai mare bucurie e când vă că oile mele aduc
pe lume miei, care costă 10 euro pe cap, decât când
închei o afacere de milioane”.
”Tata a fost o icoană vie pentru mine. Tot ce știu, știu de la
el. A murit de 27 de ani, însă, pentru mine, dacă îl visez
noaptea, e cea mai mare bucurie. Când eram mic, nu
aveam jucării, dar jucăriile mele erau în natură. Iar de la
12 ani am început să-l ajut la crescutul oilor. Trei ani ma
târziu eram cel mai priceput la stângă. Nu mă întrecea
nimeni nici la tuns, nici la muls. Era tata tare bucuros”.
”Am cel mai mare respect pentru femei, iar noi suntem
pentru ele cum e Hristos pentru biserică”
Gigi Becali, despre credință și femei: ”Femeia e dătătoare
de viață, am cel mai mare respect pentru femei. Mama,
Alexandrina, m-a ținut în pântec, nouă luni, sunt bucată
din ea. Când o doare ceva, mă rog la Dumnezeu să îi ia
durerea și să mi-o dea mie Pe de altă parte, regula dată
de Sfânta Scriptură e că femeia trebuie să fie supusă
bărbatului. Noi, bărbații, trebuie să fim pentru femei cum
e Hristos pentru Biserică. Mama era de o frumusețe
răpitoare, tata îi dădea și luna de pe cer”.

”Bunica mea mă ducea la biserică, mergeam în fiecare
duminică. Mama a moștenit de la bunica credința în Dum-
nezeu. Credința se transmite haric, copiii copiaază de
văd la părinți”.
”Mama mă ceartă și azi, că n-am făcut bine, ba că de ce
mă uit la televizor, ba nu știu ce. Mă enervez uneori, dar e
mama mea, are 85 de ani, îmi vrea binele și atunci o iau
în brațe”.
A vândut un teren pentru 12.000.000 de euro
Gigi Becali a vândut un teren de 7,3 hectare în zona de
birouri Pipera, pentru suma de 12 milioane de euro. Se va
construi pe terenul din Nordul Capitalei un ansamblu
rezidenţial. Latifundiarul a mai declarat, pentru Capital, că
tranzacţia s-a încheiat în urmă cu cinci luni, iar banii au
fost deja încasaţi. „Preţul a fost de aproximativ 170 de
euro pe metrul pătrat, am încasat 11 milioane de euro din
această tranzacţie”, a spus omul de afaceri.
Altă tranzație, de 14.200.000 de euro
De semenea Arcom, compania de construcţii a lui Gigi
Becali, vinde ansamblul imobiliar a cărei construcţie a
început în urmă cu câţiva ani, unor investitori austrieci.
Valoarea tranzacţiei este de 14,2 milioane de euro. Potrivit
acestuia, investiţia realizată de el, până acum, este de
circa 11-12 milioane de euro în acest ansamblu dedicat
apartamentelor pretabile pentru programul Prima Casă.
„Terenul mai valorează şi el 7-8 milioane de euro”, a
explicat Becali.
În 2016, a donat 10.000.000 de euro pentru biserici
Gigi Becali a declarat, pentru Capital, că 90% din donaţiile
făcute anul trecut au fost către biserici, atât din România
cât şi din străinătate. Potrivit acestuia donaţiile s-au dus
pentru construcţia de biserici pentru comunităţile de români
din Elveţia, Spania sau Grecia. „În total, am donat 10
milioane de euro în 2016, din care 90% s-au dus la
biserici. Restul au fost donaţi unor cazuri sociale concrete”,
a spus omul de afaceri.

Serghei Mizil, ucis de interlopi...

Surpriza totala pentru apropiatii lui Serghei Mizil! Mu-
calitul personaj monden a fost gasit mort, in Dunare,
ucis de interlopi! Din fericire, e vorba de o scena din
filmul “Marilena”.
Serghei Mizil este protagonistul productiei "Marilena",
unde joaca, alaturi de nume mari precum Cecilia
Barbora sau Cornel Palade, rolul unui om de afaceri
controversat.
In pelicula care a si rulat pe marile ecrane, fiul fostului
demnitar comunist Paul Niculescu-Mizil este asasinat
intr-un mod terifiant, iar trupul ii este aruncat in
Dunare, spre disperarea familiei care l-a gasit intr-o
stare jalnica. Rolul l-a prins de minune pe Serghei,
care, in ciuda faptului ca nu are studii de specialitate,
a fost extrem de apreciat de producatori si de public.



BANCURI
• Țiganul povestește:

- Mă duc dimineaţa la pescuit şi stau şi stau…şi seara
prind un amărât de peştişor galben… Mă uit în
găleată..., goală, mânca-ţi-aş… Zic:
- Du-te-n amaru tău, prăpăditule… şi îl arunc! 
Mă duc spre casă cu bicicletă, ce să vezi: 
bicicleta se preface în Merţanu’ ăsta, de zic toţi că l-am
furat. Ajung acasă…, o vilă, mânca-ţi-aş! 
O întreb pe Pirandă:
- De unde-i, fă, vila asta, că-ţi mănânc pipota?!
- Nu ştiu, mă ţigane!
Îi povestesc ce-am păţit, şi-atunci îmi zice ţiganca:
- Ia o oală cu râme şi-i du la peşte şi-i mulţumeşte!
Şi-ajung la lac, îl strig pe peştişor, şi-l întreb:
- Cum să te răsplătesc, peştişorule?
Şi el zice că are tot ce vrea, că-i fermecat, da’ zice că ar
vrea o partidă de amor. 
Şi se dă de trei ori peste cap, şi se face o mândreţe de
fată de 17 ani ... onorată instanţă…

• Un preot la slujba de duminică:
- Copiii mei, nu fumaţi! Fiindcă o ţigară duce la un pa-
chet, un pachet duce la un pahar, un pahar la mai multe
pahare, mai multe pahare la o femeie, o femeie la mai
multe femei...
Şi unu îi spune:
- Unde aţi spus că se vând ţigările astea?

• Trei bărbaţi povestesc:
Primul: - Măi, când simt că relaţia mea nu mai merge
perfect, îmi trimit nevasta 2 săptămâni la tratament la
băi în Grecia.  Face acolo tratamente cu nămol, cu ape
naturale, cu ultraviolete, când se întoarce arată
întinerită, zâmbeşte mai mult, este radioasă! Şi noi sun-
tem un cuplu mai fericit!
Al doilea: - Măi, şi eu, o dată pe an îmi trimit soţia la o
staţiune de munte în Austria. Face acolo tratamente na-
turiste, diete naturale, aer curat, apă de munte, ozon.
Se întoarce după două săptămâni mult mai radioasă, cu
poftă de viaţă, şi noi suntem un cuplu mai fericit.
Al treilea: - Bă,... nu ştiu. Eu unul îmi tratez singur neva -
sta!

• Un englez de familie bună este întrebat care e diferenţa
dintre Anglia, Irlanda şi Scoţia. El răspunde cu următorul
exemplu:
- Dacă o persoană în Anglia este invitată la ceai şi cere
mai mult zahăr, va primi de la stăpâna casei o bucăţică
foarte mică.
În Irlanda, stăpâna casei îi va întinde zaharniţa şi o va
ruga să servească.
Dacă în Scoţia ar fi formulată o astfel de dorinţă, stăpâna
casei îi va spune încetişor: "Nu aţi amestecat destul
ceaiul..."

• În spatele fiecarei femei bosumflate sta un  barbat care
nu stie ce-a gresit!

• Definitie
"Împerechere": moment de extaz în care un barbat
reuseste sa gaseasca în dulap doua sosete de aceeasi
culoare.

• Descoperire de ultima ora a savanților  britanici:
Vrei sa vezi farfurii zburătoare?
Însoară-te!

• Cât ar fi de perfecte, computerele nu vor  putea niciodată
înlocui prostia umană.

• Două fetiţe făceau un om de zăpadă.
Prima: - Acum e gata, acum e gata!!!!
A doua: - Mă duc repede în casă, să aduc un  morcov!!!
Prima: - Adu doi morcovi, că poate îi punem şi nas!!!

• Intr-o zi regele calare prin tara sa.
La un moment dat a intalnit un taran, care semana per-
fect cu el.
Regele il intreaba:

- Spune, omule, mama ta n-a lucrat la palat?
- Nu, Maiestate. Insa tatal meu da!

• "Un medic chinez nu-si putea gasi de munca in SUA,
asa ca a deschis o clinica privata.
La intrare era afisat un banner pe care scria: "Tratamen-
tul costa 20 de dolari, in caz ca boala nu va trece, va
vom returna 100 de dolari."
Un avocat, considerand o buna ocazie de a face rost de
100 de dolari, intra in clinica.
Avocatul: "Mi-am pierdut gustul."
Chinezul: "Sora, adu medicamentul din cutia nr. 22 si pi-
curati-i pacientului in gura 3 picaturi."
Avocatul: "Ptiu, este benzina!"
Chinezul: "Felicitari, v-ati recapatat gustul, va costa 20
de dolari."
Plateste iritat avocatul si pleaca clocind o
razbunare...Vine inapoi a doua zi.
Avocatul: "Mi-a disparut memoria, nu-mi mai amintesc
nimic."
Chinezul: "Sora, adu medicamentul din cutia nr. 22 si pi-
curati-i pacientului in gura 3 picaturi."
Avocatul, enervat: "Nuuu, ca acolo este benzina..mi-ati
dat si ieri."
Chinezul: "Felicitari, v-ati recapatat memoria, va costa
20 de dolari."
Avocatul, gata sa plezneasca de nervi, plateste cei 20
de dolari, dar se intoarce a treia zi pentru a recupera
banii.
Avocatul: "Am o vedere foarte proasta, aproape ca nu
pot sa vad nimic."
Chinezul: "Din pacate nu am nimic pentru tratarea aces-
tei boli. Poftiti cei o suta de dolari."
Avocatul, fericit, ia bacnota, dar...cand se uita vede ca-
i de 20 de dolari...
Avocatul: "Dar..nu sunt decat 20 de dolari!"
Chinezul: "Felicitari, v-ati recapatat vederea, va costa
20 de dolari."

• Suntem mai grei cu cât avansăm în etate. Asta deoarece
se adună foarte multă informație în capul nostru.

• Un tip se duce la biserică să  se spovedească. Preotul
îl intreabă:
- Ai făcut păcate?
- Da, părinte.
- Te lepezi de Satană?
- M-as lepada parinte, dar am doi copii cu ea.

• Întrebare la Radio Erevan:
– Este rău să fii al doilea soţ al unei văduve?
Radio Erevan răspunde:
– Bineînţeles că nu, rău este să fii primul...

• Doamna, către menajeră:
– Cred că soțul meu are o relație cu secretara. 
Menajera:
– Știți dumneavoastră sigur, sau o spuneți așa doar ca
să mă faceți pe mine geloasă?

• O femeie s-a aventurat pe străzile oraşului curând după
ce şi-a luat permisul de conducere. Pentru că nu ştia în-
cotro s-o ia, s-a ţinut după maşina din faţă. Aceasta a
oprit. Neînţelegând ce s-a întâmplat, s-a pus pe clax-
onat.
Şoferul a strigat la ea:
– Doamnă dragă, dar unde vreţi să ajungeţi? Sunteţi la
mine în garaj...

• Două tipe joacă golf şi se distrează de minune până
când una dintre ele trimite mingea exact în mijlocul unui
grup de bărbaţi. Din nefericire, unul dintre ei cade ca se-
cerat la pământ, zvârcolindu-se de durere, cu ambele
mâini între picioare. Tipa fuge la el, îşi cere mii de scuze
şi îl roagă să-i permită să-l ajute pentru că, întâmplător,
este asistent medical.
– Nu, mulţumesc, în câteva minute am să-mi revin –
şopteşte bărbatul, cu mâinile tot între picioare.
Simţindu-se teribil de vinovată, tânăra îi dă mâinile uşor
la o parte, îi desface  cu mare grijă fermoarul pantalonilor
şi începe să-l maseze.
– Vă simţiţi mai bine? – îl întreabă ea la un moment dat.
– Da, mult mai bine – geme tipul. Dar degetele de la
mână tot mă dor!
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TAXE 2017
Principalele modificări pentru sezon fiscal 2016-2017 se
referă la proprietarii de afaceri mici. O nouă lege pentru
anul fiscal 2016 afectează ușor din cauza datelor pentru
unele declarații fiscale corporative și de parteneriat
scadente în 2017.
O schimbare importantă care afectează întreprinderile
mici: datele scadente pentru corporații și parteneriate C
s-au intors. Din fericire, datele datorate pentru corporații
S rămân aceleași (corporații S fișier mai mult de 70% din
profituri corporative), astfel încât sezonul de pregătire
fiscală nu este teribil de dezechilibrată pentru majoritatea
elaboratorii fiscale.
Legea a schimbat, de asemenea, datele datorate pentru
contribuabilii cu active externe - acele FBARs enervante -
și datele pentru extensiile tweaked.

Iată o scurtă privire la ceea ce este diferit în 2017:
• În ceea ce privește declarațiile fiscale de parteneriat și

corporație S, noua data scadenței este de 15 martie,
pentru parteneriate anul calendaristic și a 15-a zi a
celei de-a treia luni după încheierea anului fiscal pentru
anul fiscal al parteneriatelor. Rețineți că aceasta este o
lună mai devreme decât data scadentă anterioară aprilie
15. 

• În ceea ce privește C Corporation, noua data scadentă
este a 15-a zi a celei de-a patra luni după încheierea
anului corporației (care ar fi de 15 aprilie, pentru o
calendar pe profit sfârșitul anului). Rețineți că aceasta
este o lună mai târziu decât data scadentă anterioară
din 15 martie, pentru societățile de la sfârșitul anului
calendaristic. În ambele cazuri (declarații de parteneriat
și se întoarce corporative), noua lege permite o prelungire
de șase luni, cu excepții pentru anumite societăți, prin
2026. Toate aceste modificări se aplică declarațiilor de
ani fiscali care încep de la 31 decembrie, 2015, cu o
singură excepție: societăţi C cu ani fiscali care se
încheie la 30 iunie au zece ani în plus (da, zece) pentru
a face schimbarea.

• Noua lege se schimbă, de asemenea, data scadenței
raportării încrederii străine. Data scadentă a formei
3520-A, Informații anuale de returnare a unui trust
străin cu Statele Unite ale Americii Proprietar, a fost
schimbat la a 15-a zi a celei de-a treia luni după
încheierea anului fiscal al trustului (amintiți-vă că are
încredere poate avea ani fiscale flexibile ). Data scadentă
a formei 3520, anuale de returnare a raporta tranzacțiile
cu trusturile străine și Primirea anumite daruri străine,
pentru filers an calendaristic a fost schimbat și 15
aprilie.

• Iată o mare una din urmatoarele: Noua lege schimbă
data scadentă 114 FinCEN raport referitor la Raportul
Băncii externe și conturile financiare (înlocuind vechiul
"return FBAR"), 15 aprilie (18 aprilie, pentru 2017).
Amintiți-vă că la data scadenței utilizată pentru a fi 30
iunie astfel încât acest lucru este semnificativ mai
devreme. Din fericire, există acum o extensie disponibilă
(a se vedea mai jos).

• Noua lege modifică admisibilă timp de prelungire a ter-
menului pentru fișier pentru mai multe întoarce. 

Pentru formularul 1065: perioada de 6 luni care se
încheie la 15 septembrie pentru anul contribuabililor din
calendar. Pentru formularul 1041: Perioada de 5½ luni
care se încheie la 30 septembrie pentru anul contribuabililor
din calendar. Pentru forma 5500: perioada automată
3½ luni care se încheie la data de 15 noiembrie, pentru
planurile de an calendaristic. Pentru formular 990 (seria):
perioada automata de 6 luni care se încheie la 15
noiembrie pentru filers an calendaristic. Pentru formele
de 4720, 5227, 6069, 8870: automat perioada de 6 luni
care începe la data scadentă pentru depunerea returului.
Pentru formele de 3520-A și 3520: o perioadă de 6 luni.
Și, pentru prima dată, raportul FinCEN 114 are o
perioadă de 6 luni care se încheie la 15 octombrie (cu
normele de extensie similare cu cele atTreas. Reg.
Secțiunea 1.6081-5).

• În ceea ce privește extensii pentru FinCEN 114 (FBARs),
IRS a confirmat că "[t] o pune în aplicare statutul cu
costuri minime CEN publice și Fin, Fin CEN va acorda
filers ratând data scadentă anuală FBAR aprilie 15 o
prelungire automată la 15 octombrie a fiecărui an. Prin
urmare, cererile specifice pentru această extindere nu li
se cere. " Cu alte cuvinte, dacă sunteți în căutarea
pentru o extensie de formular de pe site, nu e nevoie:
nu aveți nevoie de unul. Cu toate acestea, în cazul în
care aveți nevoie pentru a prelungi rambursare a im-
pozitului pe venit, în același timp, veți avea nevoie de
un formular separat pentru extinderea întoarcere de
impozit pe venit.

• Noile date datorate se aplică ani impozabile care începe
după 31 decembrie 2015. Asta înseamnă că ei vor
aplica pentru anul fiscal 2016 (întoarce va depune în
2017) pentru majoritatea contribuabililor.

În ceea ce privește extensiile, puteți solicita o prelungire
automată cu șase luni pentru formularele 990, 1040,
1065, 1120 și 1120S. Puteți solicita o prelungire 5½ luni
pentru formularul 1041. și noi pentru 2017, să solicite o
prelungire de șase luni pentru FBARs. Se aplică unele
excepții, astfel încât întotdeauna verificați instrucțiunile
pentru forma aplicabilă. 
Pentru mai multe informații sau servicii complete de taxe,
vă rugăm, contactaţi direct PARAGONTAX.

Dan Pantor

TOP 5 MĂRCI DE MAŞINI
- MOST RELIABLE & MOST PROBLEMS

Bazat pe Consumer Reports şi Kelly Blue Book, iată
care sunt mărcile de maşini cele mai bine cotate.
Punctajele au fost acordate funcţie de soliditate
mecanica şi satisfacţia proprietarilor.

1. AUDI - 80 puncte

2. SUBARU - 80 puncte

3. LEXUS - 78 puncte

4. MAZDA - 76 puncte

5. TOYOTA - 74 puncte

La polul opus se află

FORD - 53 puncte

DODGE - 52 puncte

MINI - 46 puncte

JEEP - 39 puncte

FIAT - 32 puncte
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Edgar Cayce recomandă cura
de 3 zile cu mere pentru 

detoxifierea organismului
și prevenirea oricăror boli

Vestitul clarvăzător, vindecător și profet american,
considerat cel mai mare profet al secolului 20,
recomandă cura de 3 zile cu mere. Aceasta are
efectul de a purifica corpul de tot ce este toxic, în
același timp fiind și un mijloc foarte eficient de
prevenție a tuturor bolilor. El însuși o făcea de 3 ori
pe an.

Această cură cu mere nu vă oferă numai beneficiile
acidului malic din mere, ci de asemenea, vă oferă o
cantitate mare de fibre naturale pentru a curăța
pectina tractului intestinal. În această cură nu trebuie
mâncat nimic altceva, nici măcar vitamine. Edgar
Cayce spune că vitaminele servesc doar pentru a
ajuta la absorbția și digestia altor alimente și sunt
inutile prin ele însele, oricum. El afirmă că: "O masă
ce constituie dintr-o salată de crudități poate înlocui
cu prisosință o mulțime de vitamine (pastile) ".
Pectina din mere ajută la eliminarea metalelor grele,
substanțelor chimice și a altor substanțe din fluxul
sanguin, unde se leagă între ele și atrag apa din or-
ganism. Prin consumul numai de mere (organice),
organismul este păcălit într-un mod de repaus alimentar
și atunci toxinele încep să fie extrase din ficat, rinichi
și alte organe interne în fluxul sanguin, iar acestea
pot fi extrase de către pectină. Asigurați-vă că puteți
bea îndeajuns apă călduță, astfel încât toxinele să
poată fi eliminate mai repede. De asemenea, dacă
încercați să renunțați la fumat ar trebui să o faceți în
această cură de 3 zile, deoarece rapid se va curăța
toată nicotina toxică din organism și va reduce
dependența.
Edgar Cayce ne atenționează că în timpul acestei
cure "să nu muncim ca un cal". Deci va trebui să
aveți 3 zile libere de relaxare, eventual chiar activități
spirituale fără stress, lăsați ca natura să-și facă
treaba....
Iată cura:
1. Mâncați mere de-a lungul întregii zile ori de câte

ori simțiți foame. Cumpărați mai multe soiuri de
mere pentru a diversifica gustul. Puteți mânca cât
de multe.

2. Beți apă călduță de-a lungul întregii zile. Față de
apa rece, cea caldă stimulează peristaltismul.

3. Fă toate acestea timp de 3 zile
4. În cea de-a treia noapte, luați 2 linguri de ulei ex-

travirgin de măsline. Atunci când nu mâncați niciun
fel de grăsime zile întregi, ficatul și vezica biliară
va stoca bila. Când vom inunda sistemul cu grăsime
după aceste zile (uleiul de măsline), dintr-o dată
vezica biliară și ficatul va elibera toată bila stocată
și va împinge afară pietrele de colesterol care s-au
format.

Notă :
Fiți atenți la corpul dvs., intrați într-o stare de atenție
interioară, fiți buni cu voi înșivă, odihniți-vă și lăsați
emoțiile și gândurile negative să fie eliminate odată
cu toxinele corpului. În primele 2 zile s-ar putea să
aveți urina de culoare închisă. Asta înseamnă că
corpul elimină tot ce este toxic. Amintiți-vă că sunteți
într-un proces de curățire a tuturor toxinelor nedorite:
emoționale, mentale și fizice. Este destul de normal
să aveți o durere de cap violentă în Ziua 2, acest
lucru înseamnă că funcționează! Toxinele sunt întărîtate
și părăsesc corpul. Beți apă caldă pentru a le elimina
afară!
Eu personal (MS) doar ce am terminat această cură
cu mere, prima zi a fost puțin mai grea, dar cu voință
și dedicând fructele acestei acțiuni lui Dumnezeu,
totul va fi mai ușor. Mă simt excelent după această
cură și am slăbit și vreo 3 Kg.

Sănătate și mult succes!

Ce obligaţii avem faţă de
aproapele nostru?

articol de Claudia Bulacu
Pentru a răspunde la această întrebare,poate ar fi bine
dacă am încerca să definim cuvântul « obligaţie ». Conform
dicţionarului, acest cuvânt se referă la o datorie pe care
fie o avem noi faţă de cineva,fie o altă persoană sau
instituţie o are faţă de noi.
Deci, raportându-ne la noi înşine, avem obligaţii faţă de
cineva,adică à priori, avem vreo obligaţie,de exemplu faţă
de familie sau faţă de prietenii noştri ?  

Părinţii şi copiii ne sunt daţi
Părinţii şi copiii ne sunt daţi de către Dumnezeu, adică nu
îi putem alege noi şi ,din acest motiv, această legătură
este indestructibilă. Până la moartea noastră suntem
copilul cuiva şi copilul nostru rămâne al nostru. Ne naştem
având o anumită mamă şi un anumit tată,dăm naştere an-
umitor copii.
Noi poate că vrem să fie fetiţă şi vine un băiat,poate vrem
să fie blond cu ochi albaştri,dar el ia trăsături de la rudele
soţului,care nu au ochii albaştri etc. În concluzie, aici nu
prea avem liber arbitru. Ne iubim şi ne acceptăm părinţii
şi copiii aşa cum ni sunt daţi,exact pentru că ne sunt daţi
de către divinitate. Ruptura de părinţi şi de copii este
extrem de dureroasă şi are efecte psihologice dezastruoase
în timp.
Faţă de părinţii şi bunicii noştri avem,fără îndoială, obligaţia
de a-i respecta şi de a-i sprijini la bătrâneţe,de a le face
viaţa mai uşoară,dacă se poate. Avem,de asemenea,obligaţii
şi faţă de copiii noştri: să îi îngrijim cât sunt mici,să îi dăm
la şcoală, să le îndrumăm paşii,dar să le respectăm şi
voinţa lor în alegerea carierei şi a pertenerului de viaţă,de
exemplu.
Restul relaţiilor sunt alegeri
În privinţa relaţiilor de prietenie,de serviciu,de vecinătate,
ele sunt libere,adică suntem în măsură să facem noi
selecţiile,nu ne sunt impuse. Prin urmare, o căsătorie
este liber consimţită (cel puţin în ţările în care nu sunt
impuse), noi suntem liberi să ne alegem partenerul de
viaţă şi suntem liberi,de asemenea, să hotărâm dacă
acest partener va rămâne lângă noi toată viaţa sau ne
vom despărţi la un moment dat,dacă relaţia nu mai
funcţionează.

Relaţiile de serviciu sunt,de asemnea,libere. Nu suntem
sclavi, putem demisiona oricând.
Prietenii sunt persoane pe care le acceptăm noi lângă noi
şi la care putem renunţa oricând dacă vedem că prietenia
devine o relaţie toxică.
Problema se pune dacă avem sau nu obligaţii în relaţiile
acceptate prin liber arbitru. Revenind la definiţia
obligaţiei,aceea de datorie, ce datorie avem noi faţă de
soţul nostru ? Dar faţă de şeful nostru ? Dar faţă de
prietenii noştri ? Dacă faţă de şeful nostru avem obligaţia
să ne îndeplinim sarcinile contractuale (pentru care suntem
plătiţi), faţă de soţ şi faţă de prieteni nu există obligaţii. Pe
soţul nostru îl iubim, nu avem obligaţia de a-l iubi.
Îl iubim pentru că aşa simţim. Nimeni nu poate obliga pe
cineva să îl iubească. Este imposibil aşa ceva,penru că
inima nu iubeşte la comandă! Prietenii sunt în compania
noastră atâta timp cât ne simţim bine împreună, nu suntem
obligaţi să rămânem în acelaşi grup toată viaţa !
Relaţiile din iubire sunt supravegheate de Dumnezeu
Deci,relaţiile liber consimţite, bazate pe respect şi iubire,
sunt cele mai fragile. Nu ne obligă la nimic,teoretic, dar nu
rezistă fără implicare afectivă. Şi unde este implicarea
inimii,apare frumuseţea şi bucuria. Unde vin bucuriile,
vine şi dorinţa de a rămâne mereu împreună. Unde vine
iubirea,vine chiar Dumnezeu. El este chemat de sufletul
nostru şi rămâne mereu alături de noi pentru a ne călăuzi
pe drumul pe care ni l-am ales.

Puterea rugăciunii Tatăl Nostru
înainte de masă: 

Rezultatul unui studiu de 10 ani
făcut de un fizician rus

Oamenii de ştiinţă ruşi susţin că au dovedit printr-un
experiment care sunt miracolele rugăciunii şi semnului
crucii făcute înainte de masă, spunând că gestul
făcut de orice credincios sau necredincios, poate
purifică mâncarea şi apa!  

Fizicianul Angelina Malakhovskaya a spus că obiceiul
facerii semnului crucii deasupra mâncării şi băuturii,
înainte de masă, are un profund sens mistic, mâncarea
fiind astfel purificată. 
Puterea semnului crucii a fost studiat timp de 10 ani
de către cercetătoarea Malakhovskaya. Ea, alături
de alţi oameni de ştiinţă, au studiat impactul rugăciunii
„Tatăl nostru” şi al semnului crucii asupra bacteriilor
patogene, luând mostre de apă din diferite surse –
fântâni, râuri, lacuri, scrie realitatea.net.
S-a observat faptul că toate mostrele de apă conţineau
anumite bacterii înainte de a se rosti rugăciunea şi a
se face semnul crucii . După efectuarea acestor
obiceiuri s-a observat că numărul de bacterii dăunătoare
a scăzut de şapte, zece, sute chiar mii de ori.
Rugăciunea a fost spusă atât de credincioşi, cât şi
de necredincioşi, iar numărul bacteriilor a scăzut in-
diferent de cine a fost spusă rugăciunea.
Efectele beneficie nu se manifestă doar asupra apei,
ci şi a oamenilor, stabilindu-se că presiunea sângelui
tuturor celor supuşi la teste s-a îmbunătăţit.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Viteză
Azi faci totul cu viteza luminii! Te miști mai repede
decât de obicei, ceea ce te ajută să îți termini treburile
la timp și să îți bifezi toate planurile. Problema e că,
din exces de zel, poți ajunge să comiți o greșeală, iar
viteza fulgerătoare te va împiedica și să te bucuri de
ceea ce faci!
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Învățare
Înveți ceva nou azi, și te vei descurca extrem de
bine! Ai de partea ta o minte ascuțită și o intuiție
perfectă, care nu te-au mai servit de multă vreme
atât de bine. Poate deprinzi mai repede decât ceilalți
colegi o tehnică dificilă la muncă sau îți dezvolţi un
hobby, cert este că azi cu siguranță te remarci.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Indiscreție
O indiscreție de azi te va costa scump. Povestești
despre viața ta amoroasă sau dezvălui secretele
unui prieten, către o persoană în care aveai încredere.
Buna credință îți va fi însă înșelată, deoarece toată
lumea află amănuntele suculente pe care le-ai
împărtășit. Se poate isca un mic scandal!
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Asa si asa

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

Consecințe
Șeful sau una dintre persoanele pe care ești nevoită
să le asculți azi tot insistă că ar trebui să te miști mai
repede. Ai grijă însă, deoarece viteza pe care ei ți-o
cer nu va face decât să altereze calitatea muncii tale.
Dacă va trebui să faci această alegere, gândește-te
foarte bine la consecințe!
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Intuiție
Ți se face o propunere azi sau primești o întrebare la
care nu te-ai fi așteptat și care te prinde nepregătită.
Astrele sunt de părere că ar trebui să îți urmezi
intuiția atunci când oferi răspunsul: rațiunea nu te
ajută, pentru că pășești pe un teritoriu neexplorat
până acum, la care nu știi cum să te raportezi.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Sarcină
Azi primești la muncă sau ai acasă de-a face cu o
sarcină extrem de complicată, care te va acapara
complet. Ai grijă, pentru că la un moment dat este
posibil să intri în criză de timp și să ai astfel impulsul
de a precipita lucrurile. Nu vei obține nimic grăbindu-
te, sunt de părere astrele, ba dimpotrivă!
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Grabă
Influența Săgetătorului determină azi zodiile să
grăbească pasul și să dea dovadă de o productivitate
mult mai ridicată decât în mod normal. Tu ești sfătuită
cu precădere de către astre să dai curs complet
acestei intenții: ai mult de muncă, și nu ar strica să te
pui pe treabă la turație maximă, ca să obții ceea ce ai
nevoie!
Bani Bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Liberă
Singurul lucru care te deranjează azi este că nu ai cu
cine să îți petreci timpul liber, dar vei trece destul de
repede peste acest inconvenient, sunt de părere
astrele. Toată lumea din jurul tău e extrem de ocupată
și se îndeletnicește cu munca chiar și la ore târzii. Tu
ești mai liberă, dar nu îți strică nici să ai ceva timp la
dispoziție pentru tine!
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Epuizare
Tu ai tendința azi de a te grăbi chiar mai mult decât
de obicei, lucru care ar putea fi însă nociv, sunt de
părere astrele. Problema este că tu ești de obicei
mai rapidă decât ceilalți, iar o eventuală amplificare
a acestui ritm te va face să te simți mai degrabă
epuizată!
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Asa si asa

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

Productivă
Dacă nu iei azi un premiu pentru productivitate, nu
știm ce e în mintea șefului tău! Ritmul rapid al zilei,
asociat cu mintea, ambiția și atenția ta te vor transforma
în cea mai bună angajată a momentului. Ești cu atât
mai fericită cu cât aplauzele și recunoștința vor fi
publice!
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Insubordonare
Tendința ta normală spre insubordonare te va costa
mult azi! Ca de obicei, pui la îndoială ceea ce șeful îți
cere și ești convinsă că poți face lucrurile mai bine
decât crede el de cuviință. Azi ești însă în opoziție cu
majoritatea semnelor, care se grăbesc și fac dovada
tuturor talentelor lor.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Relaxare
Lumea se grăbește azi, dar tu nu simți deloc nevoia
să o faci. Ba dimpotrivă, parcă îți vei dori să lași în
urmă tot acest vacarm și să mergi să te relaxezi
undeva, departe de toți. La spa, la un muzeu sau
chiar la cumpărături: sunt locurile unde tu te simți cel
mai bine, și unde azi te vei regăsi!
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine
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Cristina Neagu a ajuns
în Cartea Recordurilor 

Performanţă incredibilă pentru cea mai bună handbalistă a
lumii. Cristina Neagu este oficial în Cartea Recordurilor. Messi
din handbal a fost inclusă de către cei de la World Record
Academy în Cartea Recordurilor. Totul a venit după ce Neagu a
fost desemnată de Federaţia Internaţională de Handbal cea
mai bună handbalistă a lumii în 2016.

Neagu este prima handbalistă care a câştigat acest titlu de trei
ori. "Cristina Neagu, din România, a castigat titlul de Handbalista
Anului 2016. Este al treilea titlu castigat de Neagu in cariera,
dupa cele din 2010 si 2015, ea stabilind astfel un nou record
mondial - prima handbalista din lume desemnata de trei ori
sportivul anului", se arata in mesajul celor de la World Record
Academy. Din vară, Cristina Neagu va evolua la campioana Eu-
ropei, CSM Bucureşti.

România prima victorie în faţa
Georgiei după 7 ani şi a câştigat

Rugby Europe Championship 
Deşi Georgia a primit iniţial trofeul Rugby Europe Championship,
ulterior Rugby Europe a oferit un comunicat prin care a anunţat
că România este câştigătoarea competiţiei, datorită victoriei din
meciul direct.

Clasament Rugby Europe Championship, ediţia 2017
1. Romania 19 puncte (+44) – prin victoria directa împotriva

Georgiei
2. Georgia 19 puncte (+92)
3. Spania 13 puncte
4. Rusia 9 puncte
5. Germania 8 puncte
6. Belgia 2 puncte
"Stejarii" au pus capăt unei perioade de 7 ani în care nu au
câştigat în faţa Georgiei, în ultima etapă din Rugby Europe
Championship. Pe stadionul Arcul de Triumf, România a revenit
după ce a fost condusă la pauză şi s-a impus cu 8-7, cucerind
astfel Cupa Antim Ivireanul, care se acordă în confruntările
dintre cele două echipe.
Precedentul succes al României în duelurile cu Georgia s-a în-
registrat în 2010. "Stejarii" s-au impus atunci cu 22-10 şi au
câştigat Cupa Europană a Naţiunilor.
Punctele României în prima victorie cu Georgia după 7 ani au
fost reuşite de Cătălin Fercu, un eseu, şi Florin Vlaicu, o lovitură
de pedeapsă. Pentru oaspeţi au punctat Merab Şarikadze,
eseu, şi Kvirikaşvili, transformare.

Chiar dacă nu a reuşit să câştige ediţia din acest an a Rugby
Europe Championship, pe care a încheiat-o cu un număr egal
de puncte cu Georgia (19), care a luat punctul bonus defensiv,
dar un esaveraj inferior, naţionala României a făcut un pas
uriaş spre accederea directă la Cupa Mondială din 2019 de pe
poziţia secundă a clasamentului competiţiei, în condiţiile în care
georgienii sunt deja calificaţi la turneul final din Japonia.
România şi Georgia, cele mai valoroase naţiuni din al doilea
eşalon valoric european, au fost adversare pentru a 21-a oară,
confruntări în care georgienii s-au impus de 11 ori.
Seria celor 21 de partide a debutat în 1998 la Dublin, când, pe
Lansdowne Road, cele două rivale şi-au disputat calificarea la
Cupa Mondială. Din anul 2000, confruntările au continuat în
fosta Cupă Europeană a Naţiunilor, ulterior existând şi o miza
suplimentară, Cupa Antim Ivireanul, trofeu pus în joc in 2002, la
iniţiativa Federaţiei de Rugby din Georgia.
În celelalte meciuri disputate în acest an în Rugby Europe
Championship, România a înregistrat următoarele rezultate:
38-41 cu Germania, 13-3 cu Spania, 30-10 cu Rusia şi 33-17
cu Belgia.

Aur pentru Cătălina Ponor
- la bârnă şi sol - la Cupa Mondială 

Cătălina Ponor a câştigat finalele de la bârnă şi sol, duminică,
la concursul de Cupă Mondială la gimnastică artistică de la
Baku (Azerbaidjan). 
Tripla campioană olimpică de la Atena (2004) s-a impus la sol
cu 13,433, devansându-le în finală pe australianca Emily Little,
13,400, şi pe azera Marina Nekrasova, 12,833. 
La bârnă, Ponor a ocupat primul loc în finală cu 13,833, fiind
urmată în clasament de grecoaica Vasiliki Miloussi, 13,633, şi
Emily Little, 13,433. 
Cătălina Ponor se calificase în finale cu cele mai mari note,
13,233 la sol şi 14,233 la bârnă. 
România a participat cu şapte gimnaşti la concursul de la Baku,
Cătălina Ponor şi Anamaria Ocolişan, la feminin, Cristian Băţagă,
Adelin Kotrong, Alexandru Andrei Ursache, Vlad Cotuna şi Ioan
Laurenţiu Nistor, la masculin, Ponor fiind singura care s-a
calificat în finale.

Noua senzaţie din tenisul feminin 
Lumea tenisului feminin a descoperit in noaptea de luni spre
marti, la turneul de la Miami, o jucatoare descrisa drept o forta
a naturii de catre WTA.

In varsta de doar 15 ani si 1.73 metri
inaltime, rusoaica Anastasia Potapova,
clasata pe primul loc in ierarhia ju-
nioarelor, a primit un wild card pentru
a participa in calificarile turneului de la
Miami si a impresionat.
Potapova, aflata la primul meci in cir-
cuitul WTA, a invis-o in prima runda a
calificarilor pe grecoaica Maria Sakkari
(a 5-a favorita din calificari) in trei

seturi, scor 6-4, 0-6, 7-6.

"La doar 15 ani, Potapova e deja o forta a naturii, jucand un
tenis unic si descris de castigatoarea Wimbledonului feminin
drept o combinatie intre 'frumos si emotionant'. Prima zi de pri-
mavara a adus si prima zi la turneul de la Miami, iar furtuna
perfecta poarta numele de Anastasia Potapova", noteaza site-
ul oficial al WTA.
In ultimul tur al calificarilor, Anastasia urmeaza s-o intalneasca
pe experimentata jucatoare ceha Jana Cepelova.
"Am avut multa energie si mi-am dorit enorm sa castig. Inaintea
meciului, am fost putin nervoasa si am simtit presiunea. Dar in
setul decisiv, mi-am spus ca n-am nimic de pierdut si ca sunt
fericita ca am ajuns aici", a declarat Potapova dupa intalnirea
cu Sakkari.
Anul trecut, Potapova a castigat Wimbledonul rezervat junioarelor,
in timp ce la Roland Garros a ajuns in semifinale, iar la Australian
Open si US Open s-a oprit in sferturile de finala.
La inceputul acestei luni, Potapova a castigat si primul ei turneu
ITF, in Brazilia, la Curitiba, dupa o finala cu americanca Amanda
Anisimova.

Schweinsteiger e "on fire" 
Bastian Schweinsteiger ii va lua locul unui roman in Major
League Soccer (SUA). Acesta a semnat cu o noua echipa,
dupa ce s-a inteles cu Manchester United pentru despartire.

Schweinsteiger va imbraca in curand
tricoul echipei americane Chicago Fire,
la care a evoluat fostul international
roman Razvan Cocis. Clubul american
a confirmat mutarea, iar jurnalistii de
peste ocean au aflat ca jucatorul va
incasa circa 4.5 milioane de euro pe
an.
"De-a lungul carierei mele, intotdeauna
am cautat noi oportunitati si am vrut

sa ofert un impact pozitiv", a spus Schweinsteiger, care a
confirmat si el mutarea prin intermediul unui comunicat publicat
de Chicago Tribune.
"Mutarea mea la Chicago nu e diferita. In conversatiile cu man-
agerul Nelson Rodriguez si cu Pauno, am inteles care este
viziunea si filosofia celor de acolo asupra fotbalului si vreau sa
contribui", a mai spus acesta.
Schweinsteiger, fost campion mondial, s-a transferat de la
Bayern la Manchester United in vara lui 2015. In tricoul formatiei
engleze, acesta nu a cunoscut, insa, succesul.
Bastian Schweinsteiger s-a retras de la echipa nationala a Ger-
maniei in vara lui 2016, dupa Campionatul European. Ultimul
meci al sau a fost un amical impotriva Finlandei.
Pentru Germania, Schweinsteiger a marcat 24 de goluri in 121
de meciuri.
Alti mari fotbalisti care evolueaza in MLS ori care s-au retras
jucand acolo sunt Frank Lampard, Steven Gerrard, Andrea
Pirlo, David Villa.

* * *
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



22 martie, 2017 l l 33Romanian Journal • New York

SPORT

Iata rezultatele inregistrate luni in ul-
timele meciuri ale etapei a doua din
playoff-ul si playout-ul Ligii 1, precum
si cele doua clasamente:

Play-off: 
CFR Cluj - Astra 3-2
FC Viitorul - Steaua 3-1
Dinamo - Craiova 0-0

Clasament Play-off:
1. Viitorul 30 puncte
2. Steaua 27p
3. CFR Cluj 25p
4. CS "U" Craiova 24p
5. Dinamo 23p
6. Astra 23p

Play-out: 
ASA Targu Mures - Concordia Chiajna

2-1
Gaz Metan - Botosani 0-0
Poli Timisoara - FC Voluntari 1-0
Pandurii - Poli Iasi 0-0

Clasament Play-out:
1. Gaz Metan 24 puncte
2. CSM Iasi 19p
3. Botosani 17p
4. Voluntari 16p
5. Poli Timisoara 13p
6. Chiajna 13p
7. Pandurii 12p
8. Targu Mures 9p

Urmatoarea etapa a Ligii 1 va avea loc
peste doua saptamani.

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

CFR Cluj nu va avea dreptul de a juca in cupele europene
CFR nu va avea dreptul de a evolua in cupele europene in sezonul viitor, indiferent de
pozitia pe care va termina sezonul.
Judecatorul sindic a respins cererea clubului CFR Cluj de a iesi din insolventa, pe motiv
ca mai sunt creditori care cer bani, anunta Prosport.
Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru 31 martie, prea tarziu ca echipa
clujeana sa mai poata fi inscrisa pentru sezonul urmator al cupelor europene.
"A fost repusa cauza pentru 31 martie. Sunt facute cereri cu caracter sicanatoriu. Eu unul
nu le-as lua in considerare, pentru ca acestea pot aparea in fiecare zi si ma tem ca se va
intampla la fel si in 31 martie. Probabil judecatorul sindic a vrut sa se lamureasca ce e cu
aceste cereri. Nu exista niciun impediment de inchidere a procedurii din punct de vedere
legal. Nu s-au folosit altfel de mijloace legale, cum ar fi compesarea sau altceva. Toti
creditorii au fost platiti cu bani cash", a declarat administratorul judiciar al echipei,
Razvan Zavaleanu, pentru sursa mentionata mai sus.
Dupa venirea lui Marian Bagacean la carma formatiei din Gruia au fost platite datorii de
5 milioane de euro, iar oficialii clujeni sperau ca in acest fel sa iasa din insolventa.
Cum UEFA nu accepta in cupele europene echipe aflate in insolventa, CFR nu va avea
drept de joc in Liga Campionilos sau Europa League indiferent de pozitia pe care va
incheia campionatul.
Dupa doua etape disputate in playoff-ul Ligii 1, clujenii antrenati de Vasile Miriuta ocupa
locul 3 in clasament, cu 25 de puncte, la numai 2 puncte distanta de locul 2, ocupat de
Steaua, si la 5 puncte de liderul Viitorul.

Antrenor surpriză la Barcelona
FC Barcelona se va desparti de Luis Enrique la finalul acestui sezon si pare ca a stabilit
deja care va fi inlocuitorul acestuia.

Oficialii gruparii catalane insista pentru aducerea tehni-
cianului italian Massimiliano Allegri, anunta televiziunea
italiana Premium Sport.
Actualului tehnician al celor de la Juventus i s-a oferit un
salariu urias, de 8 milioane de euro pe sezon, si un
contract valabil pentru trei ani. Conform sursei citate, a
exista o prima intalnire intre cele doua parti.
Massimiliano Allegri are 50 de ani si o antreneaza pe Ju-
ventus Torino din 2014, perioada in care a reusit sa
cucereasca doua titluri de campion, fiind la un pas de cel
de-al treilea.

In cariera sa, tehnicianul nascut la Livorno a mai antrenat pe Aglianese, Real SPAL,
Grosseto, Sassuolo, Cagliari si AC Milan.
Actuala echipa a lui Allegri va intalni Barcelona in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.
Pe langa Allegri, pe lista conducatorilor catalani se mai afla Ernesto Valverde, de la
Athletic Bilbao, si secundul lui Luis Enrique, Juan Carlos Unzue.

Mircea Lucescu acuză o conspiraţie a ruşilor: 
Ce spune despre demiterea de la Zenit

Mircea Lucescu a vorbit deschis despre situatia sa din
Rusia, acolo unde presa locala scrie ca este ca si demis.
Tehnicianul roman acuza o conspiratie a jurnalistilor
moscoviti, care ar scrie stiri false pentru a pune presiune
pe el.
"Il Luce" sustine ca nu este in pericol de demitere, el
avand ca obiectiv sa isi duca acordul la final.
"Eu am un contract pe care vreau sa-l duc pana la capat.
Nu cred ca e o problema. E o lupta in acest campionat
intre Moscova si Sankt Petersburg. Ca peste tot, in
capitala sunt toate mijloacele de informare, toti ziaristii
sunt impartiti, unii cu TSKA altii cu Spartak si toti impotriva

lui Zenit. Sunt multe inventii.
Noi vrem sa cream o echipa puternica. Fata de anul trecut lipsesc 6 jucatori, care au dat
valoare acestei echipe. Ma refer la Garay, Hulk, Witsel, la Danny, care abia acum revine
dupa un an de operatie la genunchi. Al cincilea e Garcia, plus Smolnikov, care e
accidentat. Iar eu in conditiile astea incerc, pe langa reconstructie, sa facem rezultate
care sa ne mentina in cursa pentru primul loc. Nu vreau sa critic pe nimeni, dar
rezultatele noastre au fost influentate direct", a declarat Lucescu, citat de DolceSport.
Mircea Lucescu mai are contract cu Zenit pana in vara anului 2018, insa tot mai multi
jurnalisti locali anunta ca demiterea lui este iminenta.
Sefii clubului i-ar reprosa faptul ca echipa din Sankt Petersburg nu poate tine ritmul cu
liderul campionatului, Spartak.

Gâlcă a fost dat afară de la Al Taawon
Jurnalistii arabi sustin ca antrenorul Costel Galca a fost
dat afara de la Al Taawon.
Mai multe publicatii din Arabia Saudita noteaza ca despar-
tirea a fost deja oficializata.
Galca ar fi acceptat rezilierea contractului dupa ce a
primit compensatii financiare.
In locul lui Galca a fost numit portughezul Jose Gomes.
Galca a preluat Al Taawon in octombrie 2016, iar echipa
se afla pe locul 5 in campionat.
La Al Taawon evolueaza si mijlocasul Lucian Sanmartean,
cu evolutii apreciate.

Foștii jucători de top ai Stelei nu mai cred în trupa
lui Reghe. ”Viitorul merită să câștige titlul!”

Steaua a oscilat evoluțiile bune cu cele mai puțin bune și continuă să o facă, astfel încât
și foști jucători importanți ai roș-albaștrilor, unii care au evoluat chiar în actualul sezon, au
ajuns să spună că Viitorul merită să fie campioană.

Alexandru Chipciu, Nicușor
Stanciu și Alin Toșca au
rămas fideli culorilor roș-
albastre, dar sunt sceptici
în privința șanselor pe care
le au jucătorii lui Reghe
de a mai câștiga campi-
onatul în actualul sezon.
”Ii felicit pe cei de la Viitorul
pentru succesul contra
Stelei. În acest moment,
eu consider ca Viitorul

merită să câștige campionatul!”, a spus Alin Toșca, fotbalistul celor de la Betis Sevilla,
înainte de a intra în cantonament cu naționala pentru partida crucială cu Danemarca.
De aceeași părere cu Toșca sunt și ex-steliștii de la Anderlecht.
”Sunt multe echipe care se bat la campionat, dar Viitorul a luat o opţiune serioasă după
victoria de sâmbătă seară. Cred că ei sunt favoriţi acum”, a spus Nicușor Stanciu.
Și Alexandru Chipciu merge tot pe mâna celor de la Viitorul, chiar dacă spune că speră,
totuși, ca Steaua să ia campionatul. 
”Viitorul joacă excelent, n-are parte de aceeaşi presiune ca Steaua, care va avea o viaţă
grea în play-off. Sigur, sper ca Steaua să ia titlul, însă Hagi, pentru tot ce a făcut şi pentru
caracterul lui, merită pe deplin ceea ce i se întâmplă, adică să se bată la campionat. A
pus mult suflet în proiect, promovează tineri, are un ochi fantastic la jucători.
Mă uitam că i-a luat de la Chiajna pe Roşu şi pe Purece, pe Morar de la ASA şi toţi
evolează foarte bine la Viitorul. E o artă să selectezi fotbalişti care nu erau interesanţi
pentru alţii, dar cu ei să fii pe primul loc atât de multă vreme”, a spus Chipciu.
În afara celor trei, și George Ogăraru, fost căpitan al Stelei, a spus că nu întotdeauna
banii fac diferența. Actualul oficial al celor de la Ajax Amsterdam a vorbit înaintea partidei
de la Ovidiu, dar a adus argumente pro-Hagi.
"Cred că are prima şansă. Viitorul beneficiază de o anumită stabilitate, altfel decât cea
financiară, ci cea pe care o oferă lotul, entuziasmul. Depinde foarte mult ce se va
întâmpla la Ovidiu în meciul Viitorul - Steaua, acolo e un punct important în lupta pentru
titlu. Sunt două echipe valoroase, iar fiecare punct contează, aşa că meciul direct poate
fi semidecisiv”, a spus George Ogăraru la ”Fotbal Club”, de la Digi Sport.
Vicecampion în tricoul celor de la ASA Târgu Mureș, Ianis Zicu o vede pe Viitorul
principala favorită la câștigarea Ligii 1.
„După cum joacă, mă gândesc la Viitorul ca echipă campioană. Am jucat anul acesta și
cu Steaua și cu Viitorul și cu Astra, am avut norocul să fiu sănătos la aceste partide și cu
Viitorul ne-a fost cel mai greu, pentru că au o posesie foarte bună. Jucătorii știu foarte
bine ce au de făcut, se cunosc, au trasee bine stabilite și este foarte greu de stopat
această echipă”, a spus Ianis Zicu.
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Gurdjieff

Metoda "EU SUNT" 
(The "I AM" method)

Gurdjieff a folosit metoda "EU SUNT". Practică adânc
acest EU SUNT orice ai face. Bei apă, mănânci, amintește-
ți EU SUNT. Nu uita asta! Când mergi amintește-ți EU
SUNT. Lasă mersul să fie acolo, dar fii fixat pe EU SUNT
EU SUNT EU SUNT. Asta să îți fie constant în conștiință.
Apoi ea va pătrunde și în vis.
Gurdjieff a folosit această metodă continuu. Discipolul lui
cel mai cunoscut, Uspensky, povestește că atunci când
Gurdjieff lucra cu el cu această metodă și el practica de 3
luni neîntrerupt această reamintire a lui EU SUNT EU
SUNT EU SUNT, totul s-a oprit. Gândurile, visarea, totul
s-a oprit. Doar o singură notă ca muzică a rămas "EU
SUNT". Dar nu era un efort. Aceasta era o activitate
spontană care se desfășura. "EU SUNT". Apoi Gurdjieff l-
a chemat pe Uspensky afară din casă. Pentru trei luni el a
fost ținut închis în casă și nu i s-a permis să iasă.

Apoi Gurdjieff a zis "Vino cu mine!" Ei locuiau într-un orășel
rusesc, Tiflis. Au ieșit pe străzi. Uspensky scrie în jurnalul
său: "Pentru prima dată am putut înțelege ce spune Isus
când zice că omul e adormit. Întregul oraș îmi apărea ca
fiind adormit. Oamenii se mișcau în somn, proprietarii de
magazine vindeau în somn, clienții cumpărau în somn. În-
tregul oraș era adormit! M-am uitat la Gurdjieff. Numai el
era treaz. Întregul oraș dimprejur era adormit. Erau furioși,
se certau, iubeau, cumpărau, vindeau, făceau una alta,
toate."
Uspensky spune: "Puteam să le văd fețele, ochii, erau
adormiți. Centrul interior le lipsea, nu era acolo." El i-a zis
lui Gurdjieff: "Nu mai vreau să merg acolo. Ce s-a întâm-
plat cu orașul? Toți par adormiți, drogați."
Gurdjieff i-a spus: "Nimic nu i s-a întâmplat orașului. Ceva
ți s-a întâmplat ție. Tu ai fost de-drogat. Orașul rămâne la
fel. E același loc în care te-ai mutat acum trei luni. Dar nu
ai putut vedea că oamenii sunt adormiți pentru că și tu
dormeai. Acum poți vedea asta pentru că o anumită cali-
tate a conștiinței ți-a apărut. Cu trei luni de practică a lui
"EU SUNT" în mod continuu, ai devenit conștient într-un
timp foarte scurt. Ai devenit treaz! O parte a conștiinței tale
a trecut dincolo de vis. De aceea poți vedea că toți sunt
adormiți, morți, se mișcă drogați, ca și cum ar fi hipnotizați."
Uspensky spune: "Nu puteam suporta acest fenomen - toți
adormiți! Orice ar face ei, ei nu-s responsabili pentru acel
lucru. Nu sunt responsabili! Cum ar putea fi ei respons-
abili?" A venit înapoi la Gurdjieff și l-a întrebat: "Ce e asta?
M-ai iluzionat cumva? Mi-ai făcut ceva de întregul oraș
pare adormit? Nu îmi pot crede ochilor!"
Dar asta se va întâmpla oricui. Dacă îți poți aminti de tine
însuți, atunci vei ști că nimeni nu își amintește de el însuși,
și așa se mișcă fiecare. Întreaga lume e adormită.

Dar începe cât timp ești treaz. În fiecare moment în care
începi "EU SUNT".
Nu vreau să zic că trebuie să repeți cuvintele "EU SUNT"
ci să ai simțământul. Îmbăiază-te și simte "EU SUNT".
Lasă atingerea dușului rece să fie acolo, și lasă-te să fii
acolo în fundal, simțind și amintindu-ți "EU SUNT". Ține
minte că nu zic că trebuie să repeți verbal "EU SUNT". Poți
repeta dar asta nu îți va aduce conștiința. Repetarea poate
crea chiar mai multă adormire. Deci acest "EU SUNT",
această amintire a lui "EU SUNT", nu este o mantra
verbală. Simte asta! Fii senzitiv față de ființa ta. Când atingi
mâna cuiva nu doar atinge-o, dar simte-o, simte de ase-
meni și atingerea ta. Când mănânci, simte-te mâncând, în
egală măsură. Acest simțământ va pătrunde tot mai adânc
în mintea ta.
Într-o zi brusc ești trezit în propriul tău centru, funcționând
pentru prima dată. Și atunci întreaga lume devine un vis.
Și atunci știi că visul tău este un vis. Și când știi că visul
tău este vis, el încetează. El încetează dacă e perceput
ca ireal.
Și odată ce visul încetează, tu ești un alt om. Vechiul om
a murit; adormitul este mort. Acea ființă umană ce erai, nu
mai ești. Pentru prima dată devii conștient. Pentru prima
dată, în întreaga lume care e adormită, tu ești treaz. Devii
un Buddha, un Cel Trezit.
După această trezire, nu mai există suferință. După
această trezire, nu mai există moarte. Prin această trezire,
nu mai există frică. Devii, pentru prima oară, liber de toate.
Să fii liber de adormire, liber de visare, înseamnă să fii liber
de orice. Ura, lăcomia, mânia toate dispar. Atingi libertatea.
Devii doar iubire.

Traducerea: Summairu (2017)

MICA PUBLICITATE
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pe atât de eficiente!
Unii le consideră superstiţie sau „pseudo-ştiinţă”, în timp
ce alţii apreciază pe deplin şi folosesc cu încredere aceste
tratamente naturiste desprinse din înţelepciunea populară
pe care noi le numim, mai mult peiorativ, „leacuri băbeşti”.
Dacă unele dintre ele nu dau cine ştie ce rezultate, altele
sunt chiar neaşteptat de eficiente!
Din curiozitate şi de dragul experimentului, am întocmit o
listă cu cele mai cunoscute leacuri din popor şi le-am
testat eficienţa. În continuare îţi prezint câteva leacuri
băbeşti care chiar funcţionează! Unele sunt chiar ciudate,
dar cert este că lucrează uluitor de bine.

Stafide pentru calmarea artritei
Bunica mea mi-a explicat că îşi prepară singură şi
foloseşte acest remediu natural ori de câte ori
suferă de atacuri de artrită şi că, după utilizare,
durerile dispar efectiv peste noapte. Mi-a spus şi
reţeta, care e banal de simplă: o mână de stafide
aurii înmuiate în câteva linguri de gin. Acum înţeleg
de ce funcţionează – vitaminele conţinute de stafide
şi efectele antiinflamatoare ale boabelor de ienupăr
folosite la prepararea ginului reduc edemele şi
calmează durerea!

Ţelină pentru respiraţia urât mirositoare
Tot de la bunica ştiu că ţelina tratează foarte eficient
respiraţia urât mirositoare. Dacă până acum foloseai
gumă mentolată sau apă de gură ca să acoperi
mirosul, află că mestecarea de ţelină asigură un
efect chiar mai puternic şi mai durabil decât astfel
de produse!

Lămâi pentru dureri de urechi
Aici lucrurile chiar devin ciudate... dar trucul
funcţionează de minune! Înmoaie un beţişor din
bumbac în zeamă de lămâie proaspăt stoarsă,
strecoară-l cu grijă în ureche, fără să-l împingi
adânc, şi ţine-l aşa cam un minut. Zeama de lămâie
echilibrează pH-ul urechii, încurajând vindecarea
eventualelor infecţii, iar efectul ei astringent amorţeşte
locul şi alină durerea.

Urzică pentru regenerarea părului
Ştiu că era foarte popular într-o vreme şamponul
cu extract de urzică, dar niciodată nu l-am încercat,
şi rău am făcut! Am prieteni care susţin că au
reuşit să stopeze, sau măcar să întârzie căderea
părului folosind loţiuni naturale cu extracte din
această plantă. Mai mult, bunica mi-a spus că este
chiar mai indicat să bei infuzii de urzici decât să le
aplici la rădăcina părului. Analizând puţin compoziţia
chimică a urzicii, efectele regenerante sunt perfect
justificate – frunzele acestei plante conţin cantităţi
mari de proteine, calciu, fosfor, fier, magneziu,
beta-caroten, dar şi de vitaminele A, C, D şi tot
complexul B. Toţi aceşti nutrienţi sunt esenţiali
pentru întărirea firului de păr şi stimularea creşterii
părului. Părul este alcătuit în mare parte din aminoa-
cizi, aşa că nu e de mirare că urzica ajută! Parcă
încep să regret că refuzam ciorba de urzici atunci
când eram mai tânăr şi bunica mă ademenea cu
„mâncare sănătoasă”.

Prepararea infuziei pentru uz intern e foarte simplă:
adaugă 4-6 frunze de urzică la un ibric plin cu apă
clocotită, apoi acoperă vasul şi aşteaptă să se
răcească înainte de a bea fiertura.

Notă: Ai în vedere că frunzele de urzică au şi un
conţinut ridicat de siliciu, mineral care poate fi
dăunător în doze mari, aşa că nu exagera!

Igname pentru menopauză
Ai grijă să nu confunzi ignamele cu cartofii dulci!
Chiar dacă se aseamănă mult, cele două legume
nu sunt una şi aceeaşi. Ignamele au, de regulă, o
coajă mai groasă şi mai aspră, şi sunt mai închise
la culoare decât cartofii dulci. Aceste legume sunt
foarte bogate în vitamina C şi fibre, dar conţin şi vi-
tamina A într-o proporţie mai mică. Cea din urmă
ajută la corectarea dezechilibrelor hormonale, fa-
cilitând o traversare mai lină a perioadei de
menopauză.

Măsline pentru rău de mişcare
Pare un leac desprins din basme, dar, ce să vezi...
chiar funcţionează! L-am încercat de curiozitate şi
nu mi-a venit să cred... Explicaţia constă în conţinutul
mare de tanini al boabelor de măsline. Printre
altele, aceste substanţe reduc salivaţia, calmează
stomacul, şi suprimă reflexul vomitiv!

Bicarbonat de sodiu pentru infecţii urinare
În privinţa acestui remediu nu am avut deloc dubii,
dat fiind că sunt un mare susţinător al folosirii bi-
carbonatului de sodiu în scopuri terapeutice. Ca să
prevină şi să se vindece de infecţii urinare, bunicii
mei obişnuiau să bea (şi încă mai fac acest lucru)
un pahar de apă cu un deget de bicarbonat dizolvat
în ea. Bicarbonatul are efect alcalinizant, aşa că
omoară o mare parte din bacteriile dăunătoare din
organism, şi previne şi înmulţirea necontrolată a
acestora.
Recomandam totuşi puţină prudenţă! Dacă infecţiile
urinare sunt dureroase şi nu cedează prin această
metodă, adresează-te unui medic specialist pentru
a primi un tratament medicamentos adecvat.

Caise deshidratate pentru indigestie
Am ajuns şi la remediul preferat al bunicului meu.
De când îl ştiu, în fiecare seară mănâncă nici mai
mult nici mai puţin de cinci caise după cină ca să
„nu-i cadă greu la stomac mâncarea”. Cât e el de
sensibil cu stomacul, cu caisele alea pe care le
mănâncă n-are niciodată probleme! Explicaţia?
Caisele, în special cele deshidratate, sunt foarte
bogate în fibre alimentare, care uşurează digestia
şi previn balonarea.

Cartofi pentru vindecarea muşcăturilor de păianjen
Nu ştiu cum au descoperit-o pe-asta, dar cartoful
crud e într-adevăr sfânt pentru vindecarea inflamaţiei!
Fie că e vorba de muşcături sau înţepături de
insecte, de zgârieturi uşoare, ori de lovituri şi
vânătăi, aplică o felie de cartof pe zona iritată şi
înfăşoar-o cu un bandaj. Inflamaţia cedează în
decurs de cel mult o zi! Ca să grăbeşti vindecarea,
înlocuieşte felia de cartof cu alta nouă la interval
de câteva ore.

Nu degeaba se spune că „cine n-are bătrâni, să-şi
cumpere!” Iată încă o dovadă că bunicii şi părinţii
noştri, oricât i-am considera noi de învechiţi, sunt
mai înţelepţi decât s-ar crede...

Cum să nu ne mai supărăm din
orice!

Prietenii tăi tocmai au făcut o remarcă și nu ați înghițit-o
deloc, chiar dacă nu le-a trecut prin cap să vă rănească.
La început vă provoacă râsul, însă foarte rapid începe să
vă enerveze.

Despre ce este vorba.
Sunteți o persoană
foarte supărăcioasă,
chiar dacă motivul
este lipsit de im por -
tan ță, reprezintă un
fleac.
Nu știți cu adevărat
de ce, dar cu certitu-

dine vă face nefericiți. Este de înțeles, pentru că, adesea,
susceptibilitatea ascunde lipsa de încredere în sine.
Vă recomandăm să nu vă panicați, cheile pentru a învăța
să atenuăm acest defect se află în mâinile fiecăruia dintre
noi.
Lipsa de încredere în sine
Conform psihologului Christel Petitcollin, persoanele ce
au tendința de a se supăra foarte repede sunt cu “stima
de sine la un nivel scăzut și în asemenea situație este
nevoie mare de recunoaștere a acesteia.”
Nimănui nu-i place să știe că este așa. Când primiți com-
plimente, totul merge bine, dar, de la primele critici, sunteți
pierduți. Începeți să vă stresați și să vă enervați.
De aceea, învațați să vă iubiți și să aveți grijă de voi,
înlocuind autoflagelarea cu indulgența față de voi înșivă.
În opinia psihiatrului Christophe Andre, “autocompasiunea
ne stabilește egoul (conștiința identității unui om) și face
posibilă păstrarea energiei, în loc de a pierde timpul în
zadar, înfuriindu-ne împotriva noastră.
Iată un scurt exercițiu pentru a fi mai indulgenți cu propria
persoană!
Meditați timp de 15 minute, analizând situațiile stresante
ale zilei și reacțiile pe care le-ați avut. Nu vă reproșați
greșelile, încercați să vă imaginați ce ați putea face altfel.
Autocompasiunea presupune să vă gândiți la copilul din
voi, la acel copil ce simte nevoia de a fi protejat și iubit.
Citește aici cum i-a venit in minte imaginea lui Dalai Lama
si i-a trecut furia!
Cum să reacționați în fața criticilor
Identificați-vă defectele și calitățile. Ca să ajungeți să vă
iubiți cu adevărat, mai întâi învățați să vă cunoașteți bine.
Ușor de zis, greu de pus în practică? Încercați un mic
exercițiu.
-Luați o foaie de hârtie și notați-vă atât calitățile cât și de-

fectele. Clasați-le, plecând de la cele care vă corespund
cel mai mult până la cele care vă corespund mai putin.
Deja veți aveți o situație ceva mai clară ca înainte.

-Faceti apoi o altă listă cu lucrurile ce vă plac cel mai mult
la voi și a celor pe care doriți să le îmbunătățiți.

-Așezați-le într-un loc la vedere, ferite însă de ochii lumii.
Acceptați-vă defectele!
-“Da, sunt morocănos/morocănoasă dimineața.”
-“Da, înseamnă egoism să nu vreau să impart ultima

porție de pizza…”
-“Da, sunt gelos sau geloasă pe cel/cea care are un corp

perfect.”

În concluzie, aveți mici defecte ce vă arată ceea ce
sunteți. Apropiații au învățat să vă iubească cu defecte și
calităti, voi de ce nu ați proceda la fel.
Știm că niciodată nu este plăcut să primești o observație
referitoare la un anume defect, mai ales cand ea este
justificată și când nu vrem să o
recunoaștem.
Acceptându-vă defectele, orice critică va apărea mai puțin
aspră, iar relatiile cu ceilalți se vor imbunătați consider-
abil.
Potrivit Herve Magnin, specialist în psihoterapie cognitiv-
comportamentală, “este greu să conviețuiesti cu aceste
persoane, deoarece trebuie să le flatezi continuu spre a
evita conflictele sau chiar insultele din partea lor, ceea ce
poate da naștere uneori la relații false.”
Gestionați-vă bănuielile nejustificate, nu vă mai supărați,
repet, pentru orice fleac! Veți fi siguri de îmbunătațirea
relatiilor cu patronul, prietenii, iubitul/iubita!



POSTUL PAŞTELUI
Invățătura despre POST în Tradiția Ortodoxă

pR. tHEODOR DaMIaN

Învățătura creștină despre post este bazată pe prescripțiile și practicile Vechiului Tes-
tament cu privire la diversele restricții, legate de timpurile și felurile mâncărurilor, în

contextul trăirii unei vieți duhovnicești, adică a menținerii unor raporturi ideale între om
și Dumnezeu.

Fiind prescris de Dumnezeu pentru om, postul este deci de origine divină. Trei sunt
motivele pentru care Dumnezeu a rânduit omului postul:

1. Dumnezeu este Domnul, și arată că este Domn, stăpân, prin porunci, ordine,
instituții. El ordonă, are grijă, face evident acest lucru, astfel relația între El și om este
clară și precisă. Se știe cu exactitate cine sunt partenerii de relație, rolul fiecăruia în
relația dată. In Vechiul Testament de multe ori Dumnezeu vorbește cu poporul ales
arătându-și calitățile, atributele, puterile Sale, tocmai pentru a menține clar în mintea oa-
menilor acest lucru: ei nu sunt singuri ci în relație cu El, Dumnezeul lor. și odată ce omul
își cunoaște locul său înaintea lui Dumnezeu, poziția sa coram Deo, tocmai prin aceste
ordine și prescripții pe care le dă în calitate de domn, de stăpân, aceasta generează un
întreg mod de a fi care are menirea de a duce la mântuire.  

2. Al doilea motiv este legat de condițiile geo-climaterice în care trăia poporul ales;
în regiuni cu climă foarte caldă era un risc să se încurajeze folosirea unor alimente ușor
alterabile, ca de pildă carnea de porc. De aceea prescripții cu privire la regimul alimentar
apar ca o necesitate. Un mod de alimentație rațional, igienic avea în vedere dezvoltarea
unui corp sănătos și prin implicații și a unui spirit sănătos, așa cum avea s-o definească
proverbul latin mens sana in corpore sano ori așa cum avea să atenționeze Sf. Apostol
pavel mai târziu, vorbind despre grija față de trup, când atrăgea atenția Corintenilor
zicându-le: “Au oare nu știați că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt?” (I Cor.
3,16) Această idee confirmă învățătura despre faptul că în teologia biblică între trup și
suflet există o strânsă legătură; acestea două sunt compatibile una cu cealaltă, nu in-
compatibile, așa cum relația a fost înțeleasă în filosofia greacă unde trupul trebuia
disprețuit, ca tot ce e material, căci el
era considerat închisoarea sufletului.

In teologia biblică trupul e în
strânsă legătură cu sufletul, ele se
influențează și se cresc reciproc. De
pildă într-un trup sănătos se poate
dezvolta un spirit sănătos, după cum
un spirit sănătos, o înțelegere
sănătoasă a lucrurilor poate impune
trupului un regim sănătos de viață; în
felul aceasta, de fapt, sufletul
lucrează la procesul de transfigurare
a trupului.

In același timp idea de grijă față
de trup duce la doctrina biblică și
creștină cu privire la îndatoririle fun-
damentale ale omului față de creație.
Creația lui Dumnezeu este foarte
bună (geneză 1,31), iar omul cununa
creației, a fost pus în mijlocul ei ca s-
o înțeleagă mai bine, ca s-o
stăpânească nu distrugând-o, ci cu
grijă și iubire, ca și Dumnezeu. Trupul fiind parte din creația văzută a lui Dumnezeu tre-
buie deci să aibă parte de același respect, grijă și iubire din partea purtătorului său.

3. Bazat pe această legătură de sensibilitate reciprocă dintre trup și suflet este de
înțeles că atitudinea pe care omul o are față de trup are profunde implicații spirituale și
invers. Este o evidență a experienței vieții zilnice că atunci când mâncăm și bem prea
mult, când ne îmbuibăm cum se mai spune, avem un alt mod de a fi decât atunci când
suntem flămânzi. Intr-un fel gândim și ne comportăm într-o situație, în alt fel gândim și
ne comportăm în cealaltă. Este ușor de făcut experiența acestor două extreme pentru
a vedea diferența între modul cuiva de a fi în acele circumstanțe.

Deci dacă e clar că mâncarea influențează modul de a gândi și a ne comporta,
atunci este foarte important să știm ce, când și cum mâncăm, este necesar de a avea
un balans, un echilibru din acest punct de vedere, de a avea o moderație, o rațiune.

Această moderație, echilibrare cu privire la mâncare se numește post.
Dacă prin îmbuibarea cu mâncare multă vedem că mintea noastră este mult mai

înclinată spre cele lumești, decât atunci când mâncăm moderat sau deloc, atunci e clar
că postul duce la atașarea, înclinarea minții, a emoțiilor noastre spre cele spirituale.

Iar mintea este o facultate a spiritului nostru. Așadar când mintea noastră e atașată
de cele materiale, ea de fapt e în exil, în captivitate, în împrăștiere. Când mintea, ca
parte a spiritului, a sufletului nostru e atașată de cele spirituale, zicem că mintea e acasă
la ea, la locul ei.

Starea normală a unei vieți omenești este ca mintea să fie centrată pe problemele
spiritului. Când mintea și emoțiile se leagă de lumea spiritului doar marginal, atunci omul
trăiește nenatural, ori, cu alte cuvinte, în stare de alienare, de înstrăinare de propriul ei
domeniu.

Deci postul îl ajută pe om în primul rând să se mențină în stare de naturalitate, de
conformitate a natura și prin aceasta, și totodată, să se aproprie de Dumnezeu cel de la
care avem sufletul. De aceea postul are o funcție spirituală atât de importantă. El
facilitează recolecția, concentrarea la sine, introspecția, meditația, gândirea la Dum-
nezeu.

De aceea în general postul este asociat cu rugăciuni, pentru că gândirea la Dum-
nezeu duce direct la rugăciune. O dată ce descoperi pe Dumnezeu în tine și în afara ta,
singurul lucru pe care-l poți face în prezența Celui descoperit e să te rogi.

postul și rugăciunea deci confirmă, întăresc evoluția, mersul sufletului, al vieții omu-
lui pe calea cea dreaptă. Cu alte cuvinte, omul realizează aceea stabilitate interioară,
siguranță de sine întemeiată pe credință, atât de necesare unei vieți reușite. prin post
spiritul se întărește și un spirit tare înfrânge mult mai ușor ispitele, tulburările, piedicile,
asperitățile drumului vieții noastre. De aceea, când ucenicii Săi n-au putut scoate un
demon dintr-un om și au întrebat de ce, Mântuitorul le-a spus că acel neam de demoni
nu iese decât cu rugăciune și cu post (Matei 17,21).

Iisus Hristos însuși a postit pentru a valida practica postului, importanța ei, rolul ei
salutar în viața de zi cu zi, și se vede clar eficiența postului din însusi exemplul Mântu-
itorului, care prin post și rugăciune a biruit marile ispite de la diavol. Deci dacă Mântuitorul
însuși a dat atât de mare importanță postului, chiar dacă noi n-am înțelege total, ci doar
parțial toate rațiunile postului și încă avem toate motivele, ca să nu spunem obligația
morală întemeiată pe legătura noastră cu Hristos, de a aplica această practică în viața
noastră pământească.

postul însă nu constă numai în reținerea parțială sau totală de la mâncare și/sau
băuturi pe diferite durate, ci și în reținerea de la diferite atitudini și manifestări negative
din viața noastră de zi cu zi.

Dacă aceste două nu sunt corelate, atunci postul nu mai este cu adevărat post, el
nu-și împlinește rolul său mântuitor, el devine o expresie a unui ritualism sau legalism
abstract, sec, lipsit de puterea sa transformatoare, transfiguratoare. De aceea atât în
Vechiul Testament cât și în Noul Testament Dumnezeu și Mântuitorul se ridică împotriva
celor care împlineau postul și alte rânduieli cultice fară însă a le corela, înrădăcina în
solul unei atitudini noi, îmbunătățite față de semeni și de Dumnezeu.

prima din atitudinile noastre “postitoare” față de semeni este smerenia care duce
la îngăduință, toleranță, acceptare și iubire necondiționată.

pentru că smerenia, atitudinea opusă aroganței, mândriei, este atât de semnificativă
și importantă pentru viața spirituală a omului, de aceea Mântuitorul o accentuează când
vorbește despre post și o leagă în același timp de post: “Iar tu când postești, zice Domnul,
unge capul tău și fața ta o spală ca să nu te arăți oamenilor că postești.” (Matei 6,17-
18).

Așa cum știm în Tradiția noastră Ortodoxă, zilele de post sunt miercurea și vinerea
în timpul săptămânii, zilele de praznic ale Inălțării Sf. Crucii (14 Septembrie), ale înainte
prăznuirii (ajunul) Crăciunului și Bobotezei, ziua Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul (29
August) precum și zilele din durata celor patru posturi de peste an: postul Sf. paști,
postul Sf. Apostoli petru și pavel, postul Sf. Marii, postul Crăciunului.

Aceste patru posturi sunt rân-
duite înaintea sărbătorilor al căror
nume le poartă pentru a facilita
credincioșilor pregătirea sufletească,
realizarea cadrului spiritual propice
pentru întâmpinarea la modul ideal și
trăirea cât mai eficientă, autentică și
profundă a acestor mari sărbători din
anul nostru calendaristic, liturgic.
Când o sărbătoare este precedată de
post, asta deja vorbește despre
importanța ei pentru viața noastră iar
postul ajută și pe om să fie vrednic de
sărbătoare, si sărbătoarea să fie mai
usor impropriată, trăită de credincios.

Cât privește cantitățile și felurile
de mâncare, adică forma sa văzută,
materială, postul este de mai multe
feluri, deci are o flexibilitate, o capac-
itate de adaptare la persoane și
situații tocmai pentru ca nici unul să
nu fie lipsit de binefacerile pe care

acesta le aduce în viața spirituală  a cuiva. Astfel există post negru, când nu se mănâncă
nimic, mai lung sau mai scurt, adică de jumătate de zi, o zi sau mai multe zile, există
post ce constă în renunțarea la carne, lapte, ouă, pește, vin, untdelemn sau numai cu
renunțarea la unele din acestea, cu excepția dezlegărilor generale date de Biserică sau
dezlegărilor speciale și particulare date de episcop sau de preot, există deci un mod de
a posti pentru oricine; ceea ce e important este ca omul să accepte idea de a posti, să
înțeleagă rolul și importanța lui în viața sa spirituală și apoi, cinstit cu sine însuși și cu
Dumnezeu,să-l aplice la propria sa viață, cu dezlegările de cuviință ale preotului și epis-
copului unde situația o cere.

Intr-adevăr, omul este ceea ce mănâncă, cum zice proverbul. Deci postul cu toate
implicațiile sale în viața noastră totală spune mult despre noi înșine, ne definește, ne
conturează profilul spiritual moral.

Carne, mănânci și numai carne, deci ești al cărnii și numai al cărnii, al pământului.
Dacă mănânci carne dar mai ști și să renunți la ea, e ca și cum ai deschide ușa

spiritului să intre în trupul tău, să-l spiritualizeze, să-l rafineze, să-l îmbunătățească,
întărească, înalțe. Trupul lui Hristos mănânci, împărtășindu-te cât mai des cu Sf. Eu-
haristie, devii purtător de Hristos, hristofor, îl lași pe Hristos să locuiască în tine, să se
manifeste în tine, cum zicea deosebit de frumos și impresionant Sf. Apostol pavel: “De
acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (gal. 2,20).

Ca exemple în cele ale postului avem pe lîngâ Mântuitorul Hristos însuși și Sf. Apos-
toli, pe toți Sfinții care din veacuri și-au dedicat în diverse feluri viața lui Hristos: cuvioși,
pustnici, martiri, eroi ai spiritului, oameni de credință știuți și neștiuți, cu credinioșii și
sfinții de printre noi cunoscuți ori necunoscuți, cu monahii și monahiile din zilele noastre,
exemple apropiate de noi, cunoscute fiecăruia dintre noi, oameni care în entuziasmul,
dragostea și dorul lor arzător după Dumnezeu demonstrează lumii că postul este posi-
bil.

Toate cele spuse până aici nu trebuie să înfricoșeze pe nimeni. postul nu înseamnă
că cineva nu mai poate trăi viața sa normal, plenar, că nu se mai poate bucura de lume
și viață. postul doar cheamă la echilibru fizic și spiritual și prin aceasta lasă și mai mult
loc bucuriilor și tuturor manifestărilor sănătoase ale unei vieți mature, autentice.

Căci dacă nu ne însănătoșim viața, ne-o îmbolnăvim. Ori una ori alta; cum atât de
frumos observă și cu deplină seriozitate recomandă Fericitul Augustin: “ Dacă nu vei de-
veni spiritual până și în carnea ta, atunci vei deveni carnal până și în sufletul tău.”


