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EVENIMENT ISTORIC AL ORTODOXIEI ROMÂNE
- înființarea Mitropoliei celor două Americi -
După instaurarea comunismului în România, în cadrul bisericilor ortodoxe române din America și Canada a avut

loc o dureroasă schismă care, din păcate, se menține și astăzi, așa că o parte dintre lăcașurile sfinte au fost
și sunt păstorite de Arhiepiscopia Română de la Vatra Românească din Jackson,
Michigan, cu Nathaniel Popp arhiepiscop, sub jurisdicția OCA (Orthodox Church of
America). O altă parte a rămas în cadrul Arhiepiscopiei Române din America și Canada,
cu Nicolae Condrea arhiepiscop, care aparținea și aparține de Patriarhia de la
București.

După căderea regimului comunist din România, s-a încercat pe diverse căi unirea
celor două entități majore ale creștinilor ortodocși români de pe continentul nord-
american. Prin contopirea celor două arhiepiscopii s-ar fi realizat, printre altele, și
posibilitatea ridicării acestora, unite, la rang de mitropolie română care să
aparțină direct de Patriarhia din România. Dar nu s-a reușit acest lucru nici până
în zilele noastre, așa că, în prezent, noi, românii de pe continentul american,
avem biserici ortodoxe române care aparțin de OCA, prin Arhiepiscopia de
la Vatra Românească, și biserici ortodoxe române care aparțin de Patriarhia
de la București, prin Mitropolia Ortodoxă Română, nou înființată. Se vede
că spiritul dezbinării se mai menține și în casa Domnului.

Pe 29 aprilie 2017, Patriarhia de la București ridică Arhiepiscopia
Ortodoxă Română din Chicago la rang de Mitropolie.

Participant la acest eveniment istoric, preotul Theodor Damian, parohul
Bisercii ”Sf. Ap. Petru & Pavel” din New York, ne prezintă un scurt reportaj.

Vasile Bădăluță

100 DE ZILE, 100 de puncte
DONALD TRUMP NU SE DEZMINTE
Noul președinte american a dovedit în cele 100 de zile că vorbele

sale nu s-au risipit în vântul timpului de început.
Impulsiv și imprevizibil, cu un curaj periculos și cu o autoritate

de neclintit, descoperi treptat în personalitatea sa ambițioasă
un discernământ profund și sănătos pentru viitorul pe care-l
merită națiunea americană.
Unii dintre cei care au căutat să-i pună bețe-n roate s-au
retras în tăcere sau mai latră din când în când.

Iată, în acest sens, câteva opinii din presa românească.
V.B.

PROFIL ROMÂNO-AMERICAN:
IRINEL DRĂGAN
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ULTIMELE ŞTIRI

Siria: Trump și Putin au discutat
despre zonele de securitate 

Președintele american, Donald Trump, și omologul său rus,
Vladimir Putin, au avut marți "o foarte bună discuție" telefonică
privind Siria, în cursul căreia au abordat chestiunea zonelor de
securitate, potrivit unui comunicat al Casei Albe, scrie AFP.
Cu acest prilej, cei doi șefi de stat au căzut de acord asupra
principiului unei întâlniri bilaterale în marja summitului G20, or-
ganizat la începutul lunii iulie, la Hamburg, în Germania.
A treia discuție telefonică între cei doi președinți de la instalarea
lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie a fost prima după
apariția unor tensiuni între Moscova și Washington pe fondul
loviturilor americane în Siria.
Cei doi lideri politici au convenit că "suferințele din Siria durează
deja de prea mult timp" și că toate părțile trebuie să facă tot
posibilul pentru a pune capăt violențelor, a subliniat executivul
american.
Discuția s-a referit în special la "zonele de securitate sau la de-
tensionarea situației pentru a se ajunge la o pace durabilă", a
precizat comunicatul Casei Albe.
Potrivit Kremlinului, cei doi președinți și-au mai exprimat dorința
intensificării dialogului dintre miniștrii de externe ai celor două
țări pentru a găsi o rezolvare a conflictului din Siria.
De asemenea, Donald Trump și Vladimir Putin au reafirmat
dorința de "a acționa împreună pentru eradicarea terorismului",
potrivit Casei Albe.

Senat: Locuitorii Slatinei se pot
pensiona mai devreme cu 2 ani

din cauza poluării remanente

Senatul a modificat în ședința plenului de marți, printr-o propunere
legislativă, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, astfel că persoanele care au locuit în Slatina și pe o
rază opt kilometri, cel puțin 30 de ani, se pot pensiona mai
devreme cu 2 ani din cauza poluării remanente.
Prin propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art.
65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, inițiată de parlamentarii PNL Gigel Știrbu și Paul
Stănescu, locuitorii Slatinei beneficiază de aceleași condiții de
pensionare ca locuitorii din Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna și
Târgu Mureș.
"Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate
de poluarea remanentă cauzată de extracția și prelucrarea
minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu,
arseniu, zinc, mangan, fluor, clor și/ sau de cocs metalurgic și a
emisiilor de amoniac și derivate, respectiv Baia Mare, Copșa
Mică, Zlatna, Slatina și Târgu Mureș, pe o rază de opt kilometri,
beneficiază de reducerea cu 2 ani a vârstei standard de
pensionare, fără penalizare", stipulează articolul proiectului de
lege în noua sa formă.
Actul normativ va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, cu
rol decizional.

A scăzut numărul românilor
care-și plătesc cu întârziere

ratele la bănci 
Numărul celor care-și plătesc cu întârziere ratele la bancă este
cu peste 70 de mii mai mic față de anul trecut. Este o tendință
care îi face pe oficialii Băncii Naționale să spere ca, până la
finalul anului, rata creditelor neperformante va scădea cu
aproape 4 procente, până la 6 la sută. 8 miliarde de lei - era val-
oarea restanțelor pe care persoanele fizice le aveau către bănci
în februarie. Ponderea creditelor neperformante, pentru care
ratele nu sunt plătite la timp, a coborât sub 10% în toamna
anului trecut şi de atunci continuă să scadă. În urmă cu un an
acest indicator depăşea 13% iar în 2014 era la peste 20%.
07.14 Şi numărul celor care îşi plătesc cu întârziere mai mare
de 30 de zile datoriile la bănci a scăzut sub 650.000.
Analiştii financiari cred că numărul restanțierilor va continua să
scadă, dar trag un semnal de alarmă.
Datele BNR arată că mai mult de jumătate din restanțele de 8
miliarde de lei ale populației sunt mai vechi de 3 luni.

Agricultorii nu se așteaptă ca
2017 să fie un an bun, în ciuda

prognozelor oficiale optimiste 
Vom avea recolte mai puține decât anul trecut, dar peste media
ultimilor 5 ani- sunt de părere experții Comisiei Europene.
Fermierii noștri au însă alte estimări. Se luptă cu seceta, cu
înghețul care a afectat recent culturile și spun că ar fi bucuroși
să-și recupereze măcar investițiile. Comisia Europeană
prognozează că anul acesta fermierii români vor obține recolte
peste media ultimilor cinci ani, dar sub cele de anul trecut.
Aproape patru tone pe hectar la grâu, puțin peste 3 tone la
hectar la orz, iar la rapiță, până în 3 tone. Experții Comisiei sunt
și mai optimiști în ceea ce privește porumbul, floarea soarelui și
sfecala de zahăr. Agricultorii se aşteaptă însă la producţii mici
şi speră că măcar investiția să o recupereze. Sunt însă şi zone
în care recoltele arată promițător. La Cenei în judeţul Timiş,
agricultorii speră doar ca fenomenele meteo exteme să nu le
strice socotelile.Până acum, seceta, înghețul și bruma târzie au
fost principalii inamici ai culturilor.

Metode înspăimântătoare! 
Cum au încercat să-l DISTRUGĂ

pe comisarul Berbeceanu

Noi informații ies la iveală în cazul comisarului Traian Berbeceanu,
de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO).
Cei care au conspirat împotriva lui Berbeceanu au folosit metode
îngrozitoare în încercarea de a-l distruge pe comisar.
Un martor susține că a fost torturat la propriu, fiind introdus într-
un beci și lăsat fără apă și mâncare, pentru a semna pe lucrurile
scrise, dictate de procuror.
„Am fost introdus într-un beci întunecos, fără apă și mâncare”,
s-a plâns un martor. „Am fost practic torturat până să îmi pun
semnătura pe lucrurile scrise, dictate de dl. procuror. Eu am
spus că nu am dat niciun fel de bani d-lui Berbeceanu”, afirmă
martorul Gabor Scaglione Cosimo. Și fostul patron al echipei
de fotbal Jiul Petroșani, Alin Simota, a recunoscut că a fost pus
să dea declarații împotrivă lui Berbeceanu, în perioadă în care
era arestat preventiv. „Mi-am dat seama cu stupoare că mi se
cereau să spun lucruri care ar fi condus spre o defăimare a
domnului Berbeceanu. Eu mereu am spus că nu scriu după
dictare”, a spus Alin Simota. În timp ce comisarul Traian
Berbeceanu a fost achitat pentru toate acuzațiile pentru care a
fost încarcerat mai bine de o lună, procurorii și polițistul care au
conspirat împotrivă să au fost condamnați în prima instanță la
pedepse cuprinse între doi și 7 ani de închisoare.
„Având în vedere gravitatea extremă a faptelor comise, cinismul
de care au dat dovadă, faptul că au refuzat să-și asume
răspunderea pentru propriile fapte, justifica pe deplin aplicarea
unor pedepse orientate la maximul prevăzut de lege pentru
faptele comise”, se arată în motivarea condamnării.
Însă, tocmai din pricină detaliilor acestui caz procurorii DNA
insistă că înaltă curte să le dea inculpaților pedepse maxime,
ce pot ajunge până la zece ani de detenție.

Lovitură pentru Soros. Guvernul,
mișcare împotriva ONG-urilor 

George Soros mai primește
o lovitură. După ce Ungaria
dorește să închidă o univer-
sitate finanțată de omul de
afaceri, Polonia încearcă să
înlăture Fundația Batory,
finanțată de Soros, de la ges-
tionarea fondurilor norveg-
iene.
Fundația Batory din
Varșovia, finanțată de omul
de afaceri George Soros,

cea care se ocupă cu distribuirea unora dintre cele 809,3
milioane de euro (882 milioane de dolari) pe care Norvegia
intenționează să le aloce Poloniei până în 2021 pentru a
reduce disparitățile economice și sociale, se teme că va fi
lipsită de fonduri, informează Bloomberg.
Polonia dorește ca partea care este destinată construirii
societății civice să fie condusă de o entitate de stat, a
declarat vicepremierul Piotr Glinski luna trecută. Norvegia
solicită eliberarea numerarului de către un organism inde-
pendent.
Această mișcare ar marca un nou asalt asupra lui Soros
în regiune, după ce guvernul Ungariei încearcă să închidă
o universitate pe care o finanțează Soros la Budapesta.
Partidul de guvernământ din Polonia a intrat în conflict cu
Uniunea Europeană în legătură cu statul de drept, iar
liderul Jaroslaw Kaczynski l-a felicitat în repetate rânduri
pe premierul maghiar Viktor Orban pentru că a urmărit in-
teresele țării sale în interiorul UE. 
Fundația Batory s-a ocupat de alocarea fondurilor norvegiene
începând cu 2014. De fonduri beneficiază organizațiile
nonguvernamentale care promovează democrația, egalitatea
de gen și drepturile homosexualilor  (LGBT), dar și
organizațiile caritabile legate de biserică.
De la preluarea puterii în 2015, Partidul Legii și Justiție a
încercat să reinstituie valorile tradiționale catolice, unele
dintre ele fiind în contradicție cu politicile grupurilor pro-
gresiste.
În contextul negocierilor cu Norvegia, Batory și alte câteva
organizații nonguvernamentale au fost atacate de către
mass-media guvernamentală pentru promovarea "proiectelor
controversate".

ÎNTREVEDERE Merkel-Putin: 
Nu am nicio teamă 

Angela Merkel a declarat că nu se teme de o posibilă implicare
a Rusiei în contextul alegerilor care vor urma în Germania.
Cancelarul german Angela Merkel a precizat în cadrul unei
conferințe de presă comune la Soci cu președintele rus Vladimir
Putin, că nu este o persoană temătoare și că va contracara cu
fapte informațiile care nu sunt de încredere, ca răspuns la o în-
trebare privind riscul unei implicări a Rusiei în campania
electorală din Germania înaintea alegerilor generale din toamnă,
transmite Reuters, potrivit Agerpres.
"Nu sunt o persoană temătoare. Mă voi lupta în alegeri bazân-
du-mă pe convingerile mele", a spus Merkel în conferința de
presă cu Putin, adăugând că cetățenii germani vor ști să
gestioneze cazuri de informații necorespunzătoare.
"Știm că infracționalitatea cibernetică este o provocare
internațională, însă ne așteptăm ca alegerile din Germania să
se desfășoare fără probleme. Și avem poziții suficient de multe
și diferite pentru a aborda o serie de subiecte", a mai afirmat
Merkel.
În același timp, Vladimir Putin a declarat, răspunzând unei
întrebări, că acuzațiile conform cărora Rusia s-a amestecat în
alegerile prezidențiale de anul trecut din SUA sunt bazate pe
zvonuri și că Moscova nu își dorește ca puteri străine să se
implice în politica rusă.
"Nu ne implicăm niciodată în viața politică și în procesele
politice ale altor țări și nu vrem ca cineva să se amestece în
viața noastră politică și în politica noastră externă", a declarat
Putin.
Președintele rus a mai afirmat că puteri străine au încercat
totuși să se amestece în politica din Rusia de multe ori în ultimii
ani, inclusiv prin intermediul organizațiilor nonguvernamentale.
Acuzațiile din SUA au fost efectul luptei politice în contextul
alegerilor, a spus Putin.
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Dezvăluiri uluitoare despre noaptea generalilor. 
Sebastian Ghiță, omul-cheie din noaptea alegerilor din 2009

Mihai Gâdea a prezentat, la Sinteza zilei, noi dezvăluiri despre „noaptea generalilor”, făcând referire la noaptea
alegerilor prezidențiale din 2009, arătând că Sebastian Ghiță deține cheia întregii operațiuni din acea noapte.
”Vom descoperi că Sebastian Ghiță, în timpul alegerilor primește 20 de milioane de euro. De softul alegerilor
se ocupa Ghiță, iar totalul este de 75 de milioane de euro”, a spus Mihai Gâdea, în debutul emisiunii.
În sprijinul unei ipoteze referitoare la fraudarea alegerilor, Mihai Gâdea aduce drept argument o declarație a
fostului premier Mihai Răzvan Ungureanu, anterior șef al SIE, care vorbește despre ”capabilitățile” STS-ului și
care ”ridică un mare semn de întrebare asupra rezultatelor alegerilor”.
”USL are nevoie în fruntea acestui serviciu apolitic, care nu este serviciu de informații, de un om politic capabil
care la alegeri să intervină prin tertipuri pentru fraudarea rezultatului electoral. Spun asta cu responsabilitate,
asumându-mi ceea ce spun prin experiența pe care o am”, a spus Mihai Răzvan Ungureanu, în urmă cu mai
mulți ani.
Sebastian Ghiță, omul de legătură din noaptea alegerilor din 2009
Despre implicarea lui Sebastian Ghiță în alegerile din 2009 a vorbit inclusiv Dan Andronic, care a amintit de
vacanțele petrecute de acesta alături de Florian Coldea, dar și de dorința fostului președinte Traian Băsescu
de a monitoriza contractele fostului deputat PSD cu SRI, STS și cu alte instituții din domeniul siguranței
naționale.
Unde au ajuns cinci valize cu 75 de milioane de euro?
Începând cu anul electoral 2009, și până în martie 2010, Ghiță primește niște contracte de ți se taie respirația:
- cu Ministerul Finanțelor Publice, pentru 9,15 milioane de euro
- cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru 2,8 milioane de euro.
- cu Jandarmeria, pentru 4,5 milioane de euro.
- cu Ministerul Administrației și Internelor, firmele Asesoft și 2K Telecom primesc un contract de 34,1 milioane

de euro. Ulterior, el este suplimentat cu 4,7 milioane de euro

Autoritatea Electorală Permanentă, contract cu firma lui Sebastian Ghiță
„Cum explică Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), instituția care se ocupă doar de alegeri, cumprarea
fără licitație a softului pentru depistarea eventualelor voturi multiple la alegeri de la firma XOR IT Systems, care
duce la Sebastian Ghiță?”, a întrebat Mihai Gâdea, la Antena 3.
Jurnalistul Dan Andronic a dezvăluit, în urmă cu câteva săptămâni, că în noaptea alegerilor prezidențiale din
2009, acasă la Gabriel Oprea s-a format un fel de celulă de criză care a lucrat la realegerea lui Traian Băsescu.
Potrivit lui Dan Andronic, Laura Codruța Kovesi, George Maior, Florian Coldea și Gabriel Oprea sunt oamenii
care au făcut posibilă victoria lui Traian Băsescu în 2009.
Dan Andronic povesteşte cu lux de amănunte seara de 6 decembrie 2009, turul doi al alegerilor prezidenţiale,
când Traian Băsescu i-a suflat victoria lui Mircea Geoană. Jurnalistul îşi aminteşte că a fost printre primii care
au aflat scorul obţinut de Băsescu.
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PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Președintele Donald Trump a afirmat că acceptă o
întâlnire cu ”nebunul” Coreei de Nord,  Kim Jong-
un.  Nu cred că întâlnirea, dacă va avea loc, va dura
mai mult de un minut.

* Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care
interzice parlamentarilor să conducă activități com-
erciale. Scopul legii este de a descuraja corupția.

*Cetățenii ucrainieni au primit undă verde: de acum
înainte pot călători în țările UE fără vize. 

* Cel mai puternic distrugător al marinei Marii Britanii,
numit HMS Daring, face exerciții militare în apele
Mării Negre. Rusia avertizează că urmărește cu
atenție ”exercițiile acestui masiv obiect plutitor”.

*  200 de elevi olimpici la limba și literature română s-
au întâlnit la Alba Iulia unde au format o horă
imensă în culorile  tricolorului nostru.

* Coreea de Nord a celebrat a doua sărbătoare
națională din acest an: Ziua Armatei. S-a transmis
la radio și la televiziune următorul anunț: ”Vom dis-
truge forțele americane și pe lacheii lor, până nu va
mai rămâne niciun om să semneze capitularea”.

* Judecătorii din Serbia au extins termenul până la
care România poate cere extrădarea lui Sebastian
Ghiță.

* Donald Trump a declarant  ”război” Canadei, cel mai
important partener comercial al SUA. Un acord an-
terior de jumătate de trilion de dolari anual ar putea
fi anulat peste noapte.

* La Beijing a fost lansat la apă primul portavion
”made 100% in China”, după care a fost organizată
o mare sărbătoare națională.

* O căprioară se rătăcise și ajunsese printre blocurile
de locuințe din Cluj-Napoca, spre uimirea și
delectarea oamenilor.

* Un copil din Australia a rămas fără mână după ce
încercase să se joace cu un urs la Grădina
Zoologică.

* În Italia, printr-o decizie a instanței, compania de
taximetre Uber a fost interzisă.

* Acum doi ani, un american și-a ucis soția pentru a
rămâne cu amanta. L-a dat de gol brățara fitness a
soției care înregistrase timpul când femeia mai era
în viață, ceea ce a contrazis declarația soțului.

* Premierul Renzi al Italiei a declarat că Uniunea
Europeană seamănă cu orchestra de pe puntea Ti-
tanicului, prezicând că UE se va destrăma curând.

* Băiețelul de nici doi ani din Teleorman, care căzuse
într-un puț adânc de 16 metri, a fost adus la
suprafață de către echipa de pompieri. Se speră că
băiețelul își va reveni încet-încet, la spital.

* O femeie cu probleme psihice din Slatina și-a ucis
cei doi copii minori și apoi s-a spânzurat.

* Ca urmare a Brexit-ului, băncile din Londra au în-
ceput să caute spații de birouri în Frankfurt. Regatul
Marii Britanii ar putea pierde zeci de mii de joburi
doar în sectorul financiar, ca să nu mai vorbim și de
alte sectoare.

* În Turcia, la Referendumul național de duminica
trecută, Ergogan a câștigat la limită. Președintele
turc va putea sta în funcție timp de 15 ani; postul
de premier va fi desființat. Sute de persoane au
demonstrat contra puterii sporite a președintelui
țării.

* Un oficial rus a declarat: ”Sistemele antirachetă din
Europa, inclusiv din România, permit SUA să
lanseze atacuri nucleare contra Rusiei”.

* Detașat pentru un timp după scandalul ursului
împușcat în oraș, șeful Poliției Sibiu a revenit la
funcția deținută anterior.

* NASA și mulți oameni de știință își exprimă  îngrijo-
rarea față de o puternică furtună solară care ar
putea lovi Terra. Fenomenul s-a creat din cauza
unei explozii imense pe suprafața Soarelui.

* Senatul a validat noua conducere a ICR: Liliana
Țuroiu, președinte, Krizbai Bela Dan și Mirel Taloș,
vicepreședinți. Adică politicul va dicta din nou cul-
tura!?!

* Ion Rațiu, fondatorul ziarului Cotidianul, spunea: ”Mă
voi bate până la ultima picătură de sânge ca tu să
ai dreptul să nu fii de acord cu mine”. Relansarea
ziarului în varianta tipărită a avut loc în noiembrie
2016.

* Primăriile de sector, prin hotărâri de consilii locale,
obligă agenții economici ca, la cererea pentru
obținerea unei autorizații de funcționare în
alimentația publică, să aducă între 13 și 23 de doc-
umente. Asta zic și eu birocrație și durere de cap!

* Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO)
a stabilit că situația penitenciarelor din România
contravine Convenției Europene și de aceea trebuie
schimbată. Termenul acordat este de cel mult șase
luni.

* Publicația ”Times”, preluată de agenția Reuters, a
relatat că SUA ar putea încheia un acord comercial
cu UE. Președintele Donald Trump s-a arătat de-
schis la realizarea unei înțelegeri cu blocul comu-
nitar.

* În 25 aprilie, Comisia Juridică a Camerei Deputaților
a stabilit că violența împotriva animalelor se
pedepsește cu închisoare între 1 și 3 ani, măsuri
aplicabile pentru uciderea fără drept sau pentru
maltratarea unui animal.

* Un miliardar chinez oferă 180 milioane dolari oricărui
bărbat care se însoară cu fiica lui. Fata e frumoasă,
dar e lesbiană, așa că... nu se știe!

* Sorin Blejan, fost șef ANAF, fusese trimis în judecată
în decembrie 2016, fiind acuzat de trafic de
influență. El neagă toate acuzațiile.

* Poliția de frontieră din sudul țării a capturat peste 34
de kilograme de canabis. Traficanții prinși sunt al-
banezi.

* În 9 mai, la recepția pe care o oferă de Ziua Europei,
președintele Iohannis a optat pentru „o
reprezentare cât mai largă”, așa că, printre invitați
se află Liviu Dragnea și Victor Ponta...

* Marcela și Dorin Bucă din Capitală și-au pierdut
unicul copil, pe Andrei (29 de ani) în tragedia de la
Clubul Colectiv. Înainte de Paște, Marcela (52 ani)
a născut o fetiță perfect sănătoasă. Fericirea
părinților nu cunoaște limite.

* Într-o baie dintr-un apartament din New York, o fetiță
de 6 ani și frățiorul ei de 2 ani au fost uciși cu bes-
tialitate de femeia  (Josefine Ortaga) care le era
babysitter. Motivul invocat de criminală? ”Nu
primeam destui bani și m-am enervat foarte tare”.

* Liviu Dragnea a declarat că va da statul român în
judecată la  Comisia Europeană a Drepturilor Omu-
lui (CEDO) în legătură cu condamnarea de doi ani
și jumătate cu suspendare pe care o primise în
dosarul ”Referendumul”.

* Un băiețel de 3 ani se plângea că îl doare foarte tare
burta. La ecografie s-a văzut că în stomacul lui erau
mai multe obiecte de metal și de plastic, pe care le
înghițise în casă. După operație, băiețelul se simte
bine.

* În comuna Tatarani (jud. Vaslui) un cioban și un
pădurar devenit politician, se ceartă pentru o
scroafă, fiecare susținând că animalul îi aparține.
Politicianul cere ”expertiză ADN ca să se vadă că e
scroafa mea”...

LA ORA DE UMOR
- Tăticule, ție ți s-a îndeplinit vreo dorință din

copilărie?
- Sigur că da. Toată lumea mă trăgea de păr și visam

să fiu chel. Ei, bine, acuma sunt!
***

- Unchiule, poți să-mi spui ce este un monolog?
- Da, băiete, este un dialog între mătușa ta și mine...

VORBE ÎNȚELEPTE
Glumind, putem spune orice, chiar și adevărul. 

(W. Churchill)
***

Ușa către progresul social se deschide numai pe
dinăuntru. (B. Hedges)

***
În adâncul sufletului fiecăruia dintre noi există răni

care s-au cicatrizat și altele care se cicatrizează,
dar cicatricele nu trec niciodată. (M.Twain)
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Verificați și cumpărați.  Tel. (818) 726-5151,  (818) 403-6515
e-mail: danielaionescu@gmail.com

DNA, sub conducerea lui
Kovesi, ocoleşte contractele
dintre firmele lui Ghiţă şi SRI

O amplă investigaţie a jurnalistei Sorina Matei scoate în evidenţă
legăturile de afaceri dintre firmele lui Sebastian Ghiţă şi SRI, pe
vremea când era condus de Florian Coldea şi George Maior.
Relaţiile, susţine Sorina Matei pe site-ul ei, nu erau deloc dezin-
teresate, aducând drept dovezi contractele atribuite de SRI
firmelor lui Ghiţă şi vacanţele exotice plătite de acestea, în care
apăreau constant Florian Coldea şi George Maior împreună cu
familiile. În perioada 2015-2017, DNA a deschis cinci dosare
penale pe numele lui Sebastian Ghiţă, acuzându-l de de spălare
de bani, de trafic de influenţă, constituire de grup infracţional
organizat, dare de mită, instigare la abuz în serviciu, infracţiuni
de folosire a informaţiilor ce nu sunt destinate publicităţii, şantaj,
cumpărare de influenţă şi conducerea unui automobil fără
permis. Deşi unele din speţe includ sau invocă operaţiuni
financiare derulate prin firmele „Grupului Asesoft”, care au avut
de-a lungul timpului contracte cu SRI, niciunul dintre dosare nu
include şi nu investighează şi tranzacţiile cu SRI ale respectivelor
firme anchetate de procurori. 
În prima parte, Sorina Matei scrie despre „2007. O controversată
istorie transpartinică şi primul incident. Sebastian Ghiţă, identificat
«călcâiul lui Ahile» al echipei de conducere a SRI, George
Maior – Florian Coldea”.
Pe 4 cctombrie 2006, George Maior este validat director al SRI.
Cu mai bine de un an înainte, Florian Coldea fusese numit, de
Traian Băsescu, prim adjunct al SRI.
La acea vreme, în 2007, Sebastian Ghiţă avea doar 29 de ani,
iar „Grupul Asesoft” începuse să devină un contractor privilegiat
al instituţiilor de stat, primele contracte din bani publici primindule
încă din anii 2001, în zona informatizării administraţiei centrale
şi locale.

Primul contract  cu MApN
În 2005, Asesoft International, firma mamă a „Grupului Aesoft”,
deţinută de Ghiţă şi familia sa, câştigă un prim contract cu
MApN, furnizând „părţi şi accesorii pentru calculatoare”. George
Maior era atunci, fost secretar în MApN, senator PSD şi
preşedinte al Comisiei de Apărare al Senatului României.

În 2007, după numirea lui Maior în fruntea SRI, în timpul unei
lupte teribile pentru controlul SRI, suprapusă peste suspendarea
din mai 2007, principala structură de informaţii a României ar fi
încheiat pe bani publici şi un alt prim contract cu o firmă a
„Grupului ASESOFT”
Petrecere la Acapulco
După încheierea acestui contract, potrivit unor surse, Ghiţă,
alături Maior, s-ar fi deplasat în SUA, la invitaţia administraţiei
republicane americane.
După vizita în SUA, Maior, Ghiţă şi ceilalţi care îi însoţeau s-ar
fi oprit în Acapulco- Mexic, unde ar fi petrecut câteva zile. Surse
susţin că respectiva călătorie în SUA şi Mexic ar fi fost suportată
de Ghiţă, prin una dintre firmele grupului Asesoft, iar costurile
ar fi dorit să le deconteze ulterior chiar din bugetul SRI. După
revenirea în ţară, având în vedere că mai multe persoane ar fi
cunoscut că serviciul încheiase un prim contract cu una dintre
firmele „Grupului ASESOFT”, iar după încheierea contractului a
urmat deplasarea în SUA şi Mexic, SRI ar fi anulat licitaţia şi
contractul iniţial încheiat cu firma „Grupului ASESOFT” de
teama unui scandal public şi a unui potenţial denunţ la DNA.

Maior neagă deplasarea
Surse din Justiţie au confirmat că în 2007 au existat discuţii
privind un potenţial denunţ la DNA pe numele conducerii SRI.
Potenţialul denunţător, martor la acea vreme într-un alt dosar
DNA care viza alţi reprezentanţi SRI, ar fi dorit să spună
procurorilor despre un contract şi deplasări ale conducerii SRI,
însă denunţul nu s-a mai materializat. 

Dar adversarii echipei Maior - Coldea îl identificaseră deja pe
Sebastian Ghiţă ca pe o vulnerabilitate, un veritabil „călcâi a lui
Ahile”. Deşi mai multe surse au confirmat „incidentele” de
atunci, Maior a infirmat informaţia potrivit căreia în 2007 ar fi
călătorit în SUA şi Mexic cu Ghiţă.
Vacanţa din Seychelles se lasă cu alt contract pentru AS-
ESOFT
În continuarea anchetei sale, Sorina Matei trece în „2010,
Februarie: Sebastian Ghiţă cu Florian Coldea în vacanţă în
Seychelles pe banii Asesoft International, firma familiei Ghiţă”,
pentru ca să precizeze: „2010, Iulie: După vacanţă, Asesoft In-
ternational furnizează echipamente hardware, audio video,
servere, computere, dispozitive de stocare, de citire şi echipamente
de reţea pentru SRI”. În 2014, SRI, sub conducerea echipei
Maior-Coldea, recunoştea oficial că în 2010, la trei ani de la
primul contract, că a mai atribuit şi un al doilea contract, prin
procedura licitaţiei deschise şi având acelaşi obiect- furnizarea
de produse, aceleiaşi firme a familiei Ghiţă.
Distracţie la Disneyland
„După ce a primit 1,22 milioane de euro din bani publici de la
SRI, Asesoft International plăteşte şi vacanţa familiilor Ghiţă,
Maior şi Coldea la Disneyland, în 2014”, mai scrie Sorina Matei 
Între 10 şi 14 Octombrie 2012, după referendumul de suspendare
al preşedintelui Băsescu, Maior, Coldea, soţia sa, soţii Ghiţă şi
apropiaţi ai acestora îşi petrec câteva zile de concediu într-o
vilă de lux din Toscana. Este momentul când şefii SRI îl sfătuiesc
pe Sebastian Ghiţă să intre oficial în politică şi să devină parla-
mentar.
Achiziţii de la şapte firme
SRI a recunoscut, în martie 2017, că a atribuit, în perioada
2005-2017, mai multe contracte firmelor din „Grupul Asesoft”,
în valoare totală de 4,57 milioane de euro. Cel mai mare
contract de furnizare a fost atribuit de SRI printr-o excepţie
prevăzută de la aplicarea prevederilor legale pentru că „îndeplinirea”
lui de către o firmă controlată de Sebastian Ghiţă ar fi „necesitat
impunerea unor măsuri speciale de siguranţă, pentru protejarea
unor interese naţionale”. Majoritatea contractelor atribuite de
SRI din bani publici către „Grupul ASESOFT” au inclus furnizare
de echipamente tehnice şi de software pentru SRI, inclusiv
componente pentru interceptări, şi au fost clasificate. Ele au
fost încheiate de SRI cu şapte firme din cele 53 ale „Grupului
Asesoft”.
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Statul paralel, denunțat
de Serialul lui Dan Andronic

Ion Cristoiu

Serialul Noi sîntem statul! (Evenimentul Zilei) a
ajuns, iată, la episodul al 13-lea. Precizez asta,
deoarece acum, cînd scriu acest text, am primit deja
prin e-mail, de la autor, aflat undeva peste Ocean, în
America, episodul al 13-lea, dedicat rolului important
jucat de Sebastian Ghiță, ca agent al SRI și prin asta
al Statului paralel, în multe dintre momentele enigmatice
ale ultimilor ani; enigmatice, pentru că ele n-au fost
rodul confruntării dintre instituțiile la vedere ale statului,
cirezultatul implicării în viața social-politică a Statului
din umbră sau a Statului paralel, cum îispune Dan
Andronic.
Concomitent cu serialul, am urmărit șireacțiile de pe
scena politico-mediatică a momentului.
Așa cum am maiscris, reacțiile din presă și din politică
la dezvăluirile despre abuzurile Sistemului, avînd în
centru Binomul SRI-DNA, pot fiși chiar trebuie judecate
drept reacții ale Statului Paralel în lupta sa pe viață și
pe moarte pentru a-și păstra Puterea deținută în
statulromân, în detrimentul instituțiilor democratice,
singurele îndreptățite constituționals-o dețină.
Din acest punct de vedere, primirea făcută serialului
iscălit de Dan Andronic mis-a părut edificatoare atît
pentru pîrghiile politico-mediatice de care mai dispune
Statul paralel, cît și pentru îngrijorarea stîrnită în
instituțiile de forță de posibilitatea ca dezvăluirile și
analizele din intreprinderea jurnalistuluisă convingă
opinia publică de la noi că o restabilire a Puterii de -
mo  crației e o deja o chestiune de interes național.
E mai mult decît semnificativ pentru impactulserialu-
luifaptul că imediat după apariția episodului X, în
care Codruța Kovesi era dată-n gît drept complotistă
în fraudarea alegerilor, Dan Andronic a fost chemat
la DNA și pus sub acuzare într-un dosar fabricat de
procurori.
Cum la fel de semnificativ e faptul că partide precum
USR, suspectate de a fi produsul implicării Statului
paralel în politică, au contestat adevărulscris de Dan
Andronic.
Iată, de exemplu, o declarație a unuisenator USR,
un anume Mihai Goțiu, faimos pentru locurile improprii
alese pentru a trage la aghioase – de la nisipul plin
de chiștocurișiscuipați de pe plajă pînă la scaunul
tare din sala Parlamentului, edificatoare pentru forța
de care mai dispune statul paralel:
„Din punctul meu de vedere, dacă ne luăm de la ce a
pornit această poveste, susținerea este subțire. E
vorba de o mărturie și așa la mana a doua, că eu am
spus ceva și Kovesi ar fi dat din cap într-un anumit
fel, e un argument hilar. În condițiile în care domnul
Andronic e vizat de mai multe anchete penală”.
Nu mi-a scăpat de exemplulfaptul că și după debarcarea
lui Florian Coldea, Divizia Presă a Binomului a con ti -
nuat să acționeze la ordinele pe unitate, trimise,
desigur, sub formă de normative, de cei care l-au
înlocuit pe fostulstăpîn al Statului paralel. Deși din
punct de vedere jurnalistic, dezvăluirile lui Dan
Andronic au fost șisînt interesante pentru întreaga
opinie publică, nici o instituție de presă care trăiește
din tiraj șirating, indiferent de poziția față de serialși
de autor, neputînd să le neglijeze fără riscuri comerciale,
site-urile și ziarele știute deja ca aparținînd Diviziei
Presă le-au trecut cu vederea, potrivit învățăturii de
propagandă bolșevică a Știrilor care nu există.
Alte unități de propagandă și agitație ale Statului
paralel au consemnat dezvăluirile din serialstrăduindu-
se să le compromită.

Fie prin prezentarea lui Dan Andronic drept o persoană
care nu merită încredere, deoarece spre deosebire
de ofițeriisub acoperire ai instituției de presă e un
penal, fie punînd la îndoială în chip tendențios adevărul
celor spune de autor.
Argumentul invocat de Mihai Goțiu cu penalul Dan
Andronic pare a fi ordin pe unitate, ordin clișeu,
desigur, cîtă vreme însășiCodruța Kovesi îl folosește
pentru a evita să răspundă unor acuzații.
Digi 24, televiziunea noi Securități, singura instituție
de presă de pe lumea asta, cu excepția oficiosului
PC din Coreea de Nord, care are drept punct central
din program dezinteresulfață de rating, a prezentat
pe 12 aprilie 2017, știrea despre înființarea Comisiei
de anchetă adăugînd cu tîlc:
„Andronic, urmărit penal pentru mărturie mincinoasă
și favorizarea infractorului, în dosarul DNA în care
sunt cercetate și Elena Udrea și Ioana Băsescu, a
susținut, printr-un editorial, că ar fi participat la o
întâlnire, acasă la Gabriel Oprea, în noaptea turului
II al prezidențialelor din 2009, la care erau prezenți
șefii SRI și DNA”.
Sugestie grețoasă, tipic securistică!
Nu trebuie să luați în serios dezvăluirile lui Dan
Andronic, pentru că e un urmărit penal!
Am urmărit atît serialul, cît șireacțiile furibunde ale
Sistemului, deoarece mă număr printre cei care văd
în serialul lui Dan Andronic Noi suntem Statul!
un moment crucial în bătălia angajată de forţele de-
mocratice din România pentru lichidarea sau măcar
micşorarea Statului paralel, existent încă din primii
ani postdecembriști, dar care a cunoscut o dezvoltare
cancerigenă, în anii de mandat prezidenţial al lui
Traian Băsescu şi a devenit adevărata Putere după
alegerile din noiembrie 2014, cînd acest Stat paralelşi-
a plasat în fotoliul de preşedinte Raţa lor mecanică.
Anul acesta se împlinesc deja trei ani de la preluarea
şefiei Statului de către Klaus Iohannis, ceea ce
înseamnă depăşirea deja a jumătate de mandat.
Orice bilanţ, chiar şi binevoitor, al vieţiişi activităţiiCelui
de la Cotroceni, în afară de zdrobirea PNL în alegerile
parlamentare şi asigurarea, pentru PSD, a celei mai
mari victorii înregistrate de un partid în postdecembrism,
nu se poate vorbi de vreo înfăptuire. În rest, cînd n-a
fost plecat din ţară sau cînd nu s-a retras într-o de -
pre sie cu adînciresorturi psihiatrice, Klaus Iohannis
s-a manifestat activ ca un purtător de cuvînt al Statului
paralel.Ce este Statul paralel?
Serialul lui Dan Andronic, de o valoare ieşită din
comun, pentru că, deşi autorulsusţine că e doar re -
zul tatul investigaţiei de jurnalist, în realitate, fie şi
prin cunoaşterea contextului, a sceneişi a actorilor,
else bazează pe dezvăluirile unui om puternic implicat
în acest Stat paralel, conturează Statul paralel drept
Sistemul instituţiilor de forţă din România, avînd în
centru Binomul SRI-DNA, Sistem care s-a implicat
major în bătălia politică, scoţînd din joc politicieni,
impunînd lideri de partide, creînd şisusţinînd partide,
punînd la cale diversiuni mediatice, scoţînd TeFeLişti
în stradă, dirijînd reţele de presă şi de societate
civilă. Nu e clar dacă implicarea în bătălia politică a
Sistemului îşi are cauza în interesele materiale ale
ştabilor din fruntea instituţiilor de forţă sau în ambiţia
unora de a-şi impune propriul Proiect de ţară.

Indiscutabil e că vorbele mari – Proiect de ţară,
Siguranţă naţională, stat de drept – au fost invocate
ca pretext ori de cîte ori Sistemul a acţionat la limita
Legiisau chiar a încălcat-o.
Așa cum scriam maisus, Statul paralel nu e o noutate
a ultimilor ani.
Statul paralel a funcționat și în aniistaliniști, cînd Se-
curitatea ajunsese să încalece Partidul, și în primii
ani postdecembriști, cînd Serviciile secrete îl sprijineau
pe Ion Iliescu, iar Parchetul General era folosit pentru
răfuielile politice ale FSN.
La Statul paralelse referă și EmilConstantinescu cînd
spune că l-au învins securiștii.
Din serialul lui Dan Andronic se vede clar însă că
Statul paralel s-a creat şis-a dezvoltat cu complicitatea
unor politicieniromâni. Prezenţa lui Liviu Dragnea la
sindrofiile consacrate zilei de naştere a lui Florian
Coldea, secvenţa cu mîngîierea duioasă a ghipsului
purtat de Codruţa Kovesi, dezvăluită în serial, sînt
emblematice pentru relaţia ambiguă dintre
politicieniiromânişi Statul paralel. Dacă ne gîndim că
SRI a obţinut dreptul de a avea firme comerciale sub
acoperire printr-o Ordonanţa de Urgenţă dată de
Adrian Năstase, că Victor Ponta a susţinut numirea
Codruţei Kovesi la DNA, că Traian Băsescu îi denunţă
acum pe cei promovaţi de el în funcţii, avem în faţă
un adevăr incomod:
Deşi pretind pe toate drumurile că bătălia politică, şi
mai ales bătălia electorală trebuie lăsată să se
desfăşoare doar între politicieni, pentru seducerea
electoratului, politicieniiromâni au fost complici la for-
marea şi dezvoltarea Statului paralel, l-au acceptat
cîtă vreme le-a fost folositor, iar cînd Statul paralel
le-a arătat colţii, s-au apucat să-l denunţe.
Semnificativă din acest punct de vedere e reacția
liderilor PNL la instituirea Comisiei de anchetă.
PNL, împins pe zi ce trece tot mai aproape de
mormîntul politic de pantofiorului noiifavorite a lui
Klaus Iohannis, numita Raluca Turcan, s-a angajat
într-o bătălie publică sinucigașă împotriva oricărei
preluări de către o comisie parlamentară a dezvăluirilor
lui Dan Andronic, pentru că vede în serial un atac la
șefa DNA. Liderii PNL, precum Mihai Voicu, se dau
de ceasul morțiis-o facă pe bodyguarzii Codruței
Kovesi.
Asta pînă cînd DNA nu-i înhață și pe ei.
Atunci descoperă cu indignarea existența Statului
Paralel.
Pe scena publică se dezbate de ceva timp, doar
episodul X, cel în care Dan Andronic istoriseşte
despre reuniunea unei celule de criză la Gabriel
Oprea acasă, în seara lui 6 decembrie 2017, seara
celui de-al doilea tur al prezidenţialelor, celulă de
criză alcătuită din George Maior, directorul SRI,
Florian Coldea, şeful operativ al SRI, Codruţa Kovesi,
la vremea respectivă procuror general.
Acest episod, care a dus şi la iniţiativa constituirii un-
eiComisii parlamentare de anchetă, nu poate fi înţeles
însă în afara episoadelor anterioare şi a celor care
au urmat sau chiar vor urma.
De altfel, cum de atîtea ori a explicat Dan Andronic,
fără a-ifi luate în seamă aserţiunile, dezvăluirile privind
reuniunea de criză de la Gabriel Oprea au fost făcute
de Dan Andronic pentru a da un exemplu concret de
cum funcţiona şifuncţionează încă Statul paralel.
Din acest punct de vedere, Comisia de anchetă ar
trebui să ia în dezbatere întreg serialul și nu numai
episodul X.
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SACRIFICAREA ROMÂNIEI PENTRU GLORIA LUI KOVESI
Presedintele Coalitiei Romanilor din SUA, Chris Terhes: 
„Ce a facut Kovesi, sprijinita de SRI si propaganda Noii Securitati din presa
si societatea in civil, nu doar ca nu a redus coruptia, dar a crescut-o...
Romania este mai corupta si a devenit un stat disfunctional... Totul pentru
gloria desarta a lui Kovesi, care a crezut ca e mesia neamului romanesc.
Totul cu scopul, evident acum, al preluarii controlului total asupra statului
de catre SRI”

Romania a devenit o tara
mai corupta in perioada in
care DNA a fost condus de
Laura Kovesi (foto dreapta,
alaturi de generalul SRI Flo-
rian Coldea). Este o con-
statare, cat se poate de
corecta credem noi, facuta
de presedintele Coalitiei Ro-
manilor din SUA, preotul
Chris Terhes. Intr-o postare
pe pagina sa de Facebook,
de vineri 28 aprilie 2017,
Terhes atrage atentia ca asa-
zisa lupta impotriva coruptiei
nu a avut niciun rezultat,

Romania fiind astazi un stat mult mai corupt si disfunctional.

Terhes considera ca responsabili pentru situatia in care ne aflam astazi sunt
Laura Kovesi, cea care s-a crezut „mesia neamului romanesc”, SRI si propaganda
Noii Securitati din presa si societatea civila. Preotul Chris Terhes precizeaza ca
ceea ce s-a intamplat in ultimii ani nu a avut ca scop decat preluarea controlului
total asupra statului de catre SRI.

Iata postarea presedintelui Coalitiei Romanilor din SUA, preotul Chris Terhes:

„Nu trece saptamana sa nu auzim de cate un anchetat DNA ca e fie achitat, fie
scos de sub vreo masura preventiva. Inca din 2014, cand am auzit prima oara
despre abuzurile DNA, am atras atentia ca aceste abuzuri vor avea efect de
bumerang, ca vor duce la discreditarea institutiei, a luptei anticoruptie si a justitiei.
La fel cum nu poti lupta de partea binelui cu armele raului, nu poti aplica legea
facand faradelegi.
Am atras atentia inclusiv asupra faptului ca oameni vor fi nenorociti, ceea ce
incalca toate conceptele de drept si justitie pe care s-a cladit o societate inca din
perioada antica. Doctrina propagata de sclavii Noii Securitati din presa si societatea
in civil, insa, a fost ca in orice batalie mai exista si 'pagube colaterale'. Acestia,
constient, au stiut si au sustinut nenorocirea si distrugerea vietilor unor semeni
de-ai lor.
Daca vreti sa intelegeti cum au fost posibile ororile istoriei gen comunism sau
fascism, e suficient sa priviti la unii din presa romaneasca cum justifica distrugerea
oamenilor de catre stat.
Calibrarea care se intampla zilele acestea este doar inceputul readucerii lucrurilor
la normal. Costurile pentru toti insa, societate si indivizi, vor fi imense iar mult din
raul creat va fi iremediabil.
Dureaza cativa ani pana cand se finalizeaza un dosar penal, iar ce se intampla
zilele acestea este doar inceputul. Stati sa vedeti in vreo 2, 3 ani, cand vor incepe
sa vina deciziile de la CEDO care vor devoala justitia neo-sovietica romaneasca
in toata mizeria ei.
Romania are nevoie sa lupte cu coruptia, insa ceea ce a facut Kovesi, sprijinita de
SRI si propaganda Noii Securitati din presa si societatea in civil, nu doar ca nu a
redus coruptia, dar a crescut-o.
Dupa ani de asa-zisa lupta impotriva coruptiei dusa cu catuse si masuri preventive
impotriva unor 'tinte operative', Romania este mai corupta si a devenit un stat dis-
functional, total incapabil sa mai faca fata provocarilor multiple ale lumii de azi.
Totul pentru gloria desarta a lui Kovesi, care a crezut ca e mesia neamului
romanesc. Totul cu scopul, evident acum, al preluarii controlului total asupra
statului de catre SRI. Totul cu pretul vulnerabilizarii totale a statului si a dezmembrarii
unei natiuni”.
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Avertisment din partea 
Academiei Române: 

Ungaria reîncepe propaganda
împotriva României.

Guvernul de la Budapesta a înființat un departament special,
denumit Trianon 100, care a început deja să contracareze
acțiunile preconizate de România pentru aniversarea, în anul
2018, a 100 de ani de la Marea Unire.
Acest avertisment sever a fost lansat, miercuri, la București, de
Academia Română, într-o conferință denumită "Războiul
informațional, sub lupă”.

Academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universității din Cluj-
Napoca, a anunțat că noul departament creat de Executivul de
la Budapesta ar urma să aibă activitate maximă la momentul în
care Ungaria va comemora 100 de ani de la semnarea Tratatul
de la Trianon, adică în anul 2020. Până atunci, departamentul
Trianon 100 a inițiat o campanie care să submineze acțiunile
României de aniversare, în anul 2018, a Marii Uniri.
"În limba maghiară și în limbi de circulație internațională, nu și
în limba română, se distribuie informații care pregătesc opinia
publică pentru ceea ce va urma. Opinia publică anglofonă și
hispanofonă va afla că istoria românilor este istorie recentă, că
românii fac parte dintre popoarele fără istorie, că termenul de
valah nu este sinonim cu cel de român - idee prezentă de altfel
și în Serbia, că Ardealul nu este România - pentru că face parte
din România de mai puțin de 100 de ani și are legături istorice
cu Ungaria decât cu România, că ungurii sunt civilizatorii
bazinului carpatic. Pe Iancu de Hunedoara l-ar fi chemat de
fapt Ioan de Hunedoara pentru că de fapt îl chema Ianoș, iar
transilvănenii n-ar fi dorit Unirea iar aceasta s-ar fi făcut peste
capul lor" - acestea sunt unele dintre ideile puse deja în circulație
de propaganda ungară.
Acad. Ioan Aurel Pop a precizat că, spre deosebire de Departa-
mentul Centenar, înființat de Guvernul României, Departamentul
Trianon 100 are un buget aprobat, iar din acest Departament cu
sediul la Budapesta "fac parte și cetățeni români".

Iohannis - Gest CONTROVERSAT
legat de Marea Britanie

Aflat sâmbătă la Bruxelles, Klaus Iohannis a făcut un gest care
a fost comentat în presa internațională.
Mai precis, în timp ce se pregătea de o conferință de presă,
președintele a mutat un pic un steag britanic care era plasat
între el și jurnaliști pentru a-și face loc.
Gestul i-a infuriat pe mulți britanici, iar clipul cu Klaus Iohannis
a fost preluat de ziarul Express, cunoscut pentru poziția sa anti-
UE.

"Un gest meschin", au scris britanicii.
"Faptul că președintele României a mutat steagul Marii Britanii
la o conferință de presă a UE rezumă perfect Brexit", au notat
jurnaliștii din presa internațională. Clipul cu Klaus Iohannis a
devenit viral pe rețelele de socializare.

Fantoma de la Rahova: deținuții
au chemat de URGENȚĂ preotul

Deținuții de la Rahova au intrat în panică, după ce mai multe
nopți la rând ar fi fost treziți de o fantomă. Aceștia susțin că este
spiritul unui fost coleg de celulă și au chemat preotul să
sfințească locul. Un grup de deținuți încarcerați la Penitenciarul
Rahova au făcut, recent, o cerere cu totul neobișnuită. Aceștia
au solicitat directorului să-l trimită pe preotul închisorii la camera
17, unde cei care își execută pedeapsa acolo ar fi bântuiți de
fantoma unui fost coleg de celulă. Deținuții, majoritatea condamnați
pentru trafic de droguri, au spus conducerii că, de ceva vreme,
la scurt timp după ce se dă stingerea, spiritul fostului lor coleg
"li se lasă rece pe piept", le bate în rama de la paturi sau, pur și
simplu, îi dezvelește în timpul somnului, informează Spynews.
Ca urmare, preotul ar fi ținut deja o slujbă în celula cu pricina,
unde, ulterior, s-ar fi lăsat liniștea, lucru dedus prin aceea că
deținuții nu au revenit cu o nouă cerere legată de alungarea
presupusei fantome. Referitor la acest subiect, purtătorul de
cuvânt al Penitenciarului Rahova, Gabriela Livadariu, a declarat
că "problemele de natură personală invocate de deținuți nu pot
fi făcute publice".

Achiziționare rachete Patriot
Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat că sistemul
de rachete Patriot este una dintre posibile soluţii avute în
vedere pentru apărarea antiaeriană deoarece este un "sistem
încercat în luptă" şi cu "preţ echilibrat", dar încă nu a fost luată
o decizie în acest sens.

"Aceste rachete Patriot de care s-a discutat în ultimele zile este
apărarea antiaeriană care este extrem de importantă pentru
România în acest moment. Patriot este una dintre posibilele
soluţii pe care le avem în vedere, este un sistem foarte bun,
este un sistem încercat în luptă, un sistem care, din estimările
noastre actuale, are un preţ echilibrat. Aş vrea să specific de la
bun început, am discutat până acum şi vom discuta de apărarea
antiaeriană cu nişte cerinţe operaţionale care să răspundă cat-
egoriilor de forţă, nu avem încă luată o decizie în acest sens", a
afirmat Leş la TVR, potrivit Agerpres. El a spus că sunt
"aproximativ 2-3-4 soluţii mondiale" pentru acest tip de apărare
antiaeriană, adăugând că nu fiecare ţară produce astfel de
sisteme. Întrebat despre criticile aduse acestui sistem că ar fi
prea vechi, ministrul Apărării a subliniat că specialiştii şi tehnicienii
din cadrul MApN vor fi cei care vor spune care sistem corespunde
cerinţelor. Specialiștii vor lua decizia
"Eu nu am discutat în acest moment de un anumit sistem,
discutăm de apărarea antiaeriană şi toţi specialiştii şi tehnicienii
din cadrul MApN, din categoriile de forţă, vor fi cei care vor
spune că acest sistem sau alt sistem vor corespunde cerinţelor
stabilite de către categoriile de forţă. Acest sistem nici nu este
pentru apărare antibalistică, ci este vorba de un sistem de
apărare antiaeriană împotriva tuturor avioanelor posibile. Aşa şi
apărarea împotriva rachetelor de croazieră e un alt lucru. La
momentul la care vom avea o soluţie în această direcţie, venim
şi o anunţăm public pentru că până la urmă asta este intenţia
noastră, să fim extrem de transparenţi", a adăugat Leş. 
Ministrul a subliniat că pentru achiziţiile care depăşesc 100
milioane de euro trebuie aprobarea Parlamentului şi în acest
sens a trimis o scrisoare forului legislativ pe care a susţinut-o în
faţa comisiile de specialitate.

Devăluiri INCENDIARE: 
Un apropiat al lui Iohannis,
finanțator principal al USR

Michael Schmidt, patronul Auto Bavaria România, prieten cu
Klaus Iohannis, este principalul finanțator al partidului condus
de Nicușor Dan, informează România Tv.
În 2016, Michael Schmidt a făcut donații pentru USR în valoare
de 130.000 de lei. Este vorba despre MHS Truck Bus SRL –
50.000 de lei. MHS Otopeni Truck Bus SRL – 22.000de lei,
MHS Leasing and Rentig SRL – 22.000 de lei, MHS Truck
Service SRL – 21.000 de lei şi Rhennania IMMO SRL – 15.000
de lei. Michael Schmidt este prieten cu Klaus Iohannis şi
finanţator al campaniei acestuia din 2014.

Un vapor cu oi românești
a scufundat o navă-spion
a Rusiei, în Marea Neagră

Un vapor care transporta oi încărcate din portul Constanța a
intrat în coliziune cu o navă spion a Rusiei, în Marea Neagră. 

Vaporul plecat din portul Constanța a intrat în coliziune cu vasul
rusesc de spionaj în apropierea coastelor turce ale Mării Negre. 
Vasul rusesc avea 78 de membri la bord. Toți au fost salvați,
dar vasul s-a scufundat. Cargobotul sub pavilion Togo, ce
transporta oi din România, a suferit avarii în partea frontală, dar
şi-a continuat drumul, potrivit Agrointel. 
Ministerul rus al Apărării a anunţat că ”Liman”, o navă de
recunoaştere rusească de 1.560 de tone, a lovit un cargobot în
Marea Neagră. Nava spion a suferit o fisură sub nivelul apei în
urma coliziunii, care a survenit în condiţii de ceaţă şi lipsă de
vizibilitate, la circa 40 km nord-vest de Strâmtoarea Bosfor. 
”Nu există victime în rândul echipajului”, a precizat ministerul
rus, citat de agenţia Interfax. 

Rata șomajului a SCĂZUT.
Informații cheie de la INS

Rata șomajului este în continuă scădere în România.
În luna martie, s-a situat la 5,3%, în scădere cu 0,1 puncte pro-
centuale faţă luna precedentă, în timp ce numărul şomerilor s-a
diminuat până la 486.000 de persoane, potrivit datelor publicate
luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani), estimat pentru luna
martie din anul 2017 a fost de 486.000 persoane, în scădere
faţă de luna precedentă (489.000 persoane), dar şi faţă de
aceeaşi lună a anului anterior (561.000 persoane).
Rata şomajului în cazul bărbaţilor a depăşit-o cu 0,8 puncte
procentuale pe cea a femeilor, valorile respective fiind 5,7% în
cazul persoanelor de sex masculin, respectiv 4,9% în în ceea
ce priveşte sexul feminin.
Totodată, pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului
a fost estimată la 4,3% pentru luna martie 2017 (4,7% în cazul
bărbaţilor şi 3,7% în cel al femeilor).
Nu în ultimul rând, numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani
reprezenta 74,2% din numărul total al şomerilor estimat pentru
luna martie 2017.

Rata șomajului a atins un minim istoric
Premierul Sorin Grindeanu a declarat joi, în direct la România
TV, că stăm foarte bine din punct de vedere al creării de locuri
de muncă și al ratei șomajului.
„S-au creat 62.000 de locuri de muncă în România în primele
două luni ale anului. Este un lucru, cred eu, îmbucurător, iar
rata șomajului a ajuns la un minim istoric din ultimii 20 de ani.
Fiecare măsură pe care o vom adopta în continuare va fi foarte
bine măsurată”, a spus Grindeanu.
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STENOGRAME - Procurorul 
Negulescu o comite din nou

Noi stenograme incendiare,
care îl au în centru pe
procurorul DNA, Mircea
Negulescu, au ieșit la iveală.
Astfel, România TV a intrat
în posesia transcrierilor unor
noi convorbiri suprarealiste
între anchetatorul favorit al
Codruţei Kovesi şi omul de
afaceri Vlad Constantin, zis
Somerul.
Citiți mai jos conversația
uluitoare dintre Negulescu și
omul de afaceri:

„Vlad Constantin: Cică pe dumnevoastră nu vă pedepsește. Că
vă faceți jobul.
Mircea Negulescu: De ce?
Vlad Constantin: Dar eu ce dracu’ caut nu știu
Mircea Negulescu: Eu o sug primul
Vlad Constantin: De ce?
Mircea Negulescu: Că mă iubește multă lume
Vlad Constantin: Și acolo are Ghiță relații?
Mircea Negulescu: Sigur
Vlad Constantin: Și la Scaraoțchi. Îi zicem lui Scaraoțchi că

facem focul cu schimbul la cazan. Și îl stingem să nu ne ardă
smoala. Noi, ăștia de pe stradă, murim cu dreptatea în mână.
Indiferent cât am contribuit la bunăstarea societății

Mircea Negulescu: Mi-e dor să privesc în ochii unei fete fără
să mă gândesc la Ghiță, Ponta etc

Vlad Constantin: Să vă ajute Dumnezeu
Mircea Negulescu: Vreau să fiu un om simplu. Să mă bucur

de soare, de noapte. Fac și eu ce pot. Cert este că sunt
muritor.

Vlad Constantin: Așa este. Faceți destul
Mircea Negulescu: Nu, nu fac destul. Dar nu mai am viață

de familie. Nu mai am liniște. Mi-e dor să stau pe malul
unui râu

SURSA: conversație facebook
De asemenea, procurorul DNA îl consilia pe Vlad Constantin
cum să şteargă urmele de pe mesageria WhatsApp.
„Vlad Constantin: Nu știu
Mircea Negulescu: General
Vlad Constantin: Așa
Mircea Negulescu: Te duci până jos de tot. Unde scrie

resatări. Resetare. Și dai stergeți conținut și configurări.
Ai înțeles?”

SURSA: conversație WhatsApp

Jurnalist Deutsche Welle,
ATAC la adresa lui Kovesi: 

Și-a construit un statut privilegiat
Reacția jurnalistului vine după ce un proiect inițiat de senatorul
Călin Popescu Tăriceanu și adoptat de Camera Deputaților se
află la Senat în stadiul dezbaterii din comisii. Potrivit acestei
propuneri, Președintele și Ministrul Justiției vor fi scoși din
circuitul deciziei, atribuțiile legate de selecție și numire revenind
integral CSM și Înaltei Curți.
„În argumentul său inițiatorul legii ne anunță că dorește să rupă
relația dintre politică și conducerea parchetelor. Numai că
lucrurile s-au complicat neașteptat de mult. Dacă până în 2005
procurorii aveau o poziție subalternă față de demnitarii bine
plasați în ierarhia statului, astăzi politicienii, oricare ar fi aceștia,
se tem cu adevărat de procurori. Raportul de forțe s-a schimbat
radical. Închisorile sunt pline de foști miniștri, deputați, primari
sau consileri județeni, iar alții asemenea lor lor sunt în curs de
cercetare. Nici măcar raportorii MCV din cadrul Comisiei
Europene nu se mai îndoiesc că în România a avut loc o trans-
formare profundă. Prin urmare procurorii au dobândit nu doar o
reală independență față de membrii Executivului și Legislativului
dar au câștigat și un ascendent în fața acestora.
Conduita șefei DNA Laura Codruța Kövesi este cea mai bună
ilustrare. Ea nu doar că nu se teme de criticile care îi sunt
adresate, dar nici atunci când i se impută erori grave (cum ar fi
fraudarea tezei de doctorat) nu pare foarte tulburată. De altfel
întreaga conducere a statului a manifestat o totală complezență
față de reproșurile care i-au fost aduse, inclusiv comisia
academică care în alte cazuri a demonstrat o tăioasă intransigență.
Episodul plagiatului acoperit sofistic de instituția abilitată
sugerează că procurorii nu doar că nu mai sunt subordonați
unei caste privilegiate – cum erau văzuți liderii politici până
acum 10 ani – dar că tind să devină ei înșiși o castă privilegiată.
O dovadă indirectă, dar grăitoare, este conduita presei. 

Dacă până în 2005 marea majoritate a presei din România nu
mai cuteza pur și simplu să-l critice pe liderul PSD Adrian
Năstase, astăzi tot mai puțini ziariști îndrăznesc să o critice pe
Laura Codruța Kövesi. Șefa DNA este un subiect tabu în multe
redacții cu atât mai mult cu cât și-a construit printr-o campanie
mediatică fără precedent o aură de eroină justițiară. Dar inhibiția
aceasta care se manifestă în diverse feluri este un indiciu fără
greș al unei puteri care își depășește limitele legitime.
În consecință sunt toate semnele că procurorii nu mai sunt
subordonați factorului politic. E fără dubiu că mulți politicieni
corupți au ajuns pe drept la închisoare. E iarăși neîndoielnic că
se duce o luptă împotriva mitei și traficului de influență. Dar
întrebare care se strecoară neliniștitor, încetul cu încetul, este
aceasta: nu cumva procurorii au ajuns să facă ei înșiși politică?
Căci aceasta este de fapt problema.
Poate ne înșelăm și întrebarea este nepotrivită. Totuși dacă
șefa DNA ar fi fost pedepsită pentru fraudarea lucrării sale de
doctorat prin retragerea titlului academic (despre care membrii
comisiei abilitate au îndrăznit totuși cu greu să spună că nu îl
merita), nu am fi ajuns să ne punem aceste întrebări. Faptul că
șefa DNA și-a construit un statut privilegiat pune într-o lumină
proastă întreaga activitate a parchetelor.
În acest context dezbaterea despre cum ar trebui numiți procurorii
șefi pare oarecum decalată. E puțin important dacă la selecție
și la investire participă un demnitar sau altul câtă vreme acesta
nu pare să aibă o deplină independență de decizie. În prealabil
ar trebui lămurite adevăratele raportări din viața statului.”

Veste URIAȘĂ pentru români: 
De ce comisioane am putea

SCĂPA atât în țară cât și în UE
Un proiect ANPC propune ca
deschiderea si inchiderea
unui cont de plati, dar si re-
tragerea de numerar, sa fie
gratuit, potrivit Profit.ro.
Proiectul transpune de fapt
in legislatia romaneasca o
directiva europeana din 2014

si ar fi trebuit demult aplicat. El prevede ca deschiderea si
inchiderea unui cont de plati si retragerea de numerar la ATM
sau la ghiseu sa fie gratuite pentru romani atat in tara cat si pe
tot teritoriul Uniunii Europene.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatrorilor a venit
cu ultima formă a proiectului de lege privind conturile de plăți.
Deschiderea și închiderea unui cont de plăți, precum și retragerea
de numerar pe teritoriul Uniunii Europene, de la ghișeu sau
bancomat sunt gratuite pentru titularii conturilor de bază, adică
acele conturi care asigură serviciile folosite de majoritatea uti-
lizatorilor. Proiectul de lege asigură transpunerea Directivei
92/2014, și ar trebui depus la Parlament, dacă va fi adoptat de
Guvern, după ce termenul limită a fost depășit cu mai bine de
jumătate de an. ANPC a mai publicat până acum două proiecte
de ordonanță, care n-au mai fost adoptate de Executiv. Directiva
are ca scop principal să crească accesul populației la serviciile
de plată, în condițiile în care doar 6 din 10 români au cont
bancar. Și consumatorii care nu sunt vulnerabili vor beneficia
de gratuități la închiderea, deschiderea de conturi și “servicii
care permit retrageri de numerar pe teritoriul Uniunii Europene,
dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate, în timpul sau
în afara programului de lucru al instituției de credit”. Gratuitatea
este valabilă pentru conturile de bază, care oferă cam toate
serviciile necesare unui client, de la plăți cu cardul la debitare
directă sau transfer de credit în alte conturi.

Jaf în stil mare: 
Un castel celebru din România,

prădat de hoți
Un castel celebru din Româ-
nia a fost prădat de hoţi.
Aceştia au furat o sumă
consistentă din visteria casei
de bilete. De altfel, banii furați
reprezentau încasările din
zilele de mini-vacanţă de 1
mai.
La 170.000 de lei se ridică

prejudiciul de la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Reprezentanţii
Poliţiei, care fac cercetări în acest caz, spun că administraţia
acestui obiectiv turistic are un contract cu o firmă de pază. Care
însă n-a reacţionat la timp. Dispariţia banilor a fost anunţată de
respectiva firmă de pază abia marţi dimineaţă, în timp ce jaful a
avut loc cu ore bune înainte, informează Antena3.
”Poliţiştii fac cercetări pentru furt calificat. Autori neidentificaţi
au pătruns în zona casei de bilete de la Castelul Corvinilor şi au
furat încasările din week-end. A fost întocmit dosar penal în
acest caz”, a declarat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al In-
spectoratului de Poliţie al judeţului Hunedoara.

Elevii au primit o veste
neașteptat de bună! 

O nouă VACANŢĂ de 5 zile!

În semestrul al doilea, elevii vor mai avea liber joi 1 iunie, de
Ziua Copilului şi luni 5 iunie, în a doua zi de Rusalii. De
asemenea, unităţile de învăţământ vor organiza manifestări
specifice în 5 iunie, când este Ziua învăţătorului.
În luna mai, elevii de la gimnaziu şi din licee vor da tezele,
acesteai trebuind să fie programate cu cel puţin trei săptămâni
înainte de finalul semestrului al doilea.
La două zile două ce vor reveni la şcoală după vacanţă, elevii
din clasa a IV-a vor avea evaluarea naţională, în 3 mai la limba
română, în 4 mai la matematică şi în 5 mai la limba maternă.
Vor urma testările de la evaluarea naţională pentru elevii clasei
a VI-a, care vor susţine probe la limbă şi comunicare în 10 mai
şi la matematică şi ştiinţe ale naturii în 11 mai.
Rezultatele obţinute nu vor fi trecute în catalog, dar vor fi folosite
pentru elaborarea planurilor indi vi dua li za te de învăţare. Şcolile
vor anunţa părinţii care sunt rezultatele de la Evaluarea
eaţională, ce reflectă stadiul formării competenţelor la limba
română, limba maternă şi matematică.
Cei care nu au organizat până acum “Şcoala Altfel”, mai pot
alege săptămâna de activităţi extraşcolare în perioada 15 mai -
9 iunie.
Elevii din clasa a XII-a vor încheia anul şcolar în 26 mai, pentru
a se putea pregăti de Bacalaureat, care va începe în 6 iunie.  
Şi elevii din clasa a VIII-a vor termina cursurile mai devreme, în
9 iunie, pentru ca din 19 iunie să susţină probele de la Evaluarea
Naţională.
Pentru ceilalţi elevi, vacanţa de vară va începe în 17 iunie şi se
va încheia în 10 septembrie.
Probele de la examenul de Bacalaureat, susţinute din 6 iunie
până în 30 iunie
Cursurile pentru clasa a XII-a se vor încheia în 26 mai.
Pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat, înscrierile
vor avea loc în perioada 22 - 26 mai. Examenul de Bacalaureat
va începe cu probele orale şi de competenţe, respectiv limba
română (6-7 iunie), limba maternă (8-9 iunie), competenţe
digitate (9, 12-13 iunie) şi limbă străină (114-16 iunie).
Probele scrise vor începe în 26 iunie cu limba şi literatura
română, 27 iunie - limba şi literatura maternă,  28 iunie – proba
obligatorie a profilului şi specializării (matematică sau istorie),
30 iunie - proba la alegere a profilului şi specializării. Rezultatele
primei sesiuni a Bacalaureatului vor fi afişate în 5 iulie, până la
ora 16.00 şi în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile,
afişarea rezultatelor finale fiind programată în 10 iulie.
Probele scrise de la Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a
Elevii clasei a VIII-a vor termina cursurile în 9 iunie şi se vor
înscrie la Evaluarea Naţională în 7-9 iunie.
Probele scrise vor fi susţinute în 19 iunie la limba şi literatura
română, în 21 iunie la matematica şi în 22 iunie la limba şi
literatura maternă. Rezultatele vor fi afişate în 26 iunie şi tot
atunci pot fi depuse contestaţii, care vor fi soluţionate până în
30 iunie, când vor fi anunţate rezultatele finale.
Din acest an şcolar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la
admiterea la liceu va fi de 20 la sută, faţă de 25 la sută până
acum, iar admiterea va fi făcută într-o singură etapă
computerizată, urmată de o etapă în care vor fi analizate cazurile
speciale.  Admiterea în liceu se va finaliza în 28 iulie. 
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DOSARUL TRANSGAZ 
OMORÂT LA DNA

Dupa trei ani de „ancheta”, DNA a inchis cauza privind posibile
fapte de coruptie comise la compania Transgaz, unde director
este fratele Laurei Kovesi, Sergiu Lascu. Parchetul anticoruptie
a dispus clasarea in cazul infractiunilor de abuz in serviciu si
fals. Pentru fapte care nu sunt de competenta DNA, s-a hotarat
declinarea si disjungerea dosarului. Culmea, cauza a fost trimisa
in orasul lui „tata Lascu”, la Parchetul Judecatoriei Medias.
Ceea ce era de asteptat sa se intample, s-a intamplat! Unul
dintre cele mai sensibile dosare pentru sefa DNA Laura Kovesi
(foto stanga) a fost inchis de DNA. Ne referim la celebrul dosar
Transgaz, deschis in 2014, dupa ce Corpul de control al
premierului Victor Ponta a sesizat parchetul anticoruptie privind
comiterea unor posibile fapte de coruptie la aceasta companie.
O companie unde director a fost si este chiar fratele Laurei
Kovesi, Sergiu Lascu.

Astfel, dupa aproximativ trei
ani de „ancheta”, timp in care
nu s-a depasit faza „in rem”,
DNA-Alba Iulia a decis
clasarea cauzei in ceea ce
priveste posibilele infractiuni
de „abuz in serviciu daca
functionarul a obtinut pentru
sine sau pentru altul un folos
necuvenit”, „fals intelectual”,

„fals material in inscrisuri oficiale” si „uz de fals”. Pe de alta
parte, parchetul lui Kovesi a dispus disjungerea si declinarea
dosarului in cazul infractiunilor ce nu tin de competenta DNA.
Culmea, cauza a fost declinata in la Parchetul de pe langa
Judecatoria Medias. Adica, la parchetul care vreo 20 de ani a
fost condus de Ioan Lascu (foto dreapta), tatal sefei DNA Laura
Kovesi si a directorului de la Transgaz Sergiu Lascu. 
Fratele Sergiu si prietenul lui tata Lascu
Dosarul privind posibile fapte de coruptie comise la compania
Transgaz a fost inregistrat la DNA in martie 2014, dupa ce
Corpul de control al premierului de la acea vreme, Victor Ponta,
a trimis la parchetul lui Kovesi „Raportul de control privind
verificarile efectuate la Societatea Nationala de Transport Gaze
Naturale Transgaz SA Medias”. Corpul de control al prim-
ministrului a acuzat un imens jaf din bani publici, raportul fiind
de fapt un veritabil rechizitoriu.
Mentionam la inceputul articolului ca dosarul „Transgaz” este
considerat ca fiind sensibil pentru sefa DNA Laura Kovesi. Asta
intrucat fratele lui Kovesi, Sergiu Lascu, a ocupat functia de
director la Directia Tehnologia Infiormatiei si Comunicare de la
Transgaz chiar in perioada in care s-ar fi comis faptele descoperite
de Corpul de control al prim-ministrului.
De asemenea, mai trebuie tinut cont de un alt personaj extrem
de interesant. Florin Muntean, fost director la Transgaz, care
apare in raportul Corpului de control. Un personaj despre care
fostul senator Valer Marian dezvaluia ca este cel mai bun
prieten al lui Vasile Blaga, dar si bun prieten al tatalui Laurei
Kovesi, fostul procuror Ioan Lascu. Nu in ultimul rand, Valer
Marian a dezvaluit ca Florin Muntean si Vasile Blaga ar fi fost
implicati chiar in numirea Laurei Kovesi in functia Procuror
General al Romaniei, in 2006, pe cand avea doar 33 de ani si
doar 3 dosare la activ, asa cum Traian Basescu a dezvaluit.

LĂSAŢI-VĂ DE MESERIE
Procurorii Laurei Kovesi incaseaza umilinte dupa umilinte.
Ultima rusine a avut loc la Tribunalul Bihor, in dosarul in care
seful Serviciului Arme din IPJ Bihor, comisarul sef Gheorghe
Sava, a fost trimis in judecata pentru pretinse infractiuni de
abuz in serviciu si fals. Tribunalul a dispus achitarea lui Gheorghe
Sava pentru toate acuzatiile, pe motiv ca fapta nu exista si ca
nu e prevazuta de legea penala sau nu a fost savarsita cu
vinovatia prevazuta de lege.

ARESTATE PREVENTIV, ACHITATE DEFINITIV
Inca un scandalos abuz comis de DNA a fost demascat in
instanta. CAB le-a achitat definitiv pe expertele din dosarul lui
Marian Oprisan, executate de procuroarea Carmen Tundrea.
Ileana Cernea si Elena Musuroiu au fost saltate intr-o zi de
sambata, defilate in catuse si tinute dupa gratii timp de o luna.
De cate nenorociri comise de DNA in mandatul lui Kovesi au
nevoie ministrul Justitiei si CSM ca sa ia masuri?

CNMR, mișcare pentru
România 100.

În contextul aniversării a 100 ani de la Marea Unire, Coaliția
Națională pentru Modernizarea României lansează Programul
Național : #ROMÂNIA 100 dedicat celebrării Centenarului Unirii
și contracarării oricăror forme de subminare a unității, integrității
și caracterului național al României.
Deținând cea mai mare rețea și capacitate națională de organizare
și mobilizare a cetățenilor români, organizațiile membre ale
CNMR, vor organiza în perioada 15 iulie 2017 – 1 Decembrie
2018 un amplu program de activități:
– Dezbateri la nivel central și în fiecare județ cu privire la proce-

sul de realizare a României Mari;
– Promovarea prin intermediul universităților membre a cel puțin

63 prelegeri pentru studenți de către istorici și diplomați vol-
untari din cadrul CNMR;

– Promovarea de dezbateri televizate care să includă readuc-
erea Istoriei Poporului Român în atenția publicului și a con-
textului istoric pentru realizarea Unirii;

– Realizarea și promovarea unui spot TV, audio și forme de pro-
movare online a unor mesaje care vor ținti motivele de a fi
mândrii că suntem români și exemple de Mari Români în is-
torie care au realizat România Modernă;

– Încheierea unui parteneriat cu Ministerul Educației pentru pro-
movarea #România 100 în cadrul căruia voluntarii orga ni za -
ții lor membre vor interacționa interactiv cu elevii de liceu astfel
încât Marea Unire și figurile legendare ale Istoriei Moderne
să-și regasească locul în inima viitorilor cetățeni români.

CNMR avertizează și asupra unor multiple manipulări, intoxicări
și provocări ce vor viza dezbinarea poporului român și falsificarea
istoriei reale în perioada următoare.

Ana Birchall: 
România, model pentru UNICEF

România face parte dintre statele pe care UNICEF se bazează
în zona Europei Centrale şi de Est, iar, în acest sens, Fondul
Naţiunilor Unite pentru Copii a lansat ţării noastre invitaţia de a-
şi creşte implicarea în eforturile depuse pentru îmbunătăţirea
situaţiei copiilor în diverse state din zonă. 

Potrivit unui comunicat al
MAE, subiectul a fost discutat
marţi la întâlnirea pe care
ministrul delegat pentru Afac-
eri Europene, Ana Birchall,
a avut-o cu directorul regional
al UNICEF pentru Europa
Centrală, de Est şi Comuni-
tatea Statelor Independente,
Afshan Khan. La întrevedere
au mai participat reprezen-
tantul UNICEF în România,

Sandie Blanchet, şi managerul pentru Comunicare şi Strângere
de fonduri al UNICEF România, Despina Andrei. 
"Am constatat că, pentru UNICEF, România este un model de
bună practică în domeniul protecţiei drepturilor copilului, iar
acest lucru nu poate decât să ne bucure şi să ne motiveze
pentru a ne implica şi mai mult în acest domeniu şi a împărtăşi
din experienţa noastră şi altor ţări", a declarat, la finalul întâlnirii,
Ana Birchall. 
Ministrul delegat şi-a arătat în mod special aprecierea pentru
activităţile desfăşurate de UNICEF în România şi a subliniat
importanţa continuării proiectelor de succes derulate până acum
şi în cadrul noului Program de ţară (2018 - 2022). 
"Pentru România, UNICEF s-a dovedit a fi un partener solid şi
de nădejde, care a contribuit nu doar la implementarea de
reforme esenţiale, aşa cum este cazul Convenţiei de la Istanbul
pentru prevenirea şi combaterea violenţei, un proiect foarte
drag sufletului meu, dar şi la efortul permanent de schimbare a
mentalităţilor la nivelul întregii societăţi", a subliniat ministrul
delegat pentru Afaceri Europene, potrivit Agerpres.
În acest context, Ana Birchall a reliefat importanţa acordată la
nivelul Uniunii Europene prevenirii şi combaterii violenţei
domestice, a violenţei infantile sau a sărăciei în contextul
necesităţii de a reduce disparităţile şi de a duce la un efort
conjugat în această privinţă în cadrul dimensiunii sociale a
Uniunii. 
România, pregătită pentru noi responsabilități
Referitor la perspectivele colaborării viitoare dintre România şi
UNICEF prin intermediul noului Program de ţară 2018 - 2022,
ministrul delegat pentru Afaceri Europene a afirmat că premisele
cooperării se vor concentra pe continuarea eforturilor comune
de accelerare şi susţinere a reformelor sociale şi structurale, în-
deosebi în domeniul drepturilor omului, precum şi pe identificarea
şi împărtăşirea de bune practici în România, dar şi în alte state
din regiune. 

"Ca stat donator emergent, România este pregătită inclusiv
pentru asumarea de noi responsabilităţi în susţinerea statelor
care au nevoie de experienţa şi expertiza noastră. Contăm pe
sprijinul continuu al UNICEF pentru promovarea şi răspândirea
la nivelul regiunii noastre a experienţei acumulate împreună", a
adăugat Ana Birchall. 
De asemenea, în cadrul discuţiilor, a fost abordat subiectul
cooperării la nivelul procesului de pregătire a preşedinţiei
române a Consiliului UE în 2019. "În contextul oferit de pregătirea
preşedinţiei Consiliului UE în 2019, am stabilit organizarea, la
începutul anului viitor, a unei conferinţe regionale pe tema
prevenirii şi combaterii violenţei. Totodată, am convenit să
colaborăm foarte strâns cu biroul UNICEF din Bruxelles pentru
promovarea politicilor de protecţie a drepturilor copiilor", a con-
cluzionat ministrul delegat Ana Birchall. 

ANUNȚ despre NATALITATEA
din România: e DEZASTRU

Rolul tineretului în cadrul comunităţilor de români din afara
graniţelor, în special în rândul celor de mobilitate, este unul
foarte important, în contextul în care anul trecut s-au născut
mai mulţi copii în diaspora decât în România, a declarat, marţi,
ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac.

"Avem peste 4,4 milioane de
cetăţeni români în aceste
comunităţi şi anul trecut, pen-
tru prima dată, conform sta-
tisticilor Eurostat, s-au născut
mai mulţi copii în diaspora
decât în România. Sunt nişte
cifre care ne ridică extrem
de multe semne de întrebare
în ceea ce priveşte modul în
care tânăra generaţie îşi vede
dreptul la mobilitate, dreptul

la a studia în Europa şi în străinătate, de a lucra şi unde se
regăseşte în acest ciclu şi România - ţara de origine. Care este
echilibrul exact între dorinţa normală de perfecţionare, de
continuare a unei cariere atât în România, cât şi în celelalte
state membre ale UE", a precizat Păstîrnac la o dezbatere
privind politicile pentru tineret şi o mai mare implicare a acestora
în luarea deciziilor care îi privesc. 
Potrivit acesteia, forţa de muncă în general este tânără, iar
educaţia este problema "majoră" identificată de Ministerul
Românilor de Pretutindeni, recent înfiinţat, din cauză că" marea
majoritate" a românilor plecaţi nu mai învaţă astăzi limba română
într-un sistem educaţional fie agreat prin acorduri bilaterale cu
aceste state membre, fie în mare parte organizat de asociaţii şi
de voluntari. 
"Am lansat o campanie prin care să dăm cât mai multe manuale,
suport de studiu electronic al limbii române, de la tabletă până
la manual digital şi cred că este nevoie de o dezbatere largă în
ceea ce priveşte modul de a ajuta tinerii născuţi azi în diaspora
să înveţe limba română", a subliniat ministrul. 
În context, ministrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, a spus
că la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene există depozite cu
manualele şcolare de unde se face distribuţia acestora la şcolile
din raza judeţului respectiv, iar o parte ar putea fi donate copiilor
din diaspora. 
"Acolo avem o rezervă de manuale care ar putea fi preluate, un
număr nu foarte mare, pe care am putea să-l folosim în acest
scop", a adăugat Năstase, precizând că ar fi vorba de câteva
sute de manuale. 
O altă problemă la care s-a referit ministrul Românilor de Pre-
tutindeni a fost cea a burselor acordate tinerilor români din
străinătate care învaţă în România. 
"Un alt aspect extrem de important este modul în care angrenăm
bursierii statului român - ai MRP şi ai Educaţiei - care vin din
comunităţile din afara graniţelor şi învaţă astăzi în România.
Peste 4.000 de tineri care primesc o bursă de la statul român şi
care vor deveni ambasadorii noştri în ţările în care se întorc", a
spus Păstîrnac. 
Ea a evidenţiat, de asemenea, rolul important al mediului
asociativ în comunităţile românilor din străinătate. 
"Există asociaţii extrem de active care ne ajută să intrăm în
contact (...). Fără un mediu asociativ puternic şi fără asociaţii
care să intre în dialog atât cu România, dar mai ales cu
guvernele şi autorităţile locale din ţările în care diaspora s-a
stabilit, nu vom putea stabili canale adecvate pentru a lupta
pentru drepturile românilor de peste hotare", a mai precizat
Păstîrnac. 
Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat, marţi, o întâlnire
în Parcul Tei, la care au participat miniştri şi mai multe ONG-uri
de tineret. Temele discuţiei a fost politicile pentru tineret şi o
mai mare implicare a tinerilor în luarea deciziilor care îi privesc. 
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RADET, program de 
PLECĂRI VOLUNTARE

RADET a anunțat, în urmă cu scurt timp, marți, că urmează un
proces de reorganizare a instituției și ”pune la dispoziția
angajaților, în perioada următoare, un program de plecări vol-
untare”. 

”Persoanele interesate, vor primi, odată cu încetarea contractului
individual de muncă prin acordul părţilor, pe lângă drepturile
salariale cuvenite la zi, şi un pachet financiar. Programul a fost
discutat şi aprobat de reprezentanţii Sindicatului Liber Independent
RADET.” anunță RADET, marți. 
”Măsura face parte din procesul reorganizării, pachetul fiind
gândit cu responsabilitate socială, încadrat contextului economic
generat de procedura insolvenţei şi cu asigurarea cadrului
necesar protecţiei salariaţilor. Acordul are în vedere actualele
condiții impuse de procedura insolvenței și premisele economice
pentru anul 2017, care impun adoptarea de măsuri prompte
pentru eficientizarea activității regiei, îmbunătăţirea eficienţei
operaţionale, precum şi pentru asigurarea stabilității economice
și a echilibrului financiar”, a declarat Florian Mateiță, reprezentant
ROMINSOLV SPRL.
Conform pachetului financiar, angajaţii care vor opta pentru
posibilitatea plecării voluntare pot beneficia pe lângă drepturile
salariale cuvenite la zi de o ofertă care poate varia între 4
(patru) şi 19 (nouăsprezece) câştiguri medii lunare, în funcţie
de vechimea în muncă pe care fiecare angajat o are.
Beneficiază de această ofertă numai salariaţii care au încheiate
contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu
RADET Bucureşti şi care au cel puţin 3 (trei) ani consecutivi
vechime în cadrul instituţiei înainte de data eventualei încetări
a contractului individual de muncă. Dreptul de opţiune aparţine
exclusiv angajaţilor, iar cererile pentru acordarea acestor
drepturi se depun până la data de 05 mai 2017.
”RADET Bucureşti îşi rezervă dreptul de a respinge cererile
salariaţilor care sunt absolut necesari pentru asigurarea
continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică
în condiţii de siguranţă.” anunță compania. 

Casele și apartamentele se
scumpesc până la sfârșitul lui 2017
Preţurile pentru casele şi apartamentele din România din
zonele urbane vor creşte cu 8-10% până la finalul anului, com-
parativ cu tarifele din 2016, potrivit unei analize realizate de o
companie de servicii imobiliare.

Conform analizei, în 2016, în România, preţul mediu de vânzare
pentru un apartament din zona urbană a fost de 1.150 euro/mp,
iar pentru anul în curs, specialiştii anticipează o creştere situată
între 8-10%. De asemenea, o evoluţie asemănătoare este
aşteptată şi în ceea ce priveşte chiria apartamentelor din
zonele urbane, caz în care, până la finalul acestui an, preţul/mp
va creşte cu circa 7-10% faţă de tariful mediu din 2016, situat
la 550 euro/mp. 
'Programele guvernamentale şi condiţiile facile de creditare
atrag cu precădere un număr mare de clienţi aflaţi la prima
tranzacţie imobiliară. Astfel, o dată cu cererea de pe piaţă a
crescut şi valoarea ofertelor. Dacă în 2015, preţul mediu pentru
închirierea unui apartament din zona urbană a fost de circa
440 euro, un an mai târziu, preţul pe metru pătrat pentru un
imobil asemănător a crescut cu puţin peste 5 euro. 

Pentru perioada următoare, anticipăm un ritm de creştere mai
accelerat, în linie cu tendinţele europene, atât în zonele urbane,
cât şi în cele periferice şi în oraşele mai mici', a menţionat
Răzvan Cuc, preşedinte RE/MAX România. 
Potrivit analizei, căutările pentru o nouă tranzacţie imobiliară
încep în mediul online, motoarele de căutare arătând o creştere
semnificativă în 2016, mai exact de 3,5 ori faţă de anul anterior,
a accesărilor pentru cuvântul "casă". Acelaşi raport arată că,
pe loc secund în clasament, se află cuvântul cheie 'apartament',
urmat îndeaproape de 'teren'. Nivelul de căutări pe ultimele
două segmente a rămas stabil însă în ultimii 5 ani. 
Situaţia din România este totuşi asemănătoare cu cea a multor
state din Europa, creşterile de 10% pe segmentul apartamentelor
din zona urbană fiind remarcate şi în ţări precum Olanda şi
Spania, ajungând chiar şi până la 16% în Malta. De asemenea,
pieţele imobiliare din Portugalia, Grecia şi Scoţia arată semnale
concrete de stabilizare, numărul de tranzacţii fiind aşteptat să
crească şi în aceste ţări, relatează Agerpres.

Două Boeing-uri noi pentru
TAROM

Compania TAROM dă o lovitură pe piața transporturilor aeriene.
Luna viitoare, în exploatarea companiei vor intra două aeronave
Boeing 737-800 nou nouțe, potrivit informațiilor DC News.

Noua conducere  a Companiei Naționale TAROM, repreprezentată
de directorul Eugen Davidoiu, face un pas decisiv în salvarea
Companiei TAROM  din cvasi-falimentul în care o lăsase fostul
manager străin impus de guvernele anterioare. Astfel, Compania
TAROM achiziționează două aeronave Boeing 737-800 noi-
nouțe în leasing operațional pentru rutele scurt și mediu curier.
Aeronavele vor sosi în luna mai. 
Cele două aeronave sunt esențiale pentru companie, după ce,
la sfârșitul anului trecut,  cele două aeronave Airbus A310,
lung curier au fost  scoase din uz.
Compania încearcă astfel să mențină și să țină pasul cu
concurența extrem de dură făcută de companiile low-cost.
Anterior, fostele conduceri ale TAROM au fost incapabile să
achiziționeze sub orice formă noi aeronave. TAROM se bucură
de sprijinul necondiționat al premierului Sorin Grindeanu pentru
redresare și pentru ca TAROM să revină în elita companiilor
aeriene europene.

Ce origini au multinaționalele
din România

Germania, Franţa şi Italia ocupă primele trei locuri în topul
ţărilor care controlează subgrupuri de întreprinderi din România,
potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
În România, în anul 2015, au fost identificate 73.663 grupuri
de întreprinderi, din care 5.469 de grupuri de întreprinderi
rezidente şi 68.194 de grupuri de întreprinderi multinaţionale
(152 controlate din interior, respectiv 68.042 controlate din
străinătate). Tot în anul 2015, din totalul grupurilor de întreprinderi
identificate în România aproximativ 9% erau rezidente, peste
90% dintre acestea fiind constituite din două sau trei unităṭi
legale. Cea mai mare parte a grupurilor de întreprinderi din
România îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului,
construcţiilor sau industriei prelucrătoare.
Grupurile de întreprinderi rezidente activează preponderent în
cadrul următoarelor secţiuni: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
Repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 20%, Alte activităṭi
de servicii – 17%,  Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice -
12%, Industria prelucrătoare - 10% şi Construcţii - 10%.
Raportat la ponderea numărului de salariaţi, majoritatea sub-
grupurilor de întreprinderi din România sunt controlate din
Germania, Franţa ṣi Italia.
Potrivit INS, în perioada menționată, din totalul grupurilor de
întreprinderi multinaṭionale străine identificate în România,
14.723 sunt grupuri controlate de persoane juridice străine, iar
53.319 sunt grupuri controlate de persoane fizice străine.
Rezultatele anului 2015 indică faptul că, în funcţie de ponderea
numărului de salariaţi, pe primul loc se află subgrupurile de în-
treprinderi controlate de persoane juridice sau persoane fizice
din Germania (18,0%), pe locul doi sunt cele controlate din
Franṭa (10,5%), iar pe locul trei sunt cele controlate din Italia
(10,5%). În funcţie de ponderea numărului de salariaţi în total
grupuri de întreprinderi multinaţionale controlate din străinătate,
subgrupurile de întreprinderi controlate din Germania predomină
în secţiunea Industria prelucratoare (9,1%), în secţiunea Comerţ
cu ridicata şi cu amănuntul; 

Repararea autovehiculelor şi motocicletelor (2,6%), în secţiunea
Intermedieri financiare si asigurări (1,8%) şi în secţiunea
Agricultura (1,1%).
În privinţa subgrupurilor de întreprinderi controlate din Franṭa,
4,0% se regăsesc în secţiunea Industria prelucrătoare, 3,2 %
în secţiunea Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea
autovehiculelor şi motocicletelor.
Subgrupurile de întreprinderi controlate din Italia domină în
secţiunea Industria prelucrătoare (6,6%).

Șocant!  Părinții și-au dat fetița
de trei ani unui pedofil

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru pornografie
infantilă, trafic de minori şi viol. Cele trei persoane sunt părinții
unei fetițe de trei ani și un tânăr de 29 de ani, anunță DIICOT

Bărbatul de 29 de ani este acuzat de săvârşirea infracţiunilor
de pornografie infantilă în formă continuată, viol şi folosirea
serviciilor unei persoane exploatate. Părinții fetei sunt acuzați
de trafic de minori şi complicitate la viol.
În perioada anilor 2011-2016, bărbatul ar fi întreţinut acte
sexuale cu o fetiţă de când avea 3 ani, cu acordul părinţilor
acesteia, în schimbul unor sume de bani. 
Potrivit DIICOT, părinţii minorei au practicat prostituţia împreună
sau separat, şi-au neglijat sau abuzat fiica minoră, pe care au
încredinţat-o în repetate ocazii bărbatului respectiv fie pentru
ca acesta să o supravegheze, fie pentru a întreţine relaţii
sexuale cu ea.
”De asemenea, s-a reţinut că, în perioada anilor 2011-2013,
inculpatul a creat şi administrat un site de profil unde au fost
postate, distribuite şi comentate de utilizatorii cu interese
comune materiale pornografice cu minori. Inculpatul şi-a creat
propria comunitate în cadrul acestui site pentru a-şi împărtăşi
pasiunea deviantă cu alte persoane şi pentru a dobândi acces
la colecţiile de profil ale celorlalţi utilizatori. În cadrul acestui
site, se promova legalizarea pornografiei infantile, inculpatul
considerând că relaţiile sexuale întreţinute cu minori îi ajută pe
aceştia să se dezvolte şi este de natură a diminua abuzurile
asupra acestora”, menţionează DIICOT.

Tentativă de sinucidere 
live pe facebook în România

Poliţiştii sătmăreni au deschis un dosar penal în cazul tânărului
de 16 ani care ar fi încercat să se sinucidă şi a transmis totul în
direct pe reţeaua de socializare facebook, informează, luni,
buletinul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ)
Satu Mare. 
"În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că tânărul

de 16 ani şi-a provocat mai multe răni superficiale în zona
antebraţelor cu un ciob de sticlă, cu scopul de a-şi impresiona
iubita care l-a părăsit. Tânărul a postat înregistrarea cu gestul
său, pe reţeaua de socializare Facebook. Acesta a fost
transportat la Spitalul Judeţean Satu Mare, unde i s-au acordat
îngrijiri medicale, nefiindu-i pusă viaţa în pericol. În cauză s-a
întocmit lucrare penală şi se efectuează verificări sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de determinarea sau înlesnirea sinuciderii",
precizează IPJ. 
Adolescentul a ajuns în noaptea de sâmbătă spre duminică la
Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de
Urgenţă (SJU) Satu Mare după ce şi-a provocat răni la un
antebraţ pe fondul unei deziluzii în dragoste, el transmiţând în
direct pe facebook cum se automutila. 
"Băiatul provine dintr-o familie dezorganizată, din păcate, şi a
avut o deziluzie în dragoste. Şi-a tăiat superficial pielea, nu a
avut nevoie nici de suturi şi după două ore i-au dat drumul de
la UPU acasă. L-au pansat", a declarat Camilo Coste, manager
al SJU Satu Mare. 
El a precizat că în cursul săptămânii adolescentul va fi consiliat
psihologic. 
Tânărul a postat pe contul său de facebook imagini cu antebraţul
secţionat şi a transmis în direct cum îşi provoacă răni.
Înregistrarea are circa 40 de minute, până când la el au ajuns
tatăl său şi bunica sa, relatează Agerpres.
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În 2016, s-au născut mai mulţi
copii români în diaspora 

decât în ţară
Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Andreea Păstîrnac, a
declarat, marţi în cadrul unui eveniment organizat de Ziua
Tineretului, că anul trecut, s-au născut mai mulţi copii români
în diaspora decât în ţară, ceea ce arată modul în care tânăra
generaţie îşi vede dreptul la mobilitate în Europa.

”Astăzi avem peste 4,4 milioane de cetăţeni români în aceste
comuntăţi (din diaspora - n.r.) şi anul trecut pentru prima dată,
conform statisticilor Eurostat, s-au născut mai mulţi copii în di-
aspora decât în România. Sunt nişte cifre care ne ridică extrem
de multe semne de întrebare în ceea ce priveşte modul în care
tânăra generaţie îşi vede dreptul la mobilitate, dreptul la a
studia în Europa, de a lucra şi unde se regăseşte în acest ciclu
şi România - ţara de origine, care este echilibrul exact între
dorinţa normală de perfecţionare, de continuare a unei cariere
atât în România cât şi în celelelate state membre ale Uniunii
Europene”, a declarat Andreea Păstîrnac, ministrul pentru
Românii de Pretutindeni.
Andreea Păstârnac a explicat că educaţia este principala
problemă cu care ministerul pe care îl conduce se confruntă
pentru că mulţi copii români sunt născuţi în alte state şi nu mai
învaţă limba română.
”Marea majoritate nu mai învaţă astăzi limba română într-un
sistem educaţional fie agreat prin acorduri bilaterale cu aceste
state membre, fie, în mare parte, organizat de asociaţii şi de
voluntari. Am lansat o campanie prin care să dăm cât mai
multe manuale, suport de studiu al limbii române electronic -
de la tablete până la manuale digitale - şi cred că e nevoie de
o dezbatere largă în ceea ce priveşte modul de a ajuta tinerii
născuţi în diaspora să înveţe limba română”, a adăugat Andreea
Păstîrnac.
Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a afirmat că a găsit deja o
soluţie pentru ca elevii români din diasporă să poată beneficia
de manuale.
"Putem să luăm din manualele existente. În depozite avem o
rezervă de manuale care ar putea fi preluate, într-un număr nu
foarte mare, pe care le-am putea folosi în acest scop. Mi-e
greu să vă spun un număr, poate de ordinul sutelor", a explicat
Pavel Năstase, ministrul Educaţiei.
Ministerul Tineretului şi Sportului a organizat, marţi, de Ziua
Tineretului, o întâlnire în Parcul Tei la care au participat miniştrii
Turismului, Educaţiei, Sănătăţii, Comunicaţiilor, Culturii, Românilor
de pretutindeni şi mai multe ONG-uri de tineret. Temele discuţiei
au vizat politicile pentru tineret şi o mai mare implicare a
tinerilor în luarea deciziilor care îi privesc.

Suntem la coada evaluărilor
internaţionale

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat, marţi că ţara
noastră este la coada clasamentului făcut în urma evaluărilor
internaţionale şi că se simte nevoia de motivare, astfel, a dat
drept exemplu Albania, care le-a oferit elevilor câte 5 dolari
pentru a răspunde tuturor întrebărilor testelor.
"Avem, în zona învăţământului preuniversitar, evaluări
internaţionale care ne poziţionează pe locuri mai la coada
clasamentului şi nu cred că este tocmai potrivit, pentru că
avem tineri talentaţi, bine pregătiţi. Avem tineri foarte talentaţi,
avem în corpul profesional oameni foarte bine pregătiţi”, a
declarat Pavel Năstase, ministrul Educaţiei, la un eveniment
organizat cu ocazia Zilei Tineretului.
Ministrul a explicat că în Albania, elevii au primit bani, mai
exact câte cinci dolari pentru a rămâne pâne până la finalul
testării PISA şi să raspundă tuturor întrebărilor.
"Această testare PISA este foarte mult discutată. Cineva îmi
spunea, zilele trecute, un exemplu care m-a pus pe gânduri,
cum putem să motivăm. Albanezii sunt, ca şi nivel, în această
evaluare PISA, undeva mai sus în clasament. Şi cineva îmi
spunea, din experienţa din Albania, că fiecare elev a primit
cinci dolari ca să rămână în sală şi să răspundă până la capăt
la testul respectiv. Englezii au avut altă abordare. 

Pe primul loc în testele PISA se află Singapore. Englezii nici ei
nu sunt foarte bine pregătiţi. Şi atunci au invitat 60 de profesori
din Singapore în Anglia să pregătească lotul pentru această
testare PISA”, a explicat Pavel Năstase.
Potrivit Centrului de Evaluare si Analize Educaţionale, 42%
dintre copiii de 15 ani sunt analfabeţi funcţionali, ceea ce
înseamnă că ştiu să scrie şi să citească, dar nu pot înţelege
textul respectiv. Specialiştii susţin că fenomentul ar avea
legătură cu modul în care se predau anumite materii în şcoala
generală şi la liceu.
Năstase: Legea manualelor nu este tocmai foarte simplu de
realizat
Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat marţi, că o lege
a manualelor nu este uşor de realizat deoarece ea vizează o
revizuire a programelor şcolare şi a planurilor cadru, dar şi pro-
ducerea şi structurarea manualelor.
"Se analizează, nu este tocmai foarte simplu de realizat legea
manualelor. Ea vizează nu numai partea de producere a man-
ualelor, ci şi structura manualelor, care pleacă de la programele
cadru, mai departe programele şcolare şi ultima fază care
înseamnă manualul şcolar. Aţi văzut că toată lumea doreşte ca
acese manuale să fie simplificate şi spuneam, chiar mai înainte
că suntem într-un proces de reevaluare a manualelor şi de
simplificare a acestora. Pentru manualele de clasa a V-a,
licitaţia este publică, aşteptăm oferta de la edituri", a declarat
Pavel Năstase, ministrul Educaţiei.
La începutul mandatului său, Pavel Năstase a declarat că are
în vedere realizarea unei legi a manualelor astfel încât să nu
mai existe probleme cu livrarea lor în şcoli şi nici cu conţinutul
acestora care este foarte încărcat.
În ceea ce priveşte manualele de clasa a V-a, în luna februarie,
s-a luat decizia ca acestea să vină tipărite şi digital, pe un
stick. La momentul respectiv, Comisia de manuale a Ministerului
Educaţiei s-a hotărât achiziţionarea unor manuale mai scumpe
şi de o calitate mai bună. Sunt aproximativ 12 materii de tipărit
pentru 150.000 de elevi de clasa a V-a, ceea ce înceamnă că
editurile vor tipări aproximativ 1.800.000.000 de manuale.
Năstase: Candidaţii basarabeni se vor putea înscrie online la
facultăţile din România
Ministrul Educaţiei a declarat, marţi, că viitorii studenţi basarabeni
se vor putea înscrie online la universităţile din România, chiar
dacă în proiectul metodologiei de şcolarizare a românilor de
pretutindeni se arată că aceştia ar trebui să vină personal la
înscriere, la facultăţile respective.
În metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni,
aflată încă în stadiul de proiect, una dintre propuneri spune că
viitorii studenţi din Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria,
Grecia, Croaţia, Israel şi diasporă vor fi nevoiţi să vină personal
la facultate pentru depunerea dosarului de înscriere.
"Dosarul va fi depus direct la sediile instituţiilor de învăţământ
superior, în perioadele stabilite de către acestea, pe locurile
alocate", reiese din cap. 1, art. 5, alineat b, din proiectul
metodologie şcolarizare a românilor de pretutindeni.
Asta ar însemna desfiinţarea comisiilor care mergeau în aceste
ţări pentru consilierea candidaţilor în alegerea unei facultăţi.
Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase spune că a găsit o soluţie
prin înscrierea online, astfel încât studenţii basarabeni să nu
mai fie nevoiţi să vină până în România pentru depunerea
dosarelor.
"Toată lumea lucrează online, înscrierile se fac online. Prin
urmare, nu cred că mai este nevoie să creăm comisii intermediare
care să facă înscrierea pentru universităţile din România, în
condiţiile în care elevii, viitorii candidaţi la universităţile din
România ştiu limba română. Eu cred că este o deschidere
pentru că au posibilitatea să-şi aleagă singuri, fără intermediari,
care să-i sfătuiască unde trebuie să se înscrie", a declarat
Pavel Năstase, ministrul Educaţiei.
Pavel Năstase a explicat că aceasta este soluţia pentru simpli-
ficarea formelor de înscrie a viitorilor studenţi veniţi din Republica
Moldova.
"Oferta educaţională este publicată online, pe site-urile
universităţilor, înscrierea se poate face, de asemenea, online,
prin scanarea documentelor de înscriere şi trimiterea acestora
pe email la universităţile la care doresc să se înscrie. Documentele
în original se aduc în momentul în care ei vin la şcoală. Şi
atunci facem şi economie, pentru că şi aceste comisii care se
deplasau acolo nu sunt costisitoare, dar înseamnă timp şi
anumite resurse alocate. Am dorit, prin acest demers să
simplificăm lucrurile", a adăugat Pavel Năstase.
Proiectul metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni
a fost în dezbatere publică până pe 12 aprilie, aflându-se
acum în perioada analizei propunerilor.

Colectă publică pentru 
înlocuirea instrumentelor 

defecte de la Liceul 
de Muzică din Braşov

Elevii Liceului de Muzică din Braşov sunt nevoiţi să studieze
pe instrumente defecte sau fără corzi, din lipsă de fonduri,
părinţii copiilor şi o fundaţie comunitară cerând ajutorul cetăţenilor
pentru a strânge aproximativ 8.000 de lei pentru cumpărarea
de noi instrumente cu corzi.
Asociaţia de Părinţi „PRO MUSICA – Tudor Ciortea” Braşov şi-
a propus achiziţionarea unor instrumente muzicale cu coarde
pentru cei 125 de elevi care studiază la Liceul Vocaţional de
Muzică „Tudor Ciortea” Braşov, deoarece mulţi dintre copii nu
au intrumente pe care să studieze, iar multe dintre cele
existente sunt imposibil de folosit.

Mai mult, părinţii se plâng că nici clădirea în care funcţionează
liceul, o clădire retrocedată, nu este potrivită pentru studiu.
„Liceul funcţionează într-o clădire retrocedată, de aceea condiţiile
din sălile de clasă nu sunt propri procesului de învăţare iar
elevii nu au instrumentele muzicale necesare pe care să
studieze – unele sunt deteriorate, iar altele lipsesc cu desăvârşire.
Din păcate, cu ceea ce există în prezent, nu se poate forma o
orchestră completă”, a spus Cecilia Toma, mama unei eleve al
liceului şi coordonatorul proiectului iniţiat de asociaţia de părinţi.
Alături de Fundaţia Comunitară Braşov, Asociaţia părinţilor va
organiza un eveniment, „Cercul de Donatori”, joi, la un local
din centrul Braşovului, pentru a solicita sprijinul celor care vor
să se implice pentru a-i ajuta pe micii artişti, au anunţat, marţi,
organizatorii proiectului.

Cu aproxiamtiv 8.000 de
lei se doreşte achi zi -
ţionarea unor instumente
muzicale cu corzi, care
se estimează că au o
durată de viaţă în de lun -
gată, de aceea ele vor
putea fi folosite de mai
multe generaţii de elevi.
Ambasadorul acestui
proiect este Cristina
Radu, prim-solistă a Op-
erei Braşov, doctor în
muzică şi profesor uni-
versitar, care crede că
elevii trebuie să aibă
condiţii decente la liceu.
„Cred că prin educaţie
putem da aripi tinerilor şi
transforma societatea în
bine, dar şi realitatea
noastră imediată co ti di a -
nă. Muzica, arta, cultura
au forţa de a pune în
mişcare idealurile şi viz-

iunile cele mai îndrăzneţe. De aceea susţin cu toată încrederea
acest proiect de achiziţie de instrumente, pentru ca tinerii muzi-
cieni care studiază în prezent la Liceul de Muzică braşovean
să aibă parte de condiţii optime, decente în educaţia lor, indifer-
ent de cariera pe care o vor alege ulterior în viaţă”, a spus
Cristina Radu.
Totuşi, nevoile elevilor şi profesorilor de la Liceul Vocaţional de
Muzică „Tudor Ciortea” Braşov în ceea ce priveşte instrumentele
muzicale nu se opresc doar la instrumentele cu coarde la care
se referă acest proiect. La catedra instrumente cu clape este
nevoie de o pianină acustică, de două piane digitale, de
banchete, căşti şi stative, achiziţie care se ridică la suma de
48.000 lei.
La catedra de instrumente de suflat lipsesc două clarinete, un
flaut, un piccolo, o trompetă, un corn francez, în valoare de
22.580 de lei.
Nici instrumentele de percuţie nu sunt complete, fiind nevoie
de două triangluri, două tipuri de chimes diatonice, un mini
xilofon, claves, tamburine, valoarea acestora ajungând la 3.653
lei, mai spun reprezentanţii Asociaţiei de părinţi.
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Spioana lui Hitler. 
Care e adevărul despre soția lui Octavian Goga?
Istoria literaturii este plină de povești de iubire spectaculoase. Una dintre ele este
aceea care i-a unit pe Octavian Goga – om politic și literat de marcă și Veturia Goga.
Povestea lor s-a înfiripat pe când aveau fiecare în jur de 40 de ani, ambii fiind
căsătoriţi: Octavian Goga cu Hortensia Cosma, iar Veturia cu Lazăr Triteanu. Dincolo
de situația în sine, povestea de amor este condimentată și de afirmațiile făcute de
strănepotul poetului, Mircea Goga, în volumul său "Vetruia Goga, privighetoarea lui
Hitler". 

Potrivit acestuia în epocă,
legătura lor a reprezentat
un subiect plin de savoare,
spre deliciul presei de scan-
dal.
Omul politic Octavian Goga,
ajuns, în mai multe rânduri,
după Unirea din 1918, min-
istru al Instrucţiunii şi Cul-
telor, ministru al Cultelor
şi Artelor, ministru de In-
terne şi chiar prim-ministru,
ar fi reprezentat un bun
paravan pentru jocuri de
influenţe şi spionaj:
„Căsătoria Veturiei cu Oc-
tavian Goga n-a fost pentru
ea altceva decât în-

deplinirea unei misiuni încredinţate ei de către Serviciile Secrete germane, a căror
agentă recrutată încă din 1914 a fost, la Bayreuth“.
Veturia Goga a urcat cu vremea toate treptele ierarhiei din umbră a nazismului.
„Metamorfozată în „Privighetoarea lui Carol II“, Eminenţa cenuşie, egeria şi Marea
Doamnă a dictaturii antonesciene, l-a slujit pe Hitler, către care „şi-a ciripit“ propriul soţ,
pe Octavian Goga, dar şi pe Carol II, pe Mareşal, ca, de altfel, pe toţi cei din însuşi
staff-ul celui de-al III-lea Reich, şi i-a condus la pierzanie“, consideră Mircea Goga.
Octavian Goga s-a stins din viaţă la Ciucea, la 7 mai 1938, când avea 57 de ani, în
condiţii care ridică destul de multe semne de întrebare. Veturia a supravieţuit încă 41
de ani, până în iunie 1979, notează Historia.ro.
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Trump, 100 de zile de mandat

Primele 100 de zile ale mandatului preşedintelui SUA, Donald
Trump, au fost marcate de utilizarea în mod agresiv a atribuţiilor
executive, într-un stil de conducere liber, detaşat de normele
prezidenţiale şi de tradiţia politică de la Washington, comentează
cotidianul The New York Times.
"Deşi afirmaţiile care atrag atenţia şi acţiunile au produs foarte
puţine dintre modificările politice promise în campania electorală,
există puţine dubii că domnul Donald Trump îndreaptă naţiunea
într-o direcţie radical diferită", constată The New York Times,
prezentând deciziile politice de până acum într-un material
intitulat: "100 de zile - Producerea unei moşteniri politice: primii
paşi în era Trump".
Locuri de muncă şi economie
- a fost prezentat un plan care prevede scăderi de taxe, inclusiv

reducerea impozitului federal până la nivelul de 15% pentru
companii şi întreprinderi mici, precum şi condensarea impoz-
itului diferenţiat pentru persoane fizice în doar trei tipuri (com-
parativ cu şapte în prezent), respectiv 10%, 25% şi 35%;

- s-a aprobat construirea oleoductului Dakota şi s-au anulat
măsurile luate de fosta Administraţie Barack Obama care blo-
cau activarea conductei de petrol Keystone XL;

- au fost emise ordonanţe executive pentru amendarea
reglementărilor fnanciare din perioada fostei Administraţii
Obama, inclusiv o măsură menită să protejeze clienţii de
consultanţa în domeniul investiţiilor riscante.

Administraţia Donald Trump nu a oferit detalii despre planul de
reformă fiscală, care va fi transpus în lege abia peste câteva
luni. Oleoductele aprobate vor fi construite abia în câţiva ani, iar
reglementările financiare modificate vor rămâne în vigoare pe
durata procesului de revizuire.
Donald Trump şi-a asumat meritul pentru anunţurile unor
companii privind crearea de locuri de muncă, dar criticii susţin
că aceste planuri erau în curs de elaborare înainte ca el să
devină preşedinte. În plus, noul preşedinte "nu a făcut nimic
pentru implementarea proiectului de investiţii în valoare de
1.000 de miliarde de dolari în infrastructură, proiect promis în
campania electorală", notează NYT, observând că, pe fondul
disputelor politice, liderul de la Casa Albă a obţinut doar progrese
limitate în concretizarea promisiunii anulării Legii pentru protecţia
pacienţilor şi pentru servicii medicale accesibile (legea supranumită
"Obamacare").
Imigraţie
- Donald Trump a semnat o ordonanţă executivă prin care a dis-

pus suspendarea vizelor cetăţenilor din şase ţări majoritar
musulmane considerate surse ale terorismului;

- a aprobat planul de construire a unui zid la frontiera cu Mexicul
şi a dispus măsuri pentru stimularea acţiunilor statale de com-
batere a imigraţiei;

- a intensificat măsurile de arestare a imigranţilor aflaţi în ilegal-
itate; în intervalul ianuarie-martie au fost arestaţi 22.000 de
imigranţi, cu 38% mai mulţi decât în aceeaşi perioadă din
2016.

Politică externă
- Donald Trump a modificat abordarea politică în relaţia cu

Administraţia Chinei, iniţial ameninţând că nu va mai respecta
principiul politic al unui stat chinez indivizibil. A condiţionat
dezvoltarea relaţiilor comerciale cu Beijingul de cooperarea
Chinei în criza nord-coreeană;

- Trump a retras Statele Unite din Tratatul de Parteneriat
Transpacific şi a iniţiat investigaţii pentru a stabili dacă
reglementările importurilor de aluminiu şi oţel îi afectează pe
producătorii americani.

"Donald Trump nu a făcut încă schimbări majore ale liniilor de
politică externă", subliniază NYT, observând că noul preşedinte
a revenit asupra declaraţiilor critice la adresa NATO şi încă nu a
stabilit o abordare clară privind crizele din Orientul Mijlociu.

Armată şi servicii de informaţii
- Donald Trump a ordonat lansarea a 59 de rachete asupra unei

baze militare din Siria, ca ripostă la un atac chimic atribuit
regimului Bashar al-Assad, şi a sancţionat 271 de oficiali
sirieni;

- a aprobat un raid aerian în Yemen asupra unor membri ai
organizaţiei teroriste Al-Qaida; un militar american a murit în
operaţiune;

- armata americană a utilizat în premieră cea mai puternică
bombă convenţională asupra unor poziţii din Afganistan ale
reţelei teroriste Stat Islamic;

- au fost adoptate sancţiuni vizând 25 de oficiali şi companii din
Iran care participă la programul balistic al Teheranului sau
susţin grupuri teroriste.

Numiri în funcţii publice
- Donald Trump a numit 71 de membri în cadrul Administraţiei

de la Washington. În aceeaşi perioadă a primului mandat,
preşedintele Barack Obama numise 190 de persoane în
funcţii;

- Donald Trump a promis restructurări radicale în instituţiile gu-
vernamentale, lăsând posturi în agenţii esenţiale - 200 de pos-
turi în Departamentul de Stat - vacante ori ocupate de
persoane numite de fosta Administraţie Obama;

- Donald Trump a angajat în posturi guvernamentale de conduc-
ere membri ai familiei sale sau persoane care nu au
experineţă politică.

Norme prezidenţiale
- a fost modificat modul de comunicare între preşedinte şi public,

Donald Trump folosind platforma de microblogging Twitter
pentru a li se adresa cetăţenilor americani;

- Donald Trump a refuzat să publice declaraţiile fiscale şi nu s-a
distanţat total de activităţile companiilor sale, care au cifre de
afaceri de miliarde de dolari.

"Donald Trump a perturbat protocolul şi tradiţiile prezidenţiale,
transmiţând prin Twitter comentarii tranşante, remarcându-se
prin abordări politice şi afirmaţii lipsite de eleganţă şi prin
apetitul de combinare a aspectelor oficiale cu cele de tip
comercial. A numit presa 'inamicul poporului'. Însă domnul
Trump este mai accesibil decât predecesorii săi", constată
cotidianul The New York Times.

Bombardiere strategice SUA
au survolat Coreea

Două bombardiere strategice americane B-1B au survolat
peninsula coreeană la începutul săptămânii, au anunțat marți
forțele aeriene ale SUA din Pacific (PACAF) printr-un purtător
de cuvânt, citat de agenția sud-coreeană Yonhap
Luni, avioanele B-1B Lancer au decolat de la baza aeriană An-
dersen din Guam pentru misiuni de antrenament alături de
aeronave sud-coreene, a declarat locotenent-colonel Lori Hodge
într-un comunicat al PACAF.
"Statele Unite desfășoară operațiuni de prezență continuă a
bombardierelor ca parte a unei rutine, capacitatea de desfășurare
avansată sprijinind securitatea regională și aliații noștri din
regiunea India-Asia-Pacific", arată sursa menționată.
O sursă militară din Coreea de Sud a precizat că bombardierele
s-au alăturat pentru antrenamente unor avioane de vânătoare
sud-coreene și unora americane de pe portavionul nuclear Carl
Vinson al marinei Statelor Unite.
Coreea de Nord a susținut marți că bombardierele au survolat
peninsula coreeană la o zi după încheierea exercițiilor militare
comune americano-sud-coreene și a avertizat că este gata să
scufunde portavionul dintr-o singură lovitură. "Ținând o sabie
prețioasă de arme nucleare, urmărim îndeaproape manevrele
militare ale inamicului cu pregătiri complete de luptă", a transmis
agenția de presă nord-coreeană KCNA, preluată de Yonhap.

Conflict Coreea de Nord. 
China, avertisment pentru SUA

China a cerut marți suspendarea 'imediată' a desfășurării
scutului antirachetă THAAD în Coreea de Sud, în contextul în
care Washingtonul a anunțat că acest sistem ar fi operațional
pentru a contracara amenințarea Phenianului, relatează AFP.
Beijingul denunță de câteva luni punerea în practică a acestui
sistem. ''Noi ne opunem desfășurării sistemului THAAD în
Coreea de Sud. Le cerem părților vizate să oprească desfășurarea
imediată și vom lua în mod ferm măsurile necesare pentru a ne
apăra interesele'', a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului
de Externe chinez, Geng Shuang.
Luni, colonelul Rob Manning, purtătorul de cuvânt al forțelor
americane din Coreea de Sud, a anunțat că sistemul THAAD
este 'operațional', cu 'capacitatea de a intercepta rachetele
nord-coreene'. Un alt responsabil american a indicat pentru
AFP, sub rezerva anonimatului, că sistemul desfășurat nu și-a
atins decât 'capacitatea sa inițială de interceptare'.
În schimb, Geng Shuang a salutat declarația recentă a
președintelui american Donald Trump conform căreia este
pregătit să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un
'dacă sunt întrunite condițiile potrivite', relatează Agerpres. 

SONDAJE 
Emmanuel Macron se prăbușește. 
Marine Le Pen, sprijin neașteptat

Situația se complică pentru Emmanuel Macron la intrarea în ultima
săptămână de campanie înaintea turului II al alegerilor prezidențiale
din Franța de duminica viitoare. Potrivit cercetărilor sociologice de
ultimă oră acesta se prăbușește practic în sondajele de opinie, în timp
ce oponentul său, candidatul Frontului Național, crește încet și primește
un sprijin neașteptat de la Vatican. Papa Francisc I a spus clar că nu e
la curent cu politica franceză, dar că nu ”NU știu cine este Macron”.
Imediat după primul tur de scrutin sprijinul la Turul II pentru Emmanul
Macron era cotat la 61% din opțiunile electoratului francez, la sfârșitul
săptămânii trecute el scăzuse deja la 39-41%. În acest timp Marine Le
Pen a crescut constant și a ajuns de la 33%. Distanța este încă mare,
dar dacă ritmul de scădere, respectiv de creștere, se menține con -
fruntarea din turul II va fi cu adevărat incitantă pentru întreaga lume.
Jocul cifrelor arată că strategia echipei lui Le Pen par a da roade. În
turul I a așteptat și s-a bazat pe electoratul dur. În turul II jocul este altul
și miza enormă. Prezidențiabilul Frontului Național a anunțat că îl va
numi premier pe Nicolas Dupont-Aignan, în cazul în care va câştiga
turul doi de scrutin, din 7 mai. Acesta este liderul Partidului „Debout La
France“, a luat 4,7% în primul tur și și-a anunțat sprijinul pentru Le Pen.
În primul tur de scrutin, din 23 aprilie, Emmanuel Macron a obţinut
24,01% din voturi, fiind urmat de candidata Marine Le Pen, cu 21,30%.
Problema lui Macron este trendul descendent din sondajele efectuate
între cele două tururi de scrutin, chiar dacă distanța dintre el și Le Pen
este în continuare destul de mare, confortabilă pentru candidatul
centrist. Două cercetări efectuate chiar în seara primului tur de scrutin
relevau că Macron o va învinge detașat pe Le Pen. Un sondaj Ipsos
Sopra Steria anticipa un scor de 62% la 38%, iar o cercetare sociologică
efectuată de Institutul „Harris Interactive“ indica un rezultat și mai bun
pentru candidatul “En Marche“: 64% la 36%.
Totuși, un sondaj publicat la doar câteva zile după primul tur, între 25 și
27 aprilie, efectuat tot de „Harris Inter active“ și „Indeed“, releva o
scădere a intențiilor de vot pentru Emmanuel Macron: 61% la 39%.
Pe de altă parte, potrivit unui sondaj Odoxa dat publicității acum cinci
zile, cota de încredere a lui Emmanuel Macron este în scădere.
Candidatul „En Marche“ a scăzut cu 4 procente în topul popularităţii
politicienilor francezi, de la 45% la 41%, iar Marine Le Pen a crescut
tot cu 4 procente, de la 29% la 33%.
Din păcate pentru Macron, trendul descendent este favorizat de
greșelile din campania pentru turul doi. Încă de la debutul ei, Macron a
fost huiduit de angajații unei uzine pe care Marine Le Pen o vizitase în
aceeași zi și se bucurase de susţinerea muncitorilor. La nivelul
percepției publice, evenimentul a avut un impact negativ pentru
candidatul “En Marche“.
Problematic pentru Emmanuel Macron este faptul că tinerii nu au
încredere în nici unul din cei doi candidaţi intrați în turul doi, după cum
au relevat sondajele. Per ansamblu, 59% dintre francezi s-au declarat
nemulțumiți de rezultatul turului întâi.
Majoritatea tinerilor l-au susținut pe Jean-Luc Mélenchon, candidatul
Stângii radicale, care a obținut 19% în primul tur de scrutin și care se
clasează pe locul doi în topul popularității politicienilor francezi, cu
38%, având deci un bazin electoral consistent.
Sondajele au relevat că Marine Le Pen are susținerea a 55% dintre
votanții lui Mélenchon, în timp ce Macron ar fi votat de doar 45% dintre
aceștia. 
Din acest motiv, candidata “Frontului Național“ le-a cerut votanților
Stângi radicale, într-un mesaj video publicat pe Twitter, să “facă baraj“
în turul doi împotriva centristului Emmanuel Macron. “Mă adresez
alegătorilor Franţei nesupuse pentru a le spune că astăzi trebuie să
facem baraj în faţa lui Emmanuel Macron. (...) Proiectul său este la
antipozii celui pe care l-au susţinut în timpul campaniei primului tur.
(...) Atunci când nu suntem înţeleşi greşit, candidatul nesupuşilor şi eu
însămi avem relaţii politice cel puţin sportive şi dezacorduri pe subiecte
de fond. Tot ce este mai important este astăzi în joc. Să lăsăm la o
parte certurile şi divergenţele. Vom avea ocazia după alegeri să reluăm
discuţiile pe subiecte de fond“, a fost mesajul lui Le Pen.
Un ajutor pentru Emmanuel Macron putea veni din partea Papei
Francisc I, indicațiile acestuia fiind ascultate de catolicii francezi, de
dreapta. Acesta nu a venit însă, deoarece Suveranul Pontif a refuzat
să se pronunțe în favoarea unuia dintre candidați. „Vă spun sincer, nu
înţeleg politica internă franceză. (...) Despre cei doi candidaţi, nu le
ştiu povestea. Ştiu că unul reprezintă dreapta puternică, dar celălalt nu
ştiu de unde vine, deci nu pot da nicio indicaţie“, a spus Papa Francisc
I. Situația este periculoasă pentru Macron, având în vedere că francezii
catolici sunt tentați să dea un vot populist sau extremist, iar mulți dintre
ei o vor face în lipsa unei interdicții din partea Papei.
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CULTURĂ

VASILE RĂVESCU
Vasile Răvescu (Bebe), s-
a născut în județul Argeș,
comuna Domnești, la 23
aprilie 1942. A absolvit
Facultatea de Limba și Lit-
eratura Română în anul
1965. Și-a început activi-
tatea ca ziarist la publi ca -
ții le Scânteia Tineretului,
după care a urmat la Dimi -
nea ța și Românul. A fost
șef al departamentului de
corespondenți naționali la
Agerpress până în anul
2000. A lucrat de aseme-

nea la TVR Internațional cât și la revista Balcanii în
Europa. În prezent este cronicarul literar al Cenaclului
literar Catacomba (al cărui director este Raluca Tudor),
de pe lângă revista Bucureștiul literar și artistic, înființata
de Florentin Popescu și Dan Șova. 
Iată ce spune Vasile Ravescu:                                                                                     
„Provin dintre jurnaliștii care trudesc în slujba cuvântului
și a limbii natale, fără a mă considera scriitor în sensul
adevărat al cuvântului; cei aproape 50 de ani de presă au
fost, cred, un bun antrenament pentru ceea ce voi face în
continuare”.                                                                                                         
Vasile Răvescu (Bebe), a debutat în literatură în anul
2012 cu volumul de versuri „Rime târzii”. Au urmat, printre
altele: „Epigrame policrome din perioada portocalie”, „Un
surâs în colțul gurii”, „În trecere”, „Ca trenu în catrene”,
„Umor la patru ace”, „Catrene de serviciu”.                                                                     
Datorită bogatei sale activități în ziaristică si literatură,
este situat printre cei mai importanți oameni de cultură ai
României.

Elena Mitru

ACASĂ
(din volumul Rime târzii)

Ca o cumpăn-a fântânii,
Mă așteaptă credincioasă                                                                                                                                                
Peste garduri stau bătrânii                                                                  
Câte unul la o casă

Mai pustie pare strada        
Larmă de copii, nicicând    
Altădată să mă vadă 
Ieșea neamul tot, pe rând
„Bine că mai vii pe-acasă      
Nu credeam să te mai văd” 

Și privirea-n jos o lasă.                                                                                                                                            
„Peste tot, numai prăpăd!
Rămân casele pustii                                                                                                                                                        
Nu mai poate ăl bătrân…                                                                                                                                                
Mă gândeam că vrei să vii                                                                                                                                                
Să te faci aici stăpân”
Cum să-i spun că nu se poate,                                                                                                                                     
Că am rostul la oraș                                                                                                                                                               
Toată viața-am dat din coate…                                                                                                                                       
Și acolo cui să lași?
Nu găsesc liniștitor                                                                                                                                                          
Un cuvânt. 
Nu-mi vine-n minte:                                                                                                                               
„Mamă, mi-e atâta dor                                                                                                                                               
De-o mămăligă fierbinte!”

CIOARA ȘI CUCUL 
(din volumul Un surâs în colțul gurii)

Cioara sta pe craca ei                                                                                                                                                             
Și căta la zburătoare,                                                                                                                                                     
Ca să vadă dumneaei                                                                                                                                                 
Care, cum este mai tare.
Și-a decis neagra făptură,                                                                                                                                                
Cu privirea ei corbească,                                                                                                                                     
După multă scrutătură,                                                                                                                                                
Că e cazul să-i vorbească
Unui amărât de cuc,                                                                                                                                                       
Ce se vede foarte rar…                                                                                                                                                     
C-a rămas și el năuc,                                                                                                                                                   
Cum îl prinse în… radar.
„Toată ziua trândăvești!                                                                                                                                                  
Și mai semeni și cu mine…                                                                                                                                            
N-ai un cuib, să locuiești,                                                                                                                                                
Și nici glas cum se cuvine!”
Despre glas, ce să vorbim?                                                                                                                                    
Tocmai cioara se pronunță?!                                                                                                                                       
„Barem cucul are… ritm                                                                                                                                                 
Și-i blând”, zise-o vrăbiuță,
Care-i asculta timidă                                                                                                                                                           
Și ascunsă dup-o frunză.                                                                                                                                                
C-avea cuib într-o firidă,                                                                                                                                            
Prea aproape, să-i auză.
„Vocea ta e auzită,                                                                                                                                                         
Dar să fie și iubită!”
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MOLDOVA DE PESTE PRUT

Rezultate reale ale guvernării
Plahotniuc-Filip

Vicepreşedintele Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr a făcut o
listă cu lucrurile obţinute de actualul Guvern de la învestire şi până
acum. „Rezultate reale ale guvernării Plahotniuc - Filip în perioada
2016-2017”, scrie Alexandru Slusari, iar lista o reproducem mai jos:
1. Numărul investiţiilor străine directe în anul trecut a scăzut cu peste

41% comparativ cu anul 2015.
2. Majorarea datoriei de stat până la o cifră record - aproximativ 52 de

miliarde de lei. 
3. Miliardele furate de la cetăţeni sunt puse tot pe umerii acestora în

suma aproape dublă.
4. Volumul creditelor neperformante în sectorul bancar a crescut cu

peste 2 miliarde de lei.
5. Au crescut cu 5-6% tarifele la energia electrică şi energia termică.
6. Conform raportului Curţii de Conturi pentru anul 2016, bugetul

public naţional a pierdut în urma mai multor abateri şi nereguli în
administrarea banilor publici (formula oficială din raport) aproximativ
21 de miliarde de lei. (de 2,2 ori mai mult decât în anul 2014).

7. Reforma administraţiei publice centrale cu micşorarea numărului de
ministere şi agenţii, promisă de prim-ministru Filip.

8. A fost majorată vârsta de pensionare. Totodată, valorizarea pensiilor
cu 37%, promisă de guvernare pentru cei care au ieşit la pensie în
anii 2001-2008, nu s-a produs deocamdată.

9. Amenzile au crescut de 3-4 ori.
10. Tarifele la serviciile medicale au fost majorate drastic.
11. Agenţia Naţională de Integritate nu este funcţională şi timp de un

an declaraţiile demnitarilor de stat nu sunt verificate.
12. În raitingul mondial de percepţie a corupţiei Moldova, după un an

de „stabilitate”, a pierdut 20 de poziţii, aflându-se pe lângă Hon-
duras.

13. În raitingul nivelului de democraţie ţara noastra este devansată cu
6 poziţii, amplasându-se alături de Zambia şi Papua Noua Guinee.

14. Moldova este cuprinsă de frică. Oamenii să tem să vorbească la
telefon. Apar tot mai multe dosare la comandă în scopul presiunii
oponenţilor politici. Moldova se transformă într-un stat autoritar.

15. Procesul exodului populaţiei s-a accelerat semnificativ.

Moldova riscă să se confrunte
cu un deficit de medicamente

ieftine încă cel puţin 11 ani
Ministerul Sănătăţii insistă pe cel mai drastic termen pentru exclusivitatea
datelor pentru producătorii de medicamente originale, de 11 ani, în
pofida numeroaselor îngrijorări exprimate până acum.
În timp ce statele cu venituri joase şi medii au luptat ca să obţină
termeni de cel puţin 5 sau 6 ani, Ministerul Sănătăţii promovează în
continuare documentul scandalos prin care acceptă cu o lejeritate
uluitoare un termen mult mai mare decât cel negociat în Acordul de
Asociere, semnat în 2014.
Autoritatea se apără cu argumentul că a fost consultată de o specialistă
din Uniunea Europeană care, de altfel, este activă şi în consultanţa de
„new entry” pe pieţele neexplorate pentru companiile farmaceutice.
Potrivit acesteia, termenul negociat în cadrul Acordului de Asociere de
Moldova, adică formula 5+2+1, este numai bun de aruncat la gunoi,
scrie portalul E-sanatate.
11 ani. Mai exact 8+2+1. Mai exact, RM urmează să se angajeze să re-
specte exclusivitatea datelor pentru 8 ani de la prima autorizare în
Europa pentru medicamentele originale, noi apărute. Când acest termen
expiră, există o perioadă suplimentară de 2 ani de „exclusivitate pe
piaţă”. 

Aceasta este perioada în care o companie nu poate comercializa o
versiune generică echivalentă a produsului farmaceutic al iniţiatorului.
Astfel se fac 10 ani, timp în care o companie care produce medicamente
generice nu poate face referire la studiile clinice ale companiei
inventatoare. La aceşti 10 ani se mai adaugă încă unul, în cazul în care
compania inventatoare care şi-a înregistrat produsul demonstrează că
medicamentul său mai este util şi în alte afecţiuni. Acesta mai este
numit şi ever-greening - o metodă de prelungire a monopolului, prin
care companiei protejate îi sunt asigure venituri din vânzări şi care
ajung exclusiv la aceasta.
Termenul de 11 ani este prevăzut acum în proiectul noii Legi a medica-
mentului, elaborat de autorităţile din sănătate, acestea fiind consultate
de un expert străin, angajat de Biroul OMS din Moldova. Deşi specialiştii
au atras atenţia autorităţilor că prin termenul de 11 ani introdus în le gis -
laţie încalcă prevederile Acordului de Asociere, nici Ministerul Să nă tăţii,
nici Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale nu au reacţionat.
În apărare, autorităţile repetă mot-a-mot explicaţiile expertului străin
care a lucrat la acest proiect de lege. Este vorba despre Vesna Koblar,
angajată pentru a ajuta autorităţile de la noi să transpună în legislaţia
noastră „cele mai bune practici europene”.
De altfel, Vesna Koblar, care se pare că se află în rol dublu – cel de
expert internaţional în reglementarea farmaceutică pentru guverne, dar
şi consultant pentru companiile farmaceutice, ajutându-le printre altele
cum să penetreze noile pieţe. Într-o prezentare pentru autorităţile
noastre, Koblar spune franc - termenul negociat în Acordul de Asociere
nu are nicio relevanţă. „Pentru noile medicamente sunt investiţi timp şi
bani…Noile medicamente trebuie să fie protejate, astfel încât companiile
să fie capabile să-şi întoarcă investiţiile. Acest lucru încurajează
dezvoltarea noilor medicamente”, spune Koblar.
Ideea de recuperare a investiţiilor este criticată de experţii în sănătate,
având în vedere numeroasele surse care au demonstrat că doar un mic
procent din veniturile marilor companii sunt re-investite în dezvoltarea
noilor medicamente, restul fiind profit.
„Am rămas surprinsă să văd că Agenţia Medicamentului, în scrisoarea
adresată către Centrul PAS ca urmare a sesizărilor noastre şi a altor
actori din societate civilă, a utilizat exact aceleaşi argumente ca şi ex -
per ta angajată de către OMS adresate organizaţiilor ONU din Republica
Moldova. Chintesenţa e că noi, aborigenii, nu înţelegem diferenţa dintre
exclusivitatea datelor şi protecţia datelor, că ambele sunt bune, pentru
că le permit companiilor farmaceutice să-şi returneze investiţiile. Al
doilea argument ar fi exclusivitatea este obligatorie dacă ne armonizăm
cu legislaţia europeană. Ei bine, primul argument este fals. Doar 1% din
profit este investit pentru cercetarea noilor molecule. Şi apoi cercetările
beneficiază de surse din bugetele publice, aşa că restul banilor sunt
profit net, bani în care se scaldă şi firmele, şi politicienii. Despre aceasta
s-au scris mii de pagini cu dovezi şi au fost intentate zeci de procese cu
pierderi mari de către companii”, a declarat pentru E-sanatate Stela
Bivol, director de programe la Centrul PAS.
Insistenţa cu care Moldova încearcă să le alinieze la standardele eu ro -
pe ne fără şanse clare de integrare capătă o conotaţie absurdă. „Am
pierdut ceva din politica moldovenească? Avem o dată de accesiune în
UE? De ce atâta zel? Ar fi fost altceva dacă acest termen impus de pin -
dea direct de integrarea Republicii Moldova în UE, aşa cum s-a în tâm -
plat în timpul negocierilor acordului cu UE, când ni s-a impus formula
5+2+1 La ce încercăm noi să ne aliniem acum? Îmi exprim în continuare
îngrijorarea că în Republica Moldova autorităţile publice cen trale sunt
mai predispuse să asculte şi să urmeze argumentele unor con sultanţi
străini, fără să filtreze ce este în defavoarea ţării şi a cetăţenilor ei şi ce
este lobby curat pentru alte state”, a mai explicat Bivol.
Experta consideră că experienţa „mixtă” a expertei Vesna Koblar
trezeşte îngrijorări privind favorizarea industriei farmaceutice, în detrimentul
intereselor cetăţenilor moldoveni, care au nevoie de acces la medicamente,
dar şi de preţuri accesibile.
Prezenţa exclusivă pe piaţă a medicamentelor de referinţă pe un
termen atât de mare este cert în dezavantajul cetăţenilor Republicii
Moldova, crede şi Oxana Domenti, preşedinta Comisiei parlamentare
protecţie socială, sănătate şi familie.
„Acest lucru înseamnă monopol pe piaţa noastră pentru medicamentele
originale care sunt, de regulă, mult mai scumpe decât cele generice.
Acest lucru înseamnă preţuri mai mari şi acces mai redus la medicamentele
accesibile pentru o perioadă de timp, indiferent de momentul implementării
legii. Rămâne să clarificăm raţionamentele autorilor pentru acest termen
de exclusivitate, care îl depăşeşte pe cel din Acordul de Asociere. După
părerea mea, şi termenul prevăzut în Acordul  de Asociere acum este
unul extrem de mare şi ar trebui să fie renegociat, în aspectul excluderii
unor condiţii sau diminuării termenilor. Nu consider suficiente explicaţiile
autorilor cu privire la  armonizarea totală a termenilor de exclusivitate
cu directivele europene, deoarece acum, cel puţin, nu avem angajamente
de armonizare totală a acestor prevederi”, a menţionat Oxana Domenti.

CJI: Propagandă la mai multe
posturi TV

Propagandă, trunchierea
declaraţiilor, distorsionarea
mesajului şi scoaterea din context.
Sunt câteva dintre formele grave
de manipulare informaţională
care au fost identificate de Centrul
pentru Jurnalism Independent la
televiziunile şefului PD, Vladimir
Plahotniuc, şi la un post TV

deţinut de un apropiat al lui Igor Dodon. „Parcă am fi în campanie
electorală”, au spus experţii media, care au solicitat Consiliului Coordonator
al Audiovizualului să monitorizeze mai atent şi să sancţioneze instituţiile
care comit abateri. 
Cel de-al cincilea raport al CJI, care a monitorizat 12 instituţii de presă,
se referă la perioada 1 februarie - 1 aprilie 2017. Autorii studiului au
urmărit cum au fost reflectate cinci subiecte de interes public şi anume:
scumpirea serviciilor medicale pentru persoanele care nu deţin poliţe
de asigurare; lansarea iniţiativei PD de a introduce votul uninominal;
dezbaterea pe marginea aceluiaşi proiect de lege; adoptarea în lectură
finală a modificărilor la Codul Audiovizualului şi votarea proiectului de
lege privind ridicarea imunităţii deputaţilor. Potrivit expertei media Viorica
Zaharia, derapaje mari au fost constatate la posturile din trustul General
Media Group şi la Accent TV. Abateri au fost constatate şi la subiectul
privind modificarea Codului Audiovizualului, lege votată de către deputaţi
la sfârşitul lunii martie.
„În perioada februarie-aprilie 2017 au fost constatate forme noi şi mai
grave de manipulare informaţională - trunchierea declaraţiilor, distorsionarea
mesajului şi scoaterea din context - şi de propagandă, ceea ce de
regulă este caracteristic perioadelor electorale. De asemenea, jurnaliştii
sunt antrenaţi în campanii de propagandă, manifestând o abordare
selectivă a faptelor şi opiniilor, prin care protejează imaginea unor
politicieni şi nu reflectă obiectiv realitatea”, sunt câteva dintre concluziile
celui de-al cincilea raport de monitorizare „Elemente de propagandă,
manipulare informaţională şi încălcare a normelor deontologiei jurnalistice
în spaţiul mediatic autohton”.
Printre subiectele monitorizate au fost lansarea iniţiativei de introducere
a votului uninominal; dezbaterea în Parlament a proiectului de lege
care prevede trecerea la noul sistem de vot; adoptarea în lectură finală
a proiectului de lege de modificare a Codului audiovizualului; scumpirea
serviciilor medicale pentru persoanele care nu deţin poliţă de asigurare
medicală, precum şi votarea, în prima lectură, a proiectului de lege
privind anularea imunităţii deputaţilor.
Potrivit Vioricăi Zaharia, experta media care a realizat raportul şi care a
urmărit, în lunile februarie-aprilie 2017, cele 12 instituţii media supuse
monitorizării, susţine că jurnaliştii au fost din ce în ce mai antrenaţi în
campanii de propagandă. „Posturile Publika TV şi Prime TV au transmis
zilnic ştiri despre „beneficiile votului uninominal” şi au prezentat faptele
unilateral, favorizând Partidul Democrat. De aceeaşi manieră, Accent
TV a avut o abordare selectivă şi a dat preferinţă subiectelor legate de
activitatea Partidului Socialiştilor, iar în ştiri accentul s-a pus pe acţiunile
reprezentanţilor acestei formaţiuni, fiind ignorate alte opinii şi fapte
relevante”, a spus experta.
Datele raportului arată că cele mai frecvent utilizate tehnici de manipulare
şi abateri de la Codului deontologic sunt omisiunea, generalizarea, dis-
torsionarea mesajului surselor, trunchierea citatelor, scoaterea din
context, etichetările, prezentarea unilaterală a faptelor şi citarea unor
experţi necunoscuţi. Alte instituţii media decât cele menţionate mai sus
au reflectat subiectele monitorizate fără abateri semnificative de la
normele deontologice sau, în funcţie de specificul lor şi aria de acoperire,
nu au inclus aceste subiecte în ştiri, se mai spune în raport.
Contactaţi de Jurnal TV, directorul Accent TV, Stanislav Vîjga, a spus că
nu poate comenta cercetarea CJI pentru că nu a citit-o deocamdată, iar
secretariatul General Media Group a anunţat că administraţia holdingului
va reveni cu o declaraţie, ceea ce nu s-a mai întâmplat.
Autorii raportului le-au recomandat jurnaliştilor să se abţină de la
tehnicile de manipulare, consumatorilor - să se informeze din cât mai
multe surse, iar membrilor CCA - să monitorizeze atent posturile TV,
mai ales în această perioadă, când este promovată iniţiativa privind
votul uninominal.

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

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

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

1-(347)-680-9843
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IRINEL DRĂGAN

Timp de peste două decenii, publicația `Romanian Journal` prezintă aspecte
din activitățile deosebite ale românilor din New York și din alte state ameri-

cane.
De-a lungul timpului, mulți intelectuali români au imigrat în Statele Unite ale
Americii unde au fost apreciați și respectați și unde au putut să-și desfășoare cu
succes activitatea pentru care se pregătiseră în patrie. Dintre aceștia, se
remarcă domnul Irinel C. Drăgan, venit de pe plaiurile Moldovei. profesor
universitar doctor în matematică. dânsului i s-a acordat titlul de profesor emerit
în cadrul Universității din statul Texas. Cum a ajuns să funcționeze ca profesor
universitar la una dintre cele mai renumite locașuri de cultură din America este o
poveste lungă, plină de bune și de rele. 
Interviul cu domnul Irinel C. Drăgan este neconvențional, fiindcă dânsul a
preferat să depene, pentru început, amintiri din vremea de demult.

Reporter: Domnule Drăgan, vă rugăm să evocați aspecte ale situației României
în care ați crescut și despre care ați auzit de la cei mai în vârstă.

IRINEL DRĂgAN: Cu plăcere. Iată o panoramă a Iașilor de acum 100 de ani.
Dacă te afli în parcul din fața Teatrului Național din Iași, acolo unde se găsea
pomul Verde, primul teatru din lume în limba ebraică, dărâmat de guvernul co-
munist nu cu mulți ani în urmă, și privești clădirea istorică a teatrului, recent
salvată de ape subterane, te întrebi cum a ajuns un bătrân austriac pe aceste
meleaguri ca să proiecteze așa o bijuterie architectonică. În schimb, gândind
mai bine și știind că la 1870 a început să alerge pe șine primul tren care lega
un oraș din România de Viena, capitala unui major imperiu european, nu te
mai miri de întâmplare. 

R.: Viena acelor ani ne amintește de Mihai Eminescu, nu-i așa?

I.D.: Da, tocmai vroiam să spun că, în condițiile create, începe să ni se pară
normal că Eminescu, în suferința sa, a luat trenul pentru Viena sperând să se
vindece cumva în acel loc și să studieze. Tot așa nu este întâmplător că acel
architect austriac construise în tinerețe, pe la 1860, Opera de Stat din Viena,
asemănătoare teatrului nostru, apoi se aventurase să facă același lucru chiar
la Odesa, în Rusia. presupunând că întâmplător îți arunci privirea spre nord,
dai de altă clădire, Norte Dame de Sion, acolo unde maicele catolice îngrijeau
soldații francezi răniți în primul Război Mondial și unde, mai târziu, în al Doilea
Război Mondial, sufereau la gândul unui viitor incert, prizonierii germani și
români aflați sub paza câtorva ostași sovietici. Se mai profilează pe partea
stângă a străzii Mărzescu, devenită Dobrogeanu-gherea, Biserica `Sf. Ioan
Botezătorul`. Aceasta nu era o biserică cu parohie, ci un locaș de rugăciune
pentru călugării și profesorii de la Școala de Cântăreți Bisericești ai Mitropoliei
Moldovei și Sucevei.

R.: Se vede că aveți darul povestirii. Vă rugăm să vă apropiați de prezentarea
familiei dumneavoastră.

I.D.: pe Strada Școalei de Arte, devenită Ștefan gheorghiu, acum strada Teodor
Burada, la numărul 2, trăia familia Drăgan, Chiril Drăgan fiind secretarul
general al Municipiului Iași și ginerele inginerului Stoicescu, care locuia  pe
aceeași stradă, la numărul 4. Deci, în casa de la numărul 2 trăia familia
Drăgan. Chiril Drăgan, tatăl meu. În timpul construirii liniei ferate ce leagă
Iașul de Dorohoi, inginerul Stoicescu cunoscu o tânără, unica fată a unui preot
dintr-un sat apropiat, cu care s-a căsătorit. Asta era înainte de anul 1900 și
mireasa a primit vreo 400 de hectare de pământ. ginerele Chiril făcuse și el
`greșeli` în slujba lui de asigurare a legalității în activitatea primăriei din Iași. 

R.: Puteți să ne spuneți care au fost acele `greșeli`?

I.D.: Da. Sub amenințări, desigur, semnase ca legală criminala decizie a
primarului legionar de a folosi la consolidarea cartierului Țicău, amenințat de
ploile abundente, pietrele funerare de la Cimitirul Evreiesc din Iași, acum
închis. pe vremea aceea deveneau legale multe lucruri similare, așa cum
erau legale măsuri tot mai criminale, care au costat viața multor personalități
ale culturii naționale.

R.: Ceva mă face să cred că ați suferit și dumneavoastră.

I.D.: Așa este. Sistemul politic nu a iertat pe nimeni. Tata a plătit din greu, iar eu,
fiul lui, am plătit la rândul meu. 

R.: Vă rugăm să dezvoltați ideea.

I.D.: M-am născut în 8 iulie 1931, dar când aveau loc aceste nedreptăți eram de
vârstă școlară. Am fost totuși mai norocos fiindcă, deși am plătit mulți bani ca
taxă școlară, în timp ce tata era dat afară din slujbă, am fost trimis acasă ca
delincvent la plata taxei școlare. Vă puteți imagina absurdul situației. Norocul
meu a fost că învățam bine, așa că directorul Liceului Național `Al. I. Cuza` m-
a iertat de taxă  și m-a chemat înapoi la școală.  Mizeriile au continuat în
diverse forme: am fost exclus din UTM, nu am mai primit premiu școlar
niciodată, nici chiar la Universitatea `Al.I.Cuza`, unde eram primul în clasă, nu
am primit  diploma roșie de absolvire, nu am fost primit la repartiția absolvenților,
etc, etc.

R.: Ați fost persecutat ani de zile. Sistemul represiv și absurd lucra din plin…

I.D.: Da. Și a fost cumplit sufletește fiindcă știai că nu ai nicio vină, și totuși erai
pedepsit… Norocul m-a ajutat și de data asta.  În toamna anului 1944, la
Liceul Evreiesc din Iași, când nu era alt liceu în oraș, am avut un minunat
profesor de matematică, viitorul academician Mendel Haimovici, apoi trei ani
la rând a predat viitorul profesor Adolf Haimovici. Ei m-au sprijinit în mare
măsură la începutul carierei mele. Am fost numit cercetător la noul Institut de
Matematică al Academiei, unde M. Haimovici era director. Mi s-a dat tot
concursul. Recunoașterea oficială a activității mele a început cu acordarea
premiului `gheorghe Lazăr`.

R.: Când, în ce condiții și unde ați emigrat?

I.D.: În 1980 am participat la o conferință la Universitatea din Koln. M-am stabilit
la pisa, în Italia unde am obținut azil politic de la Comisia Națiunilor Unite
pentru refugiați. În 1981 am fost profesor italian vizitator la Universitatea
statului Texas din Arlington. Am fost solicitat să predau încă doi ani acolo și m-
am decis să cer azil politic în SUA și am dat înapoi pașaportul italian. În 1988
am devenit rezident american iar în 1991 am devenit cetățean american. 

R.: Este impresionant ceea ce ne spuneți. Am aflat că domnului Vasile Bădăluță,
fondatorul și directorul publicației `Romanian Journal` i-ați fost profesor la
facultate, la Iași.

I.D.: Da, îmi amintesc foarte bine de dânsul. A fost o mare și plăcută surpriză să-
l revăd după atât de mulți ani.  Știu că a făcut multe lucruri deosebite pentru
confrații români din diaspora americană: radio, televiziune și ziar în limba
română. 
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R.: Așa este. În plus, dânsul a fost patronul unui  restaurant cu specific culinar
românesc, care devenise centru de întrunire a românilor din New York și din
statele vecine. Domnul Bădăluță este modest, dar realizările sale  rămân în
sufletele românilor-americani. De-a lungul anilor, a organizat și condus
spectacole de mare amploare în Statele Unite și în Canada, cu mari artiști din
România. Am înțeles că în luna iunie se vor întâlni, la Iași, absolvenții primei
promoții de studenți ai Institutului de Studii Economice din cadrul Universității
`Al.I.Cuza`, la sărbătorirea a 50 de ani.

I.D.: E adevărat. Voi fi și eu acolo. Și Vasile Bădăluță va veni, desigur.

R.: Da, va fi acolo. Dânsul vă consideră cel mai apreciat și iubit profesor pe care
l-a avut. Ce credeți că trebuie să facă un cadru didactic, respectiv un cercetător
pentru a fi apreciat?

I.D.: În primul rând să fie bine pregătit profesional. Apoi să fie apropiat de
studenți, să-i ajute să înțeleagă ceea ce li se predă.

R.: Ați fost în vizite de documentare și de schimb de experiență peste hotare?

I.D.: Da, desigur. În cadrul schimburilor culturale, am fost la Budapesta, Varșovia,
praga și Moscova. Era mai ușor să pleci în țările socialiste. Dar aceste
evenimente au dus la o suită de invitații personale, foarte valoroase pentru o
tânără carieră ca a mea. Astfel, am prezentat lucrări științifice la Școala de
Vară NATO de la Toulon (1969), la Universitatea paris – Dauphine (1972), la
Universitatea din Bonn (1972), la Universitatea Humboldt din Berlin (1973) și
la multe alte instituții mondiale de cultură. De-a lungul carierei, am fost în
multe țări de pe toate continentele, cu excepția Africii.

R.: O bogată activitate științifică! Vorbiți-ne, vă rugăm, despre inovațiile pe care
le-ați adus în domeniul matematicii.

I.D.: Toate evenimentele internaționale m-au ajutat și am reușit să introduc
cursuri noi la Universitatea `Al.I.Cuza`  din Iași, cursuri cum ar fi: Teoria
grafurilor, Teoria Jocurilor, Optimizare Liniară și Neliniară, Modele Macro-
Economice și altele.  În acest fel s-a dezvoltat noua secție de calculatoare a
universității. pe lângă informații despre încotro merge știința și aplicațiile, unii
colegi mi-au oferit cărți scrise de ei, ceea ce a dus la așezarea cercetării pe un
traseu foarte actual. 

R.: Știm că Institutul de Matematică al Academiei se desființase. Ce s-a întâmplat
cu cercetătorii, cu cercetarea matematică din România?

I.D.: După această dureroasă desființare și după reduceri mari în bugetele
bibliotecilor universitare, un număr mic de binecunoscuți profesori de matematică,
cum sunt N. Dinculescu, C.Foiaș, C. Condureanu și alții au emigrat ca să-și
continue cariera în alte țări, cu prioritate în America.

R.: Ceea ce ați făcut și dumneavoastră.

I.D.: Da. Am înțeles că o continuare a carierei era posibilă numai în urma unui
sacrificiu asemănător, așa că am emigrat și eu în Statele Unite. Și nu îmi pare
rău fiindcă aici mi-am putut desfășura activitatea de profesor universitar și de
cercetător și am format multe generații de cercetători și de profesori pasionați
de matematică. Dar sunt român și așa voi fi toată viața. patria rămâne
imprimată în suflet și nu se uită niciodată.

R.: Ce credeți că trebuie să facă un profesor universitar pentru a fi la curent cu
noile descoperiri, cu noile principii de metodologie pedagogică?

I.D.: Trebuie să păstreze legătura cu colegii de peste hotare, cu activitatea lor
științifică. Dacă nu face asta, rămâne în urmă cu cel puțin 5 ani. Apoi, este
imposibil chiar și pentru cele mai garnisite biblioteci să cumpere tot ce este
necesar pentru un profesor, așa că el însuși trebuie să cumpere un mare
număr de cărți. Când am plecat eu din România, am lăsat în biroul meu cel
puțin 500 de cărți, cumpărate de mine sau donate de colegii de peste hotare.
Acum, aici, am doar circa o sută, că nu am unde să le depozitez. 

R.: Cum vă petreceți viața acum, domnule profesor?

I.D.: Mă bucur de o viață lungă și plăcută împreună cu soția mea, Maria, care a
fost profesoară de istorie în România. Ea și prietenii noștri m-au sărbătorit la
împlinirea a 85 de ani de viață.  Este o bucurie să te vezi înconjurat de oameni
care te apreciază și care te iubesc. În același timp, continui să predau
studenților la universitate, căci profesia pe care mi-am ales-o din pasiune este
a doua natură a mea.

R.: Domnule profesor, vă mulțumim pentru ideile pe care ni le-ați împărtășit și vă
dorim multă sănătate alături de cei dragi.

prof. Mariana Terra

Irinel Drăgan cu soţia
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Cine a fost Gogea Mitu? 
Începem cu o certitudine, cu un fapt verificabil: românul Gogea Mitu
este înscris în Cartea Recordurilor la două secţiuni. El este, întâi de
toate, cel mai înalt boxer din toate timpurile; niciun alt pugilist nu s-a
apropiat de o astfel de statură. Pe de altă parte, cu cei 2,36 metri ai
săi, Gogea Mitu nu rămâne în anale doar ca boxerul a cărui bărbie era
(foarte) greu de prins, ci şi ca sportivul cel mai înalt din România;
baschetbalistul clujean Gheorghe Mureşan nu s-a ridicat decât la
înălţimea de 2,35 metri.

Intrăm, din acest moment,
pe tărâmul legendelor: deşi
apropiată de zilele noastre
(Gogea Mitu a trăit în inter-
belic, nu în Evul Mediu),
pove-stea acestui român cu
dimensiuni impresionante e
un amestec de realitate şi
mit, de fapte atestate doc-
umentar, în arhive şi în pu -
bli caţiile vremii, cu amănunte
cu iz fantastic şi „înflorituri”
care ţin de o imaginaţie
bogată. Şi-atunci, te-ntrebi:
cât e adevăr şi cât legendă
în istoria românului născut
în Dolj, la Mârşani? Şi, până
la urmă, cine e acest Gogea
Mitu, care reprezintă un el-
ement unic în patrimoniul
sportiv românesc?

Întâi de toate, să demitizăm o legendă: a intrat, cumva, în conştiinţa
populară că „gogeamite”, adjectivul acesta care desemnează mărimea
– una impresionantă – a posesorului, ar veni, nici mai mult, nici mai
puţin, de la numele de scenă al boxerului faimos în anii ’30: Gogea
Mitu. O reparaţie e şi morală, şi necesară: lucrurile stau, de fapt, exact
invers; Gogu Ştefănescu (potrivit anumitor surse), Dumitru Goagă
(potrivit altora) sau Dumitru Ştefănescu (potrivit site-urilor specializate
de box) şi-a câştigat acest pseudonim dată fiind afecţiunea cu care se
născuse: gigantism. Iar punctul de plecare îl reprezintă adjectivul „co-
geamite”, cu variantele „gogeamite”, „coşcogeamite” (e drept însă că
măcar prenumele boxerului - fie el Gogu sau Dumitru – s-a înscris în
mod fericit în acest proces de naştere a unei porecle care a devenit, în
cele din urmă, nume de scenă).
Să revenim la „cogeamite”/„coşcogeamite”. Dicţionarul Explicativ al
Limbii Române e categoric: aveam de-a face cu ceva foarte mare,
foarte înalt; într-un cuvânt, cu ceva uriaş. Cuvântul are, se pare,
rădăcini bulgăreşti, slavonii de la sud de Dunăre folosind ceva apropiat,
în forma (kos)koddzamiti.
Influenţele limbii turce asupra limbii române pot fi şi ele evidenţiate, de
vreme ce putem face legături între cuvintele „cogea” sau „coşcogea” şi
termenii turceşti koga (mare, enorm) şi kos koga (foarte mare). În
sârbeşte întâlnim forma kogamit, cu aproximativ acelaşi înţeles. Întărim
augmentația cu câteva forme de folosire populară a termenului/termenilor,
reţinute de ediţia tipărită  în 1939 a Dicţionarului Explicativ al Limbii
Române: „Cogea om şi se teme de un căţel!”, „Coşcogea voinici şi fug
de un pitic” sau „Te-ai făcut coşcogea flăcău!”. 
Cu acestea în minte, să revenim la Gogea Mitu...

Mârşanii Doljului – locul în care începe povestea
La 14 iulie 1914, în localitatea doljeană Mârşani, se năştea un copil
care va cunoaşte într-un timp foarte scurt gloria, pentru a sfârşi apoi
tragic, la doar 22 de ani. Atestările documentare nu sunt foarte precise
în ceea ce priveşte numele: unele surse susţin că eroul nostru s-ar fi
numit Gogu Ştefănescu, iar altele îl indică drept Dumitru Goagă. Site-
urile specializate de box preferă o combinaţie între cele două variante
anterioare, susţinând că numele său de botez era Dumitru Ştefănescu.
Pe parcursul acestui articol noi vom folosi chiar numele de scenă al
eroului, Gogea Mitu, pentru a evita orice potenţiale neînţelegeri; Gogea
a fost, aşadar, primul dintre cei 11 copii ai unei familii sărace, care îşi
câştiga existenţa din muncile agricole. Doi dintre copii au fost, însă,
atinşi de gigantism: Gogea (băiatul cel mare) şi fratele său Tudorel
(care avea să moară la vârsta de 7 ani, când deja măsura 1,80 metri). 
Un circ din Praga îl racolează pe adolescent şi-l prezintă în
spectacole ca o raritate umană.  
Desigur că statura uriaşă a lui Gogea Mitu a fost remarcată încă din
fragedă pruncie. Acesta ar putea fi şi motivul pentru care, la începutul
anilor ’30, un circ praghez ajunge pe malul românesc al Dunării,
„racolându-l” pe tânărul uriaş de doar 17 ani. Gogea Mitu intră în
caravană, fiind prezentat în toate capitalele Europei, în reprezentaţii,
ca o raritate umană.
După o perioadă petrecută alături de echipa din Praga, Gogea Mitu
ajunge la faimoasa trupă de la Globus din Monaco îi propune olteanului
un contract mult mai avantajos din punct de vedere financiar. Rolul său
în spectacole nu se schimbă însă; nu are cum să se schimbe. Gogea
Mitu continuă să fie „omul rar”, piesa de atracţie a circului mone gasc.
Oamenii plăteau bani grei pentru o fotografie cu Gogea, iar unele
poveşti susţin că putea îndoi o bară de fier forjat doar cu forţa braţelor.
Din perioada petrecută în arena circului datează şi primele exagerări
cu privire la statura sa impozantă. Pe diverse afişe Gogea Mitu e
prezentat ca având o înălţime de 2,42 metri, 2,44 metri sau chiar de
peste doi metri şi jumătate. Organizatorii de spectacole – ca şi cei de
gale pugilistice, mai târziu – aveau tot interesul să îl prezinte cât mai
mare şi cât mai mâncău pe românul din Mârşani. În realitate, conform
unor surse medicale (şi, deci, demne de încredere), Gogea Mitu
măsura 2,36 metri şi cântărea 146 de kilograme.
Tot la capitolul exagerări considerăm că se încadrează şi prezentarea
meniului pe care l-ar fi servit la o singură masă uriaşul din Mârşani: se
spune că acesta ar fi devorat o pâine, un pui, doi litri de lapte, 25 de
ouă, un kilogram de prăjituri, doi litri de ţuică şi jumătate de litru de vin.
Puţin probabil să fi fost chiar aşa, de vreme ce Gogea avea totuşi
nevoie de oarece formă fizică pentru întâlnirile din ring; românul va
intra – graţie unui promotor italian – în lumea boxului.

Întâlnirea cu Umberto Lancia, la un târg din Obor
După norocul venit din senin, tradus în contractul cu circul din Praga,
Gogea Mitu nu putea bănui că destinul său va coti brusc încă odată.
Autorul moral al schimbării de ocupaţie, de statut, a lui Gogea: un
celebru promotor de gale pugilistice din perioada interbelică. Italianul
Umberto Lancia a auzit, astfel, de statura impresionantă a unui român
care străbate Bătrânul Continent cu caravane de circuri şi a întrezărit
imediat o excelentă oportunitate de a câştiga bani şi imagine. Întâlnirea
celor doi s-a produs cu ocazia unui târg din cartierul bucureştean Obor.
Umberto Martini Lancia era italian doar după origini, el fiind născut şi
crescut în Bucureşti. Fost boxer, Lancia avusese şi el o carieră în
ringul profesionist, cifrată la şase ani de activitate, interval în care
strânsese 21 de lupte. Italianul nu fusese un pugilist oarecare, iar pal-
maresul său stătea mărturie: avea la activ 10 victorii, din care trei
înainte de limită, şapte meciuri încheiate la egalitate şi doar patru
eşecuri. În total, la categoria de greutate mijlocie, Umberto Lancia se
aflase în ring pentru 167 de runde. Ultima sa dispută fusese contabilizată
în 1932, când a pierdut în faţa lui Motzi Spakow, după o pauză de
aproape trei ani în care nu pusese mănuşile pe pumni.
El este cel care l-a contactat pe Gogea Mitu şi i-a propus să-l înveţe să
boxeze. Având avantajul staturii, garda lui Gogea era aproape
inexpugnabilă, însă suprafaţa mare de lovire pe care o oferea corpul
său adversarilor reprezenta un punct vulnerabil. Primele antrenamente
s-au desfăşurat la Craiova, cu adversari inegali, pentru că oricum un
alt pugilist pe măsura lui Gogea Mitu era imposibil de găsit. Ca şi
acum, pariurile sportive erau un domeniu conex sportului, aşa că
spectatorii erau mulţumiţi la luptele susţinute de Gogea Mitu, pentru că
ecuaţia deznodământului era în mare parte rezolvată. Desigur, existau
şi voci nemulţumite în public, care observau că meciurile cu sparing-
partenerii se încheie mult înainte de limită, în detrimentul spectacolului
echilibrat şi al adrenalinei oferite de ultimul gong. 
Un amănunt interesant: Umberto Lancia – cunoscut şi sub numele de
Bello Berti – a fost, practic, şi primul adversar al lui Gogea Mitu, la un
meci demonstrativ, la Galaţi, acolo unde s-au strâns aproximativ 3.000
de spectatori, în 1935, să vadă Uriaşul din Mârşani la lucru. Lancia s-
a sacrificat, intrând în ring alături de Gogea Mitu, din lipsă de adversari.
Şi încă un detaliu, chiar dacă o luăm înaintea poveştii: înainte de
Gogea Mitu, dar şi după moartea acestuia, Umberto Lancia s-a ocupat
de destinele unui alt nume de legendă din nobila artă, Lucian Popescu,
triplu campion european la diferite categorii de greutate.

6 iunie 1935, stadionul Venus din Bucureşti: debutul lui Gogea
Mitu în boxul profesionist 

După ce a învăţat să se apere şi să lovească, după ce a parcurs
minimul elementar de abecedar al boxului, Gogea Mitu a fost gata să
debuteze în boxul profesionist. În colţul său, director de imagine, cum
s-ar numi azi, dar şi antrenor, se afla Umberto Lancia. Din umbră, un
tehnician mult mai experimentat în şcoala antrenoratului decât Lancia:
un alt italian, Giacomo Pometti.

Prima ieşire în lumea boxului
mare a fost nu departe de
casă, la Bucureşti. Primul
adversar: experimentatul
campion al Italiei la categoria
supergrea, Saverio Grizzo.
La data de 6 iunie 1935,
stadionul Venus din Capi -
ta lă, una dintre cele mai co-
chete arene ale vremii, a
fost gazda debutului ca box-
er profesionist al lui Gogea
Mitu. Disputa fusese pro -
gra mată pe durata a şase
runde, însă diferenţa de val-
oare dintre cei doi a fost
vizibilă încă de la primele
schimburi. Saverio Grizzo
a recepţionat câteva lovituri
dure în prima rundă şi a
fost trimis în două rânduri
la podea. Arbitrul de ring,
Jeny Dumitrescu, o somitate

în materie, l-a numărat pe italian de fiecare dată până la 9. Înainte de
prima pauză, Grizzo a făcut din nou cunoştinţă cu podeaua, fiind
declarat, în uralele publicului, knock-out. Gogea Mitu păşea cu dreptul
în grădina boxului mare. Este doar o speculaţie, dar, cunoscând destule
din cele ce se petrec dincolo de cortină în boxul profesionist, se pare că
Saverio Grizzo ar fi pornit deja învins în această bătălie.
Mai departe, Umberto Lancia a supralicitat şi a aranjat un meci cu
însuşi George Godfrey, fost deţinător al titlului mondial în varianta IBU
(International Boxing Union). Lancia a ştiut de la început că uriaşul de
la Mârşani nu e pregătit şi nu are tehnica necesară să îl înfrunte pe su-
pergreul de peste Ocean, dar a mizat că sportivul său va acumula
experienţă competiţională, iar tribuna va fi plină până la refuz.
Goodfrey avea un renume de apărat, aşa că a primit provocarea şi a
venit la Bucureşti în aceeaşi lună iunie a lui 1935. Ca şi în cazul
primului meci, supoziţiile merg către un deznodământ aşteptat. Umberto
Lancia ştia că Gogea Mitu va pierde, dar dorea ca publicul, şi mai ales
pariorii, să ştie că Gogea Mitu nu e invincibil. Miza şi pe faptul că
sportivul său se va căli şi va rămâne cu picioarele pe pământ, în per-
spectiva unui lung turneu internaţional ce se întrevedea la orizont. 
Goodfrey, mai tehnic şi mai experimentat, a ştiut cum să contracareze
diferenţa de gabarit şi l-a învins pe Gogea Mitu într-o partidă programată
pe durata a patru runde; americanul avea şi el o statură care nu era de
neglijat, măsurând 2,02 metri. După două partide, Gogea Mitu avea o
victorie şi un eşec. Interesant este însă că în palmaresul lui Goodfrey,
unele surse nu indică disputa de la Bucureşti. Posibil ca americanul
să-şi fi luat măsuri de precauţie şi, pentru a nu-şi ştirbi palmaresul, a
solicitat ca meciul să nu fie oficial. 
Campionul naţional al României la supergrea, învins de Gogea
Gogea Mitu avea nevoie de cel puţin o partidă pentru refacerea
moralului înainte de plecarea în turneu. Meciul a avut loc la 27
octombrie 1935 împotriva lui Dumitru Pavelescu. 

Practic, Gogea Mitu a avut nevoie doar de două serii de lovituri, în
care a apucat să alterneze directele cu ambele braţe, cu croşeuri şi
upercuturi năucitoare. Măcelar cu o forţă herculeană, Dumitru Pavelescu
n-a fost capabil să reziste supergreului oltean, încasând mai multe
lovituri puternice în zona capului.
Acelaşi arbitru de ring, Jeny Dumitrescu, a declarat lupta inegală,
oprind ploaia de lovituri marca Gogea Mitu. După doar câteva secunde,
campionul României fusese neoficial deposedat de titlu. Gogea Mitu
înregistra al doilea succes al carierei.

Primul turneu internaţional şi sacii de bani care ajung la Mârşani
Când staff-ul său tehnic a considerat că Gogea Mitu este pregătit să
apară în faţa publicului internaţional, s-a plecat într-un lung turneu în
Italia şi Franţa. Gogea Mitu a fost inclus în programul unor gale de mai
mică amploare, unde şi-a zdrobit literalmente adversarii. Statura sa
impozantă atrăgea publicul ca un magnet. Deocamdată nu se născuse
boxerul care să îl învingă pe Gogea Mitu. Eşecul suferit în faţa
campionului Statelor Unite ale Americii, George Goodfrey, fusese dat
uitării. Informaţia nu avea aceeaşi viteză de circulaţie ca azi, aşa că
amatorii de box italieni şi francezi îl credeau pe Gogea Mitu de neîn-
vins.
O celebritate care se contura avea nevoie şi de o poreclă pe măsură,
aşa că Gogea Mitu s-a ales cu apelative gen Uriaşul din Mârşani sau
Goliathul României.
În urma seriei de meciuri disputate a câştigat sume de bani astronomice,
odată cu el îmbogăţindu-se, fireşte, şi Umberto Lancia. Fire simplă,
Gogea Mitu a trimis o mare parte din bani acasă, la Mârşani, familiei
sale sărace. Localnicii contemporani cu celebrul boxer povesteau că
poştaşul aducea câte doi-trei saci plini cu bani la casa părintească a
lui Gogea Mitu, iar numărarea acestora era o treabă extrem de
migăloasă. 
Gogea Mitu avea un potenţial enorm şi făcea progrese rapide. Era o
fire docilă, iar sfaturile primite de la Umberto Lancia i se potriveau de
minune tânărului doljean plecat să cucerească lumea. Se părea că
pasul de la circ la box fusese o alegere cât se poate de inspirată.
Ultimii oponenţi ai lui Gogea: Sanga, Camera, Bergman
Începută fulminant, cariera pugilistică a lui Gogea Mitu avea să se
încheie la fel de brusc şi în mod tragic. Ne vom opri în cele ce urmează
asupra ultimelor întâlniri care l-au avut în centrul lor pe Gogea Mitu.
Mai întâi, pe 13 decembrie 1935, românul încrucişează mănuşile cu
profesionistul italian Giuseppe Sanga în faţa unui Palais du Sport
arhiplin, la Paris. Din nefericire, rezultatul disputei nu este nicăieri de
găsit, aşa că partida este trecută la rubrica „no contests”, adică la cele
care nu au influenţat în niciun fel palmaresul sportivilor. 
Un meci mare a fost cel cu campionul mondial Primo Carnera, un
nume sonor al perioadei interbelice, care nu s-a lăsat intimidat de ma-
sivitatea uriaşului Gogea Mitu şi l-a dominat din toate punctele de
vedere în ring. Logic, Carnera a obţinut victoria la puncte în acel meci,
ceea ce denotă că era foarte greu să îl dobori pe Gogea Mitu, indiferent
câte lovituri i-ar fi aplicat oponenţii.
Pe 2 ianuarie 1936, Gogea Mitu este pus faţă în faţă cu germano-
francezul Bergman, tot la Paris. Partida durează şase runde şi se
încheie nedecis. Gogea Mitu a boxat sleit de puteri, forma sa fizică
fiind evident slăbită de boala de plămâni cu care se pricopsise. A
rezistat însă în faţa unui pugilist cu un joc de picioare extraordinar şi
care l-a lovit pe român de câte ori l-a surprins fără gardă. Pumnii de
fier ai olteanului au forţat juriul să acorde o remiză de salon, prima şi
ultima în cariera sportivă a lui Gogea Mitu.
Uriaşul de la Mârşani a continuat antrenamentele obiectivele fiind să
repete turneele internaţionale cu rezultate financiare cu totul deosebite.
Destinul i-a jucat însă o festă sumbră supergreului Gogea Mitu...

Sfârşit misterios la Spitalul Filantropia. Apropiaţii lui Gogea
acuză un complot

La începutul verii lui 1936, mai precis în luna iunie, Gogea Mitu s-a
întors cu trenul de la Istanbul la Bucureşti. A contactat din nou o
răceală (probabil de la curentul din tren) şi a fost sfătuit de Umberto
Lancia să amâne plecarea spre Mârşani, pentru a se întrema. A fost
internat la spitalul bucureştean Filantropia, iar după câteva zile, la 22
iunie, a încetat din viaţă.
Medicii au declarat drept cauză a decesului tuberculoza, boală de care
suferea cronic încă din copilărie. Rudele şi familia au contestat acest
verdict, considerând că medicii au fost cei care i-ar fi cauzat moartea,
după mai multe injecţii în jurul buricului. Apropiaţii lui Gogea Mitu îşi
bazau supoziţia pe faptul că adversarii lui din ring ar fi complotat
pentru că îl credeau invincibil; sau că presa şi mafia pariurilor puseseră
la cale asasinarea, pentru că Gogea Mitu răpea spectacolul. 
Scenariul acesta al complotului (şi, deci, al asasinării) e relativ şubred şi
poate fi uşor demontat: Gogea Mitu nu era invincibil, dovadă şi
palmaresul său de până atunci, care includea 8 victorii, toate înainte de
limită, două înfrângeri şi un meci egal. Mai existau şi cinci partide fără
rezultat. Poate că adversarii şi promotorii acestora ar fi văzut potenţialul
lui Gogea Mitu şi se temeau că el îşi va cizela tehnica, devenind în cele
din urmă invincibil, dar de aici până la crimă e cale lungă. Pre zum ţia că
presa şi bookmakerii ar fi dorit dispariţia lui Gogea Mitu e cu totul hilară,
de vreme ce uriaşul de la Mârşani, prin simpla prezenţă, genera public
şi interes. Mai mult: rezultatele sale uşor contradictorii erau şi ele pe
placul caselor de pariuri, care îi acordau cote mici la vic to rie, pentru a
se îmbogăţi pe un eventual pas greşit al Goliathului român.
Surse din interiorul spitalului, citate în presa vremii, susţin şi că medicii
au fost la căpătâiul bolnavului până când acesta şi-a dat ultima suflare.
Echipa de specialişti a făcut, se pare, tot posibilul să îl salveze pe
Gogea Mitu, însă tuberculoza din copilărie s-a dovedit letală.
Ceremonia funerară a avut loc în localitatea natală, în Mârşanii Doljului,
de acolo de unde plecase în urmă cu doar cinci ani pentru a cuceri
lumea circului. Gogea se întorcea acum acasă pentru totdeauna,
doborât de boală, după un scurt, dar foarte intens episod pugilistic. La
câtăva vreme după moarte, scheletul său a devenit obiect de studiu la
Facultatea de Medicină a Universităţii din Craiova.
Ultima descendentă a familiei lui Gogea Mitu, Constanţa Burada –
nepoata gigantului – susţinea în urmă cu ceva timp că a strâns
material din trecutul unchiului ei, pentru a publica o carte; proiectul
acesta nu s-a concretizat încă.
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TRADIŢII ŞI SUPERSTIŢII

Luna mai – o lună a naturii - Mai (Florar) 
Numele lunii mai, in latina Maius,
vine de la majores – nume dat de
Romulus senatorilor romani.
In calendarul vechi Roman anul
nou debuta la 1 martie, mai era
cea de-a treia luna, apoi devenea
în calendarul Iulian a cincea luna
a anului si una dintre cele sapte
cu 31 de zile ca si în Gregorian.
Grecii o numeau Thargelion, dupa
numele festivalului in onoarea lui
Artemis in ziua a sasea – purificare
si Apollo in calitate de aparator al

culturilor de camp, in ziua a saptea – generozitate.
Numele popular romanesc pentru luna Mai este Florar, Florariu, Frunzar, Pratar, semn ca aceasta
este luna florilor si a plantelor / ierburilor. Timpul calduros si precipitatiile fara grindina semnifica
un an bogat, de unde si zicala din popor Mai e Rai, ceea ce caracterizeaza din plin aceasta luna.
Multi agricultori nu lucreaza in 21 mai, de ziua Sfintilor Constantin si Elena, pentru a evita
pagubele aduse holdelor de pasarile cerului, care acum isi invata puii sa zboare, iar in unele
regiuni este ultima zi în care se mai poate semana porumb, ovaz si mei, deoarece in popor se
spune ca, tot ce se seamana după aceasta zi se va usca.

In functie de conditiile climatice, agricultorii au incercat sa-
si fixeze unele repere temporale, favorabile semanaturilor:
porumbul se seamana incepand de la Bunavestire si tine
pana la Armindeni sau Ispas.
Podgorenii respecta ziua de Constantin Graur – 21 mai,
deoarece daca vor munci, graurii le vor distruge strugurii.
La inceputul lui mai in Calendarul Pastoral se alcatuiesc
turmele pentru pasunat. Pentru crescatorii de ovine aceste
actiuni se finalizeaza cu petreceri in aer liber cunoscute
sub numele de Masuris sau Impreunis in Transilvania,
Sambra sau Ruptul sterpelor in Maramures. Animalele se
vor scoate la pasunat numai dupa data de 10 mai, pentru
a se dezvolta masa verde a pasunii. In functie de vreme
se poate incepe tunsul oilor. Ziua Sfintilor Constantin si
Elena, este cea in care pastorii hotarasc cine le va fi baci,
unde vor amplasa stanele si cine le va pazi pe timpul pa-
sunatului.
Semne de vreme:
* dacă ploua de 1 mai, va mai ploua inca 40 de zile;

* daca ploua si tuna des, in iunie va fi frumos, uscat, va fi belsug la porumb, fan si vin;
* daca sunt gandaci multi, va fi an manos;
* roua de seara si racoarea aduc fan si vin mult;
* ploaia calda e binecuvantare, vant de roada, vant de poame;
* Rusalii umede in mai este semn de Craciun gras;
* cand sunt greieri multi si dinaintea locuintei lor tin mare curatenie, fan are sa fie putin.

Obiceiuri și superstiții 
de Sfântul Constantin și Elena 

Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena care se celebrează
anual la 21 ale lunii mai este, se pare, cea mai mare
sărbătoare creștină a bisericii ortodoxe din această lună.
S×nții Împărați Constantin și Elena sunt cunoscuți drept
cei care au dat libertate creștinismului. 
Împăratul Constantin a devenit, prin Edictul de la Milano,
un adevărat protector al creștinilor, în timpul domniei sale,
adoptându-se o serie considerabilă de măsuri în favoarea
Bisericii și a preoților. 
De numele Sfântului Împărat Constantin se leagă și Consiliul
de la Niceea, în care s-a hotărât ca Sfânta Sărbătoare a
Paștelui să ×e sărbătorită în prima duminică de după luna
plină a echinocțiului de primăvară.
Despre Împărăteasa Elena se spune că a fost prima
femeie care și-a eliberat sclavii și a ajutat creștinii persecutați.
În calendarul popular, sărbătoarea S×nților Constantin și
Elena este o sărbătoare a păsărilor de pădure, numită
Constantin Graur sau Constantinul Puilor. Tradiția populară
ne spune că în această zi păsările de pădure își învață puii
să zboare.

Există, în ziua de Constantin și Elena,și o serie de obiceiuri și superstiții, care fac referire la vara
ce urmează să-și facă apariția,și anume:
* mulți agricultori nu lucrează, pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsările cerului;
* în unele regiuni ale țării este ultima zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz și mei,

deoarece, în popor, se vorbește că tot ce se seamănă după această zi se va usca;
* podgorenii respectă ziua de Constantin Graur în ideea că, dacă vor munci, graurii le vor distruge

strugurii;
* ziua de Sfântul Constantin și Elena este ziua în care păstorii hotărăsc cine le va × baci, unde vor

amplasa stânele și cine le va păzi pe timpul pășunatului;
* femeile, pentru a alunga duhurile rele și necurate, tămâie și stropesc cu aghiasmă;
* pentru a se apăra de forțe male×ce, țăranii aprind un foc mare și stau în jurul lui, prin acest foc

obișnuiesc să treacă și oile, pentru a × ferite de rele pe timpul cât vor sta la stână.

Vă căsătoriţi în luna mai? 
Nu luaţi în seamă superstiţiile 

Faci nunta în mai? Atunci nu-i lua în seamă pe cei
care spun: “o MAI faci o dată”, sau “căsătoria se
duce ca florile de MAI”. Potrivit specialiştilor în religie,
acestea sunt doar superstiţii din bătrâni, care s-au
dovedit, de cele mai multe ori, false. Tot ce contează
e să vă înţelegeţi şi să vă iubiţi.
Luna mai este considerată cea mai frumoasă din
an. I se spune luna florilor, datorită spectacolului pe
care îl oferă natura în această perioadă, şi, spun
specialiştii, dacă vrei să te căsătoreşti, e bine să
profiţi de frumuseţea ei şi să faci nunta în mai, în
ciuda celor care confirmă contrariul. “
Mulţi oameni cred în această superstiţie, dar e bine

să ştie că aceasta nu are nici un temei religios. Nicăieri nu scrie că nu e bine să
te căsătoreşti în mai. Există cupluri care s-au cununat religios în luna mai şi au
serbat zeci de ani împreună, tot aşa cum există familii care s-au destrămat, în
ciuda faptului că au făcut nunta în iunie, septembrie sau noiembrie, de exemplu.
Contează doar cât de bine se înţeleg cei doi şi nu data în care s-au căsătorit.
Ideea că nunţile de mai sunt cu ghinion e doar o superstiţie”, ne-a explicat Livia
Teodorescu, profesoară de religie.

Vechile ritualuri sunt amuzante

Ceva vechi, ceva nou, ceva albastru şi… ceva de
împrumut
Tradiţia celor 4 elemente nu e românească, ci vine
din Anglia, dar a fost adoptată de însurăţeii din toată
lumea. Se spune că mireasa trebuie să poarte în
ziua nunţii ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat şi
ceva albastru, ca să aibă o căsătorie reuşită.
♦ Vechiul simbolizează legătura miresei cu familia

în care a trăit înainte de căsătorie, aşa că poate purta o bijuterie de familie sau
mănuşile de la nunta mamei. 

♦ Lucrul nou e menit să asigure reuşita căsătoriei şi succesul în această nouă
etapă a vieţii. De obicei, elementul nou e reprezentat de rochia de mireasă. 

♦ Obiectul de împrumut se spune că aduce noroc şi fericire viitorilor însurăţei şi,
de aceea, de cele mai multe ori constă dintr-un accesoriu purtat de o altă
mireasă. 

♦ Albastrul e un simbol al fidelităţii şi al purităţii în cuplu. Poate fi o batistă din
mătase ţinută în geantă sau un accesoriu al pantofului.

Bărbieritul mirelui şi gătitul miresei
Acest ritual al pregătirii mirelui precede, conform tradiţiei
populare, intrarea “băiatului” în rândul bărbaţilor însuraţi.
Ritualul e păstrat încă de majoritatea mirilor, pentru că este
amuzant atât pentru protagonişti, cât şi pentru cei care
asistă. Un prieten apropiat al mirelui se preface că îl
bărbiereşte pe acesta şi îi dă cu spumă, apoi cu aparatul
de ras sau cu un brici, în faţa unei oglinzi, în schimbul unor

bani pe care cei din jur încearcă să îi fure, ca să-l împiedice să devină bărbat. Pri-
menirea are loc în paralel cu aşa-numitul “gătit al miresei”, care implică îmbrăcarea
rochiei şi aranjarea voalului, în prezenţa prietenelor tinerei.

Jos jartiera!
În ciuda aspectului său sexy, jartiera simbolizează
virginitatea, fidelitatea şi puritatea miresei, iar gestul
prin care mirele i-o scoate de pe picior este menit s-
o aducă pe aceasta în rândul femeilor măritate.
Pentru distracţia invitaţilor, jartiera trebuie scoasă
cu dinţii şi aruncată apoi în spate, către gaşca de
burlaci. Se spune că cine o va prinde se va însura.
Basmaua care înlocuieşte voalul completează sim-

bolistica scoaterii jartierei.

Aruncarea buchetului
Gestul aruncării buchetului spre spate de către
mireasă, de data aceasta spre grupul de fete
nemăritate venite la petrecere, este similar azvârlirii
jartierei, aşa că cine are norocul să-l prindă se poate
aştepta mai repede la măritiş. Ca să nu supere pe
nimeni, unele mirese îl desfac fir cu fir şi dau câte o
floare din el fiecărei fete nemăritate.
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SĂNĂTATE

AUTOVINDECAREA
Medicul din tine

Noi suntem mai tot timpul înşelaţi prin inversarea şi pervertirea
semnificaţiilor cuvintelor şi noţiunilor. Astfel mutilarea iraţională
(=intervenţia chirurgicală), arderea (=radioterapia) şi otrăvirea
(=chimioterapia) ne sunt prezentate ca fiind metode ale medicinii
moderne, ele sunt de fapt tortură şi crimă legalizată care,
camuflate sub mantia ştiinţei, asigură de fapt maximizarea prof-
iturilor ale puternicei industrii farmaceutice globale şi ale lobby-
ul ei criminal. Medicina autentică şi adevărată nu este ştiinţă,
ea este artă, deoarece viaţa nu se poate calcula matematic.
Fiinţa umană nu este maşină, celula nu este automat şi ADN-ul
nu este un tablou de comandă. De aceea există întotdeauna o
diferenţă diametral opusă între medici şi experţii vindecători.
Sistemul ştiinţific al medicinii scolastice posedă viclenia insolentă,
impertinenţa agresiv-bigotă şi aroganţa de a presupune că el
poate să vindece boli. Adevărul este însă că această „medicină”
poate să trateze în mod aparent, prin suprimarea unor simptome,
numai „bolile” inventate de ea, acele boli ale căror simptome şi
denominaţiuni fic ti ve le-a conceput şi ale căror „diagnoze” le
pune după cri te riile sale stabilite în mod arbitrar. Acest „tratament”
se face cu medicamente toxice, scumpe, patentate, fără efec te
binefăcătoare şi cu metode contraproductive. „Cercetarea” şi
dezvoltarea acestor „medicamente” se finanţează cu banii din
impozitele pe care victimele (=pacienţii) le plătesc.
Industria farmaceutică a reuşit să instaureze pe plan mondial un
Perpetuum Mobile care aduce în mod permanent profit fără ca
să facă ceva. Odată pornită, această maşinărie infernală a
profitului nu se mai poate opri şi produce încontinuu acelaşi
lucru: bani, câştig, profit. Această gigantică, cvasi atotputernică,
bine organizată şi criminală industrie farmaceutică are monopolul
asupra doctrinei medicale şi asupra „cercetării” care este finanţată
din bani publici. Mai mult decât atât, ea manipulează atât ştiinţa
cât şi po li tica şi obligă medicii şi pacienţii să-i folosească „medica-
mentele” ei toxice, costisitoare care ne pun viaţa în pericol.
Acest sistem medical se îngrijeşte de bolile tale. Din asta
trăieşte acest sistem. Din aceasta îşi extrage el veniturile,
câştigurile şi profiturile. Pentru a-şi prezerva beneficiile şi
sinecurile sale, sistemul şi-a asigurat influenţa sa asupra mass-
media, politicii, universităţilor şi asupra medicilor. De sănătatea
ta însă trebuie să te îngrijeşti singur. Pentru că tu din asta
trăieşti.
Cu ajutorul diagnozelor precum „diabet”, „SIDA”, „cancer” sis te -
mul îşi recrutează sclavii. Începând cu diagnosticarea devii
scla vul pe viaţă al sistemului şi trebuie să stai la dispoziţia lui.
Numai un sclav pe viaţă este un sclav bun, în plus de pe urma
lui se obţin venituri bune. Cine vrea să fie şi să rămână sănătos
trebuie să evite medicina scolastică, medicii săi, medicamentele
şi spitalele sale. Deci: Nu întreba farmacistul şi medicul! Ar fi
mai bine să devii responsabil cu sănătatea ta, să te informezi,
să judeci cu mintea ta şi să decizi în conformitate cu rezultatele
raţionamentelor şi ale intuiţiei tale. Renunţă să mai fii doar un
pacient pasiv şi docil, care înghite medicamente toxice şi care
se supune unor experimente medicale. Devino activ şi ia-ţi
sănătatea în propriile mâini!
Oricine poate învăţa arta vindecării, iar cei mai mari experţi au
fost, sunt şi vor fi autodidacţii.
În această carte prezint tehnici şi terapii de natură holistico-
naturopată, care sunt foarte eficiente în prevenirea şi vindecarea
diferitelor boli. Aceste tehnici şi terapii sunt în armonie cu
organismul uman, sunt uşor de executat, nu produc costuri mari
şi nu au niciun efect negativ secundar. Ele susţin şi măresc
puterea de regenerare a organismului şi duc în mod vizibil la
însănătoşirea psihicului şi a trupului.
„Dacă m-aş îmbolnăvi de cancer eu nu m-aş lăsa tratat în
niciun caz într-o clinică pentru tratarea cancerului. Numai
bolnavii de cancer care evită asemenea clinici au o şansă de a
supravieţui.” - Prof. Dr. Charles Mathe, specialist oncolog francez
1. Problematica sistemului medical

Incursiune în istoria sistemului medical
„Cei ce nu ţin seama de istorie sunt condamnaţi să o repete.”

Medicina practicată în ziua de azi este o medicină a maladiei. A
fost oare tot timpul aşa? Desigur că nu. Pe vremuri când
majoritatea problemelor erau de anvergură minoră nu era
necesară o intervenţie medicală prea mare. Intervenţia consta
de fapt numai în consultaţie şi liniştirea pacientului. În concluzie
îngrijirea medicală a familiei era de competenţa femeii. Ea se
ducea cu copii ei la consult şi tot ea se îngrijea de sănătatea
bărbatului. Sănătatea a fost întotdeauna preocuparea femeii.
A îngriji de cineva este cu predilecţie o preocupare feminină
deoarece necesită simţământ, intuiţie, înţelegere, spirit de
observaţie, compasiune, devoţiune, dragoste şi înţelepciune.
Toate aceste calităţi sunt incluse în principiul feminin şi aparţin
de obicei femeilor, copiilor, persoanelor în vârstă, smeriţilor şi
tuturor celor ce le-a fost dăruită puterea extra-senzitivă. Acesta
este motivul de ce întotdeauna sănătatea a fost o preocupare
feminină, deci de mamă, de bunică. Acestea aveau întotdeauna
remediile lor. De obicei femeile erau infirmiere, moaşe,
vindecătoare, fizioterapeute etc. Ele practicau o medicină
empirică bazată pe experienţă, bun simţ, datini, observaţii
asupra fenomenelor din natură şi intuiţie. Astfel sănătatea nu
costa prea mult şi la ea avea acces toţi oamenii.
Autorităţile însă au tratat aceste persoane ca pe nişte vrăjitoare,
hoanghine şi şarlatane. Atotputernica biserică con sidera că bolile
sunt pedepse divine pentru aşa-zisul păcat strămoşesc, deci
boala, suferinţa şi moartea ar fi sa lu tară şi benefică. Din aceste
motive a fost descurajată me dicina practicată pe baze naturale.
Puţin înainte de secolul al XIII-lea biserica a acceptat practicarea
medicinei. În universităţi s-au născut şcoli medicale. Femeile au
fost însă exceptate. Şi aşa a apărut medicina instituţionalizată
care a fost dominată de bărbaţi. Ea a fost controlată strict de
biserică care şi-a impus doctrina ei asupra acestei me di cini. Încă
de la naşterea ei, medicina oficială a fost ba za tă pe superstiţii.
Ea a fost practicată de bărbaţi şi a servit bogătaşilor. Imediat
după aceasta autorităţile au interzis practicarea medicinei tuturor
acelora care nu aveau diplomă.
Apariţia bărbaţilor pe scena medicală a adus la eliminarea
medicinei practicată de femei, care era de fapt eficientă şi la
preţ convenabil.
Întrebarea care se pune este: De ce practicăm în mod exclusiv

şi în majoritatea cazurilor o medicina a maladiilor care ne
costă o adevărată avere?

Răspunsul la această întrebare este: Pentru ca autorităţile să
poată elimina adevăraţii vindecători ai bolilor. Aceasta serveşte
intereselor celor puternici.

De aceea legile religioase ale inchiziţiei din Evul Mediu şi cele
medicale ale secolului nostru au acelaşi efect asupra oamenilor.
O minoritate de indivizi privilegiaţi fac legi pentru a domina şi
exploata majoritatea. Această istorie s-a repetat tot timpul în
decursul veacurilor.
„Ştiinţa” medicală este o colecţie de dogme
Ştinţa medicală actuală este bazată pe 5.000 de ipoteze, ipoteze
ce nu au fost verificate niciodată în practică, deci acestea nu
pot fi baza unei ştiinţe ale naturii. O ştiinţă care are ca fundament
nişte teorii, care nu au fost niciodată dovedite experimental,
deci nişte dogme, nu poate fi numită cu adevărat ştiinţă.
Sistem medical al bolii, nu al sănătăţii
În cadrul asigurărilor de sănătate nimic nu se alocă pentru
sănătate. Numai investiţiile în boală sunt rambursabile. În cazul
că medicii nu găsesc nimic anormal, atunci ei trebuie să fabrice
ceva pentru asigurare. Se practică o medicină a boli care:
* este preocupată numai de boală, nu şi de sănătate.
* recunoaşte numai existenţa corpului material.
* tratează numai simptomele, nu însă cauza maladiilor.
* îşi păstrează pacienţii dependenţi şi în întunericul neştiinţei.
* încurajează consumismul.
Tratează numai simptomele
Simptomul este un semnal, o manifestare fizică a unei probleme
profunde pe care noi nu o putem remarca cu ajutorul simţurilor.
El indică prezenţa unei boli sau a unei anomalii. Organismul
uman este o maşină fascinantă care se adaptează la toate
condiţiile la care este supus fără a scoate nicio vorbă. Doar în
momentul în care este supraîncărcat sau prea descărcat de
energie el semnalează acest lucru cu ajutorul anumitor simptome.
Simptomele sunt de fapt limba corpului nostru.
Spre exemplu, febra este o manifestare a corpului care ne
apără de un atac sau de o agresiune asupra lui. Ea este un
semnal al trupului sănătos. În mod normal ea nu trebuie
suprimată cu medicamente sintetice. Din păcate acest sistem
medical al maladiilor înţelege totul în mod greşit. El este proiectat
să liniştească simptomele precum: durerea, oboseala şi dis-
confortul. El face ca să dispară unele semnale precum febra,
tumefacţia, inflamaţia şi tumorile. El configurează unele stări
ale unor parametri precum: colesterina, zahărul din sânge,
calciul şi „stabilizează” manifestări corporale ca: depresia, anx-
ietatea şi alte stări asemănătoare.

Ignoră problema adevărată
„Ştiinţa” medicală actuală are la bază o concepţie materialistă a
lumii. Ea recunoaşte numai materia care poate fi văzută, atinsă
şi măsurată. Pentru ea nimic nu există mai mult, deci rezultă că
pentru ea fiinţa umană nu este altceva decât numai ceea ce
este vizibil, adică trupul fizic. Această medicină nu recunoaşte
existenţa gândurilor, emoţiilor, a conştiinţei şi a spiritului. Cauza
bolii se regăseşte însă în spirit, îşi face apariţia în corpul invizibil
şi se manifestă în trupul material. Dacă nu se corectează
această problemă costurile din sănătate vor fi mari, deoarece
bolile se manifestă în continuare, într-un fel sau altul.
Cauzează maladii
Unele boli sunt cauzate chiar de sistemul medical. Aceste
maladii sunt cunoscutele boli iatrogenice şi sunt descrise foarte
exact în cartea lui Ivan Illich, „Nemesis a medicinei – Exproprierea
sănătăţii”. Medicina actuală nu numai că refuză să recunoască
conştiinţa pacientului, nu numai că nu vrea să interpreteze în
mod corect durerea şi boala, ci îmbolnăveşte oamenii şi mai
rău decât sunt deja.
Vaccinurile injectate copiilor distrug sistemul lor imunitar. Copiilor
preşcolari le sunt administrate uneori 20 de vaccinuri. Acestea
provoacă otita şi mai târziu alergii, cancer, scleroze multiple,
SIDA, etc. Lista bolilor care apar în urma vaccinării este foarte
mare. Este interesant de reţinut faptul că vaccinurile au apărut
după ce epidemiile au dispărut pe cale naturală. Pericolele
vaccinărilor nu au fost niciodată raportate, decât problemele
care au apărut direct după vaccinare.
Creează boli false
În numele prevenţiei se agresează, se mutilează, se distruge.
În acest proces are loc şi ruina noastră financiară. Strămoşii
noştri aveau bebeluşi mai sănătoşi şi mai normali decât cei din
ziua de azi, chiar şi mai numeroşi, fără a merge vreodată la
medic.
În numele prevenţiei, sistemul medical actual îşi permite să
controleze dacă fătul întruneşte toate normele statistice şi asta
fără să le pese de starea în care se află femeia gravidă. Dacă
un singur parametru de-al lor nu corespunde normelor se
începe o investigaţie infernală. Dacă fătul nu urmează programul
predeterminat de ei atunci se provoacă avortul sau este ordonată
operaţia cezariană. Dacă are loc o operaţie cezariană atunci
gravida va trebui să nască de acum înainte numai prin cezariană.
În cazul naşterilor aşa-numite normale este o rutină să se facă
o epiziotomie (=incizie chirurgicală a regiunii vulvare). Toate
stadiile din viaţa unei femei sunt privite ca şi cum ar fi nişte boli.
Aceasta este valabilă inclusiv pentru menstruaţie şi pentru sin-
dromul premenstrual. Pentru detectarea cancerului mamar se
face mamografie. De multe ori aceste teste sunt eronate. Lista
cu exemplele în care femeile sunt mutilate este foarte lungă.
Medicul este un om de afaceri şi nu un vindecător
Medicul este produsul acestei societăţi, acestui sistem. Sistemul
actual îi oferă o imagine diferită de ceea ce este el în realitate,
îi oferă o imagine conformă cu interesele sistemului care l-a
format şi l-a promovat. Interesul sistemului este profitul marilor
corporaţii.
În general, medicii îşi încep cariera lor plini de idealuri şi intenţii
nobile. Majoritatea medicilor au ales această meserie pentru a-
i ajuta pe ceilalţi. Unii şi-au ales cariera de medic pentru a
dobândi respectul sau/şi a bucura părinţii săi. Alţii au dorit să
devină medici pentru a degusta confortul financiar oferit de
această slujbă. Bineînţeles că există şi cazuri în care unii şi-au
ales meseria de medic dintr-o combinaţie de cauze.
În societatea în care trăim există următoarele preconcepţii false
ce ne-au fost insuflate de sistem:
* rolul medicului este să vindece şi să salveze vieţi
* boala şi moartea reprezintă nişte catastrofe pentru destinul

uman
* numai prin studierea medicinii în cadrul sistemului poţi deveni

un medic care vindecă şi salvează vieţi omeneşti
* medicul este întotdeauna în posesia adevărului
* medicul are întotdeauna răspunsurile la toate întrebările. Dacă

el nu ştie ceva, înseamnă că acel ceva nu există.
* statisticile sunt infailibile, trebuie urmate cu sfinţenie pentru a

rămâne pe tărâmul ştiinţific.
* pacienţii trebuiesc trataţi după observaţiile statisticilor şi trebuie

să urmeze strict recomandările medicului
* medicii nu se pot implica în mod emoţional. Ei trebuie să

rămână distanţaţi şi reci pentru a controla situaţia şi a lua
decizii raţionale.

* medicul este dumnezeul sănătăţii. Toţi ceilalţi colaboratori ai
săi sunt inferiori lui.

* medicii sunt o parte a elitei societăţii.
„Medicii sunt oameni care prescriu medicamente despre care ei
cunosc doar puţin, care tratează boli despre care ştiu şi mai
puţin şi care tratează fiinţe umane despre care nu ştiu nimic.” -
François-Marie Arouet, numit şi Voltaire (n. 21 noiembrie1694,
la Paris – d. 30 mai 1778, la Paris)

continuarea în pagina 24
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2. Medicii cenzuraţi spun adevărul
Dr. Johann Georg Schnitzer (n.
1 iunie 1930, în Freiburg, Breis-
gau) este medic stomatolog, autor
de carte şi cercetător. El a inventat
moara de cereale „Schnitzer” şi
o formă specială de nutriţie,
alimentaţia „Schnitzer”. 
Dr. Schnitzer este un adversar
al plombelor din amalgam şi a
fluorizării. El este un susţinător
al Noii Medicini Germanice(NMG).
După ce a terminat de studiat
Dr. Schnitzler s-a concentrat pe

sursele ce susţin sănătatea naturală şi pe cauzele ce conduc
la boli cronice şi degenerative. El a remarcat că un factor
important pentru sănătate sunt cerealele, de aceea a construit
o moară specială, cu pietre, pentru cereale.
Iată ce spune Dr. Schitzler:
„Cine nu cunoaşte sursele naturale ale sănătăţii, acela are un
deficit în educaţie. Cine cunoaşte sursele naturale ale sănătăţii
şi nu le foloseşte, acela are un deficit de inteligenţă. Cine
cunoaşte sursele naturale ale sănătăţii, le foloseşte şi le
ascunde de ceilalţi acela are un deficit în raporturile sociale.
Cine este responsabil pentru educaţia altora şi le ascunde
acestora sursele naturale ale sănătăţii, acela are un deficit de
responsabilitate. Cine trăieşte din boala altora şi le ascunde
celorlalţi sursele naturale ale sănătăţii, acela are un deficit în
domeniul umanitar(infracţiune prin neajutorarea persoanei).
Cine este responsabil pentru sănătatea populaţiei şi îi ascunde
acesteia sursele naturale ale sănătăţii sau chiar le interzice,
acela comite o crimă împotriva umanităţii (genocid cu sânge
rece).” - Dr. Johann Georg Schnitzer, März 2009
Din experienţa medicului Dr. Schnitzler
De ce suferi tu, de ce suferă atâţia oameni de boli cronice fără
a putea fi vindecaţi, cu toate că sistemul medical înghite părţi
însemnate din venit şi din produsul intern brut?
Pentru că acest sistem medical nu se preocupă de sănătatea
ta. El se ocupă cu bolile tale. Fundamentul existenţial al
„medicinii moderne” este tratamentul permanent în locul
profilaxiei şi al vindecării. Singura persoană care este cu
adevărat interesată de sănătatea ta şi a cărei fundament
existenţial este sănătatea eşti tu. Sănătatea ta este singurul
mijloc de a te proteja de boli şi de a te însănătoşi.
Experienţa pe care a acumulat-o dr. Schnitzler, timp de o
jumătate de secol în domeniul cercetării din sănătate, spune
că cetăţeanul, chiar dacă dispune de expertiza necesară, de
ştiinţă fundamentată, de experienţă şi a demonstrat în mod
ştiinţific importanţa recomandărilor lui, cu toate acestea el este
ignorat de responsabilii din politică, ştiinţă, cercetare, educaţie,
medicină, asigurările sociale, sistemul medical şi sistemul
legislativ. La scrisorile sale nu se răspunde, se răspunde în
răspăr sau se spune că pentru aceste subiecte nu există
nimeni să se ocupe cu ele. Aceasta experienţa a fost confirmată
şi de alte persoane.
„Responsabilii”, plătiţi foarte bine, se gândesc în primul rând la
ei înşişi şi reacţionează la problemele oamenilor numai atunci
când valorile materiale sunt incendiate, când oamenii sunt
răpiţi, când cetăţenii sunt ucişi de atentatele teroriste sau când
se petrec catastrofe asemănătoare, dar numai dacă ele au loc
deodată. Ei reacţionează târziu cu toate că despre aceste
probleme au fost avertizaţi în timp util de către cetăţenii experţi
din domeniul respectiv.
În ziua de astăzi, cei ce deţin ştiinţa nu au putere şi puternicii
nu au ştiinţă şi nici conştiinţă.
Ce putem învăţa din experienţele de peste 50 de ani ai
medicului Schnitzler?
Pentru cetăţean: Salvează-te singur, dacă poţi.
Pentru acest lucru este nevoie să devii activ, să te informezi şi
să nu te încrezi în anunţurile „oficiale”, în declaraţiile sponzorizate
ale „experţilor” (aşa numitelor „guri închiriate”) şi nici în articolele
„Public-Relation” ce sunt camuflate sub forma contribuţiilor ju-
rnalistice şi oferite publicului.
Ştiinţa pe care ai dobândit-o poţi să o foloseşti pentru tine şi
familia ta. Sursele de informaţie este bine să le oferi mai
departe pentru a salva şi alte persoane din tentaculele caracatiţei,
adică din ghiarele actualului sistem medical.
Pentru cei responsabili: Nu întindeţi coarda aroganţei, ignoranţei,
a servituţii lobby-ului şi a indiferenţei faţă de drepturile cetăţeneşti
că se poate rupe.

3. Boli trupeşti: adevăr şi vindecare
Filmul science-fiction „Matrix” ne dezvăluie un adevăr îngrozitor:
„Realitatea, aşa cum o trăim noi, este o lume aparentă, o lume
ce ne este sugerată pentru a ne distrage atenţia de la adevăr.
Suntem născuţi în sclavie şi trăim într-o închisoare pe care nu
putem să o percepem cu simţurile noastre deoarece această
închisoare ferecată este chiar raţiunea noastră.”

În acest sistem medical pentru a fi un medic de succes trebuie
să:
* Inventezi boli noi
* Normalul trebuie să-l defineşti a fi patologic
* Să creezi frică deoarece aceasta produce boli şi dependenţă

de sistem
* Să redefineşti reacţiile bune şi naturale asfel încât ele să

pară a fi maladii
* Viruşii, care nu au putut fi dovediţi că produc boli, trebuiesc

declaraţi agenţi patogeni
* Agenţi care sprijină organismul trebuie declaraţi răi
* Adevărul trebuie întotdeauna ascuns
HIV/SIDA
SIDA ( = Sindromul Imunodeficienței Dobândite) ar fi o afecţiune
a sistemului imunitar caracterizată prin infecţii oportuniste,
neoplasme, disfuncţii neurologice şi o mare varietate de alte
sindromuri.
Pentru a clarifica lucrurile încă de la început:
HIV pozitiv = SIDA = MINCIUNĂ
Nu există nici măcar o singură dovadă ştiinţifică care să arate
că între HIV şi SIDA ar exista o legătură. La această concluzie
a ajuns Karry Mullis, laureatul premiului Nobel pentru chimie
din anul 1993. După mulţi ani de investigaţii, nu este singurul
care afirmă acest lucru. Numărul criticilor teoriei SIDA cresc,
ceea ce nu este de mirare pentru cei care s-au informat bine
despre aceasta. Încă nu există nici măcar o singură dovadă că
virusul SIDA ar exista. Revista „Continuum” a oferit un premiu
în valoare de 100.000 de dolari aceluia care aduce primul
această dovadă. Nimeni însă nu a putut prelua acest premiu,
deci dovada încă nu există.
Dezvelirea adevărului despre conceptul mincinos HIV/SIDA
al medicinei clasice
1. Presupunere: Există un virusul mortal HIV

În lumea ştiinţei, o nouă descoperire este publicată mai întâi
într-o revistă de specialitate pentru a prezenta dovezile şi a
se supune examinării comunităţii. Apoi este informată presa.
În cazul HIV s-a procedat exact invers. O lucrare ştiinţifică
care să dovedească existenţa virusului HIV încă nu există
nici în ziua de astăzi. O dovadă în care să fie prezentată
curăţirea, izolarea şi fotografia unei componente a virusului
curăţit nu există încă. O dovadă care să ateste modalitatea
de a măsura diametrul virusului nu există încă.
Oficiul de sănătate german, spre exemplu, a fost întrebat de
mai multe ori în scris despre lucrările ştiinţifice ce demonstrează
existenţa virusului HIV. Ulla Schmidt a răspuns în anul 2004
că „HIV este dovedit conform unui consens ştiinţific”.
[Ulla Schmidt (de fapt Ursula Schmidt, născută Ursula Ra-
dermacher; n. 13. iunie 1949 în Aachen) este un om politic
din Germania. Ea aparţine Partidului Social Democrat, SPD.
Din 2001 până în 2009 a fost ministru federal pentru
sănătate.]
Robert Gallo care a fost prezentat de guvernul SUA ca fiind
descoperitorul virusului HIV, fusese deja demascat, în alte
contexte, ca fiind un escroc în lumea ştiinţifică. De aceea a
pierdut premiul Nobel pentru HIV. În anii 1960 el a făcut
parte dintr-un grup de cercetare care avea ca ţel găsirea
unui virus care ar cauza cancerul. Grupul era ameninţat cu
sfârşitul finanţării din cauza lipsei de succes. Gallo şi-a
patentat testul HIV chiar în ziua declarării publice a virusului
HIV.

2. Presupunere: virusul imunodeficienţei umane cauzează
SIDA, boală ce nu este curabilă nici până în ziua de astăzi
O dovadă cauzală precum că virusul HIV ar cauza SIDA nu
poate să existe deoarece nu există dovada existenţei virusului
HIV. Simptomele unui corp slăbit pot avea diferite alte cauze
precum: abuz de droguri şi de medicamente, vaccinuri,
experienţe şocante, alergii, hrănire deficitară şi calitatea rea
a apei potabile. Aceste diverse simptome nu se pot explica
cu ajutorul ideii existenţei unui virus. Laureatul premiului
Nobel pentru HIV, Luc Montagnier, presupune din anul 2009
că apa curată şi vitaminele pot vindeca orice om de acest
virus.

3. Presupunere: Virusul HIV din organismul uman poate fi pus
în evidenţă în mod sigur
Deoarece existenţa virusului HIV nu a fost niciodată dovedită
nu pot exista nici teste ce pot dovedi acest virus în sângele
uman. În prospectul testelor HIV al firmei Abbott scrie foarte
clar: „În prezent nu există nicio metodă potrivită pentru a
dovedi prezenţa sau absenţa virusului HIV în sângele uman.”

Testele ce ar trebui să dovedească prezenţa anticorpilor
HIV sunt improprii şi nesigure. Ele măsoară o creştere a
producţiei de proteine în organism. Aceasta însă poate avea
mai multe cauze, spre exemplu o vaccinare care a avut loc
puţin mai înainte de test, graviditate, dureri musculare,
creştere, consum de droguri etc. Aceste teste trebuiesc
desfiinţate deoarece aduc cu ele numai o nesiguranţă
mortală. Ele nu sunt în niciun caz o bază bună pentru o
diagnoză.

4. Presupunere: Boala este molipsitoare
Lucrarea „Pandian” este cel mai mare studiu asupra aşa-
numitelor perechi discordante( = un partener este HIV pozitiv,
celălalt este HIV negativ). Pe durata de zece ani nu s-a în-
registrat nicio molipsire.

5. Presupunere: Medicamentele antiretrovirale nu pot să
vindece însă ele pot să prelungească viaţa pacientului
După introducerea medicamentelor antiretrovirale, în anul
1987, rata mortalităţii în cazul celor diagnosticaţi cu „SIDA”
s-a înzecit. Medicamentele au fost de fapt făcute pentru
combaterea cancerului, din cauza toxicităţii lor crescute nu
au fost însă aprobate. După ce, în anii 1980 şi începutul
anilor 1990, toţi pacienţii cu diagnoza „SIDA”, care au luat
medicamentele, au murit în scurt timp, s-a introdus o nouă
formă de terapie: HAART, o combinaţie formată din diferite
medicamente antiretrovirale.
Dozajul acestor medicamente s-a redus şi s-au introdus
pauze terapeutice, astfel încât efectul mortal a acestor
preparate nu mai are loc într-un an sau doi, precum în cazul
dozării în concentraţie mare a acestor medicamente, ci în
zece respectiv douăzeci de ani. Cu toate acestea ele sunt,
în mod extrem, toxice şi au efecte negative asupra măduvii
osoase şi a mitocondriilor. Dacă un om sănătos ia astfel de
medicamente va avea cu siguranţă simptome tip SIDA,
adică acele simptome despre care producătorii de medicamente
spun că nu se deosebesc de efectele secundare ale
produselor lor. Un tratament medicamentos a unui pacient
diagnosticat cu SIDA costă pe an 20.000 de euro.

SIDA este o înscenare politico-mediatică
De 30 de ani suntem influenţaţi în mod mediatic pentru a crede
că HIV ar fi un virus mortal care ne ameninţa pe toţi, care ne
ameninţă în special viaţa sexuală. Ni se spune încontinuu că
dacă te infectezi eşti pe drumul sigur către moarte. Pe ecranele
televizoarelor ni se proiectează imagini ale unor persoane cu
aspect cadaveric. Cu toate că previziunile din anii 1980, care
ne atenţionau asupra faptului că în curând peste noi va veni o
epidemie HIV, nu s-au adeverit, teza existenţei HIV-SIDA nu a
fost pusă sub semnul întrebării. Jurnaliştii critici nu au voie să
scrie articole cu privire la aceste lucruri. În loc să fim clarificaţi
de specialişti şi de jurnalişti nouă ni se oferă în fiecare an de 1
decembrie, ziua mondială de „luptă” anti-SIDA, imagini, în
special din Africa, cu propagarea acestei epidemii.
De ce tocmai Africa? Cum se face că un virus se comportă
diferit în funcţie de ţară şi continentul pe care acţionează?
De ce în Africa sunt infectaţi 50% dintre bărbaţi şi 50% dintre
femei, în timp ce în ţările vestice sunt infectaţi 80% dintre
bărbaţi şi 20% dintre femei?
Medicii care au lucrat în Africa spun că bolile precum malarie,
tuberculoză etc. sunt redefinite ca fiind SIDA pentru a accesa
fonduri mai mari de bani. Problemele adevărate ale ţărilor
africane, precum malnutriţia şi calitatea rea a apei potabile, nu
se vor a fi corectate. Cea mai mare parte a „ajutorului pentru
dezvoltare” se investeşte în lupta anti-SIDA. Ţările occidentale
îşi vând medicamentele lor letale în ţările africane la preţuri
preferenţiale.
În spatele noţiunii de „SIDA” se ascund de fapt alte boli şi
maladii. SIDA este o înscenare politico-mediatică ce are un
succes nemaipomenit. Ceea ce se ascunde cu adevărat în
spatele temenului SIDA pare că nu interesează pe nimeni.
Cine însă are curajul să clarifice lucrurile în legătură cu SIDA
întâmpină greutăţi masive. Oamenii de ştiinţă şi jurnaliştii
angajaţi în mod serios în clarificarea aspectelor legate de no -
ţiu nea SIDA nu mai pot publica şi nu mai primesc comenzi de
nici un fel. Astfel noi rămânem muţi şi trebuie să-i credem pe
„ex per ţii” sistemului care au interesul să instaureze frica în noi
pentru a crea profituri mai mari. Noi trebuie să cercetăm singuri
pentru a afla adevărul.
Frică versus încredere
Pentru oamenii loviţi de aşa-zisul virus SIDA este greu să
învingă teama şi să se elibereze de dogma existenţei virusului
SIDA, deoarece ei, în momentul în care au o rinită, febră sau
orice altceva, pot fi influenţaţi de medici să creadă că sunt
infectaţi cu un virus letal precum SIDA. În momentul în care
cineva a fost testat pozitiv cu diagnoza HIV, medicii refuză
ajutorul pacienţilor ce nu vor să-şi ia medicamentele. De aceea
toţi cetăţenii sunt chemaţi ca să îşi aducă contribuţia lor pentru
a se elimina o dată pentru totdeauna cu această periculoasă
dogmă, dogma existenţei unui virus SIDA. Cu cât mai mulţi
oameni refuză să mai creadă în această minciună, şi anume
că ar exista un virus SIDA şi ar fi mortal, cu atât va fi mai uşor
pentru cei care sunt diagnosticaţi greşit cu această boală.
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Ce putem face?
Noi trebuie să conştientizăm faptul că
noi, poporul, suntem suverani, iar
„reprezentanţii poporului” trebuie să
slujească intereselor ţării şi a
cetăţenilor ei. Noi trebuie să ne
apărăm în momentul în care ob -
ser văm că ei, din necunoaştere,
igno ranţă, frică sau alte motive, răs -
pân desc asemenea erori letale. Fiecare
dintre noi este chemat să se adreseze
tuturor celor ce ne reprezintă şi
tuturor celor responsabili şi să-i
întrebe despre existenţa virusului
HIV. Cu cât mai mulţi oameni
vor face asta, cu atât mai repede
se va prăbuşi construcţia
mincinoasă a teoriei HIV/SIDA.

4.Autovindecare cu puterea
magică a spiritului
Medicul Theophrastus Bom-
bastus von Hohenheim, nu-
mit şi Paracelsus (1493-
1541) a obervat deja în
evul mediu că imaginaţia
are o importanţă deo se -
bi tă.

Imago înseamnă să-ţi
creezi o imagine inte -
rioa ră. Imaginile, aşa
ne învaţă ştiinţa care
cer ce tează creierul uman,
sunt de câteva ori mai put-
ernice decât cuvintele, ele au
un caracter sugestiv consider-
abil.

Dacă ne imaginăm, spre ex-
emplu, o situaţie în spăi mân tă -
toa re atunci ne creşte sau ne
descreşte tensiunea arterială, inima
începe să bată sau pare că
încetineşte să mai bată. Pielea
devine umedă sau rece ca gheaţa.
Toate acestea se petrec fără însă
ca situaţia să aibă loc în realitate.
Un zgomot în noapte şi gândul că
acesta s-ar produce din cauza unui
spărgător, ne-ar putea induce frica şi
spaima.

Dacă ne imaginăm, în culori plăcute,
că vom avea o întâlnire cu o persoană
iubită şi sentimentele ce ar
rezulta din aceasta, atunci
ne putem trezi cu senzaţia
de „fluturi în stomac”.

Psihoneuroimunologia (PNI) a demonstrat prin mai multe
investigaţii ştiinţifice că imaginile au o influenţă asupra
organismului şi în special asupra sistemului nostru imunitar.
Putem deci folosi imaginaţia activă pentru a rescrie scenariul
sănătăţii noastre şi deci să fim instantaneu atât regizorul cât şi
actorul. În concordanţă cu cele spuse îţi prezint un exerciţiu în
care poţi să-ţi foloseşti imaginaţia pentru a întâlni medicul din
tine, de la care vei primi informaţiile şi energia necesară pentru
a te putea vindeca. Prin exersarea regulată a acestei tehnici
imaginile interioare se vor concretiza din ce în ce mai mult de-
venind astfel din ce în ce mai puternice, până când ele se vor
realiza cu adevărat.

Călătoria spre templul divin al vindecării
Ia poziţia de meditaţie. Vei porni într-o călătorie înlăuntru
spiritului tău, o călătorie care te va conduce spre locul und
există totul sub formă energetică. Cu ajutorul unei imaginaţii
puternice vei putea transforma aceste structuri energetice din
interiorul tău în formele dorite. Inspiră şi expiră adânc de
câteva ori. Închide ochii. Stai liniştit cu ochii închişi un anumit
timp. Imaginează-ţi că eşti în plină natură, într-un loc în care te
simţi tu cel mai bine. Eşti înconjurat de pomi maiestuoşi, de
flori fragile, gingaşe şi frumos colorate ce răspândesc miresme
îmbătătoare. Undeva în depărtare se aude clipocitul suav al
unui izvor de munte şi recitalurile încântătoare ale păsărelelor. 

Razele calde ale soarelui mângâie dealurile înverzite, iar roua
scapără curcubeie. Deguşti aerul înmires-

mat al pădurii. Undeva în apropriere
remarci o cărare. Păşeşti pe cărare
mergând încet, încet spre curcubeul
din zare. Când ai ajuns în dreptul cu-
cubeului îţi alegi din el culoarea care

este pentru tine cea mai importantă.
Permite spectrului de culori din cur-

cubeu să acţioneze asupra
ta cu energia lui bene -
fi că. Te simţi plin de
energie.
Continuă călătoria ta
până la templul pe
care îl vezi în zare.
Acest templu poate fi
pentru tine o biserică,
un altar, o piatră sau
un copac. Acest loc
este pentru tine un
loc special, este tem-
plul vindecării, locul
tău special pentru a
te vindeca. Aici vei în-
tâlni medicul din tine,
vindecătorul tău. Aici
vei primi informaţiile
necesare şi importante
pentru sănătatea ta

spirituală şi trupească.
Aici vei primi toate infor -

ma ţiile de care ai nevoie
pentru a te vindeca în mod
complet şi definitiv. In for -
ma  ţiile pe care le vei primi
vor fi sub formă energetică,
sub formă de gânduri, sub
formă de capacităţi şi
abilităţi sau sub forma unor
întâmplări de zi cu zi care
te vor duce spre lucruri
benefice.
Ai ajuns la templul vin de -
cării. Aşteaptă ceva timp
până când vin de că torul
tău va apare. El vine sub
forma unei persoane,
unui simbol sau a unei
lumini. Fii deschis la orice

aspect, la orice formă
ar lua vindecătorul
tău. Nu exercita nicio

presiune. Te simţi ca o
frunză în vânt. În clipa în care vindecătorul tău a apărut poţi
să-i pui întrebările cele mai importante pentru tine. Fii răbdător!
Răspunsul va veni acum sau mai tărziu sub forma unui cuvânt,
unei propoziţii, unei imagini, unei energii, unei capacităţi şi
îndemânări neavute până acum, unei întâmplări care îţi va
îndruma paşii pe drumul cel bun şi te va face fericit. Răspunsul
poate apare în zilele sau săptămânile următoare, el poate
apare când eşti treaz sau când visezi.
Mulţumeşte medicului din tine, ia-ţi rămas bun de la el şi
îndreaptă-ţi paşi înapoi spre curcubeu. Mergi până la locul de
unde ai plecat. Rămâi câteva clipe în aceste loc şi degustă
frumuseţea naturii. După câteva clipe deschide ochii şi revino
la starea ta de veghe.

5.Modul în care găseşti metoda ta de autovindecare
Fiecare om are un potenţial
foarte mare de capacităţi cre-
atoare. De regulă nouă nu ne
este conştient acest potenţial.
Ne simţim atraşi mai mult de
unele activităţi, de altele mai
puţin, căutăm contacte cu oa-
menii care au talente şi abilităţi
asemnănătoare cu ale noastre,
de alţi oameni ne simţim
respinşi sau ne este frică de
ei. Exact aşa se întâmplă şi

cu posibilităţile noastre creative de a activa energia vindecătoare.
Unii au trăit copilăria având o lume a sa, alţi copii au fost mai
tot timpul în contact cu oamenii şi cu animalele. Unii trăiesc în
lumea gândurilor sau au o credinţă de nezdruncinat.

Energia vindecătoare o putem accesa cel mai uşor prin modal-
itatea corespunzătoare nouă. Cel mai uşor este să observăm
cum reacţionăm în mod spontan. Fă-ţi timp pentru a descoperi
care este metoda ta de vindecare. Răspunsurile la întrebările
de mai jos te ajută să iei o decizie. Bineînţeles că poţi combina
metodele. Poţi să dai culorile dorite imaginilor tale interioare,
poţi să foloseşti energia mâinilor combinată cu reprogramarea
mentală.

Vindecare cu imagini interioare
1. Poţi să-ţi imaginezi relativ uşor o luncă plină de flori în

perioada de vară? Poţi să te înveseleşti cu o astfel de imag-
ine?

2. Tinzi să îţi imaginezi situaţiile viitoare în mod plastic şi
pitoresc? Îţi este rău când cineva îţi povesteşte despre o
operaţie chirurgicală?

3. Uită-te la un organ, închide ochii şi încearcă să ţi-l aminteşti.
Îţi reuşeşte?

4. Poţi să-ţi aminteşti de imaginile din concediu chiar după un
timp mai îndelungat?

5. Închide ochii şi imaginează-ţi că pictezi un copac. Poţi să
vezi copacul?

Vindecare cu lumină şi culori
1. Închide ochii şi imaginează-ţi un curcubeu. Poţi să-ţi alegi o

culoare din cadrul spectrului luminos?
2. Alegi culorile hainelor şi ale decoraţiei locuinţei tale după

dispoziţia în care te găseşti?
3. Cum arată verdele unui arbore foios pe timp de vară? Este

el diferit de verdele aceluiaşi copac la sfârşitul verii? Poţi să-
ţi imaginezi aceste culori?

4. Poţi să-ţi imaginezi stomacul tău învăluit într-o culoare, spre
exemplu, în galben luminos?

5. Este importantă lumina în viaţa ta?

Vindecare cu ajutorul gândurilor şi al reprogramării men-
tale

1. „Eu sunt curajos şi conştient de mine.” – are această
propoziţie un efect încurajator asupra ta, poţi să o repeţi de
mai multe ori în cursul zilei?

2. Eşti o persoană care vrei mai întâi să înţelegi ceea ce vrei
să exersezi/utilizezi?

3. Poţi să îţi păstrezi privirea de ansamblu şi să te gândeşti la
ce este mai important în cazul unui accident?

4. Poţi să te eliberezi de nelinişte emoţională cu ajutorul
gândurilor raţionale şi analitice?

5. Poţi să-ţi imaginezi un dialog cu genunchiul tău?

Vindecare cu ajutorul mâinilor
1. Îţi place să fii atins cu mâna? Ce senzaţie îţi produce aceas-

ta?
2. Îţi place să mângâi oamenii sau animalele?
3. Ai senzaţia că primeşti informaţii importante cu ajutorul

simţului tactil, spre exemplu informaţii despre materiale sau
obiecte?

4. Închide ochii şi imaginează-ţi ce senzaţie ai când atingi o
bucată de lemn, când atingi o bucată de mătase sau de
catifea! Îţi este uşor să percepi structura materialului re-
spectiv?

5. În cazul unui accident, care este primul impuls al tău: să pui
mâna şi să ajuţi în mod direct sau să organizezi activitatea
de ajutorare?

Vindecare cu ajutorul meditaţiei şi a rugăciunii
1. Ai făcut deja experienţe cu efectele de vindecare ale

meditaţiei?
2. Poţi să-ţi imaginezi că ai putea să chemi un înger în ajutor,

atunci când ai nevoie ?
3. Ştii câteva rugăciuni care te pot ajuta într-o situaţie grea?
4. Crezi într-o putere care este mai mare decât tine şi în care

te poţi încrede în mod necondiţionat?
5. Ai făcut deja experinţe în viaţa ta în care te-ai simţit protejat

de o forţă superioară?

Vindecare cu ajutorul muzicii
1. Iubeşti muzica? Ai cântece favorite care îţi vin repede în

minte?
2. Imaginează-ţi o situaţie în care ai nevoie de consolare.

Există o compoziţie muzicală care te-ar putea consola?
3. Poţi să-ţi imaginezi faptul că muzica influenţează celulele

organismului tău?
4. Ai o bucată muzicală care te ajută în toate situaţiile vieţii şi

pe care o asculţi cu plăcere?
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

SURPRIZA INIŢIALELOR de:    Adi Botea

ORIZONTAL:

1) Semivocala i – Soldat. 

2) A scoate din pepeni – Acest. 

3) Trecătoare – O tură rapidă. 

4) A indica – Metal preţios. 

5) Riglă în forma literei T. 

6) Plantă numită şi leurdă – Salcâm. 

7) Aici. 

8) Acela – A executa un rondou. 

9) Care şi-a mărit suprafaţa pe lăţime

– Tipsia cântarului. 

10) Steag turcesc – Beat bine. 

11) Concentrat – Etaj. 

VERTICAL:
1) Care şi-a pierdut căldura – Acel. 
2) Lichid vital – A ridica. 
3) Ceruri (fig.) – Minge în afara terenu-

lui. 
4) În acest fel – Porţie. 
5) A lucra cu plugul. 
6) Salcâm – Semnal de oprire. 
7) Untdelemn parfumat în biserică. 
8) A-şi face un desen permanent pe

piele – A lucra cu plugul. 
9) Aceea – Foarte vechi. 
10) Câlţi de cânepă sau bumbac – Fir. 
11) Lider rus – De rasă.

La cuvântul sugerat de o definiţie se va
adăuga o literă la început,
obţinându-se un nou cuvânt. 
Exemplu (1 orizontal): Soldat →
OSTAŞ → POŢTAŢ.

Dicţionar (înainte de adăugarea unei
noi litere): IOT, ĂST, AIOR, TUI, MIR,
STUPĂ

Degetul mare poate spune multe despre tine!
Probabil că oamenii nu dedică prea mult timp analizării degetelor. Ele reprezintă părți
esențiale ale organismului nostru și, cu siguranță, ne-ar fi destul de greu să facem multe
din activități fără ele.
Poate nu știai, însă unghiul și forma degetului mare, pot spune multe despre tine...

Modul în care ridici degetul
mare, dezvăluie o serie de car-
acteristici, de care poate nici tu
nu erai conștient.
Iată câteva lucruri interesante
despre degetul mare:
Verifică dacă degetul tău este
drept sau nu. Ridică degetul
mare și continuă să citești.
- Dacă degetul tău este drept,
atunci ești o persoană serioasă
și nu prea îți place să glumești.

Poate că ar trebui să te relaxezi puțin și să vezi altfel viața. De asemenea, degetul
drept face din tine un bun exemplu pentru cei din jur.

- Dacă degetul nu este drept, înseamnă că ești genul de persoană care își exprimă sen-
timentele cu ușurință și ești extrem de expresiv. De asemenea, nu iei mereu lucrurile
în serios și îți place să faci glume tot timpul.

De asemenea și forma degetului poate spune multe despre tine. Te regăsești în cele de
mai jos?
De exemplu, degetul are două falange diferite care pot spune multe despre tine.
- Dacă falanga de sus este mai mare decât cea de jos, înseamnă că ești o persoană

pasională, perseverentă și determinată. Majoritatea persoanelor de succes au această
falangă mai mare.

- Dacă cea de-a doua falangă este mai mare, atunci ești o persoană rezervată, introvertită,
care preferă să petreacă mult timp de una singură.

- Dacă degetul tău are falange egale, atunci ești o persoană puternică și un bun lider. 
Palma deschisă
- Dacă deschizi palma, iar degetul mare formează cu palma un unghi de 90 de grade,

atunci ești o persoană de încredere, realistă și muncitoare.
- Dacă degetul tău este flexibil, înseamnă că ești o persoană care se adaptează cu

ușurință, însă ai mare grijă, oamenii pot profita de bunătatea ta!
- Dacă degetul nu este flexibil, înseamnă că ești o persoană căreia nu îi plac prea tare

schimbările. Atunci când vine vorba de decizii, cântărești cu grijă fiecare opțiune.

Degetele mâinii tratează afecțiunile corpului
Japonezii spun ca fiecare deget al mainii este conectat la doua organe ale corpului si au
un tratament de vindecare care dureaza doar 5 minute.
Jin Shin Jytsu este o parte a medicinei alternative, care se bazeaza pe degetele de la
maini, iar sarcina sa este ca prin punctele importante de pe degete sa echilibreze energia
corpului, care este importanta pentru sanatatea fizica si emotionala a acestuia.
Baza acestui studiu se afla pe urmatorul principiu: fiecare deget al mainii este asociat cu
un anumit organ, care este, de asemenea, asociat cu o anumita emotie. In teorie, prin
mainile tale poti manipula atat starea de sanatate a organelor, cat si functiile emotiilor.
Daca vrei sa actionezi pe un anumit organ, tine degetul cu cealalta mana si strange, de
la trei pana la cinci minute. In acest timp, ar trebui sa respiri profund.

Degetul mic - Organe:
inima, intestinul subtire
Emotii: anxietate, nervoz-
itate, lipsa de increder
Simptome fizice: boli de
inima, dureri de oase,
durere de gat.

Degetul inelar - Organe:
plamani, intestinul gros
Emotii: frica, pesimism,
tristete

Emotii fizice: probleme ale pielii, probleme digestive, astm, probleme cu respiratia.

Degetul mijlociu - Organe: ficat
Emotii: iritabilutate, furie
Simptome fizice: probleme cu circulatia, dureri de cap, oboseala, dureri menstruale, mi-

grene

Degetul aratator - Organe: rinichi, vezica urinara
Emotii: confuzite, frica
Simptome fizice: probleme cu digestia, durere musculara, dureri de dinti, dureri de spate.

Degetul mare - Organe: splina si stomac
Emotii: depresie, anxietate
Simptome fizice: dureri de cap, probleme ale pielii, nervozitate, dureri de stomac

Aceasta metoda de vindecare, ca multe altele care provin din est, ofera rezultate uimi-
toare, astfel incat nu pierzi nimic daca incerci. Acesta este un "remediu alternativ", astfel
incat nu exista nici un suport stiintific. Aceste idei si legaturile dintre diferitele parti ale
corpului sunt foarte arbitrare.
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Cristina Țopescu, 
primul interviu cu tatăl său

Cristina Țopescu a mărturisit sâmbătă, la primul interviu pe
care i l-a luat tatăl ei, Cristian Țopescu, faptul că acestuia nu-i
plac interviurile în familie, considerându-l un subiect „delicat”.
„O să încerc în această seară (sâmbătă - n.r.) un interviu cu
tatăl meu. Spun încerc, pentru că nu mi-e foarte ușor. (...) Știu
că nu ți-a plăcut ca fiica să ia un interviu tatălui sau invers, că e
un lucru delicat. Cum de-ai acceptat să facem acest interviu?”,
și-a început Cristina Țopescu emisiunea Dincolo de știri,
sâmbătă, la Antena 3.
„În general accept orice fel de interviu. Poate că ce spun eu îi
mai determină pe unii copii să se apropie de sport. (...) Așa cum
am mai spus, Antena 3 este cea mai bună televiziune de știri
din România”, a răspuns celebrul comentator sportiv Cristian
Țopescu.
Cristina Țopescu a continuat, spunând că suferea atunci când
televiziunea i-l „răpea” pe celebrul comentator sportiv, Cristian
Țopescu.
„Eu sufeream puțin, pentru că televiziunea mi te-a răpit. Ce mă
mira pe mine și mă intriga, copil fiind, era că auzeam un alt tată
la televizor, tu acasă fiind un taciturn, îți scoteam cuvintele cu
cleștele, iar la TV parcă te dedublai”, și-a amintit Cristina
Țopescu.
„Trebuia să existe o compensație între omul foarte vorbăreț de
la televizor și omul mai puțin vorbăreț de acasă. Familia mea a
suferit într-un fel, pentru că eu eram de dimineață până seara la
tv, unde am crescut. A fost pentru mine o școală a vieții”, i-a
răspuns comentatorul sportiv Cristian Țopescu, fiicei sale,
Cristina Țopescu.
În final, Cristina Țopescu l-a întrebat pe tatăl său, Cristian
Țopescu, dacă a iertat-o pentru momentul când a încercat să
fugă din țară pentru a ajunge la mama ei în Germania, având în
vedere că el nu știa nimic despre acest lucru la vremea aceea.
Cristian Țopescu a răspuns afirmativ.
„M-ai iertat că, atunci când am încercat să fug din țară, nu ai
știu nimic?”, l-a întrebat Cristina Țopescu pe tatăl ei.
„Atunci am fost atât de surprins, am rămas fără cuvinte. (...) Da,
te-am iertat”, a răspuns Cristian Țopescu.

Brigitte despre Năstase: 
„M-a înșelat cu două femei! 

Una este cântăreaţă cunoscută”

Probleme mari în paradis! Căsnicia dintre Ilie Năstase și Brigitte
Sfăt este pe punctul de a se destrăma. Brigitte face dezvăluiri
incendiare despre soțul ei.
Totul a început anul trecut, când diva și-a făcut o operație la
sân. În acea perioadă, se pare că Ilie Năstase ar fi înșelat-o a
doua oară. Doamna Năstase nu mai este acum dispusă să mai
facă niciun compromis, așa cum obișnuia să facă pe vremuri.
Brigitte a fost invitată la o emisiune TV, unde a vorbit despre
problemele pe care le-a avut cu Ilie, susținând că a fost distrusă
când a aflat că soțul ei a înșelat-o, scrie Wowbiz.ro.
„El mi-a recunoscut că m-a înşelat cu două femei. Despre
prima am aflat cu două zile înainte de nuntă, între cununie şi
nuntă. Eu am ştiut de atunci, dar mi-a recunoscut când a venit
la mine în Turcia. Eu i-am cerut să spună. Am vrut să văd care
este genul de femei cu care mă înşală, cu care concurez eu.
Sunt mai urâte, mai proaste şi nişte femei care vor să distrugă
căsnicii şi pe care eu le consider c***e”, a declarat Birgitte.

„Prima este cântăreaţă de operă, cunoscută, e brunetă, are doi
copii şi este soţie de medic chirurg. Cu ea a avut o relaţie mai
lungă. Ea mi-a distrus căsnicia cu el. S-au întâlnit la un magazin
de pâine, în Dorobanţi. I-am dat mesaje şi i-am spus că ştiu de
ea şi că o să am grijă de fericirea ei aşa cum a avut şi ea grijă de
fericirea mea. După chestia asta, eu am mers şi m-am tăiat
toată, mi-am tăiat toată faţa. Mă făcea “răţuşcă” şi nu mă sim -
ţeam frumoasă. Mi-am făcut o operaţie de repoziţionare musculară,
mi-am cusut toţi muşchii în faţă”, a mai spus bruneta. Acela a
fost și momentul în care Ilie Năstase a înșelat-o pe frumoasa lui
soție a doua oară. Semne că bruneta nu mai este dispusă să
facă niciun compromis în legătură cu Ilie Năastase au apărut de
ceva vreme. La un eveniment monden la care Brigitte își lansa
propriul magazin de branduri, Ilie Năstase a avut o ieșire care a
șocat pe toată lumea.  Cei doi și-au aruncat cu vinte grele. Iritat
la culme de tonul folosit de soția sa, Năstase „i-a scăpat”
acesteia o palmă peste ceafă și a mai tras-o și de păr.

Tudor de la Fly Project, gafă de
proporţii la începutul relaţiei

cu Anamaria

Invitaţi în cea mai nouă ediţie a quiz show-ului matrimonial
„2k1”, Anamaria şi Tudor Ionescu de la Fly Project au stârnit
hohote de râs pe platoul emisiunii cu mărturisile din viaţa lor.
Provocaţi de rubrica „Începutul relaţiei”, Anamaria a povestit,
spre disperarea lui Tudor, gafa de proporţii pe care artistul a
făcut-o chiar la începutul relaţiei lor. 
„Când ne-am cunoscut noi, el tocmai încheiase o relaţie, însă

un mesaj, pe care trebuia să i-l trimită ei, l-a dat de gol. Pe ea o
chema tot Ana, asta a fost greşeala.  Aşa a ajuns la mine
mesajul, pe care, deşi au trecut 12 ani, încă îl ţin minte: 'Şi eu te
iubesc, văcuţa mea. Abia aştept să ajung la Braşov!”>>. I-am
dat mesaj înapoi: va povesti  amuzată Anamaria, iar Tudor va
completa: „În imbecilitatea mea, n-am găsit ceva mai bun!”. 
Alături de Anamaria şi Tudor, au venit în platoul „2k1” Minodora
şi Liviu Mihon şi Nina şi Radu Ille pentru a demonstra că viaţa
de cuplu nu le dă mari bătăi de cap. Rând pe rând, o mulţime
de întrebări spumoase, dar şi probe delicate au dat bătăi de
cap cuplurilor pe parcursul emisiunii, stârnind totodată hohote
de râs în platoul emisiunii. 

Florin Zamfirescu, devăluiri: 
”M-au îngropat de viu”

Este unul dintre cei mai mari
actori de teatru şi film din
România, dar pentru a ajunge
aici, maestrul Florin Zam-
firescu a făcut nenumărate
sacrificii şi nimic nu l-a clintit
din parcursul său în carieră. 
Nu a pus niciodată preţ pe

aspectul financiar: “Cu rolul
principal dintr-un film dinainte
de ’89 am câştigat o sumă
cu care mi-am cumpărat un
video. Am făcut o socoteală
şi am realizat că un coleg de
breaslă din America şi-ar fi

putut cumpăra un vagon de 10 tone de video-uri”, îi va povesti
amuzat acesta Florentinei Fântânaru, moderatoarea emisiunii
“Dincolo de aparenţe”.
Seria dezvăluirilor va continua în notă umoristică, dar  foarte
adevărată:  “Nu există cadru de film făcut până în ’89 în care să
nu fiu lihnit de foame. Nu exista această idee, că omul mai şi
mănâncă!” şi plecând de aici, îndrăgitul actor îşi va aminti un alt
moment pe cât de amuzant acum, pe atât de enervant atunci:
“Am filmat în “Tatăl risipitor” o scenă în care mă electrocutam şi
mă îngropau în pământ, ca să scoată curentul din mine. Au
făcut o groapă de înălţimea mea, m-au băgat acolo, dimineaţa
la 9, au pus scânduri şi glii de pământ deasupra şi acolo m-au
lăsat. Le-am zis că am ameţit, că am nevoie la toaletă, că nu
mai pot să stau. Degeaba. Abia la asfinţit am filmat. Cand am
ieşit de acolo, eram împleticit!’, va povesti maestrul Zamfirescu. 
Despre fobiile sale, despre cele mai grele scene de film şi com-
promisurile pe care le-au presupus acestea, dar şi despre
modul în care îşi alege rolurile şi cum obişnuieşte să semneze
angajamentele, maestrul Florin Zamfirescu.

`Toni Erdmann` laureat 
la Premiile filmului german

Comedia dulce amăruie "Toni Erdmann" a fost vineri seară prin-
cipala laureată a celei de a 67-a ediţii a Premiilor filmului
german, obţinând nu mai puţin de şase recompense.
Filmul regizoarei Maren Ade este despre o femeie a cărei
carieră profesională este dată peste cap de o vizită neanunţată
a tatălui ei în oraşul în care lucrează, Bucureşti. 
"Toni Erdmann" a primit şase primii, printre care cel pentru cel
mai bun regizor, cel mai bun scenariu şi cel mai bun montaj. 
Câştigătorii premiilor "Lola", cele mai importante din industria
germană de film, sunt desemnaţi de Academia germană de film.
"Toni Erdmann" a fost nominalizat pentru cel mai bun film străin
în ediţia din acest an a Oscarurilor, dar şi la Globurile de Aur.

OBSEDATĂ O tânără fotomodel 
s-a operat pentru a semăna cu

un personaj de desene animate
O tânără de 26 de ani a
apelat la chirurgul plasti-
cian pentru a semăna cu
Prinţesa Giselle, îndrăgitul
personaj Disney. Ea şi-a
modificat nasul şi urechile,
pentru a fi replica vie a
personajului animat.
Pixee Fox a trecut deja
printr-o sută de operaţii,
doar pentru a-şi atinge
visul de a fi replica vie a
unui personaj de desene
animate. Acum, a mai
trecut printr-o nouă
intervenţie. Chirurgul plas-
tician i-a remodelat nasul
şi urechile, pentru a
semăna şi mai mult cu

personajul animat căreia Pixee Fox vrea să-i fure înfăţişarea:
tânăra e obsedată de Prinţesa Giselle. Până acum, tânăra a
cheltuit cam 120 de mii de euro pentru intervenţiile care i-au
schimbat dramatic trupul. Dar noua înfăţişare i-a adus şi celebritate,
chiar la nivel planetar. În urmă cu doar câţiva ani, suedeza Pixee
era electrician. Acum e fotomodel, iar banii câştigaţi o ajută să-şi
plătească uşor facturile la clinicile de chirurgie plastică.

Charlie Sheen a fost
percheziţionat de către vameşi

şi câini anti-drog
Avionul privat al actorului
american Charlie Sheen a
fost percheziţionat de către
vameşi şi câini anti-drog pe
Aeroportul Brown Field din
San Diego, pe când actorul
se întorcea dintr-o vacanţă
petrecută în Cabo San Lucas,
Mexic. 
''Charlie se afla la bordul
avionului său privat călătorind
de la Cabo San Lucas ... şi
a trebuit să se oprească în
San Diego pentru percheziţii.
Vameşii i-au scos toate baga-

jele din avion şi au pus câinii antidrog să cerceteze avionul. Un
câine a mirosit una dintre valizele de pe asfalt, apoi a zgârâiat
valiza, iar poliţiştii au deschis-o, dar a fost o alarmă falsă.''.
Charlie Sheen a cooperat au autorităţile tot timpul, ieşind din
avion şi vorbind cu agenţii în uniformă în timp ce aştepta pe
pista avionului. Când percheziţiile s-au încheiat, Charlie a putut
să îşi vadă de drum.



BANCURI
• „Iubește-l pe aproapele tău...” Oare o fi existat și în timpurile

biblice înghesuială în autobuz?

• - Stii bancul cu statuia?
- ?!
- Statu' ia tot!!

• În camera de urgență a spitalului județean, doctorul către
asistentă: - Scrie: traumatism cranian. 
Asistenta încearcă să facă pe interesanta: - Nu cranian, ci
cranio-cerebral! 
Doctorul: - Care naiba cerebral dacă el la ziua de naștere a
soției a venit cu amanta?!

• Copii se împart în două categorii: cei prost crescuți și ai noștri!

• Bărbatul are două variante să termine o ceartă cu femeia: 
1. - Recunoaște că a greșit. 
2. - Se preface mort.

• Buna ziua bade ! Cati litri de lapte da vaca asta pe zi ?
-Nici un litru !
-Atunci,de ce o tineti..?
-O tinem pentru ca e bou .

• Renault a anuntat concedierea a 2000 de angajati; 
Ford a anuntat concedierea a 3000 de angajati; 
Opel a anuntat concedierea a 4000 de angajati; 
Pentru a se alinia acestui trend, Toyota a anuntat scoaterea
din priza a 100 de roboti.

• - Iubito, cum au reactionat parintii tai când le-ai spus ca vrem
sa ne casatorim?
- Este o situatie destul de neclara. 
- Adica? 
- Tata nu a zis nimic înca, iar mama asteapta sa spuna ce
crede el, pentru a-l contrazice

• Vreo 20 de prieteni sarbatoreau ziua unuia dintre ei. La sfar-
situl mesei,chelnerul noteaza cafelele comandate.
-Mie sa-mi faci una slaba! 
-Mie una tare! 
-Una slaba si dulce pentru mine! 
-Amara! 
-Cu mult caimac! 
-Fara caimac, ai inteles? 
-Fara strop de rom! 
-A mea cu rom! 
-Sa fie calda! 
-A mea rece! 
Dupa putin timp, chelnerul adce o tava cu cu cesti care le im-
parte dupa nota luata. Acesta este intrebat de un client de la
alta masa: 
-Cum de ati tinut minte cine si cum ti-a cerut-o? 
-Sa fim seriosi, toate cafelele sunt la fel. La cata votca au baut,
nu maipot face diferenta!

• Un colonel, fumandu-si pipa in veranda, striga la ordonanta
sa: 
- Ioaneee, ia vino incoace! 
- Ordonati don’ colonel!! 
- Mai Ioane, tu esti baiat de la tara, cu judecata sanatoasa…
Ia sa-mi spui tu mie, daca eu fac sex cu nevasta-mea, asta
se considera o placere sau o îndatorire? 
- Păi don’ colonel … io cre’ ca e plăcere . . 
- De ce crezi asta? 
- Păi don’ colonel, daca ar fi o îndatorire m-ati pune pe mine
s-o fac!

• - O să-mi dai voie, vecine, să trec dimineaţa prin ograda ta,
ca să scurtez drumul şi să prind personalul de opt şi cinci?
- Cu toată plăcerea! Şi te asigur că, datorită taurului meu, vei
putea prinde chiar şi acceleratul de şapte şi treizeci.

• Tatăl şi fiul culeg prune.
- Tată, ce facem cu ele?
- Dacă e mă-ta acasă, facem compot. Dacă nu, facem pălincă.

• Un barbat se intoarce acasa spre dimineata. Nevasta-sa zice: 
- Pe unde dracu' ai umblat? N-am putut sa dorm toata
noaptea... 
- Da' ce, crezi ca eu am putut?

• - Domnule, va trebui sa te lasi de baut, de fumat si de femei!
- Pai, dom' doctor, doar sunt si eu barbat!... 
- Bine. Poti continua sa te barbieresti.

• Bula il intreaba pe taica-su: 
- Tata am doua intrebari sa-ti pun...
- Da, Bulica, zi-le! 
- Prima e - poti sa-mi dai mai multi bani de buzunar? Si a doua
- de ce nu?

• Dupa o galceava prelungita cu consoarta, el cedeaza: 
- Bine draga, o sa facem asa cum zici tu! 
- Prea tarziu... Mi-am schimbat opinia!...

• Doi amici mergeau pe o stradă. Unul dintre ei, intra într-o far-
macie sa cumpere medicamente. Iese afara și arunca medica-
mentele la canal. Celalalt îl întreabă consternat:
- De ce ai aruncat medicamentele ?
- Am fost la doctor, la un consult. Mi-a dat o rețetă de medica-
mente. L-am plătit ca trebuie sa trăiască si el. Am intrat la far-
macie, am platit medicamentele ca trebuie sa trăiască și
farmacistul....
- Si atunci.... de ce le-ai aruncat ?
- Pai... trebuie sa trăiesc și eu ...

• Mintea este ca paraşuta. Funcţionează numai dacă este
deschisă.

• - Dumneata câte sticle de bere bei pe zi?
- Opt, până la zece sticle..
- Colosal! Eu nici apă nu aş putea să beau atâta!
- Păi, apă nici eu n-aş putea să beau...

• - Dle Doctor, acest pacient trebuie operat urgent! 
- Dar ce are? 
- Mulţi bani!

• Dorel: – Tată, ce înseamnă să fii beat?
– Vezi copacii ăia doi? Ei bine, unul beat ar vedea patru!
– Tată, acolo e un singur copac!

• - Spuneti-mi, te rog cat platesti pentru lectiile de vioara ale
fetitei tale? Sunt scumpe?
- Costa mult, dar am avantaje colaterale. 
- Adica? 
- Am cumparat deja apartamentul de sub noi si cel din stanga
la un sfert de pret.

• Cei care considera ca "Trebuie sa bem cat mai mult" si cei
care considera ca "trebuie sa bem cat mai putin" au ceva in
comun, considera ca "trebuie sa bem"...

• Expresia „După dumneavoastră, doamnă”, este, probabil,  un
mod elegant de a spune ”asa.... acum, să vedem şi
funduleţul!”

• Viciul masculin inacceptabil pentru femeia modernă nu este
alcoolismul sau impotenţa, ci sărăcia!

• Cand incalcam legile - primim amenda... cand procedam
corect - platim impozite... Tot aia e.. ! 

• Creierul este singurul organ care gândeşte, dar nu singurul
care ia decizii.

• Eu nu inteleg de ce in parc scrie: ''Interzis animalelor!''.  
Ce, animalele pot citi?!

• Cum se numesc oamenii care stau la coada? 
Oameni de rand...

• Sunt zile când tu eşti porumbelul şi zile când eşti statuia.

• Într-o cafenea, doi tipi urmăresc două domnisoare.
– Poate mergem să facem cunostintă?, întrebă unul.
– Da, dar un pic mai târziu. Mai întâi să-si achite nota!

• Soţia şi-a bătut crunt soţul. La judecată este întrebată ce s-a
întâmplat: 
- Mai întâi m-a chemat acasă în timpul serviciului, apoi m-a
dezbrăcat şi m-a întins în pat. Iar apoi, cu un rânjet de cretin
a dat să fugă spunându-mi că este 1 aprilie!

• Stimati soti!
În cazul în care uitati să mai observati, cu trecerea anilor, fru-
musetea si sarmul sotiilor dumneavoastră, nu uitati că alti
bărbati au vederea foarte bună!
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O lecţie de viaţă: cum trebuie să reacţionezi
la invidia şi ura celor din jur

Trăia odată un samurai. El învăţa o grupă de ucenici tainele înţelepciunii şi măiestria luptelor. Într-
o zi s-a apropiat de el un luptător cunoscut pentru tirania şi nesupunerea sa.
El se folosea deseori de strategia provocării: îşi insulta oponentul, acela îşi ieşea din fire, accepta
provocarea, dar din cauza furiei făcea o greşeală şi pierdea lupta.
Aşa s-a întâmplat şi de data asta: războinicul a lansat câteva insulte în adresa bătrânului samurai
şi aştepta o reacţie din partea lui. Dar acela continua să-şi ţină lecţiile fără a acorda atenţie
oaspetelui nepoftit. Acesta l-a insultat iar şi iar, dar când a văzut că samuraiul nu reacţionează,
luptătorul s-a dus în drumul lui. Ucenicii urmăreau cu atenţie tot ce se întâmplă. După plecarea
războinicului, un ucenic nu a răbdat şi a întrebat învăţătorul:
- Învăţătorule, de ce aţi răbdat insultele lui. Trebuia să vă luptaţi cu el.
Înţeleptul samurai i-a răspuns:
- Când vi se aduce un cadou şi nu-l luaţi, acesta cui îi aparţine?
- Celui care are intenţia să ţi-l dăruiască, au răspuns ucenicii.
- Acelaşi lucru se întâmplă şi cu invidia, ura şi insultele. Atâta timp cât nu le accepţi, îi aparţin

celuia care ţi le-a adus.

Cea mai mare putere
Oamenii au fost de mii de ani îndoctrinați cu ideea că ei trebuie să predea puterea autorităților. Ei
predau puterea lor politicienilor pentru a le face legi, în loc să păstreze puterea pentru ei și să se
organizeze în comunități autarhice. Ei predau puterea învățătorilor și profesorilor pentru a-și
educa(= îndoctrina) copiii, în loc să-și educe ei inșiși propriii copii. Ei predau puterea medicilor, în
speranța ca îi va vindeca, în loc să învețe să se autovindece. Ei predau puterea societăților de
asigurare în speranța că acestea îi vor proteja împotriva calamităților naturale, în loc să preia ei
înșiși această resposabilitate. Ei predau puterea poliției și jandarmeriei pentru a-i proteja împotriva
infractorilor în loc să se întrebe: de ce există oare infractori?
Predarea puterii altor oameni înseamnă comoditate, credulitate și iresponsabilitate. Dacă vrei să
fii cu adevărat liber trebuie să păstrezi puterea pentru tine și să preiei responsabilitatea ce îți
revine în cadrul comunității în care trăiești. Asta mai înseamnă renunțarea la comoditate,
renunțarea la a preda puterea altora ca după aceea să te plângi de nedreptate, sărăcie și tiranie.
Oamenii puternici nu au făcut niciodată bine societății. Dimpotriva, ei au asuprit, au umilit, au
mințit și au jefuit cetățenii. Pentru a face bine comunității în care trăiești nu îți trebuie putere
asupra oamenilor, ci iubire. De aceea nu este înțelept să te încrezi în oamenii care aspiră după
putere și avere. Ei te vor trăda întotdeauna.
Oamenii predau puterea autorităților, spre exemplu poliției, argumentând că aceasta îi va apăra
de răufăcători. De ce există însă răufăcători în societatea noastră?
Ați auzit vreodată de închisori dacice? De ce oare dacii nu aveau închisori?
Într-o societate preponderent spirituală nu există răufăcători, de aceea aceste societăți nu au
nevoie nici de poliție și nici de închisori. Dacă nu ar exista bani, deci într-o societate bazată pe
resurse, nu ar exista nici bănci și deci nu ar exista nici spărgători de bănci. Societatea materialistă
este sursa răului.
Dumnezeu are o putere infinită. El ar putea conduce toți oamenii ca pe niște marionete. Totuși el
nu face acest lucru, ci dimpotrivă ne-a oferit libertatea ca noi să decidem ce spunem și ce facem.
El a renunțat la puterea asupra oamenilor, căci cea mai mare putere este aceea de a renunța la
putere. Acesta este un exemplu divin pe care și noi trebuie să ni-l însușim. Numai cel care are
puterea de a renunța la puterea asupra oamenilor este cu adevărăt puternic și poate face binele.
Iar ca să ai aceasta putere trebuie să iubești oamenii, animalele, plantele și tot Universul. Iubirea
este cea mai mare putere, ea este puterea adevărată.  Va doresc multă iubire! - M.Homerillum

Doi prieteni
Era in timpul pranzului si strazile erau pline de oameni … se loveau unii de altii … se calcau pe
picioare, (se schimbau replici moralizatoare, pline de bunavointa si eleganta … specific zonei).
Masinile claxonau, franele taxiurilor scartaiau pe la colturi, sirenele urlau, sunetele orasului erau
asurzitoare! Deodata, ardeleanul nostru … (poate era chiar din Sibiu … poate era cioban … cum
ni se spune noua provincialilor, mai ales din zona Sibiului), spune: „Aud un greiere!”
Prietenul sau spune: „Ce? Esti nebun? Cum poti sa auzi un greiere in galagia asta!” „Nu, sunt
sigur!” a spus el, „Am auzit un greiere!”. „E o nebunie,” i-a raspuns prietenul. Insa el asculta cu
atentie un moment, si apoi se indreptã, traversand strada, spre un ghiveci de ciment, in care
cresteau niste plante. S-a uitat in ele si pe sub crengile lor, a descoperit un mic greiere. Amicul
sau a fost pur si simplu uimit. „E incredibil! … Cred ca ai urechi supraomenesti!” „Nu”, a spus
acesta. „Urechile mele nu sunt cu nimic diferite de ale tale. Depinde ce vrei sa asculti.” „Dar nu se
poate!” a spus prietenul. „N-as putea auzi un greier, in asa o galagie.” „Da, intr-adevar,” a venit
replica. ” Depinde ce este cu adevarat important pentru tine . Hai sa-ti arat!” A bagat mana in
buzunar si a scos cateva monede, pe care, in mod discret, le-a scapat pe trotuar. Atunci, in ciuda
zgomotului soselei aglomerate, care le surzea urechile, au putut observa pe o raza de 20 de metri
distanta, fiecare cap intorcandu-se sa vada daca banii cazuti nu erau ai lor.
„Ai inteles ce vreau sa spun?”  „Totul depinde de ce este important pentru tine.”

Cele mai puternice 4 metode de curățare
a câmpului energetic

Acumulăm energie negativă din mediul înconjurător, dar și din interacțiunea noastră cu ceilalți. La
fel ca spălatul pe mâini, și curățarea aurei ar trebui să devină o obișnuință.
Opțiuni pentru curățarea aurei
Apa –  te ajută să speli murdăria, atât din punct de vedere fizic cât și energetic. În ziua de azi, toți

ne grăbim, alergăm mai bine zis, de aceea timpul nostru este limitat. Însă, atunci când vine vorba
de relaxare și curățarea aurei, trebuie să alegem să facem baie în locul obișnuitului duș. Astfel,
este benefic să adăugăm săruri Epsom în apa de baie, deoarece stimulează fluxul energiei
noastre, dar ne eliberează și de reminiscențele psihice minore care ne împovărează aura.

Înotul – scufundarea sub apă de asemeni are rolul de a curăța aura. Pentru că apa oceanului sau
a mării  conține săruri și minerale, este în mod deosebit folositoare curățării aurei.

Lumina Soarelui – expunerea ușoară la Soare aduce beneficii în primul rând sănătății, pentru că
toți avem nevoie de Vitamina D, dar poate stimula și fluxul nostru energetic. Vibrațiile joase nu
pot exista dacă ne expunem luminii puternice.

Cele 4 metode de curățare a aurei
Meditația aurei – chiar și cea mai simplă formă de meditație te poate ajuta să te relaxezi și să îți

cureți aura. Meditația aurei este forma directă care te ajută să te eliberezi de energia negativă
prin ”împământare”, curățarea aurei, a canalelor de energie și a chakrelor. Cea mai puternică
formă de curățare a câmpului energetic este meditația aurei bazată pe energie.

Vindecarea aurei – acest proces presupune suportul unui terapeut în înlăturarea energiilor
negative din sistemul tău. Terapeutul te ajută să te eliberezi de reminiscențele negative, te ajută
să îți deblochezi energia pozitivă și să restaurezi fluxul energetic. Pentru acest lucru îți
recomand să cauți un terapeut Reiki.

Citirea aurei – de cele mai multe ori confundăm energia altora cu a noastră. Când se întâmplă
acest lucru nu vrem să ne eliberăm de acea energie, tocmai pentru că avem impresia că este a
noastră. Un terapeut care citește aura îți poate spune dacă energia respectivă este a ta sau nu.
În cazul în care nu este energia ta, îți va fi mult mai ușor să te eliberezi de ea.

Conștientizarea sentimentelor – când energia emoțională este blocată, crează o congestie a
întregului tău sistem spiritual. Acest lucru ne face mai sensibili la energiile negative. Dacă îți dai
voie să simți acele sentimente ascunse, atunci vei putea reporni fluxul de energie. Astfel, vei
putea să îți cureți mai ușor aura de energiile nedorite.

Alte metode de curățare a câmpului energetic
Vântul – toți am învățat în școală de comuniunea Om-Natură, tocmai de aceea este recomandat

să te duci cât mai des în Natură. Singura problemă cu Natura este că aceasta poate fi
capricioasă, și atunci când plouă sau bate vântul noi intrăm în casă. Sfatul meu este ca atunci
când bate vântul mai tare să ieșiți afară! Dacă aveți o postură deschisă, vântul vă va ajuta să vă
eliberați de energiile negative. Imaginați-vă un ventilator care vă dă pletele de pe față, la fel va
fi și cu energia negativă, va fi înlăturată de vânt. La fel de bine poți sta în ploaie sau pe faleza
unei mări sau ocean, pentru că briza conține sare și alte minerale, lucruri foarte benefice pentru
curățarea aurei.

Grădinăritul sau mersul în natură – de preferat este când faci unul din aceste două lucruri să fii în
picioarele goale. Pământul este cela mai utilă resursă naturală care te ajută să te eliberezi de
energiile negative.

Creativitatea – în momentul în care îți vine o idee creatoare, spiritul tău intră într-o stare euforică.
Aceste impulsuri creatoare crează un surplus de energie care stimulează sistemul tău energetic
și te ajută să îți deblochezi energia. Atâta timp cât ai inspirație, lasă-te ghidat/ă de ea!
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Reţetele călugărului
care a tămăduit 

peste 1 milion de români.
Toti il stiau cu numele de Unchiul Mihai. Era un calugar de prin
partile Ardealului de Nord, harazit de Dumnezeu cu puteri vin-
decatoare. A salvat multi oameni de la interventii chirurgicale,
prin tratamente cu plante. Pe linga aceste ceaiuri de viata
lunga, calugarul tamaduia suferinta insuflind credinta. Cei care
i-au urmat sfaturile au ajuns sa se bucure de viata. Unchiul
Mihai nu mai e in lumea paminteasca, dar ne-a lasat retetele lui
miraculoase. Ingredientele sint acestea: plante si rugaciune.
Asa a reusit el sa vindece peste un milion de români.

O viata pentru cei suferinzi
Calugarul Mihai Neamtu s-a nascut la 12 octombrie 1924 in
satul Prilog, judetul Satu-Mare. Si-a dedicat intreaga viata
credintei crestine si a suferit prigoana comunista, fiind izgonit
de la Manastirea Bixadului. Din 1970, a inceput sa mearga din
sat in sat sa vindece oamenii cu ajutorul tratamentelor cu
ceaiuri si indemnindu-i la rugaciune. Cu timpul, vestea i s-a dus
in toata tara, si au incepuImagini pentru mihai neamtu ceaiuri
de viata lungat sa vina zilnic sute de oameni bolnavi la Prilog.
Toti cei care l-au cautat au fost primiti. Dar calugarul vindecator
refuza bani pentru binele pe care-l facea celor suferinzi.
Programul de primire a celor bolnavi era de la ora 9 dimineata
pina tirziu in noapte, astfel incit Unchiul Mihai, cum i se zicea,
avea doar doua pauze de masa pe zi. Chiar extenuat, continua
sa primeasca bolnav dupa bolnav. Nu se plingea niciodata de
nimic, ca si cum el n-ar fi avut niciun necaz. La 23 iunie 2000, s-
a stins din viata la Prilog. La inmormintare au participat mii de
pelerini, oameni care l-au iubit, l-au ascultat si pe care i-a
vindecat trupeste si sufleteste. Acesti credinciosi i-au ridicat
Unchiului Mihai o biserica in gradina casei sale, sfintita in 1997.
Inca din timpul vietii lui, biserica a devenit loc de pelerinaj
pentru cautatori de adevar si sanatate.
Minuni cu plante si rugaciuni
Orice boala poate fi vindecata, cu exceptia bolilor aflate in
ultimul stadiu. Aceasta era credinta calugarului Mihai. El nu re-
comanda sa se renunte la terapia medicamentoasa aducatoare
si ea de efecte benefice.
Spunea doar ca medicamentele trebuie ajutate cu ceaiuri
naturiste. In plus, indemna la rugaciune. In modestia lui credea
cu toata convingerea ca orice om are in el o particica de
Dumnezeu, de aceea fiecare bolnav se poate vindeca. „Nu fiti
tristi, caci bucuria Domnului este Puterea voastra“, spunea el. Ii
cunostea bine pe toti care ii calcau pragul. Le raspundea la
intrebari legate de boala, de tratamente, la intrebari legate de
viata de zi cu zi. Cine urmeaza terapia indicata de Unchiul
Mihai trebuie sa tina cont de citeva sfaturi generale. Ceaiurile
se pot indulci doar cu sirop natural de afine, lamiie, brad,
zmeura, mure. Lichidele nu generale. Ceaiurile se pot indulci
doar cu sirop natural de afine, lamiie, brad, zmeura, mure.
Lichidele nu trebuie baute reci sau fierbinti, la fel si mincarea.
Periodic, bolnavul trebuie sa faca analize si controale medicale.
Impartasania, luata constient, conduce spre sanatate sufleteasca
si trupeasca.
Cele doua ceaiuri de baza
Iata un ceai care este recomandat si persoanelor sanatoase.
Va revigora organismul si va amelora toate suferintele. Nu are
nicio contraindicat ie. Se iau cite trei linguri din fiecare planta:
frunze de alun, brusture, cicoare, coada-calului, coada-soricelului,
frunze de corn, frunze si fructe de mar paduret, frunze de nuc,
flori si fructe de paducel, de porumbar, frunze de stejar,
tataneasa, flori de trifoi rosu, troscotel si urzica. Se pun intr-un
saculet de pinza subtire, deasa. Se fierb doua minute in 4 litri
de apa. Ceaiul se toarna intr-un cazan peste care se pun inca 8
litri de apa rece. Se sta cu miinile si picioarele in baia de ceaiuri
timp de 20-25 de minute. In timpul baii se transpira mult. Este
preferabil sa se faca seara inainte de culcare, produce somn
profund. Plantele din saculet se pot folosi timp de 5 zile, dupa
care se arunca. Frunze de alun, cicoare, maces, menta, mur,
musetel, mesteacan, coada-soricelului, patrunjel, stejar si trifoi
rosu, cite trei linguri, se pun in saculet. Se fierb doua minute in
4-5 litri de apa. 

Se face gargara pentru afectiuni ale gitului, dintilor si ale corzilor
vocale. Se fac bai de sezut intr-un lighean timp de 10-15 minute
pentru hemoroizi si dereglari menstruale. Ceaiul se bea pentru
vindecarea majoritatii afectiunilor.
Ceaiul care „taie“ boala
Cele doua ceaiuri de mai sus se folosesc in aproape orice
suferinta. In plus, calugarul recomanda si tratamente ajutatoare.
Contra caderii parului, se iau cite trei linguri din fiecare planta:
cimbrisor de cimp, coada-soricelului, flori de trifoi salbatic, salcie
galbena, salcie rosie, sunatoare, porumbar, urzica vie, alun, pa-
ducel, mur si nuc. Amestecul se fierbe un minut in doi litri de
apa. In fiecare seara se fac bai la cap. Nu se sterge parul, ci se
infasoara capul cu un material din lina de culoare alba (o
caciula) si se tine pina a doua zi dimineata. Un alt ceai care
„taie“ boala, actionind in sensul vindecarii: se ia cite o lingura
rasa din: albastrele, catina, cicoare, ciubotica-cucului, patrunjel,
patlagina, salcie, porumb, plop, luminarica, soc, visin, visc,
treifrati-patati, troscotel, urzica moarta. Se pun in 1,5-2 litri de
apa care fierbe. Se lasa aproximativ doua minute la fiert, dupa
care se stinge focul. Dupa ce se raceste, se strecoara si se
poate bea. In timpul tratamentului nu se bea apa. Nu se ia mai
mult de sase zile la rind. Ceai contra diareei: chimion, corn,
griu, iarba mare, maces, paducel, urzica vie, urzica moarta,
dud, fasole, mesteacan, rachitan, visc, volbura.
Ca sa arati la 80 de ani ca la 50
Cu acest ceai, vom obtine o stare de liniste sufleteasca si mai
multa putere de munca. Procesul de imbatrinire este mult
incetinit. Unchiul Mihai spunea ca acest ceai baut permanent
ajuta persoana respectiva sa ajunga la virsta de 80 de ani si sa
arate ca la 50. Trebuie baut 21-22 zile pe luna. Gustul e bun, iar
in caz de indulcire, aceasta se face cu miere. Ceaiul contine
catina, ciubotioca-cucului, coada-calului, coada-soricelului, cim-
brisor, cires, crusin, dud, levantica, musetel, maces, menta,
mesteacan, paducele. Se pune cite o lingura in 2 litri de apa
aflata la fiert. Se beau, din 30 in 30 de minute, cite 50 mililitri
sau se bea o ceasca de 250 de mililitri inainte si una dupa
masa de dimineata, de prinz si de seara. O alta combinatie cu
acelasi efect: papadie, patlagina, patrunjel, pir, porumb, visc,
volbura, traista-ciobanului, troscotel, urzica moarta, visc, volbura,
trifoi.
„Fumuri“ pentru pietrele de la rinichi
Pentru probleme de canal urinar si blocaj urinar, calugarul reco-
manda ceai concentrat de carpen,
mesteacan, visc, scai vinat, indulcit cu miere sau sirop natural.
Pentru coloana vertebrala dureroasa, se amesteca spuma de
lapte fiert cu coada-soricelului, musetel si patrunjel si se fierb in
apa. Se poate pune compresa 10 pe locurile dureroase. Pentru
descompunerea pietrelor de la rinichi, ficat si fiere: se ia cite un
bob de rasina de brad si clei de cais, cires, piersici, visin, prun.
Se pun pe o plita incinsa sau pe jar. Se pune o pilnie de metal
peste continut, cu teava in sus. Se trage o gura de fum plina si
se inghite. Bolnavul va tusi de patru ori la rind. Se iau patru guri
de fum inainte de mincare cu o ora, dimineata. Dupa o jumatate
de ora, se ia o lingurita de ulei de masline, apoi 100 ml de bere
proaspata si 100 ml de apa cit mai sulfuroasa. Dupa o jumatate
de ora se poate minca.
Un copac vindeca de cancer
Contra cancerului, se alege un trunchi de mesteacan care sa
aiba scoarta sanatoasa. Se taie trunchiul de la 5-10 cm deasupra
solului. Trunchiul trebuie sa aiba lungimea de 2 m. La inaltimea
pe care o are bolnavul, trunchiul trebuie sa aiba circumferinta
egala cu circumferinta capului bolnavului. Pentru a se pastra
bine pe durata tratamentului, partea inferioara a trunchiului se
pune in apa. Se decojeste lemnul, inelar, in forma de dreptunghiuri
cit palma bolnavului. Se iau bucatile de coaja si se maruntesc.
Se pun la fiert 3 litri de apa. Se pun 7 linguri de griu si se fierb
incet pina ce griul devine comestibil, adica plesneste. Se adauga
coaja de mesteacan maruntita si se mai fierbe inca doua minute
impreuna cu griul. Ceaiul se bea. La indicatiile calugarului
Mihai, la tratament se adauga si un trunchi de rachita care se
alege si se pregateste la fel.
Comprese de oblojit ranile
Pentru oprirea hemoragiei: se macina o lingura de cafea naturala
prajita, una de seminte de chimion, alta de scortisoara, alta de
zahar si un virf de lingura de cuisoare. Se adauga trei linguri de
sare mare. Din amestec, se ia cite o lingurita la fiecare ora,
dupa care se beau 100-200 ml lapte fiert si racit. Pentru
cicatrizarea ranilor, se fierbe un litru de lapte in vas emailat.
Dupa ce se raceste se toarna in alt vas curat. Fierberea se
repeta de cinci ori. Se curata un cartof rosu cu pielita groasa si
se taie cit se poate de marunt cu un cutit cromat sau de lemn
de stejar uscat. Se introduce in lapte cind fierbe a 5-a oara si se
amesteca pina se face pasta. Se pune pe orice fel de rana, un
cm grosime si se leaga cu un tifon alb, sterilizat. Se pastreaza
legatura doua zile si doua nopti. In caz de puroi cu febra,
calugarul Mihai recomanda comprese asezate mai joc de locul
care supureaza. Se folosesc 4 bucati de pinza alba subtire si
deasa, imbibate in lapte fiert, tuica de prune de 50-55 grade,
vin alb-cristalin si vin rosu. 

Peste ele se aplica un strat subtire de frunza de sfecla de zahar
sau o felie subtire de sfecla taiata in lung. In loc de sfecla de
zahar se mai pot pune frunze de podbal sau brusture. Prima
compresa, cea cu lapte trebuie sa fie pusa pe piele, a doua
peste prima, si tot asa, pina la cea cu vin rosu.
Contra reumatismului si prostatei
Pentru prostata, se ia un fier magnetizat, incalzit si invelit intro
cirpa cu vin si se pune pe basica. De cite ori se incalzeste fierul,
se schimba pozitia corpului. In timpul celor 20 de zile de
tratament nu se bea apa, ci doar ceaiuri din ametec de patlagina,
scai vinat, troscotel, griu, galbenele, visc, volbura, catina,
patrunjel, musetel, crusin, fasole, traista-ciobanului, salcie.
Ceaiul din cimbrisor, busuioc, menta, mesteacan si maces e
bun pentru cei care vor sa se ingrase.
Ceai contra reumatismului: se pune la fiert un litru de apa. Se
ia o lingura rasa din fiecare planta (galbenele, mesteacan,
carpen, cimbrisor, coada-soricelului, coada calului, cires, dud,
mar paduret, mur si menta) si se pun toate deodata in apa care
fierbe. Se lasa aproximativ doua minute la fiert. Dupa racire, se
strecoara si se poate bea.
Pentru slabire, e bun ceaiul din frunze de nuc, talpa-gistei si pa-
padie. Se bea o ceasca inainte de fiecare masa.
Leacuri pentru tensiune si probleme de vedere Pentru anemie,
se maninca in fiecare zi la fiecare masa un ou proaspat cu
coaja cit mai rosiatica si o bucata de carne de vinat de marimea
unui ou. Apoi se bea un pahar de vin de butuc.
Pentru tensiune mare, se iau 6 boabe de fasole, se macina si
se amesteca cu apa. Se formeaza un fel de pasta. Se bea o lin-
gurita la fiecare 4 ore. Pentru deficiente de vedere, sa se
priveasca lumina soarelui in apa curgatoare la rasarit si la
asfintit. Se poate si intr-un lighean.
In caz de dezechilibru hormonal, se bea ceai din urmatorul
amestec: flori de coada-soricelului, coada-calului, coada-racului,
marul-lupului, urzica moarta, urzica vie, lacramioare, mar paduret,
trifoi cu flori rosii, catina, mesteacan.
Pentru boli genitale, se bea si se fac spalaturi cu infuzii de coa-
da-calului, coada-racului, coada-soricelului, iarba mare, papadie,
patlagina, osul-iepurelui, patrunjel de cimp, tataneasa.
Ceaiuri si frectii pentru sanatatea mintii
Ceai pentru tematori, pentru cei ce n-au incredere, n-au curaj si
sint nelinistiti: trifoi rosu, stir de apa, osuliepurelui.
Se pun la fiert 400-500 ml de apa. Se ia din fiecare planta cite o
jumatate de lingura si se pune in apa. Se fierb doua minute. Se
maseaza, de la umar, prin spatele urechii, pe deasupra urechii,
pe frunte si pe deasupra ochilor. Se incepe o data din stinga si
apoi din dreapta. Ceai pentru memorie: soc, musetel, patrunjel,
cimbrisor, albastrele, flori de narcise. Se ia cite o lingura din
fiecare planta si se pun intr-un litru de apa care fierbe. Ceaiul
se toarna in spirt sanitar si se face frectie. Nu se bea. Frectia se
face circular in partea de jos, sub buric si la organele sexuale.
Calugarul mai recomanda, pentru cei cu boli psihice ca, in
fiecare an, in luna martie, sa se bea seva de mesteacan si de
carpen.
Pentru inima si plamani
• Ceai pentru boli de inima: paducel, troscotel, trifoi cu foi rosii,
trifoi cu foi albe, macris domnesc, nalba mare, nalba mica, tal-
pa-gistii, mesteacan, cimbrisor de cimp, menta, macris de
padure, cicoare, musetel. Ceai pentru boli de plamani: fenicul,
musetel, alun, par paduret, scai vinat, anason, ovaz, salvie, par
de livada, arnica, chimion, paducel, potbal, tataneasa. Contra
tusei convulsive: crenguta de par, ovaz, soc, frunze de alun,
urzica moarta, scai vinat. Se pune la fiert un litru de apa. Se ia
o lingura rasa din fiecare planta si se pun toate deodata in apa
care fierbe. Se lasa aproximativ doua minute la fiert. Se beau
700-1.000 ml pe zi, o ceasca inainte de fiecare masa.
„Fiti buni si faceti bine!“
Pe linga retetele de sanatate, Unchiul Mihai ne-a transmis si in-
vataturile lui pline de intelepciune, care ne vor face viata mai
buna. Imagini pentru mihai neamtu ceaiuri de viata lunga 
„Fiti veseli!“, „Inainte de orice, fii moral!“, „Nu te enerva!“,
aceastea sunt principiile de baza ale filosofiei lui.
„Certaretii au fata urita, brazdata de riduri, iar cei buni, care sint
gata sa ierte oricind si orice greseala, au fata linistita, placuta si
luminoasa. Daca de la noi pleaca o fapta buna, locul nu ramine
gol, ci se va inmulti binele de 10 ori in acel loc. Incercati sa
urmariti si voi cand faceti un lucru bun: va simtiti mai bine si asa
se va simti si cel caruia ii faceti binele. Invata si pe altii care aud
sau vad fapta, sa o faca si ei. Daca sinteti toata ziua binedispus,
puteti observa cum creste puterea in voi. Cind ne certam cu
cineva, sintem nervosi, nu mai putem minca, nu ne putem
odihni, imprastiem agitatie in jurul nostru si, daca se repeta
des, ne imbolnavim“, putem minca, nu ne putem odihni,
imprastiem agitatie in jurul nostru si, daca se repeta des, ne im-
bolnavim“, aceasta era credinta calugarului intelept. Cit priveste
rugaciunea ca metoda de tamaduire, el spunea:
„Vindecarea depinde de harul dat de la Dumnezeu persoanei
respective si de credinta cu care este spusa rugaciunea“.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Detalii
In aceasta saptamana trebuie sa fii atenta la mai
multe lucruri in acelasi timp, asa ca nu este deloc
momentul potrivit pentru a te lasa prinsa in detalii.
Daca te pierzi in valul de informatii pe care le vei
primi in zilele urmatoare, este foarte probabail sa o
iei pe o cale pe care nu ai anticipat-o si astfel sa
pierzi din vedere planul original. Intentiile pe care le
ai ar trebui sa fie foarte clare, atat pentru tine, cat si
pentru cei cu care interactionezi.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Instinct
Chiar daca este un sfat pe care oricine ti-l da cu
parca prea multa lejeritate, in aceasta saptamana
chiar ar fi bine sa iti asculti instinctele. Poate ca in
mod normal nu esti o fire intuitiva si nici nu reusesti
sa descifrezi misterele inaintea celorlalti, insa in zilele
urmatoare vei simti ca ceva s-a schimbat. Vei da
dovada de o memorie excelenta si vei folosi in
avantajul tau fiecare informatie pe care o vei inregistra
in mintea ta. Nu te vei da in laturi de la nimic, ba
chiar vei incerca sa extragi ce este mai bun din orice
situatie.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Dezintegrare
In aceasta saptamana ar fi bine sa acorzi mai multa
atentie partilor unui intreg, in mod individual, decat
intregului insusi. Vei intelege mai bine in ce consta
acest sfat, in momentul in care te vei confrunta cu o
problema careia nu ii vei gasi rezolvarea. Este foarte
probabil sa nu indentifici solutia pana in momentul in
care cineva iti va oferi un indiciu. In momentul in care
Mercur isi va schimba pozitia pe harta astrala, vei
vedea mult mai clar ce anume iti doresti cu adevarat
sa faci pe viitor.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Angajamente
Responsabilitatile din aceasta saptamana vor fi cat
se poate de stresante si nu iti vor permite sa sa te
bucuri de libertatea pe care ti-ai dori sa o ai. Prin
urmare, oricat de mult ti-ar placea sa ai mai mult
timp, angajamentele luate deja vor fi pe primul loc.
Nu este momentul potrivit sa planuiesti o vacanta si
nu ar fi potrivit nici sa te gandesti constant unde ai
mai putea iesi in oras, pentru ca in final se vor dovedi
niste dorinte irealizabile, iar tu vei ramane doar cu
regretele si frustrarile personale.
Bani Asa si asa
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Activitate
In aceasta saptamana ar fi bine sa ai parte de mai
multa activitate fizica, poate chiar sa iesi la alergat in
aer liber cu prietenii. Esential este sa faci miscare,
sub orice forma si sa eviti sa lenevesti prea mult. Nu
incerca sa iti gasesti scuze, cum ar fi cea ca esti prea
obosita dupa o zi stresanta la serviciu. Vei vedea ca
sportul iti va da energie si iti va oferi o stare mult mai
buna. Gandeste-te ca faci totul in avantajul tau si
pentru sanatatea ta.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Rabdare
Daca alegi sa investesti in afaceri in aceasta saptamana,
poti fi sigura ca nu vei avea de pierdut. Circumstantele
vor fi de partea ta, astfel ca iti vei permite sa faci
ceea ce iti doresti, fara riscuri. Chiar daca nu vor
exista persoane in viata ta care sa te enerveze peste
masura, tot ar fi bine sa ai o atitudine calma si
pasnica. Rabdarea va fi esentiala in aceasta perioada,
daca vrei sa ai parte de liniste si sa nu intrii in conflict
cu nimeni.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Singuratate
In aceasta saptamana vei lasa viata sociala pe un
loc secund, insa nu pentru ca ai fi prea ocupata
pentru iesirile in oras sau pentru a da un telefon pri-
etenilor din cand in cand, ci pur si simplu pentru ca
vei simti nevoia de a fi singura pentru o perioada mai
lunga de timp. Nimic gresit in ceea ce faci! Este
alegerea ta sa te retragi intr-o zona de confort in care
sa nu fii nevoita sa oferi nimanui explicatii de orice
fel. Mai important este cat timp iti vei dori sa ramai
astfel, pentru ca mai devreme sau mai tarziu va
trebui sa te intorci la cei pe care i-ai abandonat.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Provocare
Pentru a tine piept provocarilor ce iti vor aparea in
cale in aceasta saptamana, va trebui sa lupti din
greu si sa pui suflet in tot ceea ce faci. Forta,
rezistenta si curajul ar trebui sa fie alitii tai in depasirea
acestui moment dificil. Trebuie sa stii cum sa iti
dozezi fiecare emotie si totodata este important sa
nu lasi sa se vada la exterior mai mult decat trebuie.
Ceea ce semeni acum, vei aduna abia mai tarziu,
asa ca daca esti incapatanata sa obtii rezultate cat
mai rapid, poti ajunge chiar intr-o incurcatura mai
mare.
Bani Asa si asa
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Noutati
In acesta saptamana ar fi bine sa te bucuri de
„banalul” din viata ta, ca si cand ai avea parte de
ceva deosebit. Prea putin timp vei mai avea parte de
linistea pe care lucrurile simple ti-o ofera deja, astfel
ca va veni un moment in care iti vei dori sa dai timpul
inapoi si sa te bucuri din nou de lucrurile obisnuite,
familiare. Noutatile te vor descuraja si te vor face sa
iti pierzi increderea in tine insati, pentru ca nu vei
reusi sa faci totul bine din prima.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Incompatibilitate
Nu se poate considera vina ta, insa intr-un fel sau
altul, vei atrage numai oameni nepotriviti in jurul tau
in aceasta saptamana. Poate ca la prima vedere nu
vei avea aceasta parere despre cei cu care vei inter-
actiona, insa in scurt timp vei realiza ca nu exista nici
macar un lucru pe care sa il ai in comun cu acestia.
Ce-i drept, mai rar ti se intampla sa ai parte de o asa
incompatibilitate cu cineva, insa ar trebui sa multumesti
astrelor pentru ca te vor ajuta sa deschizi ochii la
timp.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Bine

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

Apropiere
In aceasta saptamana nu vei avea parte de probleme
prea mari pe plan profesional. Daca te vei tine de
treaba si vei face tot ce ti se spune, nu vei avea cum
sa gresesi. Cu toate acestea, pe plan sentimental
poti avea parte de unele dezamagiri. Daca esti
singura, vei incerca sa iti gasesti sufletul pereche.
Totusi, ar trebui sa analizezi mai mult o persoana
inainte de a te apropia de aceasta. In definitiv, este
vorba despre emotiile tale si nu ar merita sa pui in joc
sentimente, daca omul din fata ta nu le merita.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Stabilitate
Nu ai parte de prea multa armonie in viata ta, iar
acest lucru se simte. Ai avea nevoie de putin echilibru
ca lucrurile sa mearga bine din toate punctele de
vedere, insa momentan incerci sa te descurci cum
poti, in ciuda dificultatilor. Ar fi potrivit sa te angajezi
mai des in activitati recreative, pentru a regasi, in
primul rand, linistea fata de tine insati. Abia apoi ar
trebui sa te gandesti cum sa readuci relatiile cu
ceilalti in stadiul pe care tu il consideri normal.
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa
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Ponor și Drăgulescu au scris
istorie la Europenele de la Cluj,

dar viitorul gimnasticii
româneşti este sumbru

România şi-a depăşit obiectivul la Europenele de la Cluj,
prin faptul că a cucerit patru medalii, dintre care două de
aur, prin Cătălina Ponor și Marian Drăgulescu, dar Dan
Grecu, fostul antrenor-coorodonator al lotului național
masculin de gimnastică, trage un semnal de alarmă.
Cu excepţia lui Marian Drăgulescu, niciun alt gimnast
român nu a reuşit să prindă o finală la turneul final.
”Simt și eu fericire, dar sunt mâhnit dacă privesc spre
viitor. Dacă Marian se lasă de gimnastică, atunci o să fie
din ce în ce mai greu”, a spus Grecu.
Și Marian Drăgulescu a simțit această problemă, dar
speră ca organizarea acestei competiții de mare anvergură
la noi în țară, plus rezultatele foarte bune obține de
sportivii noștri să-i motiveze pe copii să se apuce serios
de acest sport.
”Acest Campionat European, mai ales că a fost organizat
la noi, sper să-i motiveze și mai mult pe copiii care s-au
apucat de gimnastică și să se dăruiască și mai mult la
antrenamente. Trebuie să muncească mult, să aibă curaj
și să viseze și ei mai mult, adică să aibă pretenții și la
medalii”, a spus Drăgulescu.
Situaţia este aceeaşi şi la lotul feminin, unde doar
”veteranele” Cătălina Ponor şi Larisa Iordache au impresionat.
Deşi s-au calificat în finala de la individual compus, Ioana
Crişan şi Olivia Cîmpian au avut evoluţii modeste şi s-au
clasat pe locul 18, respectiv 23.
”Sper ca următoarele competiții să fie bune pentru ele și
să prindă încredere în ele, pentru că sunt foarte talentate,
cu multe abilități. Pot face niște elemente foarte bune”, a
spus Larisa, despre gimnastică, sportul olimpic care a
adus României cel mai mare număr de medalii: 72.

Ilie Năstase i-a cerut iertare
Serenei Williams

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României,
fostul mare tenisman Ilie Năstase, și-a cerut scuze într-o
postare pe pagina sa oficială de Facebook pentru ieșirile
pe care le-a avut la meciul cu Marea Britanie și față de
Serena Williams, însă consideră că reacțiile presei au
fost exagerate.

”În ultimele zile, numele meu și situația neplăcută creată
la meciul România — Anglia din cadrul Fed Cup în urma
declarațiilor mele au fost prezente în presa națională și
internațională. Nu doresc să contest reacțiile negative pe
care le-am primit, dar aș vrea să aduc câteva cuvinte
acum, după o perioadă de gândire pe această temă.
Aveam 5 ani când am luat prima rachetă în mână. De
atunci, tenisul a fost pentru mine mai mult decât un sport
sau o profesie. A fost viața mea, și pentru tenis am
sacrificat aproape totul, personal sau profesional. Din
păcate, acum, la 70 de ani, am reușit să fac ceva ce nu
mi-am dorit și nu mi-am imaginat posibil: să simt că
tenisul se îndepărtează de mine”, a afirmat Năstase.

”Zilele trecute au fost dificile. Declarațiile mele din cadrul
meciului Fed Cup au stârnit, pe bună dreptate, controverse
și supărare în cadrul publicului, al presei și, cel mai
dureros, al lumii sportului alb. Nu voi încerca să apăr cu-
vintele, dar vă asigur că în spatele lor se afla doar dorința
mea de a apăra interesele echipei României și ale tenisului
românesc”, a subliniat Ilie Năstase.
Căpitanul echipei României a precizat că Johanna Konta
nu avea dreptul să discute cu arbitrul de scaun, ci doar
căpitanul echipei britanice și nu înțelege de ce a fost sus-
pendat meciul.
”Ceea ce s-a întâmplat la Constanța a fost exagerat de
către toate părțile. Totuși, Johanna Konta nu avea dreptul
să vorbească cu arbitrul de scaun, asta putea să facă
doar căpitanul echipei. I-am cerut, în mod civilizat, câteva
explicații, iar el m-a trimis în tribună, unde mi s-a ridicat
calitatea de căpitan al echipei României. După acest
incident, arbitrul a suspendat meciul. Nu înțeleg care este
motivul pentru care meciul a fost suspendat și în cadrul
cărui punct al regulamentului”, a menționat Năstase.
În legătură cu celălalt incident în care a fost implicat, Ilie
Năstase afirmă că a fost din nou o exagerare a presei,
chiar dacă nimic nu poate scuza vorbele sale
”La conferința de presă am fost întrebat ce părere am
despre faptul că Serena este însărcinată. Eu atunci am
aflat pentru prima dată acest lucru, iar reacția mea a fost
spontană. Știu că nimic nu poate scuza cu adevărat
vorbele mele — nici tensiunea unui meci la vârf, nici
atitudinea nonconformistă pentru care sunt cunoscut, nici
nefericita escaladare a situației. Dar viața mea rămâne
dedicată tenisului și publicului său și vă rog să acceptați,
atât cât se poate, scuzele mele”, a precizat Năstase.
Fostul tenisman asigură că o apreciază pe Serena: ”O
stimez pe Serena și o respect. Este una dintre cele mai
mari jucătoare de tenis din toate timpurile și știu câtă
muncă este în spatele acestor rezultate”.
Într-o conferință de presă desfășurată înaintea meciului
dintre România și Marea Britanie, din Fed Cup, Năstase a
fost întrebat ce părere are despre faptul că Serena Williams
este însărcinată. ”Vom vedea ce culoare va avea copilul.
Poate ciocolată cu lapte?!”, a putut fi auzit Năstase
spunând de către jurnaliști.
În alt doilea incident, în setul secund al meciului de sâm -
bătă dintre Sorana Cîrstea și Johanna Konta, la scorul de
2-1 pentru româncă, Ilie Năstase, căpitanul nejucător al
României, a avut o discuție cu arbitrul de scaun, a in ter -
venit apoi și supervizorul ITF, iar Năstase a fost trimis în
tribună, pentru ca apoi să fie evacuat din incinta terenului.
Locul său pe bancă a fost luat de jucătoarea Monica
Niculescu. Cîrstea a reușit apoi un break și s-a desprins
la 3-1, dar meciul a fost întrerupt din nou de arbitrul
elvețian. Konta a izbucnit în lacrimi și a fost nevoie ca
Simona Halep să facă un apel la spectatori pentru a
păstra decența în timpul meciului.
Crainicul a făcut un nou apel spectatorilor, avertizându-i
că echipa României poate fi descalificată.
Cîrstea și Konta au reluat jocul după trei minute de
încălzire, dar românca nu și-a mai regăsit ritmul, Konta
reușind punct după punct, încheind setul cu 6-3.
Federația Internațională de Tenis (ITF) a revenit cu un co-
municat și a anunțat că Ilie Năstase a fost eliminat de la
întâlnirea cu Marea Britanie de la Mamaia, după mai
multe incidente și ”un comportament nesportiv”. 

Fosta glorie a tenisului a agresat verbal, potrivit presei
engleze prezente la Constanța, arbitrul, căpitanul echipei
britanice și pe Konta.
„Căpitanul României Ilie Năstase a fost îndepărtat din
arenă în timpul celei de-a doua partide din cadrul întâlnirii
din Fed Cup dintre România și Marea Britanie de la
Constanța. Domnului Năstase i s-a cerut să părăsească
terenul de către arbitrul ITF, Andreas Egli, pentru compor-
tament nesportiv, după ce a primit două avertismente
oficiale”, a arătat un comunicat al Federației Internaționale
de Tenis. Federația britanică a anunțat că va depune
plângere la ITF împotriva lui Năstase, iar o anchetă a fost
demarată în acest sens.

Simona Halep coboara 3 pozitii
in clasamentul WTA

Simona Halep va avea o presiune in plus la Openul de la
Madrid, care va debuta la sfarsitul acestei saptamani.
Tenismena noastra a castigat anul trecut competitia din
capitala Spaniei, astfel ca are de aparat 1.000 de puncte!
In consecinta, in urmatorul clasament al WTA, care va fi
dat publicitatii saptamana urmatoare, Simona va cobori 3
pozitii, pana pe locul 7!
Cum saptamana aceasta nu participa la nicio competitiei,
reprezentanta Romaniei va ramane cu 4.206 puncte.
Simona va fi depasita de Garbine Muguruza, Dominika
Cibulkova si Johanna Konta.
Openul de la Madrid, al carui proprietar e Ion Tiriac, se
desfasoara in perioada 5-14 mai.

* * *
TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI, 

CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI

VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Luni au avut loc ultimele meciuri din
cadrul etapei a 8-a din playoff-ul si
playout-ul Ligii 1.
Iata rezultatele complete inregistrate in
cadrul acestei etape:

Play-off: 
Viitorul - Astra 3-2
CFR Cluj - CSU Craiova 0-3
Dinamo - FCSB 2-1

Clasament Play-off:
1. Viitorul  38 puncte
--------------------------------------
2. FCSB 38p
3. Dinamo 36p
4. CFR Cluj 33p
5. Craiova 31p
6. Astra 26p

Play-out: 
Concordia - Poli Iasi 0-0
ASA Targu Mures - Gaz Metan 0-0
Pandurii - FC Voluntari 1-3
ACS Poli Timisoara - FC Botosani 1-1

Clasament Play-out:
1. CSMS Iasi 31 puncte
2. Gaz Metan 30p
3. Voluntari 27p
4. Botosani 26p
5. Timisoara 22p
----------------------
6. Pandurii 17p
----------------------
7. Chiajna 17p
8. Targu Mures 13p

Urmatoarea etapa a Ligii 1, a 9-a, e
programata in perioada 5-8 mai.

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

Reghecampf, aproape de Al Wahda. Ce salariu va avea
Laurenţiu Reghecampf nu va mai
fi aproape sigur din vară antrenorul
FCSB-ului. Tehnicianul s-a înţeles
verbal cu Al Wahda. În ultima
perioadă, tehnicianul vicecampioanei
a fost la mare căutare, chiar dacă
în ultimul sezon şi jumătate nu a
realizat nimic notabil pe banca roş-
albaştrilor. Au existat contacte
avansate cu altă echipă din zona
Golfului, Al-Gharafa, însă negocierile
au picat pentru că situaţia lui Reghe
era incertă, iar arabii voiau să ştie

pe cine se bazează pentru banca tehnică. Al-Gharafa s-a înţeles deja cu un sârb, care va fi
prezentat zilele viitoare, dar pentru Reghecampf a apărut o altă variantă din ţările arabe. La fel de
tentantă financiar. Cum la FCSB a simţit că a pierdut în mare parte vestiarul, iar sprijinul lui Becali
nu mai e cel din trecut, tehnicianul s-a temut că va pierde o nouă oportunitate financiară excelentă.
Ca atare, după ce Gigi i-a promis că nu îi va activa clauza de reziliere şi îi va permite să plece
gratis, Reghe e tentat să meargă la Al Wahda. Contractul va fi valabil pe doi ani, iar românul îi va
lua locul pe banca tehnică lui Javier Aguirre, un antrenor cu un CV impresionant. El a condus
două naţionale (Mexic şi Japonia), dar a fost şi pe banca tehnică la câteva echipe importante din
Spania (cea mai cunoscută, Atletico Madrid). Salariul promis de arabi lui Laurențiu Reghecampf
este de 1,5 milioane de dolari plus bonusuri de performanță, cel mai important dintre ele fiind cel
pentru câștigarea titlului, în valoare de un milion de euro. În prezent, Al Wahda e pe locul 5 în
Emirate, iar din lotul lor nu se remarcă jucători cu un CV deosebit. Valdivia şi Tagliabue sunt
singurii care spun câte ceva pentru fotbalul european. ”Dacă Reghe nu a semnat, eu vreau să
continuu cu el. Acum e posibil să fi semnat și să nu-mi spună. Poate o să-mi zică după ce se
termină campionatul. Eu vreau să continuu cu el pentru că mai are un an de contract. Dacă el
vrea să plece și a semnat, poate să plece, dacă nu poate să rămână”, a declarat Gigi Becali.
30.000 de euro/lună este în prezent salariul lui Reghecampf la Steaua.
4 trofee a câștigat Laurențiu Reghecampf în cariera de antrenor, toate cu FCSB: două titluri în
Liga 1 (2013, 2014), Supercupa României (2013) și Cupa Ligii (2016).

Becali, sfătuit să-l aducă la echipă pe Dan Petrescu!
Gigi Becali nu vrea să rămână de-
scoperit în cazul în care Laurențiu
Reghecampf va pleca de la FCSB
și a început deja căutările pentru
un nou antrenor. Se pare că actualul
tehnician s-a înțeles cu o echipă
din Zona Golfului și din vară ar
urma să-i părăsească pe roș-albaștri.
Cunoscut ca un apropiat al lui
Becali, Viorel Păunescu îl sfătuiește
pe finanțatorul FCSB să îl aducă
la echipă pe Dan Petrescu și
consideră că fostul tehnician al

celor de la Unirea Urziceni este cel mai potrivit pentru a-l înlocui pe Reghe.
”Nu cred că Edi Iordănescu sau Dică sunt pe listă. Nu știu multe amănunte, dar la FCSB se vrea
performanță. Gigi face eforturi mari să aibă o performanță bună și să meargă în grupele
Champions League. De acolo câștigă bani și poate să-și întărească lotul. Nu cred că un antrenor
fără autoritate ar face treabă. Sunt mulți care vor la Steaua, chiar dacă nu declară.
Aș putea propune diverse nume. Dan Petrescu, un antrenor cu o experiență foarte mare, a jucat
afară, e serios, a câștigat campionatul cu Urziceni și e un antrenor bun, un om serios. Chiar dacă
e un antrenor scump, orice plăcere se plătește în viață”, a declarat Viorel Păunescu.
Petrescu este în prezent sub contract cu Al Nasr și la finalul sezonului va deveni liber de contract.
Un atu pentru Becali, în încercarea de a-l convinge pe tehnicianul în vârstă de 49 de ani, ar putea
fi și faptul că antrenorul este de parte acestuia în războiul cu Armata și chiar a declarat că în
opinia sa FCSB este Steaua.  Fostul internațional a pregătit până acum echipe precum Sportul
Studențesc, Rapid, Wisla, Unirea Urziceni, Kuban, Dinamo Moscova, Al-Arabi, ASA Târgu Mureș,
JS Suning și Al Nasr. Fostul internațional s-a format în Ghencea și a evoluat pentru roș-albaștri
din 1985 până în 1991, dar în primul an a fost împrumutat la Scornicești.

Becali a anunțat ce transferuri va face în vară
Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a coborât
pe poziția secundă după înfrângerea de pe Arena
Națională și finalul de campionat se anunță unul foarte
încins. Prestația roș-albaștrilor din "Eternul Derby" l-a
convins pe Becali că echipa are nevoie de întăriri se-
rioase. Finanțatorul FCSB-ului a anunțat că va transfera
nu mai puțin de 6 jucători în pauza competițională, toți
urmând a fi titulari. Asta în condițiile în care patronul
roș-albatrilor susține că s-a înțeles deja cu Junior
Morais, jucătorul de bandă stângă care evoluează în
prezent pentru campioana en titre, Astra Giurgiu.
"Unii jucători nu au valoare de Steaua și de Champions
League. Atât pot ei. Nu vreau să îi numesc. Nouă ne

trebuie un mijlocaș stânga și un mijlocaș dreapta. Trebuie să avem jucători de valoare. Dacă îl
aveam pe Popa, eram campioni. Enache aleargă mult, dar degeaba. Nu are tehnică. E nevoie și
de un mijlocaș stânga, ca Tănase să joace în centru. El tot cade și tot cere fault. Avem nevoie și
de doi mijlocași centrali. Dacă se accidentează Pintilii, nu mai avem mijloc. Și mai cumpăr și doi
fundași centrali. Voi transfera 6 jucători de valoare", a spus Becali.
Deși nu a vrut să nominalizeze fotbaliștii de care nu a fost mulțumit în derby-ul cu Dinamo, practic
din echipa de start a roș-albaștrilor vor dispărea probabil la vară Moke, Enache și Boldrin, iar
Bălașa nu va mai fi folosit decât în poziția de fundaș dreapta. Pintilii (32 de ani), Muniru (24 de ani)
și Tamaș (33 de ani) sunt și ei aproape de plecare, conform unor informații apărute în urmă cu
câteva zile. De Amorim nu a reușit să se impună în garnitura roș-albaștrilor și n-a mai repetat
evoluțiile bune pe care le-a avut la Astra, iar în meciul cu Dinamo a făcut penalty-ul care a decis
învingătoarea. 

Dinamo s-a impus în derby-ul cu FCSB,
scor 2-1, iar lupta pentru titlu a rămas o
cursă în trei, cu Viitorul favorită. Dacă
echipa lui Hagi câştigă ultimele două
etape, e campioană. 
"Câinii" păstrează şanse  la campionat,
după o victorie obţinută în minutul 90+5
al disputei cu eterna rivală, iar fanii
visează la un nou trofeu intern suprem
după o pauză de 10 ani. 

În acest moment, roş-albaştrii sunt la
egalitate cu Viitorul, cu două partide
rămase de jucat, în timp ce Dinamo e
la două puncte distanţă de locul 1. De
menţionat că în situația în care la finalul
play-off-ului sau play-out-ului două sau
mai multe echipe se află la egalitate de
puncte, departajarea se face în primul
rând ținându-se cont dacă a fost sau
nu aplicată rotunjirea cu 0,5. În caz de
egalitate după aplicarea acestui criteriu
- cazul nostru, pentru că în afara Astrei,
tuturor echipelor li s-au rotunjit în plus
punctele la intrarea în play-off -, meciurile
directe din play-off contează. Viitorul
are avantaj în duelurile cu FCSB, dar
"câinii" au avantaj în duelurile directe
cu echipa lui Hagi. 

Dinamo şi Steaua egale la rezultatele
directe. Posibilitate de baraj
Culmea este că cele două mari rivale -
FCSB şi Dinamo - pot ajunge la baraj.
Acesta este ultimul criteriu de departajare,
primele patru fiind următoarele:

1. Dacă au terminat sezonul regulat cu
punctaj par sau impar, avantajul este
de partea celei cu punctaj par

2. Rezultatele directe din play-off (2-1
şi 1-2)

3. Golaverajul din meciurile directe din
play-off (egal)

4. Golaverajul din play-off (?)

Astfel, în acest moment, FCSB are
golaveraj 11-7, în timp ce Dinamo are
tot 11-7. Există posibilitatea ca cele
două formaţii să obţină rezultate care
să păstreze egalitate în privinţa golav-
erajului, astfel că s-ar putea ajunge la
baraj (scenariu puţin probabil, totuşi).
Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1. Viitorul - 38 puncte
2. FCSB - 38 puncte
3. Dinamo - 36 puncte

Programul ultimelor două etape
Programul complet al ultimelor trei etape
din play-off:
Etapa 9 (5-7 mai 2017):

CFR - Dinamo
CS U Craiova - Viitorul
Astra - FCSB

Etapa 10 (12-14 mai 2017):
Dinamo - Astra
FCSB - CS U Craiova
Viitorul - CFR

Rezultate directe în play-off
Dinamo - Viitorul (0-0 şi 2-1)
FCSB - Viitorul (1-3 şi 1-1)
FCSB - Dinamo (2-1 şi 1-2)

Cursă în trei pentru titlu! Se poate ajunge la baraj
pentru desemnarea campioanei
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Sfaturi românești din 1934
pentru neveste

De-a lungul timpului au apărut multe așa-zise ghiduri pen-
tru căsnicii fericite. Calendarul „Lumea ilustrtă” este un al-
manah românesc plin de informații interesante din viața
de zi cu zi. Acest calendar a apărut intr-o perioadă în care
societatea românescă a înregistrat un imens progres, iar
viața urbană era compartă cu viața din marile metropole
europene. Printre paginile calendarului se gasește si un
mic ghid pentru neveste. Uite ce cuprindea:
-„Îmbracă-te, pe cât posibil, în fiecare zi altfel. Chiar dacă

garderoba ta nu e bogată, pune-ţi măcar mai des alt
guler, altă panglică, alt cordon sau altă fundă.“

- „Nu purta în casă ceea ce ţi se pare că-ţi stă rău când
ieşi în oraş. „

– „Dacă-ţi dai cu vre-o cremă pe obraz şi nas, să nu te
vadă decât oglinda. “

- „Mai toţi bărbaţii au o aversiune de neînvins împotriva
ciorapilor cari nu sunt bine întinşi pe picior.“

- „Nu făcea gargară în faţa lui!„

- „Încă de dimineaţă, la cafeaua cu lapte, să te prezinţi
bine, îngrijită, simţită. Bărbaţii au oroare de femeile
nepieptănate.

- „Nu-ţi turbura niciodată soţul când se rade. Pentru bărbaţi
rasul, îmbrăcatul şi celelalte analoage, constitue un act
sacru.”

- „Nu-l turbura când îşi citeşte gazeta.“

- „Deprinde-te să-l asculţi, când îţi povesteşte ceva, chiar
dacă nu te interesează.“

-„Nu-l sâcăi prea mult cu întrebări, fiindcă ori îţi va vorbi el
singur, ori nu vrea să vorbească.“

-„Cum i-ai prins obiceiurile şi
dorinţele sale favorite, îndepli neş -
te-i-le, dar fără lux de vorbe.“

-„Nu vorbi prea mult şi amănunţit de
prietenii săi, dar nici să ascunzi
existenţa lor.“

- „Nu găti numai pentru „el“… ci pen-
tru „voi“.“

- „Nu-l desgusta de mâncările lui fa-
vorite.“

- „Nu-l sâcăi prea mult! Improvizează
distracţii în casă, mai ales atunci
când voi sunteţi singurii voştri
mosafiri. Nu costă mai nimic şi
sunt întotdeauna prilej de clipe
fericite în căsnicie.“

- „Fii întotdeauna cu douăzeci şi cinci la sută mai veselă
decât ai motive să fii şi arată-te şi faţă de el tot aşa de
dispusă cum obişnuieşti să fii în societate.“

- „Învaţă-te să te schimbi. El îţi va fi infinit recunoscător
dacă va găsi la tine mereu ceva nou.“

- „În diferitele conflicte, nu-ţi umili niciodată bărbatul, am-
intindu-i „Ce-ai dat“ sau „sacrificat“ pentru dânsul.“

- „Nu-i face niciodată scandal când îţi spovedeşte o
greşeală. Nu obţii cu aceasta decât ca să nu-ţi mai
povestească cea următoare.“

- „Nu-l întreba dacă te iubeşte.“
-„Să nu vezi într’însul pe „bărbatul cel mai rău”, când eşti

supărată.“
- „Pentru orice bărbat adevărat, sluj -
ba deţine locul dintâi… iubirea e
secundară.“
- „Pentru orice femeie adevărată, iu-
birea e locul dintâi… slujba (sau pro-
fesiunea) e secundară. 
În momentele grele, să te gândeşti
întotdeauna la aceasta!“
- „Nu intra în noua familie cu surle şi
fanfare.“
- „Nu-ţi îngriji bărbatul astfel ca el s’o
observe. Scuteşte-l de miile tale
poveţi.“
- „Nu prea îi place să-l îndrumeze
altcineva.“
-„Nu dărui bărbatului tău cravate!“

MICA PUBLICITATE
• Căutăm live-in babysitter pentru doi copii (1 an și 3 ani), începând cu

10 mai, pentru 6 luni, în Westchester, NY. Tel.: (347) 547 - 5041
• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni

pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă.
Necesar carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398

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

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

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

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

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

• Începând cu 15 mai, 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

• 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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SFATURI UTILE

Amestecați lămîia cu uleiul de
măsline și veți utiliza acest

amestec toată viața!

Ingrediente naturale
E foarte neplăcut să începeți ziua obosit, fără energie, nu-i
așa?
Dacă sînteți unul dintre cei care se confruntă cu această
problemă, atunci acest articol este despre Dvs., deoarece noi
dorim să vă prezentăm o băutură, care că va ajuta să purificați
organismul de toxine. Nivelul energiei va fi mai înalt și vă veți
simți plin de energie toată ziua!
Pe parcursul mai multor secole, această băutură era utilizată
drept remediu pentru diferite afecțiuni. El reprezintă un amestec
din două componente: ulei de măsline și lămîie.
Uleiul de măsline
Era numit aur lichid, romanii și grecii prețuiau valoarea lui.
Uleiul de măsline conține aminoacizi, ce contribuie la eliminarea
colesterolului. Totodată, uleiul de măsline este extrem de eficient
pentru detoxifierea organismuului.
Fiecare om trebuie să-l includă în meniul zilnic. Substanțele
nutritive ale uleiului se mențin, de aceea el este îmbogățit cu vi-
tamine și minerale.
Lămîia
Știm cu toții efectul benefic al lămîiei pentru organism, care, cu
siguranță, este cel mai folositor fruct. El conține multe vitamine,
antioxidanți și substanțe minerale. El e bogat în vitamina C,
potasiu, fosfor, Vitamine din grupa B, proteine și carbohidrați. În
plus, ele conțin flavonoide, care au proprietăți antioxidante.
Combinația acestor două ingrediente uimitoare vă va ajuta să
preveniți și să tratați multe probleme de sănătate, inclusiv:
Constipația
Combinația dintre lămîie și ulei de măsline este un remediu
ideal pentru a crea un unguent puternic pentru mucoasa
intestinului. Ea poate activa funcțiile vezicii biliare și a ficatului.
Este un antioxidant puternic, înlătură toxinele și îmbunătățește
fermentația.
Maladii cardiovasculare
Conținutul bogat de aminoacizi în uleiul de măsline este extrem
de folositoare pentru organism, deoarece aceștia pot înlătura
excesele de colesterol și reactiva circulația sîngelui.
Probleme reumatice
Această băutură minunată are proprietăți antiinflamatoare
puternice. Dacă îl veți administra cu regularitate, el vă va putea
ajuta în tratamentul afecțiunilor articulațiilor. Beați-l înainte de
micul dejun, pe stomacul gol.
Echilibrul biliar
Puteți preveni și stopa formarea calculilor biliari, consumînd
această băutură pe stomacul gol. Amestecați uleiul de măsline,
lămîia și apa și beți cu o oră înainte de micul dejun, pentru a
curăța ficatul, rinichii, vezica biliară.

Tăcerea ne face fericiţi!
Sunt unele persoane cărora
le place să comunice cu
ceilalţi. Ele par mai de-
schise,mai sensibile la ce -
rin ţele şi nevoile celorlati.
După cum ştim,de multe ori,
doar prin comunicare se
rezolvă unele situaţii şi se
construiesc relaţii noi,deci a
fi comunicativ este o calitate,o
adevărată binecuvântare.
Dacă apar unele probleme,ele
se datorează nu actului de

comunicare, ci modului în care s-a realizat acesta. Nu este bine
să fim duri în exprimare ,cum nu este bine,de asemenea, să nu
fim sinceri atunci vrem să transmitem un mesaj interlocutorului
nostru.

Întotdeauna este bine să comunicăm cu ideea de a construi
ceva bun, de a transmite o informaţie folositoare partenerului
nostru de dialog, de a-i « deschide ochii » într-o anumită situaţie
în care se simte copleşit,de a-l ajuta,în ultimă instanţă.
Comunicarea este extrem de valoroasă în relaţiile
interumane,dar şi tăcerea are avantajele şi frumuseţea ei!
Tăcerea este una din faţetele liniştii,ea ne trimite la suflet şi la
contemplare. Tăcând,uneori, înţelegem mai multe decât dacă
am întreba pentru a primi un răspuns. Multe informaţii ne vin în
minte când practicăm tăcerea. În linişte,ne vin cele mai multe
idei,cum,de altfel, ne putem pune la punct un plan de acţiune
pentru ceea ce avem de făcut.
În tăcere ne conectăm la sufletul nostru care ştie să asculte
această linişte dată de tăcere şi care ni se arată în toată splen-
doarea lui. Sufletul nu ni se dezvăluie decât în intimitatea
noastră,într-o linişte profundă. Când vorbim despre tăcere nu
ne referim doar la faptul că nu vorbim,ci şi la actul gândirii.
O tăcere autentică şi extrem de frumoasă este atunci când şi
gândurile ni s-au oprit
În acel moment ne conectăm cu Dumnezeu, avem un schimb
de iubire pură cu El,suntem Acasă. Este destul de greu să ne
oprim fluxul gândirii pentru că noi ne-am obişnuit aşa. Mintea «
macină » continuu, mereu găseşte ceva asupra căruia insistă
cu aprecierile sau respingerile, mereu găseşte ceva de analizat.
Este bine să gândim, dar mintea noastră are nevoie şi de
pauze din când în când pentru a se încărca cu energia divină.
Conexiunea dintre noi şi divinitate nu se poate face nici ţipând,nici
urlând, nici jignind, nici vorbind într-una. Trebuie să ne luăm
pauze de tăcere,când gândurile noastre nu trebuie să aibă alte
direcţie în afară de Dumnezeu. Este posibilă această conexiune,
toţi înţelepţii au făcut şi fac asta de mii de ani.
Dovadă că ideile lor sunt încărcate de Adevăr şi Iubire (am
folosit intenţionat majuscule pentru că vorbim de atribute ale
divinităţii în acest caz).
Pentru a veni în ajutorul minţii, putem practica meditaţia. Câteva
minute pe zi înseamnă enorm pentru corp şi minte. Câteva
minute pe zi dacă suntem conectaţi la Cel care ne-a dat viaţă,
ne putem declara fericiţi. 
O oră pe zi în compania lui Dumnezeu înseamnă o eternitate
de bucurie şi împlinire.

Trucuri pe care bucătarii
profesioniști nu vor să le afli!

În bucătărie, ne confruntăm zilnic cu tot felul de probleme. În
același timp, nici măcar nu ne putem gândi că am putea folosi
anumite obiecte într-un alt mod, decât cel în care o făceam
până acum.

Iată mai jos câteva trucuri pe care bucătarii nu vor să le
divulge...
1. Cum să tai o felie de tort fără să se lipească

Dacă vrei să tai o felie de tort perfectă, ține cuțitul câteva
secunde sub apă fierbinte. Vei vedea că tortul nu se va mai
lipi!

2. Cuburi de gheață perfect transparente
Dacă vrei să-ți surprinzi prietenii cu cuburi de gheață ca "la
carte", perfect transparente, tot ce trebuie să faci este să
fierbi apa înainte să o bagi la congelat. Vei vedea cum
cuburile vor fi cristaline!

3. Cum să storci perfect o lămâie
Pentru a extrage cât mai ușor zeama de la o lămâie, așaz-o
pe masă, și rostogolește-o de câteva ori. Vei vedea cum
sucul din ea va fi mult mai ușor de stors.

4. Trucul bananei
Surprinde-ți copiii și prietenii. Bagă un ac prin coaja bananei
și împinge în față și în spate, astfel încât să obții felii de
banană. Când vor decoji banana, toți vor rămâne surprinși.

5. Cum să nu se ardă mâncarea făcută la cuptor
Dacă preparatul tău începe să se ardă la suprafață, însă
interiorul nu este copt, trebuie doar să pui o folie de aluminiu
peste și să lași preparatul în continuare, la cuptor. Acesta nu
se va mai arde.

6. Cum decojești ușor roșiile
Crestează roșia, la cotor, în formă de X și pune-o în apă
clocotită pentru câteva secunde (7-8 secunde). Scoate-o
repede din apă și vei observa singur magia. Coaja se va
exfolia aproape singură.

Alimentele pe care nu trebuie
să le păstrezi la frigider!

Sunt foarte multe alimente care își pot pierde valoarea nutritivă,
gustul și aroma, dacă sunt depozitate la temperaturi scăzute.
Iată o listă cu 13 alimente, pe care NU trebuie să le depozitezi
niciodată în frigider.
1. Avocado * Dacă îl depozitezi în frigider, începe să devină

moale. Ține-l mai degrabă într-un coș pentru fructe.
2. Cartofii * Dacă vei ține cartofii la o temperatură mai mică de

7 grade, își vor schimba gustul și nu într-unul plăcut! Ține-i
într-o pungă de hârtie, într-un spațiu nu prea rece.

3. Ciocolata * La temperaturi scăzute, cristalele de zahăr din
ciocolată ies la suprafață și alimentul își pierde gustul.

4. Fructele tropicale * Fructele tropicale putrezesc foarte
repede dacă sunt ținute în frigider. Mai bine le învelești în
hârtie și le depozitezi într-un mediu uscat.

5. Busuiocul * Frigiderul nu este locul ideal în care vrei să de-
pozitezi busuiocul, deoarece absoarbe toate celelalte mirosuri
din frigider. Mai bine ține-l într-o ceașcă cu apă!

6. Ceapa * Ținută la frigider, ceapa se înmoaie și nu mai este
bună pentru a fi consumată!

7. Cafeaua * Nu ține niciodată cafeaua la frigider, poate prelua
din mirosuri și își poate pierde aroma. Depoziteaz-o într-un
mediu uscat și întunecat.

8. Uleiul de măsline * Este recomandat să depozitezi uleiul la
temperatura de minim 12 grade!

9. Mierea * Dacă o vei ține în frigider, aceasta se va cristaliza și
își va pierde aroma. Ține-o într-un borcan, la temperatura
camerei! 

10. Roșii * Frigiderul nu este chiar cel mai bun loc în care să
depozitezi roșiile, deoarece temperaturile scăzute afectează
gustul și textura acestor legume.

11. Pâinea * Unii oameni consideră că frigiderul este cel mai
bun spațiu de depozitare pentru pâine, însă nu este adevărat!
Dacă vei ține pâinea în frigider, aceasta se va usca!

12. Vânăta * Și vinetele sunt foarte sensibile, atunci când vine
vorba de depozitarea la frigider. Acestea se înmoaie și se
pătează, mai bine ține-le la temperatura camerei.

13. Bananele * Dacă le vei ține la frigider, se vor închide la
culoare și își vor schimba gustul. La temperatura camerei
este ideal să le păstrezi!

Desfundă chiuveta
fără chimicale

Dacă ai chiuveta înfundată și nu ai la îndemână nici un produs
chimic special pentru a o desfunda, nu te panica și citește în
continuare cum să procedezi, este atât de simplu...

Acesta este preparatul ideal, ai nevoie de bicarbonat de sodiu
și sare!
Ingrediente:
• ¾ ceașcă bicarbonat de sodiu
• ¾ ceașcă sare
• 200 de ml de oțet
• 1 litru de apă
Iată cum se procedează:
- pune un litru de apă cu 200 de ml de oțet la fiert și lasă-l să

dea în clocot.
- Amestecă bine bicarbonatul și sarea.
- Presară amestecul pe scurgerea de la chiuvetă și lasă-l 2-3

minute.
- Toarnă apoi amestecul clocotit.

Asta este tot! Vei observa singur cât de eficient va fi!

Notă: Dacă vrei să obții și un miros plăcut, poți adăuga și
zeama de la o lămaie atunci când fierbi apa cu oțetul.
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RELIGIE

Schimbare fundamentală 
în structura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române

a celor două Americi
Sâmbătă 29 aprilie 2017, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două
Americi din Chicago, a avut loc cel de-al 81-lea congres al Arhiepiscopiei. La
această întrunire s-a luat act de acordul Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
condus de prea Fericitul părinte patriarh Daniel Ciobotea, ca în urma cererii
făcute de congresul Arhiepiscopiei din 2016, Arhiepiscopia aceasta să fie ridicată
la rang de Mitropolie iar Arhiepiscopul ei IpS părinte Dr. Nicolae Condrea la rang
de Mitropolit, şi totodată să fie creaţă o nouă eparhie ortodoxă română în Canada,
ca parte din noua Mitropolie, eparhie condusă de pS părinte Episcop Ioan Casian
de Vicina.
Astfel, în urma cererii congresului Arhiepiscopiei şi al acordului Sf. Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, noile structuri şi titluri sunt după cum urmează:
Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi având ca eparhii Arhiepiscopia
Ortoxodă Română a SUA şi Episcopia Ortodoxă Română a Canadei. Titulatura
IpS părinte Dr. Nicolae Condrea este aceasta: Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române a SUA şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor
doua Americi; titulatura pS părinte Ioan Casian de Vicina este aceasta: Episcop
al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.
După lucrările congresului de sâmbătă, duminică 30 aprilie a avut loc slujba şi
ceremonia de intronizare a IpS Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Nicolae Condrea în
prezenţa unui număr de aproximativ 40 de preoţi şi diaconi şi a nouă ierarhi,
mitropoliţi şi episcopi reprezentând  mai multe biserici ortodoxe oficiale canonice
din America, adunaţi în sobor condus de IpS prof. univ. Dr. Nifon Mihăiţă,
Arhiepiscop de Târgovişte, Mitropolit onorific, precum şi exarh patriahal pentru
diaspora română, ca delegat special al prea Fericitului părinte Daniel Ciobotea,
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Deci, după Sf. Liturghie, IpS părinte Nifon a dat citire Tomosului de constituire a
noilor unităţi administrative bisericeşti amintite precum şi gramatei de ridicare a
IpS părinte Nicolae la rangul de Mitropolit.
A urmat masa festivă în prezenţa celor nouă ierarhi, mitropoliţi şi episcopi ai
diferitor biserici ortodoxe canonice din America, a Dlui Ambasador al României
Excelenţa Sa george Maior de la Ambasada Română de la Washington, DC, şi
a altor oficialităţi române şi americane.
Duminica viitoare va avea loc la Montreal intronizarea pS Episcop Ioan Casian
ca primul episcop al nou createi Episcopii Române Ortodoxe a Canadei.

Pr. Prof. Dr. Theodor Damian


