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Tren Gara de Nord
- Aeroport Otopeni

Legea offshore, modificări.
Statul român iese câştigător

În orizontul anului 2020 se va putea circula cu trenul de la
Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, studiul de fezabilitate
urmând să fie gata în mai puţin de o lună, a declarat marţi
ministrul Transporturilor, Lucian Şova.
"Vă asigur că vom avea tren între Gara de Nord şi
Otopeni. O să avem tren în mandatul meu la Otopeni. (...)
Ştiu precis că în orizontul lui 2020 vom merge cu trenul
de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni - şi vă spun
foarte sigur că da. În câteva luni de zile, despre acest
proiect acum trei luni nu vorbea nimeni, am făcut procedura
de achiziţie pentru studiul de fezabilitate. Am contractat
studiul de fezabilitate. Terminăm studiul de fezabilitate în
noiembrie.
Discuţii cu primarul din Otopeni
Am obţinut certificat de urbanism şi mulţumesc primarului
de la Otopeni, care ne-a dat tot sprijinul fără a fi PUZ pe
un sector de acolo, asumându-şi primăria de acolo să
facă PUZ. Este un primar foarte bun, cu care m-am
înţeles foarte bine. A dat sprijin unui proiect important
pentru un proiect care e important şi pentru locuitorii din
Otopeni şi pentru cei din Bucureşti şi pentru toţi cei care
călătoresc prin Aeroportul Otopeni.
Am avut o discuţie cu dumnealui la Ministerul Transporturilor,
invitându-l acolo, şi mi-a răspuns cu foarte multă deschidere.
Am înfiinţat un grup de lucru care funcţionează pe lângă
Consiliul Judeţean Ilfov. Am participat la şedinţe acolo.
Acel grup de lucru este foarte eficient, aşa că azi lucrăm
la obţinerea avizelor pentru certificatul de urbanism dedicat
autorizaţiei de construcţie, iar cele mai multe avize le
aştept de la instituţii care se află în subordinea Ministerului
Transporturilor", a afirmat Şova, la Antena 3.
El a explicat că proiectul prevede dublarea aliniamentului
existent în prezent, care va fi realizată de CFR Infrastructură,
şi traversarea pe viaducte a DN1
"Există o legătură feroviară rudimentară şi care nu vine
până în aeroport. Este vechea linie de cale ferată ce
merge de la Bucureşti, traversează Otopeni. Acolo e
făcută o gară, e făcută o improvizaţie, o scară rulantă...
Deja se lucrează la implementarea părţii de proiecte de
dublare a căii ferate pe aliniamentul existent. CFR
Infrastructură va construi singură dublarea, încă un segment
de cale ferată, pe aliniamentul paralel cu cel care există.
Studiul de fezabilitate este gata în mai puţin de o lună de
zile
Soluţia care se prefigurează a fost discutată, nu e un
secret, de mai multe ori într-o săptămână cu cei care
lucrează şi răspund de acest proiect. Este, deşi pare mic,
este un proiect de 90 milioane euro, dar este extrem de
important pentru ceea ce înseamnă el ca şi serviciu. Este
vorba de vreo 16 kilometri de cale ferată, dar pe un
segment, pentru a putea încrucişa trenuri pe aliniamentul
vechii căi ferate, se construieşte încă un fir, care va coti
spre dreapta, spre aeroport, traversând pe deasupra, pe
estacade, pe viaducte, DN 1 şi toată infrastructura rutieră",
a spus ministrul Transporturilor.

Preşedintele Comisiei pentru industrii, deputatul PSD
Iulian Iancu, a declarat, marţi, că prin modificările aduse
legii offshore "statul român iese câştigător din această
bătălie pe ambele planuri şi din punct de vedere al
veniturilor şi al interesului investitorilor".
"Dezbaterile de astăzi au avut în vedere reanalizarea
tuturor calculelor în aşa fel încât statul român să-şi maximizeze veniturile, dar să se menţină acel echilibru absolut
necesar pentru menţinerea interesului din partea investitorilor", a afirmat Iancu, după adoptarea în comisiile de
specialitate a raportului la legea offshore.
El a prezentat amendamentele votate
"Noutăţile sunt legate de interzicerea unei eventuale duble
deduceri. A doua importantă modificare este că am convenit
în text să nu existe niciun risc în ceea ce priveşte şansa
guvernelor de după acest Guvern să-şi modifice politica
fiscală. (...) Dacă piaţa internaţională va fi extrem de
atractivă şi veniturile pe care operatorii le-ar putea încasa
să fie foarte mari, atunci guvernul de la momentul respectiv
să-şi poată reanaliza repartizarea eventualelor venituri
suplimentare. De asemenea, am stabilit ca ceea ce
înseamnă investiţii să fie deduse de la momentul zero în
care investitorul a încheiat acordul şi a început lucrările
până la momentul finalizării în totalitate, însă nu am
permis să fie supuse unui program de amortizare şi, pe
de altă parte, supuse unei scheme de deducere. Cu alte
cuvinte, nu pot fi două scheme de deducere aplicate
aceleiaşi investiţii. Prin aceste modificări la care adăugăm
schimbarea nivelului de percepere a cotelor de impozit,
respectiv majorarea veniturilor statului român în condiţiile
de creştere a preţurilor, le-am considerat necesare văzând
evoluţia preţurilor în piaţa de gaze. Descurajăm creşterea
preţurilor", a explicat Iancu.
Amendament potrivit căruia se diminuează deducerea din
impozit la maxim 30% şi nu 60% cât era
"Aceste modificări practic permit statului român să-şi
menţină în totalitate veniturile şi avantajele dobândite în
varianta legii din iulie şi obţinem şi venituri suplimentare.
(...) Putem spune că statul român iese câştigător din
această bătălie pe ambele planuri şi din punct de vedere
al veniturilor şi din punctul de vedere al interesului investitorilor", a adăugat Iancu.
Comisiile pentru industrii, buget şi administraţie publică
din Camera Deputaţilor au aprobat, marţi, modificările la
legea offshore. S-au înregistrat 31 de voturi ''pentru'', 10
''împotrivă'' şi 4 abţineri. Cele mai multe amendamente
adoptate aparţin grupului PSD. Raportul cu amendamentele
adoptate urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei
Deputaţilor, care este for decizional.
www.dcnews.ro
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DORIAN BRANEA,
noul director al Institutului
Cultural Român din New York
(ICRNY)

Educaţie:

- Universitatea de Vest din Timişoara (1991 - 1996)
- Georgetown University (2002 - 2003)

- Said Business School, University of Oxford (2015
- 2015)
Experienţă:

- Institutul Cultural Român din Londra, Anglia - director - (2010 - 2018)
- Institutul Cultural Român din Varşovia, Polonia - director- (2016 - 2010)
- Institutul Cultural Român din New York, - director (sept. 2018 în prezent)

În după-masa zilei de duminică, 30 septembrie,
enoriaşii participanţi la Simpozionul dedicat Centenarului Marii Uniri şi Jubileului "Dobrogea 140",
desfăşurat în sala socială a Bisericii "Sf. Apostoli
Petru şi Pavel" din Astoria, Queens, NY - biserică
păstorită de preotul Theodor Damian - au avut
surpriza de a-l cunoaşte pe noul director al Institutului
Cultural Român din New York (ICRNY), domnul
Dorian Branea, care a participat "incognito" la slujba
religioasă din biserică şi la lucrările simpozionului,
pentru ca în final să-şi dezvăluie identitatea, spre
bucuria noastră, a celor prezenţi care, de mult timp,
aşteptam să fie numit un nou director al ICRNY.

Redacţia Romanian Journal şi cititorii revistei noastre
îi urează noului director al ICR NY deplin succes în
activitate şi multă sănătate!

Specialist în preparate din carne, ofer la domiciliul dv.: mititei,
cârnați de casă, slănină, mușchi afumat și alte specialități
românești. Materia primă e organică. Prețuri convenabile.
Valerian Enciu, tel.: (301) 465 - 9074
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* La Alba Iulia s-a înregistrat - şi a fost trecută în
Cartea Recordurilor („Guiness Book”) - cea mai
mare hartă formată din oameni („The largest human
image of a country/continent”). Imaginea ţării noastre a fost realizată prin participarea a 4.807 români.
Pe harta umană se putea vedea numărul 100, anul
centenarului. Când vom fi printre primii la prosperitate şi cinste?

* După modelul altor capitale europene, a fost iniţiat
un proiect de către consilierul municipal Lucian Iliescu (PMP), potrivit căruia, începând cu
1 ianuarie 2019, se interzice pe teritoriul municipiului
Bucureşti circulaţia autovehiculelor care sunt încadrate în clasa de poluare 0, 1, 2 sau care nu sunt
încadrate în nicio clasă de poluare. Bună idee!

* Mierea de Manuka este considerată cel mai puternic
antioxidant din lume. Această miere e unică, fiind
adunată şi preparată de albine din floarea-soarelui
care creşte numai în insule izolate şi nepoluate din
Noua Zeelandă.

* Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care
prevede ca obiectele din metale preţioase să nu
mai poată fi comercializate fără marca statului. Se
crede că această măsură va permite combaterea
evaziunii fiscale şi combaterea falsurilor. Foarte
bine, dar se va respecta oare această ordonanţă?

* Coreea de Nord a anunţat că renunţă la teste nucleare şi la teste cu rachete. Să sperăm că se va
ţine de cuvânt.

* Specialistul în cutremure, domnul Mărmureanu, a
avertizat că viitorul mare cutremur va avea o magnitudine între 7,2 şi 7,9 grade, posibil chiar 8 grade
pe scare Richter. Cutremurul va fi la mare adâncime
- ceea ce e bine – şi va cuprinde o suprafaţă
enormă, de la Cairo la Moscova. Fereşte-ne,
Doamne, de cutremure (şi de alte rele)...

* Thomas Markle (51 ani), fratele dinspre tată al lui
Meghan, soţia prinţului Harry, continuă să
vorbească urât de sora lui vitregă, spunând că
aceasta este falsă şi că britanicii au toate motivele
să n-o privească cu simpatie pe noua prinţesă pentru că-i americancă, are origini foarte modeste, a
lucrat în showbiz, e divorţată şi e cu 3 ani mai mare
decât prinţul Harry. Iată că şi la case mari rudele
bârfesc şi te vorbesc de rău...
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* Reprezentanţii asociaţiilor civice ieşene care
militează pentru Autostrada Iaşi-Tg. Mureş, îl acuză
pe Liviu Dragnea de rea-credinţă faţă de Moldova
pentru că proiectul este pasat de la o instituţie la
alta, fără să se rezolve ceva. Aşa este, nici nu mă
miră.
* Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord a împlinit 92 de ani. Ea
este monarhul britanic cu cea mai înaintată vârstă
şi cu cea mai lungă domnie. Recent, ea şi-a exprimat ferm dorinţa ca fiul ei cel mare, prinţul Charles,
să devină următorul şef de stat al ţărilor din Commnonwealth. Da, dar nu acum, nu încă!

* Peste 25.000 de români mor anual din cauze asociate cu aerul poluat. Aproximativ un milion de români
suferă de afecţiuni respiratorii din această cauză.
Bucureştiul este una dintre cele mai poluate capitale din Europa. Se va lua vreodată vreo măsură de
curăţare a aerului?
* Maria Ciobanu (81 ani), renumita cântăreaţă de
muzică populară, a declarat că, după mai bine de
60 de ani de carieră, va oferi un ultim spectacol la
Sala Palatului şi apoi se va retrage definitiv din viaţa
artistică pentru că vrea să petreacă mai mult timp
cu nepoţii.
* NASA a lansat cu succes un nou telescop care va
căuta viaţă în afara sistemului nostru solar. Timp de
doi ani, în căutarea unor planete asemănătoare cu
Pământul, satelitul va scana 200.000 de stele.
* Conform Indexului Global Mastercard de Destinaţii
Urbane 2018, Bucureştiul este pe primul loc în topul
destinaţiilor cu cel mai mare potenţial de dezvoltare.
Potenţial-potenţial, dar când se va dezvolta cu
adevărat?

* În insula Sulawesi din Indonezia, după un cutremur
de 7,5 grade pe scara Richter, a urmat un tsunami
devastator care a dus la peste 800 de morţi.
Autorităţile anulaseră alerta, aşa că oamenii au fost
luaţi prin surprindere şi loviţi din plin.

* Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) cu sediul la
Haga, a anunţat că a primit o plângere din partea
autorităţilor palestiniene care contestă transferul
ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.
Neînţelegerile internaţionale continuă, din păcate!
* Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îi
îndeamnă pe enoriaşi să participe la referendumul
din 6 - 7 octombrie şi să voteze DA, „căsătoria este
uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie”.
Subscriem total!

* Ilie Năstase (72) şi Brigitte Sfăt (41) au divorţat după
un mariaj de doar 5 ani. Ea a declarat că nu a existat partaj, însă va păstra numele marelui tenisman,
câteva imobile şi lucrurile achiziţionate în timpul
căsniciei. E destul, nu-i aşa?

* Statistică îngrijorătoare: ponderea persoanelor de
peste 65 de ani din populaţia activă a României era
de aproape 20% la începutul anului. Indicele de
îmbătrânire a populaţiei a fost de 116,9 persoane
vârstnice la 100 persoane tinere. Da, este cu
adevărat îngrijorător!

* Nicolae, nepotul regelui Mihai, s-a căsătorit cu Alina
Binder. Sute de oameni au ieşit pe drumul care
duce către Biserica „Sf. Ilie” din Sinaia, întâmpinându-i pe nuntaşi. Principesa Margareta nu a participat, ea fiind într-o vizită, în străinătate.
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* Într-o emisiune pe tema referendumului pentru familie, transmisia a fost întreruptă după ce un cameraman i-a numit „penibili” pe invitaţi. TVR şi-a cerut
scuze. Astfel de incidente au mai avut loc şi sunt
deplorabile.
* La Baia Mare a început Festivalul Castanelor, eveniment care are loc, în fiecare an, începând cu 1992.
Timp de şase zile, oamenii veniţi din toată ţara vor
asista la spectacole cu solişti renumiţi din toate
domeniile vieţii artistice.
* Nadia Comăneci (56 ani) a vorbit despre zvonurile
care circulă despre ea. Printre altele, ea a auzit că
ar fi divorţat şi că ar fi murit. Se vede treaba că nimeni nu scapă de bârfă, de zvonuri care de care
mai fanteziste.

* În topul celor mai terifiante locuri din lume se află
Pădurea Hoia-Baciu, din inima Ardealului, lângă
Cluj-Napoca. Oamenii spun că pădurea îţi creează
o stare de groază şi că acolo au dispărut multe persoane şi au apărut extratereştri. Mai ştii?

UMOR

Fiinţa umană este o creatură ce taie copaci, face hârtie din ei şi apoi scrie pe acea hârtie „Salvaţi copacii!”
***
Draga mea, cu cine ai stat de vorbă aproape o oră la
poartă?
Cu Ioneasca.
Şi de ce n-ai invitat-o în casă?
Pentru că era foarte grăbită.
***
Un prost găseşte întotdeauna unul mai prost care săl aprobe şi să-l admire.

CUVINTE ÎNŢELEPTE

O vorbă bună nu costă nimic; totuşi este cel mai frumos cadou.
***
Când rădăcinile sunt adânci, nu contează cât de tare
bate vântul.
***
Pe om îl cunoşti cel mai bine după ce te vorbeşte de
rău.
***
„Oamenii slabi se răzbună.
Oamenii puternici iartă.
Oamenii inteligenţi ignoră.” (Albert Einstein)
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REFERENDUM

Mesajul PATRIARHIEI ROMÂNE:
Să spunem DA familiei
binecuvântate de Dumnezeu!

Într-un comunicat dat publicității de către Patriarhia
Română, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îi
îndeamnă pe români să participe la referendumul pentru
familie de pe 6 și 7 octombrie. Iată în continuare comunicatul
integral al Patriarhiei Române:
„Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu!
- Apelul Adunării Naţionale Bisericeşti pentru participarea
la referendum în 6-7 octombrie 2018
1) Adunarea Naţională Bisericească, compusă din toţi ierarhii Sfântului Sinod, reprezentanţii clerului şi
reprezentanţii credincioşilor mireni din eparhiile Patriarhiei Române, întrunită în şedinţa din 29 septembrie
2018, îndeamnă pe toţi cetăţenii ortodocşi români să
participe la referendum şi să spună DA clarificării textului
articolului 48 din Constituţia României privind definirea
căsătoriei, adică înlocuirea expresiei confuze: "uniunea
liber consimţită între soţi", cu formularea clară şi precisă:
"uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie".
2) Prin această precizare clară şi fără echivoc, în Constituţia
României, se afirmă, se apără şi se promovează familia
ca instituţie umană fundamentală creată şi binecuvântată
de Dumnezeu pentru creşterea şi perpetuarea umanităţii,
potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi: "Şi a făcut Dumnezeu
pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a
făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul
şi-l stăpâniţi!" (Facere 1, 27-28). Această familie bazată
pe căsătoria între un bărbat şi o femeie a fost
binecuvântată şi cinstită de Mântuitorul Iisus Hristos prin
prezenţa Sa, a mamei Sale şi a ucenicilor Săi, la Nunta
de la Cana Galileii, unde a săvârşit minunea transformării
apei în vin (cf. Ioan 2, 1-11), arătând astfel valoarea
sfântă a familiei conjugale pentru viaţa Bisericii. În acest
sens, Sfântul Apostol Pavel recomandă ca iubirea mirelui
faţă de mireasă să fie asemenea cu iubirea lui Hristos
faţă de Biserică (cf. Efeseni 5, 22-25, 32).
3) Familia binecuvântată de Dumnezeu, spre a cultiva iubirea reciprocă şi a da naştere la copii, este izvor de
viaţă pentru fiecare popor şi pentru întreaga umanitate.
Prin urmare, participarea la referendum, în zilele de 6 şi
7 octombrie 2018, este un act de mărturisire a credinţei
în iubirea lui Dumnezeu pentru familie, un act de
maximă responsabilitate pentru viitorul poporului român,
precum şi un examen de maturitate spirituală pentru a
alege între valori permanente şi ideologii efemere.
4) Cuvântul "referendum" înseamnă: "consultare directă a
cetăţenilor chemaţi să se pronunţe prin vot asupra unui
proiect de lege de o deosebită importanţă pentru stat sau
asupra unor probleme de interes general" (DEX). Aşadar,
participarea cetăţenilor statului la acest referendum decizional pentru definirea căsătoriei în Constituţia
României este un act profund democratic şi patrioticnaţional, de o deosebită importanţă pentru întreg poporul
român, deoarece se votează pentru apărarea familiei
bazată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie şi pentru
viitorul copiilor poporului român. De fapt, în articolul 2 din
Constituţia României se precizează că prin referendum
se exprimă suveranitatea naţională a României.
5) În pofida multor acţiuni de boicotare agresivă şi denigrare injustă a referendumului, trebuie să apărăm darul
sacru al vieţii persoanei umane care se naşte din iubirea
conjugală între un bărbat şi o femeie, preţuind astfel şi
generaţiile de părinţi şi copii care au asigurat continuitatea poporului român de-a lungul veacurilor.
Să cinstim, aşadar, Centenarul Marii Uniri din 1918,
printr-o mare unire de cuget şi acţiune naţională în
apărarea familiei creştine şi a viitorului poporului român!
Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti
DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”

evz.ro

Referendum familie. Clipul viral
care a revoltat tradiționaliștii

Agenţia de publicitate Papaya Advertising, cunoscută
pentru campaniile cu puternic mesaj social, se
poziţionează împotriva referendumului pentru familia
tradiţională printr-un spot inspirat din popularul serial
transmis în România de HBO „The Handmaid's Tale“
(Povestea Slujitoarei). Coca-Cola, mesaj puternic şi
original despre referendum. Reacţii: „Coa... Papaya
Advertising a lansat clipul „Copiii Referendumului“,
alături de un mesaj prin care îndeamnă la boicotul
referendumului din 6 şi 7 octombrie: „Pentru ca răul
să nu se întâmple, e suficient ca oamenii buni să
stea acasă“. În clip, mai mulţi copii care poartă celebrele costume din serialul produs de Hulu şi transmis
în România de HBO „The Handmaid's Tale/ Povestea
Slujitoarei“ sunt chestionaţi de „Aunt Lydia“ cu privire
la evenimentul care va avea loc pe 6 şi 7 octombrie.
De asemenea, sunt presărate mai multe trimiteri
critice la PSD, partidul care şi-a asumat public
susţinerea referendumului. Printre acestea se numără
sigla PSD pe banderola purtată de „Aunt Lydia“, un
portret care îi înfăţişează pe Liviu Dragnea şi Călin
Popescu Tăriceanu, dar şi înlocuirea celebrului salut
din serial - „Blessed be the fruit“ - cu „Îndrăzneşte să
crezi!“, sloganul programului de guvernare PSD.
Reîntoarcerea la valorile tradiţionale este subliniată
de o scenă ce are loc în faţa Casei Poporului şi în
care mai multe femei sunt arse pe rug. „Depinde de
noi ce viitor le pregătim. Dacă vă pasă, staţi acasă“,
este mesajul care încheie clipul Papaya Advertising.
Serialul care a inspirat campania Papaya Advertising,
„The Handmaid's Tale/ Povestea Slujitoarei“, este
bazat pe romanul clasic al lui Margaret Atwood.
Producţia prezintă viaţa din Gilead, o societate
distopică totalitară, formată în fostele State Unite.
Confruntat cu dezastre naturale şi o rată a natalităţii
extrem de scăzută, Gilead este condus pe baza unui
fundamentalism ciudat şi militarizat, marcat de revenirea
la valorile tradiţionale. Fiind una dintre puţinele femei
fertile rămase, Offred (Elisabeth Moss) este Slujitoarea
Comandantului (Joseph Fiennes), sclavă sexuală
într-o ultimă încercare disperată de a repopula lumea.
Papaya Advertising este celebră pentru campaniile
cu mesaje sociale puternice, printre care cele realizate
pentru CEC Bank, pentru Roşia Montană şi Cuminţenia
Pământului. De asemenea, agenţia este cunoscută
pentru asumarea unor poziţii care i-a adus pierderi,
cel puţin la nivel financiar. În iunie, Papaya Advertising
a pierdut clientul CEC Bank după 10 ani, încheierea
colaborării venind la scurt timp după ce agenţia a
anunţat că le dă liber angajaţilor pentru a protesta în
faţa Parlamentului.
adev.ro

Sute de preşedinţi ai secţiilor de
votare s-au retras şi din judeţele
Dolj, Teleorman şi Prahova

Aproape jumătate din cei 363 de preşedinţi de secţii
de votare din judeţul Teleorman, care au fost traşi la
sorţi în şedinţa din 28 septembrie au anunţat miercuri
că nu vor lua parte la procesul electoral de la finalul
săptămânii.
Cristian Toma, reprezentant USR în BEJ Teleorman,
a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că numărul
celor care s-au retras e îngrijorător de mare.
„Au depăşit 100. Unii au murit, unii sunt bolnavi, unii
nu ştiu că sunt pe listă, unii pur şi simplu sunt în concediu sau au probleme personale şi unii s-au mutat
din judeţ. Cam 50% dintre toţi. Acum trebuie să vadă
ce fac, pentru că e posibil ca acest Referendum să
fie un fiasco", a spus Toma.
În judeţul Dolj, situaţia e aproape identicăde aici
retrăgându-se circa 100 de preşedinţi de secţii de
votare dintr-un număr total de 530 puşi pe liste. Majoritatea au invocat probleme personale.
La rândul său, preşedintele BEJ Prahova, judecătorul
Ancuţa Monica Mitrache, a declarat, corespondentului
MEDIAFAX, că aproximativ un sfert dintre preşedinţii
secţiilor de votare din judeţ au renunţat la funcţii.
„Nu vă pot spune numărul exact. Pot să vă spun că
în continuare se depun cereri de retragere.
Imposibilităţile au documente justificative şi sunt
legate în general de motive medicale, evenimente în
familie şi altele. Cele mai multe sunt în general
probleme medicale”, a spus Mitrache.
În judeţul Prahova sunt 623 de secţii de votare.
Sute de preşedinţi de secţii de votare s-au retras şi
din judeţele Bihor, Cluj, Arad şi Timiş.

Pliante pro-referendum
în pungi cu pâine

Preşedintele BEJ Bihor, Iuliana Florina Crişan, a declarat, marţi, corespondentului MEDIAFAX că o decizie
în acest caz se va lua miercuri, după ce se vor primi
mai multe informaţii.
„S-au primit trei contestaţii
la BEJ Bihor despre pliante introduse în pungi
cu pâine, două au fost
respinse pentru că nu
ofereau suficiente informaţii, nu se spunea că
este vorba de pâinea de
Lugaş, doar în cea de-a
treia se indica despre ce
este vorba. Am primit şi
poze, dar pentru că nu
ştiam unde s-a distribuit
pâinea respectivă, s-a
amânat pe miercuri luarea unei decizii în acest caz şi
am cerut şi alte detalii. Vom decide ce se face cu
aceste pliante”, a spus Crişan.
Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor, Giani Bura, a declarat că instituţia pe
care o reprezintă s-a autosesizat şi a dispus un control
la firma din Lugaşu de Jos, producătoarea pâinii.
„Erau pliante în pungile cu pâine, l-am chemat pe administratorul firmei pentru a da explicaţii, iar miercuri
vom analiza acest caz”, a spus Bura.
Un producător de pâine din Lugaşu de Jos, judeţul
Bihor, a distribuit pungi cu pâine în care au fost
introduse pliante cu mesajul „Apără copiii României!
Apără căsătoria dintre un bărbat şi o femeie! Apără
România de mâine! Vino la referendum! Votează DA
pentru definirea în Constituţie a căsătoriei dintre un
bărbat şi o femeie. 6-7 octombrie 2108, Să fim
6.000.000 la vot! Doar aşa ne apărăm copiii”.
www.mediafax.ro
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Formulele folosite pentru a face astfel de determinări și comparări pot fi complicate
și uneori chiar arbitrare. De obicei, juriul determină gradele de vină ale celor
implicați.

Într-una din formele modificate de neglijență comparativă, spre exemplu cea
folosită în Statul New Jersey, reclamantul poate recupera numai în cazul în care
neglijența lui sau a ei "nu este mai mare decât neglijența tuturor celor responsabili”.
Vezi N.J.S.A. 2A:15-5.1, care prevede:

NEATENȚIA PEDEPSITĂ ÎN DREPTUL CIVIL
AMERICAN ÎN FELURI DIFERITE
Majoritatea accidentelor din America, fie rutiere, fie cauzate de diferite produse
sau cauzate de liber profesioniști, mai toate implică legea neglijenței, adică a
neatenției. Deoarece legile diferă mult de la stat la stat, vom examina cele două
sisteme principale în ceea ce privește legea neglijenței. Astfel, în general, statele
americane au adoptat fie principiul neglijenței contributorie, fie principiul negijenței
comparative.
1. Neglijență contributorie este o
doctrină sub care, în forma ei cea mai
pură, cel care vătămează o altă
persoană în mod neglijent (prin
neatenție) nu este răspunzător pentru
daunele suferite de victimă dacă persoana vătămată a fost și ea însăși
neglijentă în cel mai mic grad. De exemplu, un pieton care traversează
strada într-un loc interzis este lovit de
un automobilist. Dacă accidentul a avut
loc într-un stat în care se aplică legea
de neglijență contributorie în forma ei
cea mai pură, pietonul nu va putea recupera nicio daună împotriva automobilistului, chiar dacă pietonul poate
dovedi că el a fost numai parțial de vină
și că șoferul a avut o vină sporită, era
băut și conducea cu viteză mult mai
mare decât cea prevăzută de lege.

Legea neglijenței contributorie își are
originea în Anglia. Această doctrină a
fost adesea folosită de către angajatorii
care încercau să se protejeze în procesele intentate de muncitorii răniți în accidente de muncă. Adesea ei susțineau că vătămările angajaților s-au produs din
neglijența acestora, și nu din condițiile inferioare de muncă. În America, ulterior
s-a adoptat legea de "workers' compensation", în baza căreia nu mai este nevoie
să se dovedească neglijența nimănui pentru a recupera daune suferite prin accidente de muncă. Orice vătămare corporală suferită la lucru, indiferent din vina
cui ar fi fost cauzată, se compensează.

2. Pentru a remedia injustiția care rezultă adesea din aplicarea legii de neglijență
contributorie, multe state au adoptat legea neglijenței comparative. În cadrul
acestui sistem, compensarea unei victime se bazează prin comparația între
nivelul de neglijență al pârâtului și cel a reclamantului.
În exemplul de mai sus, dacă se consideră că șoferul beat a avut 80% din vină și
pietonul a avut numai 20% din vină, pietonul ar putea obtine 80% din valoarea tuturor daunelor cauzate de accident.

Contributory negligence; elimination as bar to recovery; comparative negligence
to determine damages
Contributory negligence shall not bar recovery in an action by any person or his
legal representative to recover damages for negligence resulting in death or injury
to person or property, if such negligence was not greater than the negligence of
the person against whom recovery is sought or was not greater than the combined
negligence of the persons against whom recovery is sought. Any damages sustained shall be diminished by the percentage sustained of negligence attributable
to the person recovering.

New York-ul, pe de altă parte, folosește doctrina neglijenței comparative în cea
mai pură formă a ei. Astfel, în exemplul de mai sus, dacă șoferul newyorkez ar
avea numai 20% din vină și pietonul 80% din vină, iar daunele pietonului ar fi
$100,000.00, pietonul nu va pierde procesul și va putea recupera de la șofer (sau
mai bine zis de la asigurarea acestuia) suma de $20,000.00. McKinney’s CPLR
1411.
Acest concept este codificat în legea New York-ului astfel:

1411. Damages recoverable when contributory negligence or assumption of risk
is established
In any action to recover damages for personal injury, injury to property, or wrongful
death, the culpable conduct attributable to the claimant or to the decedent, including contributory negligence or assumption of risk, shall not bar recovery, but the
amount of damages otherwise recoverable shall be diminished in the proportion
which the culpable conduct attributable to the claimant or decedent bears to the
culpable conduct which caused the damages.

După cum rezultă, legile diferă mult de la stat la stat, și fiecare caz prezintă nuanțe
diferite care pot duce la rezultate opuse. De multe ori, cazul se poate introduce în
mai mult decât un singur stat. În astfel de cazuri, un avocat abil va trebui să determine legea cărui stat va fi mai benefică pentru client.
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REFERENDUM

O neghiobie antidemocratică:
Boicotarea Referendumului.

Sîmbătă, 6 și duminică, 7 octombrie
2018, potrivit Hotărîrii de guvern
din 18 septembrie 2018, va avea
loc un referendum la care cetățenii
cu drept de vot vor trebui să
răspundă la întrebarea: „Sînteți
de acord cu legea de revizuire a
Constituției României în forma

aprobată de Parlament?”.
Beneficiind de condiția de cetățeni ai unei țări democratice,
alegătorii pot vota cu Da sau Nu. De asemenea, în postdecembrism
alegătorii avînd ca opțiune electorală și neprezentarea la vot, ei
se pot sau nu prezenta la urne. Din acest punct de vedere, referendumul din 6 și 7 octombrie 2018 are drept necunoscute
răspunsurile la întrebările:
● Se vor prezenta la vot un număr suficienți de alegători pentru
ca Referendumul să fie validat?
● Care va fi raportul dintre cei care spun Nu și cei care spun
Da?
Ca orice referendum, pentru inițiatorii referendumului contează
nu numai dacă procentajul de răspunsuri Da va fi de cel puțin
50% plus unu, dar și dacă se va întruni numărul necesar de
prezenți pentru ca referendumul să fie validat.
Referendumul a stîrnit pe meleagurile noastre de Deal-Vale o
aprigă bătălie politică.
Avînd în vedere că atmosfera generală e favorabilă unui răspuns
Da, mai mult ca sigur bătălia se duce pe prezența la urne.
Această prezență trebuie să fie, potrivit Legii referendumului, de
30% din numărul total de alegători, ceea ce înseamnă 5.675.249.
Cetățeanul turmentat din O scrisoare pierdută întreabă cu cine
să voteze. Nu pentru că ar vrea să opteze între Opoziție și
Putere, ci pentru că, alegător inevitabil cu Puterea, el nu știe
care e candidatul Puterii, deoarece formațiunea de Guvernămînt
e divizată în circumscripția respectivă. Presupunîndu-mă o clipă
Cetățean turmentat, am vrut să văd dacă să mă duc sau nu la
vot și dacă da ce să votez. M-am uitat încă o dată pe Comunicatul
Guvernului. Din el n-am înțeles nimic în stare a mă îmboldi să
merg la vot și cu atît mai puțin dacă să votez Da sau Nu. Cum
adică să mă ostenesc să ies din casă în weekend ca să zic Da
sau Nu la întrebarea Sînteți de acord cu legea de revizuire a
Constituției României în forma aprobată de Parlament ?
Presupunîndu-mă la fel de încăpățînat ca și Cetățeanul Turmentat
cînd vine vorba de mers la vot, am vrut să aflu răspunsul fără a
mai pierde timpul cu căutarea amănuntelor despre legea de revizuire în forma aprobată de Senat.
Cel mai bun mijloc rămîne pentru un Cetățean Turmentat îndemnurile vedetelor vieții publice, ale partidelor, ale liderilor de
opinie.
Lideri politici și lideri de opinie mă îndemnau să merg la vot
pentru a salva familia tradițională. Din cîte știam eu, familia
tradițională, alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, nu e pusă în
pericol de nici o forță politică.
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Pentru a mă osteni să merg la urne ar trebui ca eu, adept al
relației bărbat-femeie ca esență a căsătoriei sau a concubinajului
sau chiar a întîlnirii erotice întîmplătoare, să fiu amenințat de un
proiect de lege. O lege potrivit căreia s-ar interzice nu numai
căsătoria dintre un bărbat și o femeie, dar și relația erotică.
Dacă ar fi așa – mi-am zis – e musai să merg la vot pentru că
din naștere nu pot avea relație decît cu o femeie.
Alți lideri politici și de opinie mă îndemnau să nu merg la vot
sau dacă mă duc să spun nu, deoarece dacă spun da s-ar
interzice dreptul la iubire. Ia te uită! Mi-am zis, sub întrebarea
cu legea de revizuire a Constituției se ascunde intenția de a
interzice iubirea. Nu prea vedeam cum s-ar putea întîmpla așa
tărășenie în România democratică, știut fiind că în istoria
omenirii nici măcar cei mai cruzi dictatori n-au putut interzice
iubirea. Am întîlnit și lideri politici și lideri de opinie care mă îndemnau să nu merg la vot, deoarece Referendumul e susținut
de PSD și mai mult e o manevră a lui Liviu Dragnea. Nu sînt admirator nici al PSD și nici al lui Liviu Dragnea. Chiar dacă
Turmentat în privința Referendumului, nu sînt ilogic. Potrivit
logicii nu văd de ce un referendum susținut de PSD ar fi din
start, fără a mă mai osteni să-mi pun întrebări, de boicotat pe
loc. Cum nici o intervenție din spațiul public n-a reușit să mă
lămurească, oftînd, am purces la o minimă documentare. Am
aflat astfel următoarele.
Coaliția pentru familie, o asociație neafiliată confesional sau
politic, înființată în 2013, a strîns în 2015 trei milioane de
semnături pentru revizuirea articolului 48 , aliniatul 1, din
Constituție care prevede printre altele că: „Familia se întemeiază
pe căsătoria liber consimţită între soţi (...)”. Coaliția a considerat
că această definiție înlesnește adoptarea unor legi prin care să
fie posibile legal căsătoriile civile între persoane de același sex.
Prin urmare inițiativa cetățească propune înlocuirea articolului
48 din prezent cu un articol în care sintagma „între soți” e
înlocuită cu „între un bărbat și o femeie”.
Chestiunea legalități sau ilegalității unei căsătorii între persoane
de același sex e una dintre cele care au stîrnit și stîrnesc
controverse în toată lumea. 13 state europene dau posibilitatea
căsătoriei civile între persoane de același sex. 9 state europene,
între care se numără Polonia și Ungaria, țări catolice, dar și
Serbia și Ucraina, țări ortodoxe, interzic prin Constituție astfel de
căsătorii. Prin urmare, inițiativa cetățenească propune interzicerea
prin Constituție a căsătoriei civile între persoane de același sex.
Constituția prevede proceduri precise pentru revizuirea Constituției
la propunerea a cel puțin 500000 de cetățeni cu drept de vot.
Potrivit articolului 151 din Constituție, propunerea cetățenească e
supusă unui vot în Camera Deputaților și în Senat prin care Parlamentul, cu două treimi, se pronunță dacă e sau nu de acord.
Prevederea a fost introdusă în Constituție nu pentru cazul special
al Coaliției pentru familie, ci pentru că revizuirea Constituției e un
act de mare importanță, care nu poate fi lăsat exclusiv la mîna
unei inițiative cetățenești. După votarea legii, trebuie organizat un
referendum prin care să se supună cetățenilor cu drept de vot
chestiunea dacă sînt sau nu de acord cu această limitare prin
Constituție a căsătoriilor între persoane de același sex.
Așa stînd lucrurile trebuie precizat că sîmbătă și duminică nu
se votează dacă familia se întemeiază pe căsnicia între bărbat
și femeie sau, cum susțin adepții lui Da, pe familia tradițională,
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ci dacă o asemenea restricție trebuie trecută în Constituție.
Precizarea e deosebit de importantă, pentru că ea aduce
discuția de pe terenul funambulesc al datului cu părerea pe
terenul faptelor.
În aceste condiții, ale întoarcerii la realități, se impun cîteva
adevăruri de care orice român trebuie să țină cont înainte de a
decide dacă să meargă sau nu la vot și, o dată ajuns la urne,
dacă să spună da sau nu:
Sîmbătă și duminică poporul român nu e chemat să aprobe prin
vot modificarea Constituției în sensul dorit de inițiativa cetățenească,
ci dacă articolul 48 trebuie modificat sau dimpotrivă lăsat așa.
Desigur, toate sondajele arată că rezultatul e favorabil lui Da.
Asta nu înseamnă că referendumul trebuie boicotat cum cer
adversarii modificării. Evident, dacă nu se atinge pragul de participare și deci referendumul nu e validat, articolul 48 rămîne
neschimbat. Numai că referendumul trebuie să dea seamă de
poziția poporului român față de impunerea unei restricții pentru
o minoritate prin Constituție. Dacă adepții lui Nu boicotează referendumul există riscul ca, deși prezența nu se realizează, procentajul în favoarea lui Da, singurul care dă imaginea publică,
să fie urieșește în favoarea lui Da. Din acest punct de vedere,
ar fi nu numai un lucru incorect, deoarece s-ar crea impresia
unui popor în rîndul căruia nu s-a manifestat și un electorat cu
un alt punct de vedere decît al majorității, dar și un rezultat care
nu exprimă adevăratul raport dintre Da și Nu. Ca să nu mai
spunem că o validare a Referendumului în condițiile boicotului
ar da naștere unui fals. Se va spune că electoratul român a
votat zdrobitor în favoarea restricției prin Constituție.
Pe de altă parte prezența la vot va depinde și de alți factori
decît boicotul. Există riscul ca o slabă prezență să primească
interpretarea falsă că românii nu sînt de acord să se modifice
Constituția.
depții lui Da susțin conștient sau nu imaginea în plan extern de
țară în care căsătoriile între persoane de același sex sînt
interzise prin Constituție. Asta e mult mai mult decît interzicerea
propriu zisă a căsătoriilor între persoane de același sex.
Biserica ortodoxă și biserica catolică sînt susținătoare fățișe ale
participării și a lui Da la referendum. Un eșec al participării sau
al lui Da ar fi considerat și pe drept cuvînt un eșec dezastruos
al celor două biserici în România. Se explică astfel de ce cele
două biserici trebuie să fie în prima linie a bătăliei pentru Da.
Guvernul României nu e inițiatorul, ci organizatorul referendumului.
PSD, ca partid de guvernămînt, încearcă să facă din organizare
un gest în favoarea Coaliției pentru familie. Nimic mai fals.
Guvernul României, Parlamentul era obligate să dea curs
inițiativei cetățenești de 3 milioane de semnături. Obligate nu
de Biserică, nu de opțiunea pentru familia tradițională, ci de
democrație. Pentru prima dată după 1989 România dă curs
unei inițiative cetățenești de modificare a Constituției. Dacă
participarea e masivă ar fi un succes al inițiativei cetățenești ca
instrument democratic și un imbold de apariție și a altor inițiative
cetățenești de modificare a Constituției. Sînt astfel multe
argumente pentru ca românii să meargă la vot pentru a spune
Da sau Nu.
Boicotarea referendumului e o neghiobie antidemocratică.
Ion Cristoiu / evz.ro
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Și morții semnează, nu-i așa?
USR, un partid de penali
care strigă „penalii”!

Cu ceva timp în urmă am atras atenția opiniei publice,
cât și instituțiilor abilitate, că USR a încălcat flagrant
legea electorală, strângând fonduri fără să respecte
procedurile impuse de lege. Pe lângă faptul că au
obținut astfel un avantaj organizatoric ilegal față de
celelalte formațiuni politice care au respectat legea,
cei de la USR sunt suspecți că au comis o infracțiune
și mai periculoasă, existând suspiciuni întemeiate că
au primit finanțare din partea unor terțe părți străine,
cu interese ostile față de România și suspecte de
terorism.
Pe lângă încălcarea legii, atunci atrăgeam atenția și
asupra ticăloasei ipocrizii a acestui partid politic care
pe de o parte își face prapor ideologic din lupta
împotriva penalilor în politică, însă în fapt în realitate
încalcă legea cu nonșalanță.
USR este acel partid penal care, pentru a-și masca
activitățile penale, strigă sus și tare și indignat
„penalii!”.
Asta era acum ceva luni. Iată că USR încalcă legea
din nou. În termeni juridici se numește „recidivă” și
spune tot despre caracterul și moralitatea acestui
așa-zis partid, în fapt o adunătură de derbedei care
vor să șubrezească fundamentele statului român.
Zilele trecute, un primar din partea forțelor anti-PSD,
liberalul Gheorghe Falcă de la Arad, a scos la iveală
faptul că USR strînge semnături false, de la „oameni
care nu mai trăiesc”, în campania lor de strîngere de
semnături pentru o inițiativă parlamentară care teoretic
are de-a face, culmea ipocriziei, tot cu lupta împotriva
penalilor în politică.

Declarația lui Gheorghe Falcă dată agenției de știri
Mediafax este cât se poate de clară în acest sens:
„USR nu a venit să ridice, vineri, listele de la Primăria
Arad, fiind semnături false de la «oameni care nu
mai trăiesc» pentru iniţiativa «Fără penali».
«În Arad sunt peste 6.000 de semnături nevalide, iar
unii dintre cei care au semnat nu mai sunt astăzi
printre noi, sunt străzi fictive, numere fictive, oameni
fictivi. În momentul când trebuie să semnezi documentele de primire, semnezi şi existenţa a peste
6.000 de semnături nevalide. O parte dintre aceste
semnături vor merge la instituţiile statului. De aceea
îi aşteptăm să vină luni», a explicat primarul municipiului
Arad, Gheorghe Falcă, duminică pentru MEDIAFAX.”
(Nota redacției „Justițiarul”: Această declarație este
comentată și în „Adevărul”)
Este cât se poate de clar ce se întâmplă. USR
recidivează. USR este un partid de penali în interiorul
căruia încălcarea legii nu este excepție, ci regulă,
normă, necesitate.
Rog românii să aibă în vedere aceste aspecte ce țin
de moralitate și legalitate atunci când se vor simți
tentați să se păcălească din nou și să le ofere
încrederea și votul în următoarele alegeri.
www.justitiarul.ro

Campanie de defăimare
a României în PE.
Claudia Țapardel:
Fără precedent, e scandalos!

România ține capul de afiș
în Parlamentul European.
Frans Timmermans, primvicepreședintele CE, va avea
un schimb de opinii în
Comisia LIBE a PE, referitor
la situația din România. Miercuri, deputații europeni
discută despre reforma sistemului judiciar din România
și despre statul de drept.
Viorica Dăncilă participă mier-

curi la această discuție.
”În calitate de europarlamentar al României, îmi
exprim nemulțumirea față de presiunea uriașă care
se face asupra țării noastre, prin cele două dezbateri
legate de România într-o singură săptămână. Este o
situație fără precedent care, din păcate, nu face
decât să lovească în imaginea României pe plan
extern. Este scandalos ce se întâmplă în Comisia
LIBE, acolo unde inițial trebuia să aibă loc o dezbatere,
de altfel necesară, despre protocoalele secrete și
efectele acestora în justiția din România. În câteva
ore, totul a fost schimbat, urmând ca membrii Comisiei
Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din Parlamentul
European să discute, în prezența prim-vicepreşedintelui
Comisiei Europene, Frans Timmermans, situația din
România dar din perspectiva independenței justiției
și respectării statului de drept. Iar totul se face fără
ca reprezentanții instituțiilor de la București să fie
invitați pentru a prezenta poziția țării noastre”, a
declarat europarlamentarul social-democrat, Claudia
Țapardel.
Dezbaterea din plenul Parlamentului European, în
prezența premierului Viorica Dăncilă, ar fi fost normală
dacă s-ar fi axat pe teme ca viitorul UE și proiectele
foarte importante legate de preluarea de către România
a Președinției Rotative a Consiliului Uniunii Europene,
afirmă europarlamentarul.
”Felul în care cele două dezbateri au fost programate,
tematica abordată, arată foarte clar că România este
discriminată la nivelul Uniunii Europene și, în niciun
caz, nu este o dovadă de unitate la nivel european,
mai ales că viitorul UE este și așa extrem de încercat
de numeroase provocări”, a precizat Claudia Țapardel.
Nu trebuie uitat contextul politic în care se desfășoară
toate aceste acțiuni împotriva României și actorii
politici implicați. Vârf de lance este Manfred Weber,
liderul grupului PPE din Parlamentul European, care
este în plină campanie electorală și aspiră să îi ia
locul lui Jean-Claude Juncker în fruntea Comisiei
Europene, fiind susținut puternic de cancelarul german,
Angela Merkel.
”Este un joc murdar înainte de alegeri, în care fiecare
își vede strict interesul personal și este dispus să
facă orice pentru voturi, iar cel mai bun exemplu aici
este liderul popularilor europeni, Manfred Weber,
care conduce această ofensivă împotriva României.
De asemenea, este un atac sistematic la adresa Guvernului social-democrat de la București, ales în mod
legitim, dar și un atac concertat asupra socialdemocrației europene în contextul în care majoritatea
guvernelor social-democrate din Uniunea Europeană
se confruntă cu astfel de atacuri din partea adversarilor
politici”, a explicat europarlamentarul social-democrat.
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”Este o campanie de defăimare a României, la care
iau parte politicieni europeni, aflați în propriile campanii
de imagine, împreună cu o parte a europarlamentarilor
români. Este regretabil că unii colegi români contribuie
activ şi sunt de acord cu felul în care imaginea
României este distrusă pe plan extern pentru nişte
interese politice mărunte şi de moment”, a declarat
Claudia Țapardel.
www.dcnews.ro

Judecătorul Cristi Dănileț
este de acord cu zoofilia
”dacă animalul nu țipă de durere”

Unul dintre cei mai importanți
oameni ai justiției din România, judecătorul macovist
Cristi Dănileț, face o afirmație
incredibilă, membrul CSM
spunând într-o conversație
pe Facebook că este de
acord cu legalizarea zoofiliei,
adică a actului sexual cu
animalele.
Singura condiție pusă de
faimosul judecător este ca
animalul să nu țipe, aceasta
fiind, probabil, forma de refuz,
ceea ce ar face din actul
sexual un viol.
Această reacție a membrului CSM nu este una
surprinzătoare, mai ales că acesta s-a declarat, subtil,
de acord și cu căsătoriile între homosexuali.
www.activenews.ro

Mircea Badea, decizie
despre referendum familie

Mircea Badea a declarat, la
emisiunea Sinteza Zilei, de
pe Antena 3, că, după ce a
văzut propaganda #rezist
pentru boicotarea Referendumului pentru familie, dar
și declarațiile lui Frans Timmermans, a decis să meargă
la referendum și să voteze
Da.
"Eu sunt convins că în România se va face o lege a
parteneriatului civil. Nu rezonez nici cu mesajele
despre valorile strămoșești, nici cu cele din clipul
care îndeamnă la boicot. Dar am fost agresat absolut
insuportabil cu tot felul de invective, de la denumirea
Coaliției pentru Familie drept CoalISIS și tot felul de
jigniri, și de multe ori cu cuvântul "boicot". Și așa a
început să mă intereseze referendumul. Și am zis că
ma duc la vot doar ca să le stric ăstora boicotul.
După ce l-am văzut pe domnul Timmermans în seara
asta, am un nou scop în viață. Mă duc la referendum
și votez Da. Eu nu am nicio problemă cu nimeni pe
aceste teme dar cu #rezist și cu Timmermans am un
scop în viață. Am văzut cum după ce a zis multe
monstruozități, Timmermans a zis că își exprimă
speranța că în România se va întâmpla ca în țara sa.
Uite, te anunț că nu se va întâmpla. Referendumul
va trece, va fi validat și procentul în defavoarea
speranțelor lui Timmermans va fi de 98% și atunci o
să mă simt și eu bine", a spus Badea.
www.dcnews.ro
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ROMÂNIA SUB ASEDIU

A fost o seara de foc luni, 1 octombrie 2018, la Comisia
pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, unde eurodeputatii Emilian Pavel,
Gabriela Zoana, Victor Bostinaru, Maria Grapini si Renate
Weber au demontat punct cu punct sustinerile altor doi
membri ai PE, Monica Macovei (foto stanga) si Traian Ungureanu (foto dreapta), despre situatia din Romania, aduse
in fata prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. In total contrast atat cu propaganda tandemului
Macovei-TRU, cat si cu retorica lui Timmermans, cei cinci
au demascat abuzurile comise in numele luptei anticoruptie
(in special prin intermediul protocoalelor) si au demontat
manipularile referitoare la asa-zisele excese ale jandarmilor
impotriva protestatarilor de pe 10 august.
Monica Macovei a fost primul dintre europarlamentarii romani
care a luat cuvantul, fosta ministresa a Justitiei lamentanduse cu privire la asa-zisa intentie a presedintelui PSD, Liviu
Dragnea, de a atenta la libertatea presei romane prin obligarea institutiilor media de a-si publica sursele de finantare.
Totusi, Macovei a fost expediata de Timmermans in legatura
cu acest punct, numarul 2 din CE sustinand ca deocamdata
nu exista o problema cu asa ceva. In alta ordine de idei,
Monica Macovei a reclamat modificarea articolului 335 din
Codul de procedura penala, care ar urma sa prevada clasarea dosarului daca rechizitoriul nu a fost finalizat in termen
de un an. La randul lui, Traian Ungureanu a tunat impotriva
a ceea ce el a denumit „tratamentul violent” la care jandarmii
i-au supus pe protestatari, precum si „minciunile” legate de
tentativa de lovitura de stat si drogurile de la #rezist.
Replici sanatoase
De partea cealalta, dintre europarlamentarii grupului S&D,
Maria Grapini a invocat cazul fostului judecator CCR Toni
Grebla si a amintit dezvaluirile ex-presedintelui CCR Augustin
Zegrean despre presiunile la care sunt supusi judecatorii
Curtii Constitutionale a Romaniei. Mai departe, Emilian Pavel
a subliniat faptul ca niciun raport MCV nu vorbeste despre
abuzurile din justitie si i-a indemnat pe Frans Timmermans
si pe ceilalti fani ai protocoalelor sa le aplice in propriile lor
tari de origine. Totodata, eurodeputata Renate Weber a
expus isteria interceptarilor, concretizata de exemplu in
zecile de mii de mandate aprobate pe banda rulanta.
Atmosfera s-a incins spre final, cand eurodeputata Gabriela
Zoana a venit cu cifre concrete legate de protocoalele SRI si
interceptarea populatiei (inclusiv a mii de magistrati) si a
atras atentia ca in alte tari (precum Belgia si Spania),
jandarmii au folosit fara nicio problema mijloace legale de
constrangere impotriva huliganilor. Ultimul care a luat cuvantul
a fost Victor Bostinaru, vicepresedintele grupului S&D vorbind
nu doar despre protocoale si jandarmi, ci si despre vestitii
Lucian Onea si Mircea Negulescu, inculpati pentru presupuse
fapte de represiune nedreapta, fabricare de probe si nu
numai. In incheiere, Bostinaru a mentionat cazul presedintelui
Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, interceptat non-stop
timp de 7 ani, doar pentru ca sa afle ca inregistrarile au fost
distruse.
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JUDECĂTORII ICCJ
SUNT PLĂTIȚI REGEȘTE

Sefa ICCJ Cristina Tarcea are 38.562 lei/luna, vicepresedintii
ICCJ Iulian Dragomir si Elena Bogasiu au cate 38.050
lei/lunar, iar sefii de sectii au cate 37.538 lei/lunar. Cea
mai mica indemnizatie a unui judecator de la Inalta Curte
este de 30.356 lei.

AGRESORII JANDARMILOR,
PROTEJAȚI DE PROCURORI

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan (foto), si-a exprimat
vineri, 28 septembrie 2018, revolta fata de faptul ca
procurorii care ancheteaza violentele din timpul tentativei
de lovitura de stat de pe 10 august ii ocolesc cu grija pe
cei 69 de huligani care au lovit jandarmi cu pumni, picioare
si pietre. Ministrul aminteste ca desi acestia au fost
identificati in imaginile surprinse in timpul protestului,
niciunul dintre ei nu a fost deranjat pana acum de catre
anchetatori.
Astfel, intrebata ce le transmite celor 800 de persoane
care au depus plangeri penale impotriva jandarmilor care
au intervenit pe 10 august, Carmen Dan a raspuns: „Dumneavoastra ce le-ati transmite celor 69 de persoane identificate? Care sunt foarte linistite in momentul acesta,
pentru ca nimeni nu-i intreaba nimic. Aveti dumneavoastra
informatii ca sunt chemati la audieri? Acest lucru l-am
afirmat si eu: am spus ca avem 11 dosare penale, cu 6 inculpati, cu 18 suspecti si cu 69 de persoane identificate si
cu probatoriul aferent depus la parchetul competent. Aveti
informatii ca aceste persoane au fost chemate la audieri?
Ca eu nu am”.

ICCJ CONFIRMĂ: TIBERIU NIȚU
EXECUTAT PE INVENȚII

Lovitura dura incasata de DNA din partea fostului Procuror
General al Romaniei, Tiberiu Nitu (foto dreapta). Acesta a
obtinut de la Inalta Curte de Casatie si Justitie o dovada
certa a faptului ca a fost indepartat din fruntea Ministerului
Public printr-o facatura de dosar, in care a fost pus sub
acuzare pentru niste inventii. Este vorba despre dosarul
in care Nitu a fost urmarit penal pentru complicitate la
abuz in serviciu, pe motiv ca ar fi beneficiat de coloana de
la politie si masina cu girofar in deplasarile sale, dosar in
care dupa doi ani de ancheta a primit clasare. Temeiul
solutiei de clasare a fost insa unul gresit, dupa cum ICCJ
a constatat.
Astfel, instanta suprema a pronuntat marti, 2 octombrie
2018, solutia in cazul plangerii pe care Tiberiu Nitu a formulat-o impotriva solutiei de clasare dispusa in 27 aprilie
2018. Mai exact, Tiberiu Nitu a contestat la ICCJ faptul ca
a primit clasare in baza art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din
Codul de procedura penala - “fapta nu este prevazuta de
legea penala”. Cu alte cuvinte, DNA transmitea ca fapta
ar fi fost comisa, insa Nitu nu ar fi putut fi tras la raspundere
din cauza deciziei CCR care a dezincriminat abuzul in
serviciu. Adica, Nitu ar fi fost vinovat, dar CCR l-ar fi
scapat. De altfel, chiar DNA preciza in comunicatul de
presa in care a anuntat solutia de clasare fata de Nitu ca
aceasta a fost data avand in vedere Decizia CCR referitoare
la abuz in serviciu.

KLEMM PUS CU BOTUL PE LABE

Doamnele Justitiei demnostreaza, inca o data, ca vecheaza
la respectarea independentei Justitiei si reactioneaza de
fiecare data cand institutiile din sistemul judiciar sunt
atacate, nepermis, de oameni politici sau demnitari straini.
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii,
condusa de judecatoarea Simona Marcu (foto), condamna
pozitia ambasadorului SUA la Bucuresti, Hans Klemm,
vis-a-vis de activitatea Inspectiei Judiciare. Decizia de a
lua pozitie publica fata de atacul ambasadorului Hans
Klemm a fost adoptata cu majoritate, iar din informatiile
noastre cei din Sectia pentru judecatori care nu au votat
"pentru" au fost vesnicii pucisti Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan.
Pozitia adoptata de unii membri ai Sectiei pentru judecatori
era necesara, fiind extrem de important ca CSM, in calitate
de garant al independentei Justitiei, sa se asigure ca
magistratii functioneaza intr-un climat sanatos, fara interventii
din partea politicului, mai ales a unor reprezentati straini
in Romania, care ar putea conduce la afectarea actului de
Justitie.
De altfel, este de remarcat promptiudinea luarii de pozitie,
reactia judecatorilor din CSM avand loc la o zi de la
momentul in care ambasadorul SUA Hans Klemm, participand la deschiderea cursurilor de la Facultatea de Drept
din cadrul Universitatii Bucuresti, a facut o serie de
comentarii deplasate privitoare la Justitia din Romania si
la modul in care institutiile din sistemul judiciar functioneaza.
Tinta principala a lui Hans Klemm a reprezentat-o Inspectia
Judiciara, institutie care, intamplator, a trimis-o in judecata
pe cunostinta acestuia, Laura Codruta Kovesi, pentru
savarsirea mai multor abateri disciplinare in exercitarea
atributiilor ce ii reveneau functiei de procuror sef al DNA.
Klemm nu a atacat doar Inspectia Judiciara, ci si procedura
legislativa pe Legile Justitiei si Codul penal si Codul de
procedura penala, criticand modul de legiferare al Parlamentului.
Comunicat de presa privind pozitia Sectiei pentru judecatori
cu referire la discursul ambasadorului Hans Klemm:
"Avand in vedere discursul public al ambasadorului Statelor
Unite ale Americii in Romania, domnul Hans Klemm,
sustinut la data de 1 octombrie 2018 cu ocazia deschiderii
anului universitar la Facultatea de Drept a Universitatii
Bucuresti,
Sectia pentru judecatori, in majoritate, exprima ingrijorarea
fata de afirmatiile privind activitatea Inspectiei Judiciare,
institutie importanta in configuratia autoritatii judecatoresti,
care se bucura de autonomie si independenta operationala,
precum si fata de unele aprecieri inoportune si selective
in legatura cu conduita magistratilor.
O astfel de abordare poate fi de natura a afecta increderea
societatii in actul de justitie, cu precadere in magistrati si
in organismele judiciare din tara noastra, a caror activitate
se desfasoara exclusiv in temeiul legii.
Sectia pentru judecatori reafirma, pe aceasta cale, atasamentul la valorile unei cooperari internationale loiale si
subliniaza, astfel cum a procedat de fiecare data cand sa dovedit necesar, nevoia unui mesaj public echilibrat si
responsabil care sa consolideze increderea cetateanului
in actul de justitie."

www.luju.ro

Romanian Journal • New York

Legende “paralele”,
dar cu mult adevăr în ele

Dr. Napoleon Săvescu

Partea V

continuarea din ediția precedentă

Zeul Brahma

Cel dintai zeu al Triadei Hinduse ( alaturi de Siva si
Visnu ) , considerat un creator al lumii de azi, Brahma
este stăpânul cerului, al orizontului, aflându-se deasupra oricărui cult şi dincolo de orice venerare.
Este printre cei mai importanţi zei ai Indiei. Brahma
s-a născut din el însuşi, uneori spunându-se că este
nenăscut.
El a ieşit din oul originar al lumii sau din ape.
Când Brahma a fecundat creaţia, s-au născut cele
patru clase de fiinţe: zeii, animalele, oamenii şi fiinţele
neînsufleţite. Brahma domneşte cu măreţie într-un cer
propriu lui, un paradis în care toate creaturile speră
să ajungă.
Împreună cu Vişnu, păstrătorul şi zeul spaţiului şi
Şiva, distrugătorul şi stăpânul tenebrelor, formează
triada hindusă- Trimurti.
Atunci când se apropie momentul indicat, Brahma
simte că momentul iniţierii creaţiei lumii este ideal.
Pentru realizarea marii sale creaţii a lumii, a oamneilor
și a zeilor, Brahma se împarte în două, formând un
cuplu. Aşa vine pe lume Sarasvati. Ea este energia
feminină necesare fertilitaţii lui Brahma, fiind însa totodata fiica sa.
Brahma se îndragosteşte imediat de Sarasvati. Pentru a-şi arăta respectul faţa de tatal sau, aceasta se
roteşte mereu in jurul lui. Fiindcă doreşte s-o
urmarească din priviri, lui Brahma ii cresc înca trei
capete, toate absorbite de dorinţa pe care i-o inspiră
Sarasvati. Acestuia îi mai cresc patru braţe.
Brahma este imparţial, stabileşte legile şi pedepsele,
creează moartea şi este responsabil de distrugerea
lumii. Nu este un zeu al îndurării şi al darurilor gratuite,
din partea sa neputându-se aştepta la favoruri. In
consecinţă, îi sunt adresate rareori rugăciuni şi puţine
temple îi sunt consacrate.
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DIN ISTORIA ROMÂNILOR

Există numeroase forme ale venerării marelui zeu,
printre acestea numărându-se numeroase temple,
sculpturi, picturi şi scrieri. Printre aceste scrieri se află
celebrele Vede în care se află următorul fragment
numit Legea lui Manu care vorbeşte despre Brahma:
Aceastaă lume era în întuneric, de nerecunoscut, fără
nimic distinct, inaccesibilă raţiunii şi percepţiei, căzută
parcă pe deplin în somn. Atunci augusta fiinţă exista
prin ea însăşi, cea care nu era dezvoltată, dezvoltând
acest univers sub forma marilor elemente şi
desfăşurându-şi energia, a apărut pentru a risipi tenebrele.
Această fiinţă pe care doar spiritul o poate percepe,
subtilă, fără părţi distincte, eternă, închizând în sine
toate creaturile, incomprehensibilă, a apărut spontan.
Dorind să extragă din trupul sau diversele creaturi, a
produs mai întâi, prin gândire, apele şi în ele şi-a
depus sămânţa. Această sămânţă a devenit un ou de
aur, la fel de strălucitor ca soarele, în care s-a nascut
pe sine însusi sub forma lui Brahma, părintele originar
al tuturor lumilor.
In cea mai veche poveste a genezei lumii, cea vedică,
gasita de mine in “The secret doctrine” H.P. Blavatsky
se spune: “Când zeului suprem, Brahma, i-a plăcut
Pământul, el a dat naștere prin a sa respirație la șapte
zei ai genezei lumii.
Conducătorul acestui grup a fost Daksha. Acesta,
după ce s-a uitat peste tot pământul, a găsit cel mai
frumos loc pe care-l va popula în timpul nopții cu primii
10.000 de fii ai săi, fiii lui iubiți, fiii lui aleși, aleșii lumii,
Dacii .
In timpul zilei, el împreună cu ceilalți zei au creat animalele, păsările etc. Dar El, Daksha, va realiza că a
uitat să - și înmulțească fiii, așa că va crea Femeia.
După multe încercări, el va găsi felul cum să -i
înmulțească.
El, Daksha, este considerat ca marele zeu al genezei
lumii, dar și zeu al sexului. “
Fiii lui, dacii, vor trăi pentru un timp în Tara Zeilor Dacia, dar o parte din ei o vor părăsi, pentru a popula
lumea. Ei nu o vor uita și se vor întoarce din când în
când pe drumul zeilor, drumul BYK-ului (vezi râul Bîcului - Chișinău și „drumul Bîcului, Bîcului haiducului”
- Dimitrie Cantemir), descris de Upanishada Kanshitaki - în pelerinaj în Tara Dakshia, Tara zeilor.
În vara anului 1998 am găsit în templul subteran de
la Şinca–Veche nu numai basorelieful unui personaj
straniu, astral, dar şi semnul sacru al celui de-al 7-lea
Constructor al Universului de mai jos, al Universului
Fizic. Este un simbol al celor 7 zei ai genezei ( azi a
fost preluat si de evrei avand cutotul alt inteles ),
punctul central reprezentându-l pe Daksha, părinte al
celor 10.000 de fii iubiţi, de aleşi ai lumii, părinte al
Dacilor.
Cele doua triunghiuri reprezentau unirea Universului
infinit cu cel finit, al Universului material cu cel imaterial. Cele 6 colturi ii reprezinta pe cei 7 zei ai genezei
avându-l in centru pe Daksha .
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În stânga este sculptată o figură ciudată.

Atunci în vara anului 1998 nimeni nu ştia de existenţa
acestui templu, iar când pe locuitorii din Şinca–Veche
i-am întrebat de existenţa acestui templu ne-au privit

ca pe nişte “ căzuţi din nori” ......” la noi în sat nu există
aşa ceva domnilor... vă pierdeţi timpul căutându-l pe
aici”.

Şi totusi l-am găsit !

Azi acest templu a fost “preluat” de biserica ortodoxă
şi a devenit un loc de pelerinaj pentru ...credincioşi...

continuarea în ediția următoare
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Nuntă regală la Sinaia. Nicolae,
nepotul Regelui Mihai, s-a
cununat religios cu Alina Binder

Nicolae Medforth-Mills (33 de ani), nepotul Regelui
Mihai şi fost Principe al României, şi s-a cununat religios cu Alina-Maria Binder (30 de ani) la Biserica
"Sfântul Ilie" din Sinaia. Ceremonia este urmată de o
recepţie la Cazinoul din Sinaia. Nepotul Regelui Mihai
şi partenera sa, Alina Maria Binder, au alături 200 de
apropiaţi din România, dar şi din străinătate, mai puţin
pe cei din familia Regală a României, care au declinat
invitaţia. Nici măcar mama fostului principe nu a participat la fericitul eveniment.
Nicolae şi aleasa sa, Alina, au ajuns la biserică. Mirii
au ales să vină împreună în maşină şi să coboare din
maşină la intrarea în curtea bisericii, unde au fost
întâmpinaţi de mulţime.

Cununia religioasă a început cu puţin după ora 14.30.
La ceremonie participă capete regale din 13 ţări. Cununia religioasă a avut loc la Biserica Sf. Ilie din
Sinaia, situată la intrarea în staţiune, iar un sobor de
preoţi împreună cu IPS Calinic al Argeşului şi
Muscelului au săvârşit Sfânta Taină a Cununiei. Publicul nu a avut acces în biserică în timpul cununiei,
însă slujba a putut fi văzută pe un ecran amplasat în
afara bisericii.
Naşii cuplului sunt Liviu şi Simona Popescu, Constantin Filitti şi Alexandra Butculescu-Filitti. Cavaleri sunt
Mihai Binder, fratele Alinei, Andrew Griffiths din Marea
Britanie, Charles-Antoine Uyttenhove din Belgia,
Bejan Alizaddeh şi James Dalzell din Marea Britanie,
Bogdan Macarie. Domnişoarele de onoare au fost
Elizabeta-Karina de Roumanie, Mihaela Şerban,
Raluca Tilea, Yvonne Persic, Denisa Fătuşan şi Ana
Burcea.
Tort de poveste la nunta Principelui Nicolae. Cu ce se
vor îndulci invitaţii

După cununia religioasă, nepotul Regelui Mihai şi
soţia sa au plecat într-o caleaşcă, pe Bulevardul Republicii şi pe Bulevardul Carol I, spre Cazinoul din
Sinaia, acolo unde va avea loc recepţia şi din al cărui
balcon vor saluta publicul. Pe traseu, mirii au fost
însoţiţi de Junii Braşovului, de grupuri folclorice din
Bucovina şi din alte ţinuturi străvechi româneşti.
La ora 16.35, prinţul Nicolae şi mireasa lui, Alina, au
salutat invitaţii din balconul Cazinoului din Sinaia.

Nunta regală de la Sinaia. Cum arată a doua rochie
a miresei Principelui Nicolae. O va îmbrăca la recepţia
de la Cazinoul din Sinaia

Recepţia propriu-zisă a început la ora 18, fiind
găzduită în Sala Oglinzilor. Ţinuta obligatorie este
specificată pe invitaţia de nuntă. Doamnele poartă
rochie de de zi şi obligatoriu pălărie, iar domnii poartă
uniformă sau costum de zi.
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Printre invitaţi se numeră Al

teţa Sa Prinţesa Eleonore of Schaumburg-Lippe (străstră-nepoata Regelui Frederick al VIII-lea al Danmarcei), prinţul Grigore Ghyka, contele Hubertus Droste
zu Vischering von Nesselrode-Reichenstein, contele
Elemer Jankovich-Besan, baronul Philip Rinn of Earlston, ÎPS Calinic (delegat de către Patriarhul Daniel),
Vlad Oprea, primarul din Sinaia, Elizabeta-Karina de
Roumanie, Familia Raţiu-Nicolae, Sasha, Indrei &
Pamela Irina Freisacher - din familia Rosetti şi Familia
Don Gregor Roy Chowdhury, părintele Iustin de la
Mănăstirea Oaşa, Simina Filat - designer, Alex Tudoroiu - Designer, Marsay Alexandra Dulgheru - jucatoare de tenis şi Raul Badiu - pilot de raliu.

Familia Regală a României nu va participa la nunta
lui Nicolae

De la nuntă au lipsit membrii Familie legale, inclusiv
mama mirelui. Singura care şi-a anunţat prezenţa a
fost sora lui Nicolae.

Potrivit unui comunicat de presă al Familiei Regale,
în acest weekend, Majestatea Sa Margareta şi
Principele Radu se află într-o vizită în oraşele Soultzmatt şi Haguenau din Alsacia, Republica Franceză,
la invitaţia oficială a autorităţilor celor două
municipalităţi.

"Majestatea Sa Custodele Coroanei se află în Alsacia
pentru a onora memoria soldaţilor români ucişi în anii
1917 şi 1918, în lagărul de prizonieri ai armatei germane. De asemenea, Majestatea Sa doreşte să
aducă omagiu localităţii Soultzmatt, care a donat Guvernului României, în anul 1919, locul pe care fusese
aşezat lagărul, pentru a fi transformat în cimitir militar
românesc. Cimitirul a fost construit în anii 1919-1920
şi a fost onorat cu vizita suveranilor României Mari,
Ferdinand I şi Maria, la 9 aprilie 1924", se arată în comunicat.

Nicolae Medforth-Mills este fiul Principesei Elena a
României şi al lui Robin Medforth-Mills. S-a născut pe
1 aprilie 1985, în Meyrin, Elveţia, şi a primit titlul de
Principe la împlinirea vârstei de 20 de ani. În data de
1 august 2015, Majestatea Sa Regele Mihai a semnat
un document prin care a retras nepotului său titlul de
„Principe al României" şi calificativul de „Alteţă
Regală". Nu a fost însă dat un motiv clar, dar s-a lăsat
de înţeles că Regele Mihai ar fi luat această decizie
deoarece fosta iubită a Prinţului, Nicoleta Cîrjan, a declarat că fetiţa pe care a născut-o la începutul anului
2016 este copilul lui Nicolae. Fostul principe a negat
însă acest lucru.

www.romaniatv.net
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Slovenia a RESPINS
căsătoriile HOMOSEXUALE

O lege votată în luna martie redefinise căsătoria drept
„uniunea pe viață a două persoane independent de sexul
lor”. Parlamentul din Slovenia este primul dintr-o țară
fostă comunistă care adoptase un asemenea act normativ.
Cu ocazia unui referendum, la care s-a înregistrat o
prezență destul de redusă, slovenii au respins duminică,
cu peste 60%, legea care autoriza căsătoriile homosexuale,
votată în martie în Parlament.
Opozanții căsătoriilor între persoanele de același sex au
obținut 63,12% din voturi, față de 36,88% în favoarea
acestora. Prezența la vot a fost de numai 35,65%, dar
aceasta nu a putut împiedica atingerea pragului de voturi
necesare pentru învingători.
Slovenia este prima țară din blocul ex-comunist care a
deschis poarta pentru căsătoriile homosexuale. Legea
din martie a fost adoptată cu o mare majoritate în Parlament,
de către Stânga și de către partidul centrist al premierului
Miro Cerar, și dădea cuplurilor homosexuale aceleași
drepturi ca și persoanelor heterosexuale, inclusiv cel al
adopției.
Papa Francisc a pledat săptămâna trecută pentru ca
slovenii să spună NU la referendum, cerându-le să susțină
Familia, structura cea mai importantă a vieții sociale.
În această mică țară, membră UE, cu două milioane de
locuitori, opozanții căsătoriilor între persoane de același
sex au fost susținuți de Opoziția de dreapta și de Biserica
Catolică. Aceștia au fost și inițiatorii referendumului,
strângând cele 40.000 de semnături necesare convocării
acestuia.
Legea votată în martie redefinea căsătoria drept „uniunea
pe viață a două persoane independent de sexul lor”.
După victoria taberei NU, Codul Familiei va trebui din nou
modificat, pentru a reveni la formula inițială, limitând
drepturile homosexualilor doar la uniunea civilă, deja în
vigoare de câțiva ani.
Organizarea referendumului a suspendat aplicarea legii;
până la aceasta, nici un cuplu homosexual nu își pusese
verighetele pe degete.
EVZ

Coreea de Nord renunță la testele
nucleare și cu rachete.

Coreea de Nord renunta la testele nucleare si cu rachete,
potrivit agentiei de presa de stat, care transmite si ca
liderul de la Phenian, Kim Jong-un vrea sa închida si situl
nuclear Punggye-ri, transmite BBC.
Presedintele american Donald Trump a reactionat dupa
ce Coreea de Nord a anuntat ca renunta la testele nucleare
si închide situl nuclear. Liderul de la Casa Alba saluta
decizia luata de liderul de la Phenian, cu câteva zile
înainte de summitul dintre Coreea de Nord si Coreea de
Sud.
“Un mesaj de la Kim Jong-un: Coreea de Nord va opri
tetele nucleare si de rachete. De asemenea va închide un
sit nuclear din partea de nord a tarii pentru a arata angajamentul de a suspenda testele nucleare. Un progres
pentru toata lumea”, a scris Donald Trump pe Twitter.
Potrivit agentiei de stat nord-coreene KCNA, citata de
site-ul agentiei sud-coreene Yonhap, Coreea de Nord
renunta la testele nucleare, începând cu data de 21
aprilie. În plus, Kim Jong-un anunta ca va închide si situl
nuclear Punggye-ri, unde au fost efectuate sase teste nucleara, din 2006 si pâna în prezent. Decizia a fost luata
dupa o întâlnire a conducerii Partidului Muncitoresc din
Coreea de Nord.

Vestea vine cu mai putin de o saptamâna înaintea summitul
dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, care va avea
loc pe 27 aprilie, la Panmunjon, în zona demilitarizata de
la frontiera. Acolo se vor întâlni presedintele sud-coreean
Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong-Un.
Coreea de Nord si de Sud sunt pe punctul de a pune
capat razboiului început în 1950 si vor semna un tratat de
pace în timpul summitului dintre cei doi sefi de stat
programat pentru 27 aprilie. Presa sud-coreeana scrie ca
se poarta discutii pentru semnarea tratat de pace care sa
puna capat razboiului dintre cele doua tari, început în
1950. Cele doua natiuni erau, oficial, în continuare în
conflict, deoarece în 1953, s-a semnat doar un armistitiu
si nu un tratat de pace care sa încheie oficial razboiul.
Kim Jong-un a sfidat de-a lungul anilor avertismentele
venite de la SUA, Coreea de Sud, Japonia, NATO si
ONU, în privinta testelor nucleare efectuate de Coreea de
Nord. În septembrie 2017, Coreea de Nord a testat cea
de-a sasea bomba nucleara si a provocat un cutremur de
6,3 grade.
În luna martie, Coreea de Nord intensificase activitatile
nucleare, imaginile din sateliti aratând regimul de la
Phenian initiase testele preliminare la un reactor de apa
usoara si, probabil, pornise un alt reactor, la centrul pentru
cercetari nucleare Yongbyon.
www.libertatea.ro

Cel puţin 832 de persoane şi-au
pierdut viaţa în cutremurul de 7,5
grade din Indonezia

Cel puţin 832 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma
cutremurului şi tsunamiului devastator care au lovit insula
indoneziană Sulawesi, anunţă agenţia naţională pentru
dezastre din Indonezia, transmite BBC.
Mulţi oameni au fost prinşi sub dărâmăturile clădirilor care
s-au prăbuşit în cutremurul cu magnitudinea de 7.5, de
vineri, a declarat purtătorul de cuvânt al agenţiei, Sutopo
Purwo Nugroho, la o conferinţă de presă.
Cutremurul a declanşat valuri de tsunami de până la şase
metri, iar zona afectată a fost mai mare decât s-a crezut
iniţial, a adăugat acesta.
Salvatorii au săpat cu mâna în căutarea supravieţuitorilor
în oraşul indonezian Palu.
Există preocupări deosebite cu privire la oraşul Donggala,
unde impactul este încă neclar.
Purtătorul de cuvânt al Agenţiei Indoneziene pentru Managementul Dezastrelor, Sutopo Purwo Nugroho, estimează
că 2,4 milioane de persoane au fost afectate de cutremurul
de vineri, anunţă CNN.
Nugroho a declarat că 71 de străini au fost în Palu în
timpul cutremurului şi doi au fost evacuaţi în siguranţă în
Jakarta. Nu există informaţii privind starea celorlalţi.
Supravieţuitorii au trecut prin apele rezultate în urma
inundaţiilor şi prin grămezi de moloz. Un centru comercial
s-a transformat în moloz, iar cupola mare a unei moschei
s-a prăbuşit în oraşul Palu, care are 350.000 de locuitori.
Familiile aveau puţinele obiecte pe care le-au putut
recupera în pungi de plastic şi rucsaci la adăposturi în aer
liber unde mii de oameni sperau să primească ajutor.
Sute de persoane au fost grav rănite şi cel puţin 17.000
de persoane au rămas fără adăpost, a spus Nugroho.
Lipsa echipamentelor grele şi a personalului a încetinit
eforturile de salvare în oraşul de coastă Palu, unde
muncitorii au început duminică căutările pentru a salva
aproximativ 50 de persoane prinse sub dărâmăturile unui
hotel prăbuşit.
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„Femeile, o specie pe cale de
dispariție în inima Parisului”
Dacă ieșim din casă
riscăm să fim violate!

Femeile, o specie pe cale de dispariție în inima Parisului”.
Așa sună un apel al locuitorilor din cartierul parizian La
Chapelle, ocupat de migranți, musulmani și traficanți de
droguri. Deși imaginile prezentate în reportajul jurnaliștilor
de la ziarul Le Parisien duc cu gândul mai curând la un
oraș dintr-o țară islamică, este chiar Orașul Luminilor,
Paris, considerat și capitala feminismului. În anul de grație
2017, femeile franceze trăiesc un coșmar, temându-se să
mai iasă pe stradă, pentru că riscă să fie agresate și violate. Președintele Macron tace, minimalizând problema.

Un perimetru de străzi din cartierul La Chapelle este
stăpânit în totalitate de bărbați, iar femeile care au curaj
să treacă pe aici riscă mult. Cafenele, baruri și restaurante
toate le sunt interzise. Ca și trotuarele, stația de metrou și
piețele. De peste un an, districtul Chapelle-Pajol din Paris
și-a schimbat complet imaginea. Trecând pe aici nu ai
putea spune că te afli într-un colț din Orașul Luminilor, ci,
mai degrabă undeva în Irak sau Siria. La fiecare pas, dai
de indivizi dubioși, dealeri de droguri, migranți, contrabandiști,
pentru care hărțuirea femeilor a devenit o regulă.
„Dacă purtăm fustă, bărbații se țin după noi, încercând să
ne violeze. Nu mai putem ieși din casă, nu mai putem
intra într-un bar. Să încerci să te întorci seara, acasă, este
ceva de neconceput. Și nu, nu este Raqqa sau Mosul,
unde femeile sunt forțate să trăiască separat de bărbați,
la domiciliu, ci Paris, așa cum reiese din acest apel
disperat al locuitorilor din Chapelle-Pajol. Aici, anul trecut
s-a deschis un centru pentru imigranți, după închiderea
„junglei” din Calais. Femeile din acest cartier trăiesc de
un an un coșmar, iar toate plângerile către autorități au
rămas fără ecou. Ajunse la capătul răbdării, au hotărât să
lanseze un apel public către politicieni, intitulat „Femeile,
o specie pe cale de dispariție, în inima Parisului.”
„Fetele, scrie Parisien, nu pot ieși pe stradă în acest cartier, nici ziua nici seara. Să porți fustă sau pantaloni strâmți
a devenit riscant, pentru că se lasă cu atacuri și insulte.
Dacă îndrăznești să spui ceva, așa cum a făcut o tânără
franțuzoaică, riști să te alegi cu o țigară aprinsă în păr”
„Am fost nevoite să ne schimbăm drumul când avem de
de mers undeva și să ne schimbăm modul în care ne
îmbrăcăm. Multe nu mai îndrăznesc să se aventureze
afară din casă”, spun femeile care locuiesc în cartier în
apelul lor. „Pe străzi s-a ajuns ca aerul să fie irespirabil.
Barurile au ajuns să fie destinate doar bărbaților și e
imposibil să intri. Chiar și când încerci să te uiți fereastră,
ajungi să fii imediat fluierată, huiduită și insultată”.
Fotografiile și înregistrările celor de la Parisien arată
străzile aglomerate, trotuare ocupate complet de tineri,
majoritatea nord-africani și arabi, care nu fac decât să
vagabondeze, vânzători ambulanți și traficanți de droguri.
Potrivit lui Philippe Girault, reprezentant al asociațiaei
SOS La Chapelle, „80-90 la sută dintre oamenii care
merg pe jos pe aici jos sunt bărbați. Femeile au dispărut
din viața publică, nu se mai văd, la fel și copiii”.
Reportajul din Le Parisien a provocat un scandal uriaș, iar
toți ochii sunt acum pe noul guvern Emmanuel Macron,
care a dorit un Executiv în perfectă egalitate de gen și a
pledat cauza cauza feministă. Noul președinte francez,
care a promovat un minister dedicat femeilor, a fost rugat
să comenteze scandalul La Chapelle. „Nu comentez știrile,
eu mă ocup de politici publice. Întâi acționez și apoi
vorbesc”, s-a mulțumit Macron să afirme.
www.blume.ro
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București, pe primul loc
în topul destinațiilor
din Europa cu cel mai mare
potențial de dezvoltare.

București s-a aflat în top și
anul trecut, când a fost
orașul european cu cea mai
mare creștere a numărului
de turiști, informează Mastercard. “Ne bucură și suntem mândri că București
se află în topul destinațiilor
europene cu cel mai mare
potențial de dezvoltare, după ce, anul trecut, a fost orașul
european cu cea mai mare creștere a numărului de turiști.
Pe de altă parte, nu ne miră, în condițiile în care noi credem
că București reușește să răspundă cu succes exigențelor
pe care le au turiștii din toată lumea, devansând astfel orașe
cu tradiție în circuitul turistic”, a declarat Diana Tănase, Area
Marketing Manager Mastercard România.
Potențialul de dezvoltare înregistrat de București în 2018,
potrivit Indexului Global Mastercard de Destinații Urbane,
este de 10,7%. Datele Mastercard mai arată că București
numără aproximativ 1,3 milioane de turiști care apelează la
servicii de cazare, durata medie de ședere a turiștilor este
de 1,6 zile, în timp ce valoarea medie cheltuită pe zi se
ridică la 210 dolari.
Locul secund îi revine Lisabonei, cu un potențial de creștere
în 2018 de 10,6%. Lisabona numără 4,9 milioane de turiști
care apelează la servicii de cazare, durata medie pe care o
petrece un turist în Lisabona este de 2,6 zile, în timp ce
cheltuielile zilnice se ridică la o medie de 163 de dolari.
Cel de-al treilea loc în topul orașelor europene cu cel mai
mare potențial de dezvoltare este ocupat de Santa Cruz De
La Palma, cu 9,3%. Santa Cruz De La Palma numără 5 milioane de turiști care apelează la servicii de cazare, turiștii
petrec, în medie, în oraș 8,1 zile, iar cheltuielile zilnice se
ridică la o medie de 210 dolari.
Indexul G.M.D.U. s-a extins anul acesta și include 162 de
orașe pe baza unei analize amănunțite a volumului de turiști
și a cheltuielilor înregistrate în anul 2017, oferă previziuni de
creștere pentru 2018 și, în premieră, o viziune de ansamblu
asupra duratei medii de ședere și a sumei cheltuite pe zi.
Bangkok, cel mai vizitat oraș de pe Glob
În topul celor mai vizitate orașe pe plan global, Bangkok se
află pe primul loc urmat de Londra și Paris. Următoarele
cele mai vizitate orașe sunt Dubai, Singapore, New York,
Kuala Lumpur, Tokyo, Istanbul și Seul.
Potrivit studiului Mastercard, orașele din acest top demonstrează
importanța unei infrastucturi bine puse la punct, a unei
puternice culturi locale și a atracțiilor turistice și de business.
Cu aproximativ 20 de milioane de vizitatori, Bangkok rămâne
fruntaș în clasamentul acestui an și este puțin probabil să fie
depășit, având în vedere creșterea puternică de 9,6%
estimată pentru 2018. Vizitatorii tind să stea în Bangkok 4,7
nopți și să cheltuiască în medie 173 de dolari pe zi.
Indexul Global Mastercard de Destinații Urbane ierarhizează
orașele în funcție de numărul total al turiștilor care apelează
la servicii de cazare și al chetuielilor transfrontaliere realizate
de aceiași turiști în cursul anului 2017, oferind totodată
previziuni cu privire la pontențialul de creștere al numărului
de turiști care apelează la servicii de cazare pentru 2018.
stirileprotv.ro

„Decât” şi „doar”
O altă greşeală pe care o întâlnim frecvent în scrierea sau
vorbirea curentă este folosirea adverbelor „doar” şi „decât”.
Greşeala constă în înlocuirea lui „doar” cu „decât”, fără
negaţie în faţă.
„Forma corectă este: «Am doar 10 lei», însă se foloseşte
frecvent «Am decât 10 lei». «Decât» se foloseşte cu negaţie
în faţă, spre exemplu: «Nu am decât 10 lei». Explicaţia
simplă ar fi că „decât” se foloseşte doar în construcţii
negative şi că pentru construcţiile afirmative enunţurile se
formează cu ajutorul lui „doar”. Există însă şi o excepţie de
la această regulă. „«Decât să merg la munte, mai bine merg
la mare”, este o costrucţie gramaticală unde nu este nevoie
de negaţie în faţă”.
Este genul de construcţie în care „decât“ poate fi înlocuit
prin construcţia „în loc să“. „Care” sau „pe care” Una din cele
mai frecvente greşeli din limba română este renunţarea la
prepoziţia „pe” din acuzativul cu prepoziţie „pe care”.
„Este o greşeală foarte frecventă în vorbirea curentă. Sunt
foarte puţini care folosesc corect această formă, dar lipsa
prepoziţiei poate schimba sensul unei propoziţii complet.
De exemplu: «Sora mea are o prietenă care o învaţă multe»,
sau «Sora mea are o prietenă pe care o învaţă multe»,
arată că prepoziţia „pe” schimbă total sensul propoziţiei”.
Pe de altă parte, sunt cazuri în care prepoziţia nu este
necesară. „Cartea care se află pe birou este a mea”. Aceasta
a mai arătat că, în viitor, multe forme pe care azi le folosim în
mod greşit ar putea fi acceptate de Academia Română.
„Având în vedere că urmează să apară un nou DOOM, în
care vor găsi ca acceptate mai multe forme de plural ce
până acum nu erau considerate corecte, nu ar fi exclus să
mai găsiti şi alte surprize”, spune ea.
adev.ro

Poezie CONTROVERSATĂ în
manuale: Cine e ‘noul Luceafăr’

Când folosim „doar“
şi când scriem „decât“

„Auzim folosite deseori în vorbirea curentă forme greşite din
punct de vedere gramatical. Cea mai supărătoare greşeală
în limba română contemporană, uzitată îndeosebi în limbajul
colocvial, este folosirea greşită a adverbului „decât“. Vă
prezentăm mai jos trei dintre cele mai frecvente greşeli în
vorbirea curentă.
„Să aibă” sau „să aibe”
Forma corectă a verbului „a avea” la conjunctiv prezent este
„să aibă”, nu „să aibe” sau „să aivă”. Acestea pot fi considerate
regionalisme, pentru că sunt folosite în anumite regiuni”,
spune Monica Pop, profesor bibliotecar, doctor în gramatica
limbii române.

Elevii de clasa a IX-a au, în anumite manuale, „Poema
chiuvetei”, o poezie destul de ciudată pentru a fi comentată
de un tânăr de 15-16 ani.
Jurnalista Mirela Voicu a făcut cunoscut acest caz. Poezia
este scrisă de Mircea Cărtărescu.
„Un copil de clasa a IX-a m-a rugat să-l ajut să facă un comentariu pentru ora de română. Nu că nu s-ar fi priceput
singur, dar poema vieții le fusese prezentată ca fiind un
Luceafăr contemporan. Mai, să fie! Să se fi reîncarnat
Eminescu într-o pagină modestă din manual de a IX-a?

Caut poemul, pardon poema, că și aici e o discuție…
poem sau poemă…ce a vrut poetul să spună. Și citesc…
„într-o zi chiuveta căzu în dragoste
iubi o mică stea galbenă din colţul geamului de la bucătărie
se confesă muşamalei şi borcanului de muştar
se plânse tacâmurilor ude.
în altă zi chiuveta îşi mărturisi dragostea:
– stea mică, nu scânteia peste fabrica de pâine şi moara
dâmboviţa
dă-te jos, căci ele nu au nevoie de tine
ele au la subsol centrale electrice şi sunt pline de becuri
te risipeşti punându-ţi auriul pe acoperişuri
şi paratrăznete.
stea mică, nichelul meu te doreşte, sifonul meu a bolborosit
tot felul de cântece pentru tine, cum se pricepe şi el
vasele cu resturi de conservă de peşte
te-au şi îndrăgit.
vino, şi ai să scânteiezi toată noaptea deasupra regatului
de linoleum
crăiasă a gândacilor de bucătărie.”
Prima strofă. Acum eu ar fi trebuit să-i spun copilului ce a
vrut poetul să scrie. Și mai citesc o dată… Și-mi dau
seama că l-ar fi exmatriculat pe copil dacă m-aș fi apucat
să explic ce cred că a vrut să spună poetul cu nichelul
meu te doreste, sifonul meu a bolborosit…
Ce să fac? Caut pe net niște recenzii și aflu că acest
poem cu „crăiasa gândacilor de bucătărie” e Luceafărul
contemporan. Adică, Cătălina e „craiasa gândacilor de
bucătărie”, că lui Cătălin îi borborosește sifonul după ea,
în timp ce nichelul Luceafărului o dorește. Pe ea, o.
Trec la strofa a doua, poate găsesc totuși o explicație
filosofică a iubirii neînțelese, poate princep cum e cu
neantul, cu nemuritorii, ceva…
„dar, vai! steaua galbenă nu a răspuns acestei chemări
căci ea iubea o strecurătoare de supă
din casa unui contabil din pomerania
şi noapte de noapte se chinuia sorbind-o din ochi.
aşa că într-un târziu chiuveta începu să-şi pună întrebări
cu privire la sensul existenţei şi obiectivitatea ei
şi într-un foarte târziu îi făcu o propunere muşamalei.
… cândva în jocul dragostei m-am implicat şi eu,
eu, gaura din perdea, care v-am spus această poveste.
am iubit o superbă dacie crem pe care nu am văzut-o
decât o dată…
dar, ce să mai vorbim, acum am copii preşcolari
şi tot ce a fost mi se pare un vis.”
E, în strofa a doua am avut revelația clară a Luceafărului
contemporan. Steaua galbenă, după gen fată, desi, filosofic
vorbind poate fi și băiat,…iubea nici mai mult nici mai puțin
decât o strecurătoare de supă. Și ea tot fată, gen. Deschid
Luceafărul, încercând să caut o corespondență filosofică.
Poate asta…
„Mă dor de crudul tău amor
A pieptului meu coarde,
Şi ochii mari şi grei mă dor,
Privirea ta mă arde.”
M-am gândit că o strecurătoare poate fi și fierbinte, mai ales
când poetul e în focurile creației. Contabilul din „Poema chiuvetei” o sorbea din ochi pe strecurătoare, precum Luceafărul
pe Cătălina. Dar, cum aveam să aflu câteva versuri mai
încolo, chiuveta era o curvă, mă iertați, care-i făcea ochi
dulci mușamalei. O mușama, două mușeamale. Ups!
Dar, acum vine piesa de rezistență a poemei filosofice…
când „gaura din perdea”…înțelegeți ce zic, ne-a spus
povestea de dragoste dintre chiuvetă, mușama, strecurătoarea
de supă… și zice „gaura din perdea” că ea a iubit o Dacie
crem…o Dacie, două Dacii, un crem…doi crem..complicat..Și
după atâtea iubiri neînțelese, chiuveta are copii preșcolari.
Cu același tată, sper… Un pic mai mici decât cei care
trebuie să comenteze la școală această poemă. Și s-o
compare cu Luceafărul
„- Dacă nu ştii, ţi-aş arăta
Din bob în bob amorul,
Ci numai nu te mânia,
Ci stai cu binişorul.”
Mihai Eminescu a fost cel mai mare poet român. Cel care
a scris poema chiuvetei are șanse să câștige premiul
Nobel pentru literatură, dar nu înainte de 2020. Să-i ajute
Sfânta Chiuvetă!” – a fost postarea jurnalistei.
Dumneavoastră ce părere aveți despre faptul că o astfel
de poezie există într-un manual de clasa a IX-a?
www.dcnews.ro
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ELENA - LENU{ - CIUBOTARU * 90

Când un român de valoare intră în lumea restrânsă
și selectă a celor cu vârstă de aur, la rândul
nostru parcă simțim că suntem mai
puternici.
Elena (Lenuș) Ciubotaru a
i
împlinit nu de mult foarte respectabila
vârstă de 90 de ani. Acesta este un
prilej nimerit de a evoca secvențe
din traseul existențial al acestei
doamne care s-a născut în ”dulcele
i târg al Iașilor”, apoi și-a continuat
frumos călătoria prin viață la
Ploiești, la București și, din anul
1972, la New York.
De-a lungul anilor, împreună cu
surorile Maria (Mia) și Lucia (Lucica),
Elena a participat cu entuziasm la multe
dintre activitățile de amploare organizate
pentru comunitatea româno-americană de
domnul Vasile Bădăluță atât pe scene teatrale din
diferite locații din Queens, cât și la restaurantele
”Casa Română” și apoi la ”Bucharest”.
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Cele trei doamne deveniseră apreciate și cunoscute
în comunitatea noastră, oamenii numindu-le cu
simpatie ”Surorile Ciubotaru”.
Pentru Elena Ciubotaru, România a
continuat și continuă să reprezinte
”casa sufletului, casa părintească a
limbii noastre străbune” pe care nu a
uitat-o și despre care vorbește
întotdeauna cu mândrie.
De asemenea, dânsa a
subliniat de multe ori credința
profundă pe care o are în Domnul
cel Atotputernic și în preceptele
ortodoxiei noastre străvechi.
O felicităm cu căldură pe
doamna Elena Ciubotaru pentru
drumul drept pe care l-a urmat și pe
care-l urmează în viață și-i urăm din toată
inima
LA MULȚI ANI cu SĂNĂTATE!
Redacția Romanian Journal
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ONG-urile au ajuns să
aducă în România
imigranți ilegali relocați
dinspre Turcia,
Liban și Iordania

Romanian Journal • New York

Traian Horia

motivul invocat fiind faptul că integrarea imigranților
în spațiul UE ar fi “îmbunătățită”. Astfel, se
declanșează riscul (manifestat și la “salvările” de
imigranți din Marea Mediterană, organizate de unele
ONGuri sprijinite prin rețele sorosiste sau Fonduri
Norvegiene dar acuzate de guvernul Italiei că sunt
doar un “taxi maritim”), ca respectivele organizații
non-guvernamentale să devină (dincolo de generoasele lozinci de “solidaritate”) adevărații decidenți
într-un domeniu care este strict de competența Guvernelor: imigrația și acordarea de protecție
internațională unor refugiați.

Istoria. Scrisă și pusă în aplicare
Eșuarea la finele anului 2016 a relocării imigranților
ilegali din Grecia și Italia, propusă de Comisia
Europeană și refuzată de mai mulți membri ai UE, a
produs o subtilă schimbare de strategie pentru promotorii din Bruxelles ai migrației necontrolate spre Europa. În România, spre exemplu, unii imigranți nu mai
sosesc pe baza înțelegerilor politice, ci pe “proiecte
finanțate”. ONG-ul Jesuit Refugee Service (JRS), o
organizație care are parteneriate solide cu entități
sorosiste, primește finanțări comunitare ca să aducă
imigranți ilegali în patru state ale UE: România, Belgia, Italia și Malta. Fenomenul a căpătat pe alocuri
accente controversate: JRS a ajuns să lucreze (alături
de Organizația Internațională pentru Migrație- OIM)
ca să aducă imigranți din Iordania, Liban și Turcia
spre Europa, specific spre România,

“Specialiștii” JRS versus “specialiștii” Frontex
Ca și în cazul altor ONGuri, frenezia salvărilor de
imigranți ilegali pentru aducerea lor în Europa conduce pe alocuri discursul JRS spre un grotesc.
Organizația a ajuns să pună la îndoială, oficial, până
și intervențiile navelor Frontex (Agenția Europeană
pentru Frontierele Externe ale UE), fiindcă reprezentanții Agenției ar fi incapabili “să recunoască” refugiații: “A intra în contact cu personalul Frontex nu
înseamnă neapărat siguranță (pentru migranți-n.n.)”,
susține ONGul Papei Francisc. JRS susține incredibil
că nevoile de protecție ale oamenilor nu sunt întotdeauna recunoscute, invocându-se posibilitatea ca
angajații Frontex “să nu fie instruiți suficient ca să
identifice refugiați”. Astfel, în opinia “specialiștilor”
JRS, un proces lung și costisitor care implică identificarea, verificarea unui solicitant de azil și acordarea
statutului de refugiat, poate fi înlocuit, la o adică,
printr-o “evaluare sumară” a imigranților de către
ofițerii Frontex. În plus, JRS ignoră fundamental rapoartele serviciilor speciale care au detaliat faptul că,

Ce e-n cer și pre pământ
Lumea ar ști tot ce e în cer și pe pământ în România,
dacă Papa Francisc ar sta 5 minute la o conferință
alături de directorul SRI, Eduard Hellvig. Până atunci,
multe dintre necunoscutele României contemporanegenerate de neimplicarea, jemanfișismul și parazitarea instituțiilor publice prin Statul Paralel, vor
rămâne tratate ca pamflet, inclusiv întrebările referitoare la migrația ilegală: nu se știe, de exemplu, de
ce “proasta cu bani a Europei”, România, preia în continuare migranți ilegali (solicitanți de azil) la presiuni
externe, în timp ce vecinii mai bogați precum Cehia,
Austria, Ungaria își închid granițele.
Un ONG patronat de marxistul de treabă cu cruce pe
piept, Papa Francisc, a preluat inițiativa și îndeplinește în România și în alte state comunitare, ceea ce Uniunea Europeană nu a reușit în negocieri: relocarea
de imigranți.
ONG-ul Jesuit Refugee Service (JRS) este o
organizație care are parteneriate solide cu unele
entități sorosiste, are o Rețea bine dezvoltată pe teritoriul UE și, pe un proiect recent, primește finanțări
comunitare ca să adapteze imigranți-solicitanți de azil
relocați dinspre Iordania- Turcia- Liban, spre patru
state din Uniune, unde integrarea e “mai bună”:
România, Marea Britanie, Germania și Portugalia.

ONU: un plan pentru imigrația spre Europa
În proiectele majore (în care, de exemplu, sunt aduși
solicitanți de azil din exteriorul țării în România), JRS
lucrează cu OIM (Organizația Internațională pentru
Migrație), cea care va prezenta în decembrie 2018,
în Maroc, așa-numitul “Global Compact for Migration”,
un plan ce ar trebui, fără mult echivoc, să inunde Europa cu imigranți dinspre state sărace ale Africii, unele
fiind gazde de grupuri islamiste și teroriste.
Prezentarea Planului se va face sub auspiciile
Adunării Generale a Națiunilor Unite, care au fost conduse de Miroslav Lajčák, un adept al sorosismului și
globalizării unilaterale. Menționăm că Lajčák este cel
care a prezidat (în mai 2018) discursul la ONU al fostului
procuror- șef DNA Laura Kovesi, pe când Kovesi era
cercetată la Ministerul Justiției pentru „fapte de netolerat
într-un stat de drept”: organizat cu puțin timp înainte de
destituirea lui Kovesi de la șefia Direcției Naționale AntiCorupție (DNA), “celebrul” discurs a fost considerat în
cercuri din România, un banal mijloc de presiune
internațională la ONU pentru susținerea lui Kovesi.

în multe cazuri de “salvări” pe Marea Mediterană, a
fost vorba, specific, doar de o preluare a imigranților
(care-și plătiseră “călătoria” spre Europa) de pe
navele traficanților de carne vie pe cele ale ONGurilor
“de caritate”. Mai strict, era vorba de ceea ce Ministrul
de Interne al Italiei, Matteo Salvini, numea “un Taxi
maritim”.
S-a mai scris despre ONG-uri
S-a scris despre ONG-uri care au alimentat financiar
războaie civile în “Primăvara arabă” (cu Siria sau
Libia ca bune exemple), care au implementat State
Paralele în state democratice (un bun exemplu,
România), au transportat arme, au finanțat atentate
și atacuri paramilitare, au “salvat” imigranți ilegali pe
scenarii deja scrise, au sprijinit islamiști să ajungă
până în taberele grupului terorist sunnit Stat Islamic
sau au exportat literatură extremistă și precepte religioase ale urii și intoleranței. Demonetizarea și
înstrăinarea noțiunii de ONG (“organizație nonguvernamentală”) a luat amploare în ultimii ani, pe
fondul crizelor majore care au zguduit Uniunea
Europeană: atacurile islamismului radical și criza
migrației. Mai nou, în România se regăsesc și ONGuri care aduc pe proiecte imigranți din afara Uniunii
Europene: JRS (Serviciul Iezuit pentru Refugiați), un
partener inclusiv al unor entități finanțate de sorosism,
aduce în România imigranți pe “proiecte”, după ce
Comisia Europeană a eșuat să impună anterior, membrilor UE, “relocarea” obligatorie. Bizareria apare ca
o schimbare de strategie pentru structurile globaliste
aflate în spatele acestor politici și survine în România
la scurt timp după ce președintele României, Klaus
Iohannis, l-a primit la Cotroceni pe şeful Adunării Generale a ONU, Miroslav Lajčák (în iunie 2018), care ia transmis că în luna iulie va fi finalizat documentul
Compactul Global privind imigraţia sigură, ordonată
şi reglementată. În fața presei mioritice, Iohannis nu
a avut vești bune pentru poporul român, dar a avut
veștile aduse pentru poporul român de Lajčák, superiorul său. Cu atât mai mult cu cât contextul era unul
adaptat unor astfel de vizite, de la suzeran la vasal:
anul 2017 a fost unul record din punct de vedere al
aplicațiilor pentru azil în România.

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA

www.cristoiublog.ro

Tel: (347) 536-6462
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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EMILIA DĂNESCU:
”Vocile umbrei”

ri de câte ori avem ocazia să cunoaștem o personalitate culturală din România, ne îmbogățim
sufletul cu inefabilul creației acesteia și parcă devenim mai puternici și mai mândri de etnia noastră.
În seara zilei de vineri, 7 septembrie a.c., Cenaclul literar ”Mihai Eminescu” din New York și-a deschis sesiunea de toamnă cu lansarea cărții de poezii ”Vocile
umbrei” aparținând Emiliei Dănescu. Cartea a văzut
lumina tiparului în anul trecut, la Editura ”Antim Ivireanu” din Râmnicu Vâlcea. Prefața aparține lui Florin
Costinescu, iar postafața, lui Ioan Barbu.
Din nota biobibliografică
de la sfârșitul cărții
aflăm
că
Emilia
Dănescu s-a născut în
1948 la Râmnicu Vâlcea. A urmat liceul la
”Colegiul Mircea cel
Bătrân” și cursuri de
pictură la Școala de
Muzică și Arte Plastice.
După absolvirea liceului, și-a continuat studiile la Facultatea de
Matematică-Mecanică din cadrul Universității
București. După absolvire, în 1971, s-a stabilit în
Capitală. Este director de comunicare și imagine al
Asociației Grup Media Singur – Alianța Artelor din
Târgoviște.
Până în prezent a publicat volumele de versuri:
”Zestrea toamnei” (2011), ”Recurs la memoria
nopții”(2012), ”Odihna pietrei” (2015) și ”Vocile umbrei”, carte lansată în cenaclul din New York.
Președintele cenaclului, prof.univ.dr. Theodor
Damian, a prezentat-o pe autoarea cărții și a subliniat
câteva dintre ideile de forță care se desprind din universul poetic al acesteia. Un loc aparte îl ocupă personificarea și metafora. Însuși titlul volumului vorbește
despre ”vocile” cu care umbra se definește, ca un dialog între acestea și persoana căreia îi aparține
umbra, o frumoasă și neașteptată asociere de cuvinte
cu sugestii multiple. Cartea se află sub semnul unei
dimensiuni filosofice în care apropierea de Dumnezeu
este analizată cu finețe. Theodor Damian a constatat,
în continuare, prezența paradoxalei apropieri a lui
Dumnezeu de noi, cum îl cunoaștem pe Domnul și
cum ne cunoaște El pe noi, cum clipa este folosită
pentru obținerea veșniciei și cum ne raportăm la cei
din jurul nostru ca o premiză imperativă și necesară
a raportării la Dumnezeu. Au fost apreciate, de
asemenea, desenele din carte, desene care
ilustrează cu pregnanță idei poetice.
Criticul și istoricul literar M.N.Rusu, redactorșef al revistei ”Lumină Lină”, a vorbit despre poetă și
despre mesajul operei sale, concluzionând:
”Influențată de viziunile filosofice ale lui Platon și
făcându-și din opera lui Nichita Stănescu un idol, fără
însă a-l idolatriza, Emilia Dănescu se instalează în
poezia românească de azi drept un creator de serie
nouă, vocea sa lirică fiind o revelație profundă în șirul
arid și infecund al autorilor post-optzeciști și nu
numai.”

Ziarista Mariana Terra a reliefat inefabilul expresiei
artistice din poeziile adunate de autoare în volumul
”Vocile umbrei”, apreciind, de asemenea, forța ideilor
sugerate.
Emilia Dănescu a vorbit despre activitatea dânsei, ca
director, în cadrul Alianței Artelor din Târgoviște și despre bucuria de a scrie, de a prezenta oamenilor iubitori de poezie concepția sa despre lume și viață
într-o formă lirică modernă. Apoi a citit câteva poeme
din cartea lansată. În final, a mulțumit celor prezenți
exprimându-și speranța că va reveni la New York.
***
Emilia Dănescu face o analiză profundă a propriei
existențe și încearcă să răspundă la întrebarea privind
sensul existenței umane pe acest pământ.
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”Dă-mi putere, Doamne,
să înfrunt obstacolele,
să dărâm zidurile,
să accept dezvăluirea
neputinței.

Dă-mi curaj, Doamne,
să înving teama începutului
de drum.
O să-nvelesc în mănuși
cuvintele de vineri
și tăcerile, în straie
de duminică.
O s-ascult cuminte
vocile din umbra Ta
târzie.

Mulțam, Doamne!” (Rugăciune)

Un concept care a fost și care continuă să fie
dezbătut, de-a lungul anilor, de către mulți oameni de
artă, de către mulți filosofi este TIMPUL. De când
omul se știe om, din antichitate până în prezent și, de
bună seamă, și în viitor, Timpului i s-au dedicat numeroase poeme și cugetări, timpului care trece, timpului care domnește absolut asupra tuturor, timpului
care se încăpățânează să treacă și să ne treacă și pe
noi odată cu el, timpului care tace și ne duce…:
”Voi scrie despre tăcere
până voi învăța
să tac.
Și despre timp voi scrie,
până ce amintirea
își va pierde
strălucirea.

Unele poezii amintesc de marele Nichita Stănescu și
de volumul de poezii al acestuia, ”Necuvintele”. Admiratoare a marelui poet, autoarea își prezintă cartea
sub auspiciile unui motto din Nichita: ”Aventura scrierii
unei cărți de poezie este ciudată și inefabilă ca însăși
poezia”. Ca și Nichita, dar cu instrumente lexicale
diferite, Emilia Dănescu ”se rătăcește” printre cuvinte
încă nerostite:
”Mă caut rătăcind
printre nespuse cuvinte.
Niciun tren nu mai trece
prin gara mea.
Dorința-mi,
cândva fierbinte,
s-a destrămat
într-o stea.” (Rătăciri)

Cuvintele, prin ele însele, nu pot întotdeauna exprima
plenar ideea. De aceea, uneori este necesară
transcendența spre ”necuvinte” cu tot conținutul lor
plurisemantic. Este reversul a ceea ce este palpabil.
Suflet creștinesc, poeta se apropie cu evlavie de
Dumnezeu, căruia îi cere ajutorul, fiind fericită dacă
ar putea să asculte ”vocile din umbra” Marelui Creator:

Apoi voi tăcea
din toate poemele mele.
Și voi pleca să mor puțin
în tăcerea timpului.” (Tăcerea timpului)

Poeziile Emiliei Dănescu sunt chemări calde ale iubirii, sunt o continuă și tulburătoare radiografiere lirică
a iubirii, ca esență a vieții. În același timp, se face o
distincție între iubirea romantică și cea ideatică, insistându-se asupra iubirii creștine și a iubirii pentru
Domnul. Fără iubire, ne avertizează poeta, lumea nu
ar exista cu cântecul și cu frumusețea ei.
Într-o formă sau alta, în volum se configurează
ideea de visare și de chemare pentru sufletul însetat
de a cunoaște profund sensul vieții.
Prozodic vorbind, Emilia Dănescu folosește
cu succes rima clasică, versul tradițional, dar și rima
interioară cu vers alb.
Ioan Barbu consideră că autoarea scrie ”o
poezie de adâncuri”, iar cartea este ”străbătută de un
lirism robust, cu imagini luminoase, într-o unitate
temperamentală care cucerește”.
În prefața cărții, sintetizând în câteva cuvinte
caracteristica majoră a creației lirice a Emiliei
Dănescu, Florin Costinescu îi compară poezia cu ”o
dimineață desăvârșită”.
”Vocile umbrei” este o carte filosofică prin idei
și valoroasă prin exprimare, este o broderie delicată
a cuvintelor-necuvinte care stau încorsetate în idei
profunde, parcă așteptând cititorul să dezlege
nodurile broderiei sau - cine știe? - să-i adauge noi
semnificații.
prof. Mariana Terra

18 l 3 octombrie, 2018

Romanian Journal • New York

PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

Fiecare colonist aromân era posesorul unui Certificat
emis de Societatea de Cultură Macedo-Română
în care se menționa că respectivul ”este român de
origină”. Și mai fiecare dintre ei venea în ”Țara
Nouă” - cum mai era denumit Cadrilaterul - având
pe buze imnul Marșul coloniștilor - îmi aduc aminte
acum două strofe, din cele patru-cinci: Din pind
venit-am oțeliți/ În lupte și amar/ Din pind venitam ca să fim/ De strajă la hotar.// Avânt și suflet
am avut/ Și dragoste de frați/ Și peste țări noi am
unit/ Azi pindul de Carpați/.

STOICA LASCU

”În viaţă să vedem întotdeauna
partea plină a paharului.”

Reporter: Domnule profesor Stoica Lascu, ne aflăm
în sala socială a Bisericii "Sf. Apostoli Petru &
Pavel" din Astoria, NY, imediat după încheierea
lucrărilor Simpozionului dedicat Marii Uniri şi Jubileului `Dobrogea 140`, la care aţi fost invitatul
de onoare. Vă mulţumim pentru cuvintele
dumneavoastră care ne-au adâncit cunoştinţele
în domeniul istoriei neamului nostru şi vă mulţumim
pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu.

STOiCA lASCU: Eu sunt acela care vă mulţumeşte
pentru invitaţie şi pentru deplina ospitalitate. A
fost şi este o plăcere să vă cunosc.
R.: Introduceţi-ne, vă rugăm, în timpul şi locul în
care aţi văzut pentru prima oară lumina zilei.

S.l.: Sunt originar din Dobrogea (localitatea Râmnicu
de Jos, azi în comuna Cogealac), din România de
la Mare - cum îmi place mie a numi partea
transdunăreană a Ţării noastre (şi cum era intitulată
o prestigioasă revistă culturală constănţeană din
anii ’30 ai trecutului secol). Sorții au făcut a mă
naște sub zodia gemenilor, la 18 iunie – ziua
Bătăliei de la Waterloo, ce a pus capăt, în 1815,
glorioasei Epoci Napoleoniene -, în urmă cu 67 de
ani; este o zodie fastă, zic eu, caracterizată printrun fertil echilibru al atitudinilor sufletești și al comportamentului social-uman.
R.: Care este originea dumneavoastră etnică?

S.l.: Sunt român, firește, însă român dobrogean
doar la prima generație – ca, de altfel, majoritatea
dobrogenilor de astăzi; părinții și bunicii mei sunt
români balcanici, respectiv aromâni (din grupul
grămostenilor), crescători de oi plecați în 1937 –
când păstoritul transhumant nu mai aducea beneficii
nici măcar pentru o supraviețuire economică
decentă, în contextul noilor alcătuiri statale după
Războaiele Balcanice și după primul Război
Mondial – din Munții Rodopi ai Bulgariei, zona
Bachița/peștera/Batac (azi, zona orașului Velingrad),
spre a se stabili în „Țară”, cum numeau ei Regatul
României interbelice. Au făcut parte din ultimul val
al așa-zișilor „coloniști” pe care Statul Român i-a
împroprietărit (primii au fost fărșeroții din sate ale
Albaniei, din ramura grămostenilor în anii ’20) în
sudul Dobrogei (județele Durostor și Caliacra),
reîntregit cu Dobrogea propriu-zisă (județele
Constanța și Tulcea) în 1913 – așa-numitl Cadrilater.
Aici, ei fuseseră așezați în satul Regina Maria azi component al orașului Balcic.

R.: Bănuiesc că această ascendență geoetnică v-a
marcat copilăria.

S.l.: Firește, am crescut înconjurat de bunici, care
păstrau cu sfințenie (maia Elena, mai vârtos decât
paplu Stoica) tradițiile sociale, cultural-folclorice și
culinare ale mediului pastoral vlah din Balcani –
armâneșțî, cum spuneau ei; educație tradițională
ce coexista cu cea a modernității timpului respectiv,
părinții (născuți prin 1930) fiind prima generație
de alfabetizați, cu șapte clase primare – ceea ce
însemna mult pentru anii ”40 –, educația primită
fiind în acord cu istoria, cu tradițiile și componentele
național-culturale ale societății românești, ale
românității/românismului în general; cu alte cuvinte,
în familia noastră nici nu s-a pus vreodată problema
că am fi altceva decât români, respectiv ramura
sudică, balcanică a acestui atât de vechi neam
european, moștenitor și catalizator al civilizației
traco (daco/getice)-romane. Citeam, în acei ani,
mai ales cărți cu conținut istoric, multă literatură,
iar de la mama, Chirața (născută Câju) – posesoarea
unei memorii prodigioase, pe care eu, din păcate,
nu am moștenit-o –, ascultam poezii întregi din
clasicii literaturii române – Bolintineanu, Alecsandri,
Eminescu, Coșbuc, Topârceanu, autori pe care-i
va recita până în ajunul chemării Dincolo, la peste
optzeci de ani…
R.: Impresionat! Există vreo întâmplare deosebită
(sau o personalitate) care v-a rămas întipărită în
memorie și care, eventual, v-a schimbat cursul
vieții sau care v-a influențat în alegerea profesiei?

S.l.: Am spus-o și cu alte prilejuri – generația mea
(cu studiile liceale făcute la finele anilor ”60) a
avut șansa spre reasumarea de către Școală și
societate a adevăratelor valori ale culturii naționale
și universale; „profii” de Limba și Literatura Română
Florescu, pietreanu, Butucescu îi tâlmăciau împreună
cu noi, elevii, pe Blaga și Bacovia, pe romanicierii,
poeții și dramaturgii vest-europeni și nord-americani
– nu doar sovietici și est-europeni, ori oameni de
cultură occidentali numai cu atitudini și comportamente de stânga, cum învățaseră ei la Facultate.
Dascălul care și-a pus, însă, amprenta în
direcționarea spre o profesie și atitudini nationalcivice a fost profesorul de Istorie Constantin
Olteanu. Argeșean prin naștere, absolvent de
Istorie, dar și de Teologie – la Cernăuți –,ofițer pe
ambele fronturi, în Războiul Doi Mondial, decorat
și de unii, și de alții, prizonier în Est, a refuzat să
facă parte din cadrele Armatei după 1948 (unde i
se ofereau grade superioare), rămânând un onest
profesor de Istorie. preda, la Medgidia, chiar în
crunții proletcultiști ani ”50, o istorie mai în acord
cu cea reală, a națiunii și Statului Român, făcând
apel și la istorici neagreați atunci, precum Iorga,
giurescu, Brătianu, pomenind și de Basarabia și
Cadrilater. De la acest mod de predare și influențare
a tinerelor generații i s-a și „tras”, ca să mă exprim
așa, fiind condamnat, în 1958, la mai mulți ani de
recluziune penitenciară; eliberat în 1964, a fost
reîncadrat la Catedră, i s-a recunoscut, public, că
a fost o eroare condamnarea sa, ba chiar fiind dat

ca exemplu, prin 1965-1966, de profesor care nu
a abdicat de la misiunea sa educativă în spiritul
adevărului istoric (în contextul și pe fondul deschiderii
mai „liberale”, a regimului politic de sub conducerea
de atunci a lui Nicolae Ceaușescu, cu atitudini tot
mai accentuate de exprimare a unei independențe
și apropiere de Occident, în cadrul sistemului
dominat de URSS). Ei bine, acest om, în timpul
studiilor mele liceale (1966-1970), și în acest fertil
context, a exercitat o determinantă influență asupra
multora dintre elevii săi – teme și personalități
istorice care încă nu erau inserate în manuale și
programa școlară fiind, acum, pe larg, predate.

R.: Ce studii ați urmat, domnule profesor?

S.l.: Sub influența profesorului Constantin Olteanu
am dat examen la Facultatea de Istorie, din
București, în 1970, având norocul de a și intra
„din prima” (eram aproape cincisprezece pe un
loc). Aici, am avut iarăși noroc, căci generația
mea a apucat să audieze cursurile sau seminariile
speciale ale unor somități ale Istoriografiei naționale,
cu activitate din anii interbelici – precum profesorii
Constantin C. giurescu și Ion Nestor, apoi Dumitru
Berciu, Mihai Berza, Emil Condurachi, Dumitru
Almaș, mai tânărul slavist și balcanolog Nicolae
Ciachir, alături de tinerii, pe atunci, asistenți și
lectori, viitoare autorități științifice recunoscute,
Constantin Bușe, Ioan Scurtu, Stelian Brezeanu,
Lucian Boia, regretații gheorghe I. Ioniță, gheorghe
Zbuchea, Zoe petre... În 1974 am susținut Lucrarea
de Licență Activitatea politică a lui Armand Călinescu
(parțial publicată mai târziu), iar în anul 2000, tot
la Universitatea din București, Teza de Doctorat
cu titlul Romanitatea balcanică în conștiința societății
românești până la primul Război Mondial – ambele
constituind, la vremea respectivă, tematici inedite
în cercetarea de specialitate.
R.: O bogată şi aprofundată instruire intelectuală
care va da roade, nu-i aşa?

S.l.: Aşa se pare. După cum cred că se cunoaște,
în România socialistă exista practica repartiției
guvernamentale a absolvenților de învățământ superior, în funcție de medie și la locuri de muncă –
obligatoriu a sta minimum trei ani, dar foarte dese
erau cazurile obținerii așa-zisei „negații” din partea
instituției/întreprinderii respective dacă absolventul
își găsea, prin diverse mijloace, un alt loc de
muncă. Seria 1974 a absolvenților învățământului
superior din România s-a confruntat cu efectele
Decretului Consiliului de Stat din 15 aprilie, prin
care repartițiile guvernamentale nu se mai făceau
în instituții de cercetare, ministere și organizații
publice, ziare și reviste, catedre universitare –
decât după o practică de trei ani „în producție”
(ceea ce nu era, neapărat, lipsit de sens!); de
asemenea, începând tot de atunci, timp de patrucinci ani, orașele mari erau așa-zis „închise” pentru
ocuparea catedrelor în învățământul preuniversitar.
Așa că, desi aveam o medie competitivă și fusesem
propus pentru redacția unui ziar, am fost repartizat
în județul Tulcea, la Școala generală din satul
Camena (comuna Baia) – așezare de vreo 600 de
locuitori, toți de origină aromână (realocați aici, în
1940, în cadrul schimbului de populație între
regatele României și Bulgariei, ca efect al cedării
Cadrilaterului; a fost singura așezare din Dobrogea
cu populație exclusiv aromână). Aici nu am stat
decât un an școlar – dar, practic, am profesat
doar câteva săptămâni, căci în acest răstimp am
efectuat serviciul militar (șase luni, pentru absolvenții
cu studii superioare). Apoi, în toamna anului 1975,
prin diligențele profesorului Constantin Olteanu –
și la recomandarea profesorului gheorghe I. Ioniță
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R.: Realizările dumneavoastră sunt impresionante,
dar care consideraţi că este cea mai mare realizare?

–, am fost angajat ca muzeograf (după obținerea
și a „negației” de la Inspectoratul Școlar Tulcea) la
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din
Constanța (condus de arheologul Adrian Rădulescu,
viitor prim rector al Universității „Ovidius”, și prim
prefect al judeţului Constanța, în 1990), unde
tocmai se structura un nou department – Secția
de Istorie Medie, Modernă și Contemporană
(condusă de lectorul universitar – pe atunci, apoi
professor – gheorghe Dumitrașcu, senator în perioada 1990-2000). Din 1992 sunt cadru didactic
(pensionat la 30 septembrie 2017) – urmând toate
treptele; lector, conferențiar, profesor – la Facultatea
de Istorie și Științe politice din cadrul Universității
„Ovidius” din Constanța.

S.l.: Nu m-am gândit până acum la o asemenea întrebare: Familia însă, în mod sigur, apoi activitatea
științifică și cea publică – inclusiv atitudinile luate,
inițiativele de natură culturală propuse – în slujba
cunoașterii și răspândirii cunoștințelor privind Istoria
Țării, a Dobrogei și a românilor balcanici (aromânii
și meglenoromânii).
R.: Pe cine cunoașteți și apreciați în mod deosebit român sau american - și în ce împrejurări l-ați
cunoscut?

S.l.: Nu am cunoștințe multe – în afară de rude și
constănțeni stabiliți la New York și în California.
Am avut, însă, șansa de a-l cunoaște pe reputatul
profesor american de origine română Stephen
Fischer-galați, căruia am avut onoarea a-i alcătui
Laudatio pentru conferirea distincției de Doctor
Honoris Causa al Universitîții „Ovidius”, și de
asemenea, două articole despre biografia și activitatea sa științifică.

R.: Superb palmares! Felicitări! Trecând la alt subiect,
vă rugăm să ne spuneţi când aţi venit în Statele
Unite şi care a fost motivul?

S.l.: Mă aflu a doua oară în Statele Unite – prima
dată a fost în octombrie 2010, timp de zece zile,
pentru a participa la Congresul de Cultură Macedo-Român (în calitate de președinte/fondator, în
1992, al Asociației Aromâne din Dobrogea „picurarlu
de la pind”, respectiv membru în Consiliul de
Conducere al Societății de Cultură MacedoRomână, condusă de Ion Caramitru), inițiat și
condus de fărșerotul Aureliu Ciufecu. Acum, sunt,
cu soția, la invitația rudelor foarte apropiate –
mătușa Teodora pascale, singura soră a tatălui
meu, și a celor două verișoare primare, ambele
doctorițe pediatre (ca și soții) – stabilite la New
York. Sper să mai venim aici şi să ne mai vedem.
R.: Aşa sperăm şi noi. Să nu ne uitaţi! În altă ordine
de idei, care este situaţia dumneavoastră familială?
S.l.: Soția, cum cred că am mai menționat, este tot
de sorginte aromână, tot grămosteană - născută
în localitatea nord-dobrogeană Nicolae Bălcescu
(cunoscută și apelată în mediile aromânești cu
denumirea veche – Bașchioi). Este încă activă –
„în câmpul muncii”, cum se spunea mai demult –,
economistă la Finanțele publice din Constanța.
Avem doi băieți - george, juristconsult, și Alexandru,
psiholog.

R.: Aveți prieteni în SUA? Numiți câțiva.

S.l.: pot să numesc rudele mele – medicii Camelia
și gheorghe ganea, pascolina și Adrian Zisu, ing.
Dima Lascu, consultantul financiar și managerul
Titus Bocșeri și soția sa, arhitecta georgeta
Bocșeri.
CU SOțiA

R.: Există vreo personalitate pe care o admirați în
SUA?

S.l.: La Facultate am susținut, în cadrul Cursului de
Istorie Universală Modernă, mai multe prelegeri
privind istoria modernă a Statelor Unite – respectiv,
până la primul Război Mondial, inclusiv; iar seminariile aferente erau dedicate, cu precădere,
părinților-fondatori ai Națiunii și Statului nord-american și a scrierilor lor fundamentale, borne în edificarea democrației moderne – Franklin, paine,
Jeffersson, Washington, Adams, Hamilton, Madison;
prezentam și analizam, de asemenea, Constituția
americană (cu amendamentele constitutive). Mai
apoi, în mod particular, două personalități de
excepție, în plan politic, pentru mine – Lincoln
este cel care a înrâurit decisiv calea spre democrație
și o viitoare Americă ca superputere mondială; iar
președintele Woodrow Wilson – nu doar pentru
că fusese și profesor de Istorie, dar pentru viziunea
largă, profund democratică și umană ce a proiectat-o asupra organizării postbelice a Lumii, prin
enunțul celor 14 puncte, din ianuarie 1918 – fapt
ce a înlesnit și făcut posibilă și făurirea României
Mari. Și, de asemenea, nu mai puțin, personalitatea
lui Martin Luther King, ce a contribuit atât de
esențial la lărgirea cadrului democratic al Americii
pentru toți cetățenii săi.
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R.: Numiţi câţiva lideri din comunitatea românoamericană.
S.l.: L-am cunoscut destul de bine, la Constanța și
la diferite reuniuni ale asociațiilor aromâne, pe
profesorii nord-americani de origine română/sorginte
aromână Aureliu Ciufcu – amintit deja – și Tiberius
Cunia, trecut și el în lumea celor drepți – ambii,
lideri cu adevărată autoritate morală și spirituală
pentru aromânii americani. Iar zilele acestea am
avut onoarea de a-l cunoaște fizic - căci altminteri
îi cunoșteam activitatea prodigioasă din cărțile
publicate, din paginile prestigioasei reviste „Lumină
Lină/gracious Light” - pe strălucitul intelectual și
sensibil poet care este cucernicul părinte/profesor
dr. Theodor Damian, un autentic reper moral și intelectual al românilor americani de astăzi.
R.: Da, comunitatea culturală româno-americană
activă din New York este unită în jurul domnului
Theodor Damian, lider indubitabil şi foarte apreciat
de oameni. O ultimă întrebare: ce sfat le-aţi da
românilor-americani?

S.l.: Nu sunt eu în măsură a le da sfaturi compatrioților
mei de peste Ocean, dar cred că oriunde s-ar
afla, oriunde soarta ne așează, peste tot nu trebuie,
cu nici un chip, a ne uita Țara, istoria națională,
așa cum a fost și este ea, cultura națională și
personalitățile noastre, indiferent de simpatii politice
ori afinități socio/culturale, să nu ne fie rușine a
afirma că suntem români, iar în Anul Centenarului
Marii Uniri din 1918 – dar, nota bene: Statul
Român nu datează din 1918, ci de la 1330/1359,
fiind născut o dată cu formarea voievodatelor Țara
Românească și Moldova – să putem aduce, cu
toții, un prinos de recunoștință poporului și marilor
bărbați-patrioți din urmă cu un veac.
R.: Excelent spus. Vă mulţumim pentru interviul
acordat şi vă dorim succes în continuare şi multă
sănătate.
prof. Mariana Terra
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Cele 7 rugăciuni puternice
ale Bisericii

Cele Şapte Laude ale Bisericii simbolizează şapte
mari evenimente din viaţa Mântuitorului
Biserica lui Dumnezeu este împodobită, încă din
vremea Sfinţilor Apostoli, cu cele Şapte Laude. S-au
aşezat aceste Şapte Laude pentru cele şapte mari
evenimente din viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
şi fericit este creştinul acela care le zice.
Biserica lui Dumnezeu este împodobită, încă din
vremea Sfinţilor Apostoli, cu cele Şapte Laude. Ştiţi
voi care sunt acelea? Aţi auzit în Psalmul 18 pe
Proorocul şi împăratul David, zicând aşa: De şapte
ori în zi Te-am lăudat, Doamne, pentru judecăţile
dreptăţii Tale. Împărat fiind, câte treburi nu avea el?
Şi avea vreme de şapte ori să laude pe Dumnezeu,
că-l auzi: „Seara, dimineaţă şi la amiază, spune-voi
şi voi vesti minunile Tale“.
Dar în Legea Darului s-au aşezat aceste Şapte Laude
pentru cele şapte mari evenimente din viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, şi fericit este creştinul
acela care le zice. Şi dacă nu le poate zice, măcar
să-i pară rău că nu le zice. Şi dacă-i pare rău, cu
smerenia se ridică exact unde trebuia să se ridice cu
fapta. Că auzi ce zice Sfântul Isaac Sirul: „Ajunge întristarea minţii mai mult decât toată osteneala duhului,
care este rugăciunea“.
Aţi văzut ce spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie:
„A venit vameşul în biserică să se roage. A venit şi
fariseul. Fariseul a început să se laude: Mulţumescuţi Ţie, Doamne, că nu-s ca ceilalţi oameni; postesc
de două ori pe săptămână, dau zeciuială din câte
câştig şi nu sunt ca acest vameş“, şi-l arată pe acela
la uşă bisericii.
Vameşul era perceptor, săracul. El ştia că ia impozit
mai mult decât trebuie, că-i supără pe oameni, şi
auzind că-l mai şi ponegreşte fariseul în faţa poporului,
şi-a îndreptat inima către Dumnezeu şi atât a zis,
bătându-şi pieptul: „Dumnezeule, milostiv fii mie,
păcătosului!“
Ai auzit? Două-trei cuvinte ale vameşului au biruit
toată rugăciunea fariseului.
a. Miezonoptica este prima laudă din cele şapte.
Această laudă este întemeiată şi pe porunca Mântuitorului, Care zice: „Privegheaţi dar, că nu ştiţi
când va veni stăpânul casei – seara, la miezul
nopţii, la cântatul cocoşilor sau dimineaţă (Marcu
13, 35), şi simbolizează momentul rugăciunii şi al
prinderii Mântuitorului în grădina Ghetsimani, care
a avut loc la miezul nopţii.
b. A doua laudă care se face tot la miezul nopţii este
Utrenia şi Ceasul întâi. Utrenia este timpul când Lau prins pe Mântuitorul în grădina Ghetsimani,
Iuda cu cei o mie de ostaşi cu suliţele. L-a prins pe
Mântuitorul, zicând: „Bucură-Te, Învăţătorule“, şi La sărutat.
Deci Utrenia este a doua laudă şi al doilea eveniment
din viaţa Mântuitorului, când a fost prins în grădina
Ghetsimani şi când toţi Apostolii L-au părăsit şi au
fugit, iar El a rămas singur în mâinile celor fără de
lege.
Şi Ceasul întâi este momentul când L-au dus pe
Hristos la Ana şi la Caiafa, după ce L-au prins, tot
atunci după miezul nopţii, către ziuă, când L-au
dus la divan. Deci Ceasul întâi se citeşte după
miezul nopţii.

Rugăciune specială
pentru sporul casei

Nu puține au fost cazurile când oamenii se plâng că
nimic nu se mai leagă, iar banii, oricât de mulți ar fi,
dispar ca prin farmec. sigur că toți se gândesc că lea fost luat sporul casei. În acel moment, citiți cu toată
încrederea o rugăciune specială pentru sporul casei.

c. Lauda a treia a Bisericii lui Hristos este Ceasul al
treilea. El simbolizează atât momentul condamnării
la moarte a Domnului, cât şi pogorârea Sfântului
Duh în chip de limbi de foc peste Sfinţii Apostoli.
Mântuitorul le-a spus Apostolilor: „De trebuinţă este
să Mă duc Eu; că dacă Eu nu Mă duc, nu va veni
Mângâietorul la voi, pe care Eu Îl voi trimite de la
Tatăl. Deci staţi în Ierusalim până vă veţi îmbrăca
cu putere de Sus.“
d. Ceasul al şaselea este a patra laudă a Bisericii şi
corespunde cu momentul răstignirii Mântuitorului
pe crucea de pe Golgota, între cei doi tâlhari.
e. Ceasul al nouălea este a cincea laudă a Bisericii şi
simbolizează momentul înfricoşat în care Mântuitorul
îşi dă duhul pe cruce, când a zis: „Săvârşitu-s-a!
Doamne, în mâinile Tale îmi dau duhul Meu“.
Hristos a venit să-l înnoiască pe Adam; Hristos,
noul Adam. Că pentru un păcat a intrat moartea în
lume prin Adam, şi pentru păcat s-a biruit păcatul
prin Iisus Hristos. „Nu lăsa, Doamne, omenirea!
Nu lăsa zidirea Ta cu care sunt îmbrăcat Eu acum,
şi care o sfinţesc pe cruce şi o jertfesc şi Mă aduc
jertfă pentru toate vremurile, pentru tot neamul
omenesc, ca să răscumpăr firea omenească!“,
spune una dintre cântările Ceasului.
f. Vecernia este a şasea laudă din zi şi simbolizează
mai întâi momentul pogorârii Mântuitorului de pe
cruce şi punerea Lui în mormânt nou, de căre Iosif
şi Nicodim. Mai este şi momentul sfânt al Cinei
celei de Taină.
g. Iar Pavecerniţa este a şaptea laudă a zilei şi
simbolizează tânguirea Maicii Domnului, când a
plâns după ce L-a pus pe Mântuitorul în mormânt.
Dumnezeiasca Liturghie nu face parte din cele
Şapte Laude. Ea este întreaga jertfă a Mântuitorului
pentru mântuirea lumii. Dintre toate slujbele pe
care le face Biserica noastră universală, cea mai
puternică este Sfânta Liturghie, fiind coroana tuturor
slujbelor.
Ea începe prin cuvintele Proorocului Isaia, la Sfânta
Proscomidie: „Ca o oaie spre junghiere S-a adus –
când scoatem dumnezeiescul Agneţ – şi ca un
miel fără de glas, şi se termină cu Înălţarea Domnului
la cer.

În Sfânta Liturghie este cuprinsă toată taina iconomiei
în trup a lui Iisus Hristos, de când a venit pe pământ
şi pâna S-a înălţat la cer. Ea le cuprinde pe toate
cele Şapte Laude. Hristos Se aduce pe Sine jertfă,
având o dată intrare în Sfânta Sfintelor, făcând
veşnică răscumpărarea înaintea Tatălui.
lumeacredintei.net

“Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte!
Întru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat.
Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce
întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele
mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta;
Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe
îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc;
Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui, și nu se
va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină
este îmbrăcămintea Lui; peste munți vor sta ape. De
certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor
înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în
care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nul vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere
pământul.
Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor
trece ape; adapa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii
sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările
cerulul vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas.
Cel ce adapi munții din cele mai de deasupra ale
Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.

Cel ce răsari iarba dobitoacelor și verdeața spre
slujba oamenilor; ca să scoată pâine din pământ
și vinul veselește inima omului; ca să veselească
fața cu untdelemn și pâinea inima omului o
întărește.
Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe
care i-ai sădit; acolo păsările își vor face cuib. Locașul
cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost
cerbilor, stâncile scăpare iepurilor.

Făcut-ai luna spre vremi; soarele și-a cunoscut
apusul său.
Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși
toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce și
să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a
soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor
culca. Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa
până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne,
toate cu înțelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul
de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă;
acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr,
vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul
acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.

Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrana la
bună vreme.
Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând Tu mâna Ta,
toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu
fața Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor și se vor
sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul
Tau și se vor zidi și vei înnoi fața pământului.

Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul
de lucrurile Sale.
Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se
cutremură; Cel ce se atinge de munți și fumegă.
Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele
mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii
de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie.
Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul” Amin!.
secretele.com
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Descântecul românesc
și fizica cuantică.
O perspectivă
surprinzătoare…

Pentru mult timp, descântecul a fost considerat de
către știința materialistă doar o superstiție băbească.
Cercetătorii români nici acum nu-l socot demn de
studiat în profunzime.
Fizica clasică, care a luat ființă din teoriile lui René
Descartes și ale lui Newton, consideră că elementele
lumii sunt izolate, iar universul este văzut ca o mașină.
Omul este situat în afara acestui univers. Newton și
Descartes „au scos inima și sufletul din univers,
lăsând în urmă un șir de componente lipsite de viață,
care se sincronizau între ele”. Între aceste componente
ar exista un spațiu gol pe care fizicienii de tip
newtonian l-au numit vid cosmic.
Această viziune asupra lumii „ca o colecție de lucruri
izolate” a fost spulberată atunci când fizicienii de
frontieră au început să studieze particulele subatomice.
Ei au constatat un lucru uimitor: la nivel fundamental,
materia nu poate fi divizată în unități care să existe
independent. Ceea ce fizicienii de tip newtonian
numeau spațiu gol „este în realitate un cazan de
energii clocotitoare”. El e generat „de curgerea
nesfârșită a energiei, înainte și înapoi, între toate
particulele subatomice”. Aceste particule sunt „mici
pachete de energie vibratorie” ce își dau în permanență
energie una alteia, dând naștere acestui ocean de
energie inimaginabil de mare, pe care savanții l-au
numit Câmpul Punctului Zero. „Informațiile despre
toate aspectele vieții, de la comunicarea celulară la
gama vastă de comenzi ale ADN-ului, s-ar baza pe
schimbul de informații la nivel cuantic”. Chiar gândirea
și simțirea noastră se datorează interacțiunii dintre
particulele subatomice din creierele noastre și oceanul
de energie cuantică.
Pe de altă parte, s-a constatat că la nivelul cel mai
profund al materiei, lumea și relațiile sale se află în
starea potențialității pure și a infinitei posibilități. În
lumea subatomică există un fenomen chemat nonlocalizare. O entitate cuantică, cum ar fi un electron,
poate influența instantaneu o altă particulă cuantică,
la orice distanță”. Însă „cel mai esențial element al
acestui univers interconectat este conștiința vie care
îl observă”.

Între observator și fenomenele observate există o
relație participativă. „În clipa, în care ne uităm la un
electron sau îi facem o măsurătoare, îl ajutăm să își
determine starea finală”.
Așadar, conștiința noastră este mai mult decât un
rezultat al activității biochimice a creierului. Este o
substanță din afara corpului nostru - o energie ordonată,
care are capacitatea de a schimba materia fizică.
Întrebarea este: Cum? Prin ce mecanism?
„Știința a început de curând să dovedească ceea ce
miturile și religiile străvechi au susținut dintotdeauna:
că s-ar putea să existe o forță vitală”. Această forță
vitală a fost numită în diverse feluri: conștiință colectivă,
Sfântul Duh. Pentru fizicienii de graniță este Energia
Câmpului Zero. În ultimă instanță, această forță
decide dacă suntem sănătoși sau bolnavi și la ea
trebuie să ne conectăm pentru a ne vindeca.
Prin magia cuvântului și a intenției direcționate,
descântătorii populari tocmai asta fac: ne conectează
la forța vitală a câmpului cuantic.
Cum fizica cuantică de frontieră a dovedit că „noi
suntem în legătură unii cu alții și cu lumea în profunzimea ființei noastre” și chiar și mințile noastre
„funcționează conform proceselor cuantice”, este clar
de ce medicina alternativă – în cazul nostru, descântecele – sunt eficiente.
Iugoslavul Vlatko Vedral este de părere că magia
interconectării cuantice ar putea foarte bine să fie
cheia vieții însăși.
În concluzie, am putea spune că magia descântecului
se bazează pe magia interconectării cuantice, iar
efectul lui se explică prin natura cuantică a gândurilor
și intențiilor noastre. Astfel, fizica cuantică îi dă
dreptate geto-dacului Zamolxis, care susținea, prin
medicina sa holistică, că nu poți trata trupul fără să
tratezi mai întâi sufletul. „La nivelul nostru cel mai de
bază, mintea și trupul omenesc nu sunt distincte și
separate de mediul lor, ci constituie un «pachet» de
putere pulsatorie care interacționează constant cu
această vastă mare de energie”. La nivelul ei infinitezimal, lumea pare a fi „o uriașă rețea de informare
cuantică, în care toate părțile componente vorbesc
mereu la telefon una cu alta”.
Pe de altă parte, majoritatea descântecelor se fac cu
ajutorul apei. Cercetătorul japonez Masaru Emoto,
care a studiat apa, a observat că aceasta preia și
poartă informații, schimbându-și calitatea în funcție
de natura acestora. Mai mult: apa înțelege cuvintele.
El lipea pe sticlă bilețele cu diverse informații apoi
îngheța apa și studia cristalele.
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A observat că apa pe care scria „fericire”, „mulțumesc”,
„înger”, „pace” forma cristale frumoase. Dimpotrivă,
când i se transmiteau cuvinte negative („nefericire”,
„prostule”, „război”), cristalele erau dezechilibrate sau
nu existau deloc.
Așadar, conștiința noastră are puterea de a schimba
apa. Aceasta, la rândul ei, are capacitatea de a
transmite mesajele noastre. Cu ajutorul apei ne putem
schimba noi înșine sau îi putem schimba pe alții. Cum
are loc acest lucru? Savantul a descoperit că apa
este sensibilă la acea formă subtilă de energie din
Univers pe care el o numește hado. Toate lucrurile au
vibrații, sau hado, inclusiv particulele subatomice.
Mintea și corpul nostru sunt afectate de vibrațiile cu
care rezonăm. Bazându-se pe acest fenomen, precum
și pe credința japoneză că „cuvintele sufletului există
într-un spirit numit kotodama, sau spiritul cuvintelor,
iar acțiunea de a rosti cuvinte are puterea de a
schimba lumea”, Masaru Emoto a conceput medicina
hado. Măsurând vibrațiile persoanei cu ajutorul unui
dispozitiv, el pregătea apa hado în care transfera
informația necesară pentru corectarea acestora. Esența
ființelor pământene o reprezintă apa, corpul nostru
fiind alcătuit aproximativ 70% din apă. Prin urmare,
influențând apa, influențăm și alte ființe. Pătrunzând
în particulele subatomice ale corpului, apa oprește
efectul vibrațiilor negative.
Cam același mecanism stă și la baza descântecului
nostru popular. Cuvintele sunt o formă de vibrație.
„Deși cuvintele diferitelor limbi s-ar putea să aibă
înfățișare sonoră sau grafică diferită, ele sunt toate
formate în conformitate cu principiile naturii.” Este
vorba de cuvintele vechi, fundamentale ale unei limbi.
„Cunoașterea faptului că toate cuvintele provin din
vibrațiile universului ar trebui să ne ajute să vedem că
noi toți suntem unul și același lucru.” Inițiatul geto-dac
Zamolxis știa acest lucru, iar medicina sa holistică se
baza întru totul pe el. Descântătoarea de la țară, deși
nu are idee de „pachete de energie”, „vibrație” și „interconectare cuantică”, acționează din vremuri imemorabile în spiritul acestora. Ea ține ulcica în mână și
descântă apa. În acel moment comunică apei, cu
ajutorul cuvintelor, adică al vibrațiilor, un mesaj pozitiv
de însănătoșire. După care i se dă bolnavului să bea
din ea ori este stropit. Masaru Emoto a emis chiar o
teorie proprie, bazată pe vibrația cuvintelor și cristalele
formate de apă: „Fenomenele dezastruoase sunt
rezultatul dezechilibrelor apărute în energia iubirii și a
recunoștinței.” Se pare că baba Ileana, cu puterea
cuvintelor vechi, restabilește echilibrul dintre aceste
energii, care, după părerea cercetătorului nipon, „constituie forțele esențiale în viața noastră”, iar când sunt
șoptite apei, ea formează cele mai frumoase cristale.
Când nu este folosită apa, se folosește intenția sau
gândul direcționat. Descântătoarea recită o formulă
magică moștenită de la strămoașa sa din neolitic.
Restul este fizică cuantică. Mici pachete de energie
vibratorie și capacitatea lor de a se influența reciproc
de la orice distanță. „Noile modele de conștiință
descriu intenția ca pe o entitate capabilă să depășească
granițe fizice de orice fel. Intenția pare să fie ceva
asemănător cu un diapazon, care face diapazoanele
altor lucruri din univers să rezoneze pe aceeași
frecvență.” După ce aflăm acest lucru, nu ne mai
mirăm că bătrâna Ileana Vaman din satul Frumosu,
ultima descântătoare de nevăstuici din Bucovina, își
rostea descântecul deasupra vasului cu apă neîncepută
lângă vatra propriei case, iar calul se însănătoșea în
alt capăt de sat, în grajdul stăpânului său.
www.cunoastelumea.ro
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4 SEMNE CARE VĂ ARATĂ
CĂ NU SUNTEȚI PENTRU
PRIMA DATĂ PE PĂMÂNT

Reincarnarea este credinta spirituala prin care sufletul
paraseste corpul, atunci cand acesta moare si reintra
in alt corp fizic dupa ce a petrecut o perioada scurta
in lumea spiritelor. Unii oameni se intorc pentru a
atenua Karma, unii vin inapoi cu scopul de a-si duce
mai departe dezvoltarea sufletelor lor, iar alte suflete
se intorc pentru a-i ajuta pe altii sa evolueze. Exista
o cantitate coplesitoare de dovezi stiintifice privind
existenta reincarnarii.
Cum puteti afla daca ati trait in trecut? Exista diferite
moduri prin care puteti spune daca ati mai trait pe
aceasta minunata planeta. Puteti vizita un hipnoterapeut
si puteti face regresia vietii anterioare; puteti incepe
prin a medita si veti simti ceea ce ati trait intuitiv sau
puteti reflecta pe anumite caracteristici pe care le
aveti ca persoana si veti vedea daca acestea implica
ceea ce ati trait inainte.
Este posibil ca voi sa fi trait inainte dar sa nu detineti
aceste caracteristici. In acest articol o sa va prezint 4
semne care va arata ca nu sunteti pentru prima data
pe pamant.

1. Puteti citii foarte bine oamenii
De la o varsta frageda, ati fost in stare sa cititi
foarte bine oamenii. De la a privii pe cineva si a interactiona cateva minute. Sunteti in stare sa
identificati caracteristicile pe care le are persoana,
stilul de viata pe care il are. E ca si cum ati avea un
software care va permite sa descarcarcati informatii
de la alte suflete. Acest lucru se datoreaza faptului
ca ati vazut arhetipul acestei persoane intr-o viata
anterioara si sunteti familiarizat cu comportamentul
general si psihologia lui. Ati interactionat cu mii de
oameni la nivel de suflet si nu exista nici un arhetip
cu care sa nu fi interactionat.
Acest lucru nu inseamna ca tu judeci pe cineva,
aceasta inseamana ca esti observator. Privind
oamenii cum interactioneaza, observi schimburile
de energie care au loc in timpul conversatiilor. Va
simtiti mai confortabil ca observator indepartat
decat un participant. Este ceva natural pentru tine.
Avand capacitatea de a citi oamenii este un bun
prilej sa observi si oamenii cu ganduri ascunse.
Cand cineva te minte, tu sti asta. Ai observat
disocieri in ochii lor, schimbarea in camplul lor energetic, felul in care pronunta cuvintele. Ai trecut
prin acest loc de mai multe ori inainte, asa ca nu
sunteti naiv, chiar daca in aceasta viata nu prea ati
socializat. Ai fost intotdeauna greu de manipulat,
deoarece ati vazut intentiile si dorintele altor oameni.
Puteti simti oamenii intuituiv.

2. Iti place izolarea
Te bucuri de timpul pe care il ai pentru tine. Nu
pentru ca iti place sa fi singuratic, ci pentru ca iti
place sa fi singur. Sunteti genul caruia ii place sa
stea singur si sa priveasca stelele in loc sa se
duca altundeva sau mai degraba intr-o padure
toata ziua decat intr-un mall. Acest lucru nu se datoreaza faptului ca esti pustnic, ci pentru ca nu
aveti nevoie de societate, in scopul de a-ti valida
sentimentele. Propria ta relatie vine din relatia ta
cu tine si cu spiritualitatea ta.
Cand esti aruncat in aceasta lume pentru prima
data, inclinatia ta este sa inveti cum se joaca acest
joc si sa-ti faci o viata confortabila. Cand ai mai
fost aici de multe ori, sti ca e un joc si nici macar nu
te mai deranjezi sa-l mai joci.

Ai putea dori in continuare sa fi social, dar pentru
tine nu serveste in acelasi fel cum o face pentru
altii. La sfarsitul zilei, vei simti pacea generata din
interiorul tau. Acest lucru conduce in urmatorul
punct.

3. Tu nu te potrivesti in… Chiar nu te potrivesti
Comportamentul “in mod corespunzator” in public
pare fortat pentru tine si incercarea de a mentine o
conversatie lipsita de sens este durerosa pentru
tine. Tu nu intelegi de ce oamenii opereaza in
modul in care il fac.
Este un fel de a fi un leu care crede ca este o oaie
toata viata lui. El se comporta ca o oaie si gandeste
ca o oaie. Dupa ce a trait cateva vieti in care a
pretins ca este o oaie, isi da seama ca este ceva
mai mult de atat. El se descopera pe el, iar cand
se intoarce si pretinde ca este oaie, va simti ceva
nefiresc pentru el.
Tu esti cel care va incepe o discutie despre lucruri
cum ar fi visele lucide, drepturile animalelor si spiritualitate in timp ce toti ceilalti vor sa vorbeasca
despre vreme si sport. Vor initia uneori conversatii
deoarece sunt interesati de subiect, dar de cele
mai multe ori tu esti cel care va rupe filmul de conventie sociala.
Cel mai important este faptul ca nu sti cum sa le
potrivesti. Poate ai incercat si inainte, te-ai simtit
ciudat si nu ai reusit. Poti face lucruri pe care alte
persoane le vor numi “ciudate”, cum ar fi sa practici
meditatie pe o banca in parc sau sa te opresti in
parcare pentru a absorbi razele soarelui. Ai mai
multe “ciudatenii” decat alte persoane, dar nu
pentru ca incerci sa fi diferit ci pentru ca sti cum
este sa fi “normal”.

4. Ai un suflet evoluat
Oamenii pot veni la tine sa iti ceara sfatul, chiar
daca esti mai tanar decat ei. Ei va pretuiesc,
deoarece ii intelegeti si detineti o intelepciune foarte
mare. Fara a implica ego-ul, tu pari a avea mai
multa intelegere si o perspectiva universala la
provacarile vietii decat alte persoane. Poate ca
acest lucru este motivul pentru care te afli aici –
pentru a ajuta si alti oameni sa creasca.
Ai trait cateva vieti pe pamant, pentru a putea
intelege importanta lucrurilor cum ar fi rabdarea,
onestitatea si autoanaliza. Ce ia la unii oameni
zeci de ani sa invete, pentru tine poate dura doar
un an pentru ca sufletul tau a trait deja aceste
lucruri si are capacitatea de a recunoaste semnele.
Avand “inima inimilor” cu cineva care se lupta, este
ceva natural pentru tine, deoarece tu poti de cele
mai multe ori sa ii ajuti cu ceea ce lor li se intampla.
Esti un elev care invata repede atunci cand vine
vorba de lectiile de viata si esti un foarte bun
ascultator cand viata vrea sa iti arate ceva despre
tine.
Si sincer, dobandesti mai multa intelepciune si experienta ceea ce reprezinta valoarea vietii. Tu nu
esti preocupat de statutul social, faima – tu doresti
sa cresti spiritual, sa evoluezi intr-o persoana mai
buna si sa ajuti si alte persoane sa faca acelasi
lucru. Acest lucru iti va oferi satisfactii mari.
secretele.com

3 octombrie, 2018

l

DIVERSE

INCREDIBILE COINCIDENȚE
ISTORICE

23

Coincidențele fac parte din existența noastră, numai
că unele dintre ele par a fi ireale. Vă prezentăm
câteva dintre acestea.
Blestemul lui Tamerlan
Tamerlan sau Amir Timur a fost primul suveran al dinastiei care i-a purtat numele și a trăit în perioada
1336-1405. Scopul său a fost să restabilească granițele
marelui imperiu mongol creat de Ginghis Han, numit
și sabia islamului, care a murit în anul 1227.
El a fost înhumat în mausoleul din Samarkant, dar a
fost deshumat în anul 1941, pentru a fi examinat de
Mikhail Gerasimov. Pe piatra funerară era scris, când
mă voi ridica din morți, pământul se va cutremura.
Sub sicriul său, a fost descoperită o altă inscripție cu
textul, cel care îmi va deranja mormântul va lansa un
invadator mai mare decât mine.
Coincidență sau nu, la trei zile după ce cadavrul lui
Tamerlan a fost deshumat, URSS-ul era invadat de
germani, în cadrul operațiunii Barbarossa, care a
fost cea mai mare invazie militară din istorie.
Autoritățile sovietice au dispus reînhumarea cadavrului,
într-un ritual islamic complet, pentru a opri blestemul.
Vecini improbabili
George Frideric Handel (1685-1759) și-a petrecut
cea mai mare parte a vieții sale la Londra. El a locuit
pe strada Brock nr. 23, aproape 50 de ani. Acolo a
compus cea mai mare parte din opera sa.
După 200 de ani de la moartea lui Handel, imobilul
avea să fie locuit de o altă legendă a muzicii. Jimi
Hendrix s-a născut în anul 1942, la Seattle, SUA.
Pentru că adora Londra, în anul 1966, decide să se
mute în imobilul din strada Brock nr. 23. În această
locuință avea să compună celebra melodie Purple
Haze. În prezent, imobilul este muzeu. Jumătate
dedicat lui Handel, jumătate lui Hendrix.
Băieții răi de la Viena
Viena este recunoscută pentru balurile somptuoase,
concertele de operă, muzee. Totuși, Viena rămâne în
istorie și prin faptul că în vara anului 1913 a găzduit
ca rezidenți patru personaje care au făcut istorie.
Este vorba despre Tito, Stalin, Hitler și Trosky.
Hitler venise la Viena pentru a se înscrie la cursuri de
pictură. Stalin s-a stabilit în aceeași perioadă la Viena,
unde îl întâlnește pe Trosky, care va pune bazele
ziarului Pravda. Tito lucra la Viena ca muncitor în
uzina Daimler. Toți patru frecventau cafeneaua Central,
care astăzi este un loc turistic foarte frecventat.
Invincibila Violet Jessop
A fost infirmieră și stewardesă, iar toate voiajele sale
s-au terminat cu un dezastru. În anul 1911, se afla la
bordul vasului RMS Olympic care avea să intre în coliziune cu un alt vas. A supraviețuit în mod miraculos.
A fost unul dintre supraviețuitorii de pe Titanic. În
anul 1916, lucra ca infirmieră Crucea Roșie pe vasul
HMHS Britannic. După o explozie care a făcut 30 de
morți, vasul s-a scufundat în Marea Egee. Violet
Jessop a supraviețuit și de această dată.
Răzbunare sau karma?
Henry Ziegland hotărăște să rupă logodna cu iubita
sa, în anul 1893. Ca urmare a acestui gest, iubita lui
se sinucide. Familia fetei este devastată, iar fratele
defunctei hotărăște să-l omoare pe Ziegland. Din
fericire pentru Ziegland, glonțul a ajuns într-un copac
din spatele său, rănindu-l ușor.
Pentru că a fost convins că l-a omorât, asasinul s-a
sinucis. După 20 de ani, Ziegland hotărăște să dinamiteze copacul care îi stârnea amintiri triste. Din nefericire, glonțul din copac a ricoșat în capul lui Ziegland.
www.efemeride.ro
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Majoritatea bolilor vin de la cap.
Medicina chineză ne dezvăluie
cauzele apariției bolilor
în organismul uman
(1)

ajoritatea oamenilor privesc boala ca pe un
Mghinion
în viața lor, o nedreptate, mai ales dacă
este vorba de o maladie ereditară sau e luată de la
cineva. Orice boală sau accident apărut în viaţa ta a
fost provocat de tine. Boala este pur și simplu un
semnal al corpului tău.

Medicina chineză tradiționalistă presupune că fiecărui
organ îi corespunde un anumit sentiment sau o
emoție. Chinezii consideră că emoțiile și sentimentele
atât negative cât și pozitive răspund de majoritatea
bolilor din organismul nostru. Apa, aerul, pământul,
focul și metalul există toate la noi în organism! Astfel,
pentru a avea o sănătate bună e nevoie să menții în
echilibru aceste 5 elemente.
Vocea răgușită e cauzată de un deficit energetic la
nivelul plămânilor
Fața galbenă – Deficit energetic la nivelul splinei
Ochii roșii – Probleme legate de ficat
Infertilitatea e legată de probleme renale
Cauzele aparitiei bolilor in medicina chineza:
CELE ŞAPTE SENTIMENTE

– Bucuria
– Furia
– Tristeţea sau suferinţa sufleteascã
– Ingrijorarea
– Teama şi spaima

Furia afecteazã ficatul,
Bucuria duce la îmbolnãvirea inimii,
Ingrijorarea slãbeşte splina,
Teama şi spaima aduc prejudicii grave rinichilor,
Tristeţea sau suferinţa sufleteascã îmbolnãvesc
plãmânii.”

“Mânia (furia) determinã mişcarea energiei cãtre
partea superioarã a corpului,
Bucuria încetineşte circulaţia energeticã,
Suferinţa sufleteascã şi tristeţea consumã energia,
Teama şi spaima o tulburã, iar
Ingrijorarea duce la stagnarea ei.”

Romanian Journal • New York

BUCURIA
Bucuria excesivã afecteazã inima se activeazã excesiv
funcţia de deschidere a celulelor inimii şi se inhibã
funcţia de închidere a celulelor inimii.
Bucuria încetineşte circulaţia energeticã.
Teama şi spaima (corespund elementului apã) controleazã bucuria (corespunde focului). In situaţia în
care cineva a primit o veste foarte bunã (a reuşit la
un examen, a câştigat o sumã mare de bani, ş.a.m.d.)
se recomandã ca el sã fie speriat pentru a opri
efectul bucuriei excesive. In caz contrar energia inimii
va fugi cãtre exterior, ceea ce poate duce la lipsa de
energie a inimii şi chiar la oprirea acesteia.
Simptomele care apar în situaţia unei bucurii excesive
sunt:
– Palpitaţii
– Insomnie
– Gândire neclarã, – Manifestãri maniace (afectarea
spiritului)
– Infarct
Medicina tradiţionalã chinezã prezintã cele şapte
sentimente: bucuria, furia, tristeţea, suferinţa sufleteascã,
îngrijorarea, teama şi spaima, specificând faptul cã
excesul acestora duce la apariţia bolilor. Aceste şapte
sentimente, care sunt rãspunsuri normale ale organismului la diverşi stimuli (interni sau doctor pacientexterni) nu provoacã o stare de boalã decât atunci
când sunt duse la extrem.

Atunci când stimularea emoţionalã este repetatã,
bruscã sau exacerbatã, pragul de adaptabilitate al
organismului este depãşit, fiind afectate funcţiile sale
fiziologice. In aceastã situaţie neplãcutã vor fi afectate
sângele şi energia organelor interne, ceea ce va
duce la apariţia bolii.
FURIA
Furia afecteazã ficatul şi provoacã ascensionarea
energiei.
Tristeţea şi durerea sufleteascã (ce corespund elementului metal) controleazã furia (este asociatã elementului lemn).
Simptomele asociate sunt:
– Dureri de cap
– Ameţeli
– Creşterea tensiunii
– Atac vascular cerebral
– Irascibilitate
– Eructaţii
– Suspine
– Menstruaţie neregulatã

Energia ficatului (lemn) atacã splina şi stomacul
(pãmânt). Este situaţia în care energia elemntului
lemn este prea puternicã şi afecteazã elementul
pãmânt, pe care în mod normal îl controleazã. Drept
urmare vor interveni urmtoarele manifestãri:
– Insuficienţã energeticã a splinei
– Energia stomacului urcã în loc sã coboare
– Sângerãri:
a) la nivelul nasului (cauzate de ascensionarea
energiei stomacului)
b) în alte porţiuni ale corpului (din cauza slãbirii
splinei: nu mai poate sã îşi exercite funcţia de
menţinere a sângelui în interiorul vaselor)

O altã situaţie ce poate apãrea din cauza furiei este
situaţia în care elementul controlat (lemn) se întoarce
împotriva elementului care îl controleazã (metal)
Lemnul corespunde ficatului iar metalul este ataşat
plãmânilor. Este vorba de situaţia în care ficatul se
întoarce împotriva plãmânilor, ceea ce genereazã
astm.

Din punct de vedere al organelor “pereche”, ficatul
este organul Yin, care deţine energie, iar vezica
biliarã este organul Yang, ce transportã energia.
Excesul de energie la nivelul ficatului va afecta vezica
biliarã, ducând la incapacitatea de a lua decizii, ce
este guvernatã de vezica biliarã.

TRISTEŢEA ŞI SUFERINŢA SUFLETEASCĂ
Tristeţea sau suferinţa sufleteascã afecteazã plãmânii,
ce corespund elementului metal.
Aceste douã sentimente slãbesc energia corpului şi
o dizolvã.
Sentimentul care controleazã tristeţea sau suferinţa
sufleteascã este bucuria (focul controleazã metalul).

Simptomele cauzate de tristeţe sau suferinţa sufleteascã
sunt:
– Senzaţia cã spaţiul de la nivelul pieptului este prea
mic
– Astm
– Plâns excesiv
– Rãceli frecvente (slãbirea energiei de apãrare)
– Probleme ale pielii
Scãderea energiei pectorale afecteazã şi inima: uneori
apar probleme circulatorii.

ÎNGRIJORAREA
Ingrijorarea (gândurile excesive) afecteazã splina,
ce corespunde elementului pãmânt.
Ingrijorarea produce stagnarea energiei.
Sentimentul care controleazã îngrijorarea este furia
(lemnul controleazã pãmântul).
Simptomele asociate sunt:
– Palpitaţii
– Insuficienţã energeticã a splinei
– Insuficienţã sanguinã

TEAMA ŞI SPAIMA
Teama şi spaima afecteazã rinichii, care corespund
elementului apã.
Atunci când un om este speriat sau îi este teamã energia sa va coborî. Traiul în teroare este cel care
slãbeşte cu precãdere rinichii. Vezica urinarã este de
asemenea afectatã de aceste douã sentimente.
Deseori, vezica urinarã nu mai este bine controlatã.

Pãmântul (splina) controleazã apa (rinichii): îngrijorarea
este cea care controleazã teama şi spaima.
Teama şi spaima afecteazã ficatul şi vezica biliarã
(ficatul corespunde lemnului, iar rinichii apei: atunci
când apa este afectatã, lemnul va fi şi el influenţat).
Vor rezulta simptome precum:
– Depresie
– Lipsa capacitãţii de decizie
– Confuzie
– Lipsa curajului

Apa (rinichii) nu mai controleazã focul (inima); de aici
rezultã situaţia în care focul scapã de sub control:
– Anxietate
– Incapacitatea de a se odihni.

CELE ŞASE SCHIMBĂRI CLIMATICE
Medicina tradiţionalã chinezã descrie cele şase
“schimbãri climatice”:
– Vântul
– Frigul
– Umezeala
– Focul
– Arşiţa verii
– Uscãciunea

autoeducare.ro

continuare în ediţia urmãtoare
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Organismul dumneavoastră este
acid. Iată ce trebuie să faceți

El mentioneaza ca „ orice celula sanatoasa, are
nevoie de oxigen, insa celulele canceroase nu pot
supravietui fara oxigen. Daca o celula ramane timp
de 48 de ore fara 25% din oxigen, ea devine canceroasa.”
Dieta este cea care regularizeaza nivelul pH-ului. Un
echilibru al pH-ului reprezinta o ratie perfecta intre
mediul acid si cel alcalin.
Organismul uman functioneaza perfect intr-un mediu
alcalin de 7.365. Noi insa avem o dieta nesanatoasa,
toxica si acida, care duce la dezechilibrarea pH-ului.

Un astfel de dezechilibru, afecteaza fiecare proces
din organism, atragand dupa sine aparitia bolilor
precum: diabetul, bolile cardiace si cancerul.
Robert O. Young, autorul cartii ”The pH Miracle,”
spune ca principala sursa a problemelor de sanatate
este aciditatea. Bacteriile neprietenoase, virusii,
parazitii si candida, se dezvolta in medii acide. In
momentul in care consumam alimente alkaline, „dusmanii” incep sa moara.
Protejati-va organismul si oferiti-i alimente alcaline.
Asigurati-va ca pH-ul este unul echilibrat.
Iata o reteta care poate face acest lucru!
• 1/3 lingura bicarbonat de sodiu
• 2 linguri zeama de lamaie.

Preparare:
Amestecati ingredientele intr-un pahar si asteptati sa
se produca reactia. Mai puneti putin bicarbonat, pana
cand reactia inceteaza. Turnati amestecul intr-un
pahar cu apa.

Preparati intotdeauna un amestec proaspat si consumati
tot paharul o data. Daca aveti un stomac sensibil la
acid, veti vedea imbunatatiri imediate. Acest preparat
va neutraliza instant valoarea pH-ului.
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Plante medicinale indicate si modul de utilizare

Remedii naturiste
pentru durerea de cap

Celulele canceroase sunt anaerobe, asa ca nu pot
supravietui intr-un mediu oxigenat sau alcalin.

SĂNĂTATE
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In cazul unor dureri de cap generate de stres, se bea
seara, inainte de culcare, un pahar de apa in care s-a dizolt
o lingura de zahar.
Se bea miere de albine in amestec cu otet de mere (parti
egale), zilnic, cite o lingura.

(adevărul din spatele cancerului, pe
care niciun medic nu vi-l va spune)

Dr Otto H Warburg, castigatorul premiului Nobel, a
facut o descoperire magnifica! El sustine ca deficitul
de oxigen este adevarata cauza a aparitiei cancerului!
Conform spuselor sale, un organism fara oxigen este
extrem de acid, mediul propice al aparitiei celulelor
canceroase.
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E un simptom
Cefaleea este un simptom ce poate imbraca numeroase
manifestari in ceea ce priveste durata, intensitatea si
localizarea. Ea se poate manifesta ca o senzatie de apasare
in zona fruntii, de tensiunea musculara si durerea cu caracter
pulsatil in zona temporala sau occipitala, durere care poate
dura de la cite minute pina la cite zile.
Care sint cauzele
Cauzele cefaleelor pot fi numeroase. Uneori cauza poate fi
doar pozitia gresita a unei persoane in timpul lucrului sau al
somnului, alteori poate fi vorba de o oboseala mai mare sau
de un stres puternic.
Care este manifestarea
Durerile migrenoase cuprind de regula numai jumatate de
cap, apar si dispar brusc si sint insotite de greata, voma,
fotofobie. Sunt de regula, mai frecvente la femei si pot avea
cauze oftalmo-logice, neurologice, meolice, toxice si infectioase.
Ce masuri se pot lua
De foarte multe ori cauzele trebuie cautate in modul de viata
sau in hrana. In acest sens, se pot lua cite masuri de igiena
mintala: repaus, liniste, corectarea somnului, regim alimentar
usor, plimbari in aer liber. Este bine sa fie evitate emotiile
puternice si stresul. In privinta alimentatiei se vor evita supele grase, conservele, mezelurile, carnurile grase si vinatul,
crustaceele, alcoolul, ciocolata, cafeaua, anumite condimente,
vinurile rosii. Se vor evita soarele in exces, contraceptivele,
tutunul si anumite substante chimice sub forma de pori si
fum. Determinarea cauzelor trebuie silita cu rabdare, iar
ajutorul medicului fi determinant.

Remedii naturiste
Se aplica felii de cartof crud pe frunte si timple sau frunze
proaspete de visin, menta, cimbrisor ori podbal (portiunea
neteda);
Se aplica, pe frunte si timple, frunze proaspete de varza
putin terciuite. Cu sucul de rza se pot unge si incheieturile
miinilor, pentru o mai mare eficienta.
Se aplica pe timple, timp de 15-20 de minute, jumatati de
ceapa (sau felii de ceapa), care vor inlatura durerea.
Se pun comprese cu mustar sau hrean ras la ceafa si
mustar la talpi.
Se taie coaja de la o lamiie (fara partea alba) si se aplica pe
timple, tinindu-se pina la disparitia durerii (la locul contactului
cu pielea, pot aparea mici pete rosii).
In cazul cand tensiunea celui suferind este mare, se fac
bai foarte calde la picioare si miini (procedura nu este recomandata insa celor cu tensiune mica).
In cazul migrenelor, foarte eficiente sint cataplasmele
din faina de mustar aplicate la ceafa, frunte si talpi.
Se fierbe pelin in ulei de masline. Cu amestecul obtinut se
unge locul dureros sau se aplica sub forma de comprese.
Se aplica pe timple si la ceafa comprese cu infuzie rece de
menta (30 grame de ta la 1 litru de apa) sau comprese cu
apa rece (punga cu gheata pe cap, timp de 1-2 minute),
apoi pe partile laterale ale gitului.
In cazul migrenelor survenite in urma unui efort intelectual
prelungit, se face un dus rece la picioare (1 minut), dupa
care se vor masa usor ceafa si spatele.
In cazul unor dureri de cap persistente, se bea suc cald
de rza (cite 1/2 pahar, de doua-trei ori pe zi, sau suc de
cartofi (cite 1/4 pahar, de trei ori pe zi, inainte de masa).
Se bea suc de coacaze negre (1/4 pahar, de trei ori pe zi).

Aloe (Aloe arborescens). Se fierb una-doua frunze de aloe
in 2-3 litri de apa si se toarna lichidul obtinut, timp de cite
seri la rind pe cap, dupa care si pe tot corpul. Se poate
amesteca infuzia de aloe cu suc de cicoare. Se iau cite
15-30 de grame pe zi.
Cimbrisorul (Thymus serpyllum). Se fierbe cimbrisor in
cantitate mai mare de apa si se tine capul timp de 10-l5
minute in acest decoct, dupa care se turna pe tot corpul.
Cretisoara (Alchemila vulgaris). Se prepara o infuzie dintr-o
lingurita de flori la o cana de apa. Se bea pe parcursul
unei zile.
Deditelul (Pulsatilla montana). Se prepara o infuzie din
doua lingurite de ta la o cana de apa. Se beau una-doua
cani pe zi.
Iarba mare (Inula helenium). Se toarna un pahar de apa
rece peste o lingurita de radacina de iarba mare. Se lasa
timp de 10 ore, dupa care se strecoara. Se bea cite un
sfert de pahar o data pe zi, cu 30 de minute inainte de
masa.
Lamiita (Philadelphus coronarius). Se prepara o infuzie din
una-doua lingurite de flori la o cana de apa. Se beau doua
cani pe zi.
Lentica (Landula officinalis). Se prepara o infuzie dintr-o
lingurita de flori la o cana de apa. Se beau cite una-doua
cani pe zi.
Macesul (Rosa canina). Se prepara o infuzie dintr-o lingura
de flori de maces la un pahar de apa. Se lasa timp de 30
de minute. Se iau cite doua linguri de trei ori pe zi, cu 30
de minute inainte de masa.
Maghiranul (Majorana hortensis). Se prepara o infuzie din
doua lingurite de ta la o cana de apa. Se beau doua-trei
cani pe zi.
Menta (Menta piperita). Se prepara un decoct dintr-o lingurita
de flori la o cana de apa. Se lasa timp de 40 de minute,
dupa care se strecoara. Se bea o cana dimineata pe
stomacul gol si una seara, inainte de culcare.
Paducelul (Crataegus monogy). Se prepara un decoct din
20 g de fructe de paducel la un pahar de apa. Se fierbe la
foc mic timp de 10 minute. Se beau una-doua cani pe zi.
Ruscuta de primara (Adonis vernalis). Se prepara o tinctura
din partile aeriene ale tei. Se iau cite cinci-zece picaturi de
trei ori pe zi.
Salcia (Salix alba). Se prepara un decoct din frunze de
salcie si de viorele. Inainte de a bea decoctul se adauga
si cite picaturi de otet. Se iau una-doua linguri pe zi.
Salcimul (Robinia pseudocacia). Se prepara o tinctura din
partile aeriene cu tot cu flori. Se iau cite cinci-zece picaturi
de doua ori pe zi.
Saschiul mic (Vinca minor). Se prepara o tinctura din 20 g
de ta la 100 ml de alcool. Se lasa timp de noua zile. Se
iau cite cinci picaturi de trei ori pe zi, cu 30 de minute
inainte de masa. Aceasta tinctura este recomandata in
cazul durerilor de cap de lunga durata.
Sunatoarea (Hypericum perforatum). Se prepara un decoct
dintr-o lingurita de flori de sunatoare la un pahar de apa.
Se fierbe la foc mic timp de 5 minute. Se bea cite un sfert
de pahar de trei ori pe zi.
Urzica (Urtica dioica). Se prepara o infuzie dintr-o lingura de
ta la un pahar de apa clocotita si se tine 2 ore in termos.
Se ia cite o lingura pe zi, cu putina miere.
Valeriana (Valeriana officinalis). Se prepara o tinctura din
radacina maruntita a tei la 100 ml de alcool. Se iau cite
cinci picaturi de trei ori pe zi.

Amestecuri de te
Se prepara o infuzie din flori de musetel, frunze de menta,
fructe de fenicul si radacina de leriana, in parti egale. Peste
doua lingurite de amestec se toarna 0,5 litri de apa clocotita.
Se lasa peste noapte in termos si se bea dimineata un
pahar din acest amestec.
www.mediculmeu.com
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HAI NOROC!

de: Nicusor NASUI
ORIZONTAL:

VERTICAL:

2) Cinstit cum se cuvine – Rezerva care ne

2) Vin cu ımbunatatiri.

1) Soi de regiune – Facuta cu alcool.
scoate din impas.

3) Rom la ınceput! – Negru baut la cafenea –
In ibrice!

4) Cea care a cules prima din vie – Bautura...
la o agapa! – Baut ın cele din urma!

5) Vas cu rom – Cazut din tarie.

6) Bitter la jumate! – Poftim... la coniac! – Husi,
Panciu, Murfatlar...

7) Da de baut a doua zi de Boboteaza – E mai
tot timpul afumat – Plin... gol!

8) A trage la masea – Parte ıntreaga.

9) Vin dulce cu apa (sg.) – Se ıntalnesc la un
10) Dat pe gat – Sucit din fire.

11) Vin... fara apa – Cinstit bine.

Imaginea pe care o vezi
diferit, în func]ie de
vârsta pe care o ai

Această iluzie optică demonstrează că vârsta influențează
modul în care vedem lumea din jurul nostru.
Imaginea aceasta, care reprezintă una dintre cele mai
cunoscute iluzii optice din lume, a fost concepută în anul
1915. Se numește „Soția și soacra mea”, pentru că figura
din imagine poate fi interpretată diferit - ca o femeie
tânără sau ca o femeie bătrână.
Un studiu recent, făcut pe baza acestei iluzii optice, arată
că oamenii văd figuri diferite în această imagine, în funcție
de vârsta pe care o au.
Astfel, tinerii văd în imagine chipul unei femei tinere, care
privește puțin într-o parte, în timp ce persoanele mai în
vârstă văd figura unei bătrâne.
Psihologii au o explicație interesantă pentru acest fenomen.
Oamenii tind să se identifice cu ceea ce văd, de aceea
sunt mai predispuși să observe figuri mai apropiate de
grupul lor social. În acest caz, de vârsta lor.
În cadrul studiului, 666 de
voluntari cu vârsta pentru
18 ani au fost rugați să
spună ce figură văd în
această imagine. Desenul
le era arătat online, doar
pentru o fracțiune de
secundă.

Voluntarii tineri au spus că văd o femeie de aproximativ
20 de ani, iar cei mai bătrâni au declarat că femeia din
imagine are peste 60 de ani.
Iluzia apare din cauza unghiului din care este privită
imaginea. Astfel, oricine poate vedea în desen două femei
cu vârste diferite, dacă știe cum să se uite la imagine.
Femeia tânără apare cu capul întors într-o parte, în timp
ce chipul bătrânei apare din profil.
În desen, liniile care formează chipul și gâtul tinerei
alcătuiesc de asemenea nasul coroiat și bărbia proeminentă
în cazul bătrânei.
www.yoda.ro

TEST DE PERSONALITATE:

O PLIMBARE |N P<DURE

In timp ce veti citi urmatoarele intrebari incercati sa
va imaginati scenele respective in mintea ta si scrie
primul lucru care iti vine in minte. Nu este nevoie sa
te gandesti foarte mult la raspunsul pe care urmeaza
sa-l dai.
Nu te uita la raspunsuri inainte de a raspunde urmatoarelor intrebari:
1. Te plimbi prin padure. Pe cine ai alaturi? Esti singur?
2. Mergi in continuare si vezi un animal. Ce fel de animal este?
3. Ce interactiune are loc intre tine si animalul respectiv?
4. Iti continui plimbarea. Dai de o pajiste unde se afla
casa visurilor tale. Descrie-i dimensiunea.
5. Casa visurilor tale este inconjurata de un gard sau
nu?
6. Intri in casa si mergi in sala de mese. Descrie ceea
ce vezi pe masa si in jurul mesei.
7. Iesi din casa pe usa din spate. Pe iarba se afla o
ceasca. Din ce material este acea ceasca?
8. Ce faci cu aceasta ceasca?
9. Ajungi la marginea acestei proprietati si te afli langa
o apa. Ce fel de apa este?
10. Cum vei trece peste acea apa?

3) Noroc la ınceput! – Naraviti ın centru! –
Datul cu paharul la bautura.

4) Joaca dupa o gura de rom – Aiurit la cap! –
Vin cu apa.

5) Plata la bautura – A fi cuprins de o sete
mare.

6) Mici serviti cu bere – Apoasa ın fond! – La
intrarea ın local!

7) Iesit de la o bere vara.

8) Cardinal luat de la rasarit – Acid... la carnaval! – Bucati de tort.

9) Imbatat ın cele din urma! – Asta te face sa
nu poti ınghiti – Bun pentru uns.

10) Asta e sprituit de sarbatori – Facute dupa
niste sprituri.

11) Mic local popular – Trage la masea.

Rezultate:
cesta a fost un test de psihologie relationala. Raspunurile acestor intrebari au o relevanta importanta in ceea
e priveste valorile si idealurile vietii noastre personale.
ata analiza:
. Persoana alaturi de care mergi prin padure este cea mai
importanta persoana din viata ta.
. Dimensiunea animalului reprezinta perceptia pe care o
ai fata de problemele din viata ta.
. Severitatea interactiunii pe care o ai cu animalul respectiv este reprezentativa pentru modul in care faci fata
problemelor din viata ta.
. Dimensiunea casei tale reprezinta ambitia pe care o ai
spre a-ti rezolva problemele din viata personala.
. Lipsa gardului reprezinta un indiciu foarte clar al unei
personalitati deschise. Oamenii sunt bineveniti in orice
moment. Prezenta unui gard indica o personalitate inchisa, Ai prefera sa treci pe langa oameni neobservat,
dar asta nu inseamna ca nu-ti plac oamenii.
. In cazul in care raspunsul tau nu a inclus flori, mancare,
oameni esti o persoana nefericita in cea mai mare parte
a timpului.
. Durabilitatea materialului din care este fabricata ceasca
este reprezentativa pentru durabilitatea relatiei cu persoana de la punctul 1. De exemplu, hartia, polistirenul
si sticla nu sunt materiale foarte puternice in comparatie
cu metalul sau cu plasticul.
. Atitudinea pe care o ai fata de ceasca este reprezentativa pentru a intelege atitudinea pe care o ai fata de persoana de la numarul 1.
. Dimensiunea apei este reprezentativa pentru dorinta ta
de a cunoaste dragostea.
0. Cat de mult te vei uda atunci cand vei trece apa este
un indiciu al importantei pe care o acorzi vietii amoroase.

paharel.

1) Vin spumos – Ridicat ın tarie.

e-dimineata.ro
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ROM>NIA PITOREASC<

Paltinu, Suceava

Castelul de Lut

Vama Veche

Bucovina

Lacul Bolboci

Delta Dunării

Râpa Roșie

Rânca, Transalpina

Cetatea Râșnov
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• - Cum mai merg cărțile mele, D-le editor?
- Slăbuț, slăbuț! Dar nu descuraja. Colegul D-tale
N. N. vindea și mai puțin.
Cum a murit însă a avut un succes extraordinar. Navea nici o grijă: o să-ți vie și D-tale rândul.

• - De ce nu te-ai dus la înmormântarea lui Popescu?
- Pentru că știu că nici el n-o să vină la înmormântarea mea.

• - Câte picioare are măgarul?
- Patru, domnule profesor.
- Și cum se numește?
- Patruped.
- Tu câte mâini ai?
- Două.
- Și cum te numești?
- Popescu Vasile.

• Pe poarta unui cimitir de pe coasta mării se pot citi
următoarele cuvinte:
„Aici se oferă morminte de prim rang, cu plantații
frumoase și admirabilă priveliște spre mare. Cei
care le-au încercat nu au mai plecat de aici”.

• Băiatul: Mimi dragă, de când te iubesc mi-am pierdut capul.
Fetița: Ia-mă de nevastă – și-o să-l regăsești.

• Oamenii de stiinta sustin ca organismul uman
creste doar pana la 25 de ani.
Burta mea inca n-a aflat si cred ca si fundul meu se
considera inca tanar..

• După ce stewardesa-și termină obișnuitul „număr”
privitor la siguranța zborului, un ardelean rostește
- D-apăi coniță, parașute nu ne dați?
Că io am mers și cu vaporu și ăia ne-or arătat undes colacii și bărcile de salvare.
- Domnule, aici nu sîntem pe vapor, da?
Da, deși io cred că-s mai mulți cei ce știu să înoate
decît cei ce știu să zboare!

• Fiecare bărbat de succes are în spatele lui o femeie. Dacă succesul continua, mai apar și altele..

• Că trece tinerețea, nu-i mare scofală.
.. Problema e că trece și bătrânețea.

• Dacă este a patra zi la rând când n-ai chef de
muncă, înseamnă că mâine este vineri.

• Inseamna ca ai imbatranit atunci cand :
- tot ce mai functioneaza, doare
- ceea ce nu doare, nu functioneaza.

• Patru prietene tinere si frumoase si-au petrecut
concediul impreuna la mare, fara barbatii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o remuscarile:
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de
cate ori l-am inselat in concediu.
Bruneta: - Ce idioata!
Roscata: - Ce curajoasa!
Blonda: - Ce memorie!

• Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost,
decat sa vorbesti si sa inlaturi orice dubiu.

• După ce termină spovedania, preotul îi spune în
şoaptă unei tinere:
– Mergi cu Domnul!!
Privind derutată în jur, aceasta întreabă:
– Cu care dintre ei?
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„Cum gândesc politicienii
(Cum? Gândesc politicienii?)”
perle culese de Radu Paraschivescu

„Eu am înțeles că vorbim de afaceriștii adevărați. Acest
Cocoș e un papagal.” Gigi Becali
“A garanta proprietatea înseamnă a limita dreptul omului
asupra proprietății lui.” Ion Iliescu
“Nu vom face privatizare de dragul privatizării, ci din contră.”
Nicolae Văcăroiu

“Monopolul privat e mai al dracului decât monopolul de stat.“
Ion Iliescu

“Aveam prevăzute, pentru anul 2003, trei miliarde pentru
deszăpezire. Dar a nins de zece miliarde.“ Marian Oprișan
“Statul nu cheltuie bani pe gratis.“ Vasile Blaga
“Este vorba aici de o spălare de bani fără bani.“ Viorel Hrebenciuc
“Tot ceea ce costă bani e costisitor.“ Gheorghe Nicihita
“Când faci o fraudă economică, când furi ceva, când faci
evaziune, ai greșit, sunt păcatele tinereții.“ Gigi Becali
“Nu iau niciun salariu, nicio indemnizație, niciun ban – a fost
dorința mea și a celor care mă plătesc.“ Dumitru Dragomir
“Nu vreau să fiu președintele unui partid care, ca să zic așa,
are un sex incert pe scena politică.“ Crin Antonescu
“Eu sunt președintele președințior președinților.“ Gigi Becali
“Ouăle lui Adrian Năstase sunt de găină.“ Ion Iliescu
“Gabriel Oprea este un cuc și conduce un partid de cuci.“
Aura Vasile

“Nu sunt un Traian Băsescu cu fustă, sunt un Traian Băsescu
cu păr.“ Elena Udrea
“Un partid politic este un organism unde se delirează
împreună.“ Theodor Paleologu
“Eu am fost rea de muscă. Dar rea, rea. Dacă intram într-o
încăpere, mă culcam cu cine nimeream.“ Monica Tatoiu
“Miron Mitrea este un cetățean ieșit de sub camion.“ Theodor
Stolojan
“PSD e un partid atât de mare încât au loc și ce care vor mici.“
Mircea Geoană

“Românii nu au voie să ierte viitorul acestei țări.“ Mircea Geoană
“Nu poți să conduci organizația PSD București dacă ești
pămpălău, că te ejaculează.“ Marian Vanghelie
“Mă bucur că ne-am adunat aici atâția politruci.“ Klaus Iohannis
“M-am simțit încărcat pozitiv când am fost cu Ponta în
comunitățile sinistrate.“ Liviu Dragnea
“Ne vom intensifica eforturile în străinătate, unde avem diaspora dezvoltată.“ Alina Gorghiu
“Bucureștenii au de ales între o certitudine, și acea certitudine
sunt eu.“ Gabriela Vrânceanu-Firea
“Orice poate să fie obiect din China.“ Adrian Năstase
“Să nu te pui cu omul primitiv
Că-ți crapă capul fără de motiv.“ Corneliu Vadim Tudor
“Ne-au lăsat în pielea goală
Hoardele de stârpituri,
Ne-au luat apa minerală,
Petrol, apă și păduri.“ Corneliu Vadim Tudor
“Diavolul e puternic în lume la ora asta.“ Gigi Becali
“Frumusețea ține de șansa de a te fi născut așa.“ Elena Udrea
“Deocamdată suntem unde ne aflăm.“ Emil Boc
“Învățăm de la viață, dar consatăm că tot proști murim.“ Marian Vanghelie

“E greu să zbori prin parcuri, oricât ai iubi natura.“ Robert
Negoiță
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Încotro se îndreaptă lumea?

🔺 Adulterul este permis în Africa de Sud, soțul sau
soția nu mai au dreptul la repudiere din cauza
adulterului.

🔺 Statele Unite au confirmat că toate țările lumii,
pentru a construi relații bune cu marile puteri,
trebuie să accepte căsătoria între persoane de
același sex (femeie + femeie = 1 Man + Man = 1).

🔺 Germania tocmai a semnat legea declarând că nu
mai există incest, adică fratii și surorile se pot
căsători, mama cu fiul ei și tatăl cu fiica...

🔺 Orașul Miami proclamă că acesta este orașul în
care se poate cumpăra sex public care înseamnă:
drum, biserică, piață, teren de fotbal.
Dacă aveți nevoie de sex, vă puteți bucura pe
drum fără nicio problemă.

🔺 Canada autorizează bestialitatea, sexul între
oameni și animale.

🔺 În Spania: filme pornografice sunt permise în liceu
și în universități.

🔺 Autorizarea prostituției minorilor! Marg Luker
declară că orice fată la vârsta de 10 ani simte
plăcerea sexuală și nimeni nu ar trebui să fie
împotrivă ca ea să descopere cum funcționează
corpul ei.

🔺 În final, SUA au permis să se deschidă bisericile
satanice în mod public.

25 Reguli de Etichet~
Pe care toat~ lumea
ar trebui s~ le cunoasc~

Eticheta este cea care te invata ce trebuie sa faci
pentru a avea un comportament ireprosabil. Poate ca
astazi multi dintre noi considera – eronat – ca reguli
de baza ale etichetei sunt demodate. Este total gresit.
Eticheta este o cultura a vorbitului, curtoaziei, aparitiei
per ansamblu si control asupra propriilor emotii. In
acest articol va vom lista 25 de reguli de eticheta pe
care orice persoana respectabila trebuie sa le cunoasca
si indeplineasca. Haideti sa vedem.
1 Atunci cand spui „te invit”, tu platesti. Daca spui „hai
sa mergem la un restaurant”, atunci fiecare plateste
in numele lui. Daca un barbat doreste sa plateasca
pentru o femeie, este in regula ca ea sa accepte.
2 Niciodata nu faci o vizita neanuntat. Nu stii in ce
masura deranjezi persoana in cauza. O femeie britanica spunea ca atunci cand avea vizitatori neanuntati, isi punea palaria pe cap si cizmele in
picioare si, daca ii placea vizitatorul spunea „A, ce
bine, tocmai ce am ajuns acasa”, iar daca nu „A,
imi pare rau, tocmai eram pe picior de plecare”.
3 Cand esti cu o alta persoana la masa, nu iti pune
telefonul mobil pe masa. Acest gest arata ca
telefonul in sine este mai important decat discutia
pe care o porti si ca in orice moment iti poti verifica
contul de facebook, instagram si asa mai departe.
Denota lipsa de respect.
4 Nu invita o fata in oras ca sa-ti trimiti cu altcineva
mesaje toata seara.
5 Un barbat nu cara niciodata poseta doamnei. Daca
vrea ii poate cara pardesiul.
6 Daca mergi alaturi de o persoana si acea persoana
saluta in trecere o alta persoana, chiar daca tu nu
o cunosti, trebui sa saluti la randu-ti.
7 Nu este obligatoriu sa mananci sushi cu bete, mai
ales daca le folosesti cu dificultate. Poti folosi lejer
tacamurile.
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8 Pantofii trebuie sa va fie tot timpul curati.
9 Evita sa vorbesti nimicuri la telefon. Daca ai
neaparata nevoie sa vorbesti cu cineva, alege sa
te intalnesti cu persoana in cauza fata in fata.
10 Atunci cand cineva te jigneste nu trebuie sa
raspunzi cu aceeasi moneda, nu te cobora la nivelul
lor, doar zambeste si ignora.
11 Un barbat trebuie sa mearga intotdeauna in partea
stanga a femeii. Exceptie fac barbatii care sunt in
armata in cazul in care vor trebui sa salute pe strada.
12 Soferii trebuie sa fie atenti ca atunci cand sunt
lacuri pe strada sa nu stropeasca pietonii.
13 Sunt 9 lucruri pe care trebuie sa le tineti pentru
voi exclusiv: varsta, nivelul de bunastare, certurile
familiale, religia, problemele medicale, aventurile
amoroase, cadourile, onoarea si dizgratia.
14 Intr-o sala de cinema sau teatru trebuie sa va
asezati pe locurile voastre cu fata catre cei care sau asezat deja. Barbatul intra primul.
15 Un barbat nu trebuie sa atinga o femeie fara permisiunea acesteia, fie ca este vorba de o tinere de
mana sau de umar.
16 Daca cineva te striga „Alo, tu de acolo!”, nici
macar nu trebuie sa va deranjati sa rasopundeti.
Daca vor sa va abordeze, trebuie sa stie sa o faca
politicos.
17 Regula de aur este sa folosest parfum cu moderatie.
Daca seara inca iti simti parfumul, inseamna ca toti
cei care au interactionat cu tine de-a lungul zilei
sunt deja plictisiti.
18 Un barbat bine crescut respecta intotdeauna o femeie.
19 In prezenta unei femei, barbatul va fuma doar cu
permisiunea ei.
20 Indiferent de statutul pe care il ai, atunci cand intri
intr-o camera in care sunt deja alti oameni, tu
trebuie sa fii cel care saluta.
21 Respecta corespondenta celorlalti. Parintii nu
trebuie sa citeasca corespondenta copiilor, partenerii
nu trebuie sa-si citeasca mesajele sau e-mailurile
unul altuia.
22 Nu incerca din rasputeri sa fii la moda, alege sa te
imbraci simplu si cu bun gust.
23 Daca cineva te iarta dupa ce ti-ai cerut iertare,
evita sa atingi persoana in cauza in semn de „imi
pare rau”. Ofera-i timp si spatiu.
24 Evita sa razi prea tare, sa vorbesti prea tare sau
sa privesti insistent oamenii. Este jignitor.
25 Nu uita sa multumesti si sa apreciezi tot timpul
ceea ce prietenii si familia fac pentru tine.
Nu considera ca ti se cuvine. Asadar, eticheta conteaza, este un limbaj al respectului reciproc.
Incercati, veti vedea cat de mult va veti diferentia
de toti ceilalti.
www.kudika.ro
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Compatibilitatea
zodiilor chinezești
ŞOBOLAN

Șobolan - Șobolan ●●● O relație care
are toate șansele să meargă bine, mai
ales ca parteneriat în afaceri. Între cei doi
Șobolani poate apărea, însă, rivalitatea și
se poate ajunge la concurență acerbă.
Șobolan - Bivol ●●● Poate fi o superbă
aventură sentimentală, atracția sexuală va fi intensă, dar o
căsnicie ar fi un dezastru. Va exista admirație și respect.
Șobolan - Tigru ●● Depinde de capacitatea lor de a face compromisuri. Mai devreme sau mai târziu vor apărea tensiuni. Pot
fi buni prieteni, dar o relație sentimentală nu are șanse.
Șobolan - Iepure ● Șobolanului care se dă în vânt după
aventură, i se pare că Iepurele nu are vlagă și spontaneitate.
Nu vorbesc aceeași limbă.
Șobolan - Dragon ●●●● O combinație fericită. Șobolanul și
Dragonul se înțeleg de minune și, pe deasupra, sunt pe
aceeași "lungime de undă" în plan sentimental.
Șobolan - Șarpe ●●● Simt o fascinație reciprocă. Dacă
reușesc să "împace" diferențele dintre ei, vor avea multe de
învățat unul de la celălalt.
Șobolan - Cal ● Total incompatibili, Șobolanul și Calul nu au
ce căuta împreună. Pot conta unul pe altul doar ca dușmani.
Șobolan - Capră ● Relația este destul de dificilă. Totuși, dacă
amândoi fac eforturi, s-ar putea să meargă.
Șobolan - Maimuță ●●●● Au multe în comun: gândesc la fel
și văd viața cu aceiași ochi. Atracția reciprocă este irezistibilă.
Șobolan - Cocoș ● O relație în care dragostea va ceda în fața
conflictelor. Pentru ca Șobolanul și Cocoșul să poată
conviețui, ar trebui să "împace" prea multe deosebiri.
Șobolan - Câine ●● Deși Câinele pare cam "nesărat" pentru
gustul Șobolanului, pot ajunge la o conviețuire stabilă. Important este că există respect reciproc.
Șobolan - Mistreț ●●● Conviețuirea nu va fi deloc monotonă.
Se bucură de înțelegere și atracție reciprocă, ceea ce le poate
aduce o viață plină de bucurii, prietenie, fericire.

BIVOL

Bivol - Bivol ●● O relație stabilă și solidă,
dar cam fără sare și piper.
Bivol - Tigru ● Nu există o combinație
mai rea decât asta. Atracție reciprocă, dar
temperamentele lor vor intra în conflict și
au toate șansele să sfârșească prost.
Bivol - Iepure ●●● Bivolul și Iepurele sunt prea molateci pentru
ca o eventuală relație de afaceri să aibă șanse, dar pot avea
o căsnicie armonioasă și tihnită.
Bivol - Dragon ● Deși atracția reciprocă la prima vedere nu
lipsește sunt atât de încăpățânați încât această relație nu va
avea viață lungă. Niciunul nu vrea să lase de la el.
Bivol - Șarpe ●●●● O uniune minunată: armonie, dragoste și
înțelegere. Bivolul și Șarpele se înțeleg din priviri.
Bivol - Cal ● O relație în care confruntările sunt la ordinea zilei.
Se înțeleg mai bine ca parteneri de afaceri decât în pat.
Bivol -Capră ● Deși simt o atracție reciprocă, relația nu are viitor.
Nu au mai nimic în comun, nici sentimental, nici intelectual.
Bivol - Maimuță ●● Două firi complementare. Intr-o relație pot
avea amândoi o viață plăcută și interesantă.
Bivol - Cocoș ●●●● Se potrivesc de minune. Vor duce
împreună o viață plină de pasiune și sex, fără niciun moment
de plictiseală.
Bivol - Câine ●● Deși relația nu este exclusă, au prea puține
în comun și nu se vor simți bine împreună. Mai bine nu.
Bivol - Mistreț ●● Datorită puternicei atracții sexuale și numeroaselor concepții comune, relația dintre Bivol și Mistreț
merită încercată. Cu puțin noroc, pot conviețui în armonie.

TIGRU

Tigru - Tigru ●● Când se întâlnesc două
personalități la fel de dominatoare, rezultatul nu poate fi decât o confruntare
perpetuă. Dacă măcar unul dintre cei doi
Tigri ar ști să lase de la el...
Tigru - Iepure ●●● Diferențele dintre
Tigru și Iepure nu fac decât să se manifeste ca o complementaritate benefică, din care amândoi au de câștigat.
Tigru - Dragon ●●● O relație plină de vigoare, de ciorovăieli dar și de amor intens și pasional. Tigrul și Dragonul sunt o
combinație din care "ies scântei".
Tigru - Șarpe ● Tigrul și Șarpele sunt mult prea diferiți pentru
ca relația lor să meargă. Nu au nimic în comun în ceea ce
privește concepțiile și stilul de viață și nici nu urmăresc
aceleași scopuri. În concluzie: nicio șansă.
Tigru - Cal ●●●● Fiecare zi este o aventură palpitantă! Tigrul
și Calul vor avea împreună o viață bogată în evenimente și
satisfacții.
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Tigru - Capră ●● O relație în care respectul reciproc este dea dreptul exagerat. Și Tigrul și Capra se străduiesc atât de
mult să se menajeze reciproc, încât ajung să nu se mai simtă
bine împreună. Pot colabora excelent dacă sunt colegi, dar o
eventuală căsnicie ar fi un chin.
Tigru - Maimuță ● Tigrul nu are ce căuta alături de Maimuță.
Este o relație atât de dificilă, încât amândoi se vor sui pe pereți
sau își vor sări unul altuia la beregată.
Tigru - Cocoș ● Între Tigru și Cocoș vor exista o mulțime de
neînțelegeri, care le vor pune la încercare relația. Au o șansă
doar dacă amândoi sunt înstare să comunice.
Tigru - Câine ●●● Tigrul și Câinele se admiră și se respectă
reciproc. O echipă învingătoare în afaceri și un cuplu solid în
relațiile sentimentale.
Tigru - Mistreț ●●●● O conviețuire armonioasă, în care și
Tigrul și Mistrețul o vor duce foarte bine împreună. O relație
solidă, care se bazează pe prietenie și interese comune.

IEPURE

Iepure - Iepure ●●●● O relație între
două persoane afectuoase, cultivate și
manierate. Doi Iepuri vor avea, pur și simplu, o conviețuire armonioasă.
Iepure - Dragon ●● Iepurele și Dragonul
au o singură șansă de conviețuire: compromisul. Dacă amândoi învață să lase de la ei, vor descoperi
că se pot completa reciproc. Dacă nu, diferențele dintre ei vor
conduce la conflicte și despărțire.
Iepure - Șarpe ●●● Între Iepure și Șarpe, totul începe de la
sex. Și la sex rămâne. Dar nu oricum, ci cu artă și rafinament.
Iepure - Cal ●● O relație dificilă, dar nu imposibilă. În ciuda
conflictelor inerente, Iepurele și Calul pot ajunge să se
înțeleagă și să conviețuiască.
Iepure - Capră ●●●● O iubire totală, așa cum a fost lăsată de
la Dumnezeu. Dacă mai punem la socoteală că Iepurele și
Capra au aceleași țeluri în viață, se respectă și se înțeleg reciproc, devine clar că vor avea o conviețuire ideală.
Iepure - Maimuță ● Când se combină un Iepure și o Maimuță,
unul dintre ei va sfârși în lacrimi - și nu Maimuța va fi aceea.
Iepure - Cocoș ● Total opuși din toate punctele de vedere,
Iepurele și Cocoșul nu au absolut niciun temei pe care să întemeieze o relație.
Iepure - Câine ●●● O relație deosebit de stabilă. Iepurele și
Câinele pot avea o viață plină de bucurii împreună.
Iepure - Mistreț ●●●● Iepurele și Mistrețul sunt sortiți unul
celuilalt. Vor avea o conviețuire plină de tandrețe, bună
dispoziție și tihnă. Iubirea lor va fi trainică.

DRAGON

Dragon - Dragon ●● Relația dintre doi
Dragoni poate fi foarte puternică și trainică,
cu condiția ca amândoi să știe să cedeze
puțin în lupta pentru întâietate.
Dragon - Șarpe ●●● Amândoi sunt
inteligenți, vicleni și spirituali. Se potrivesc
de minune și o vor duce foarte bine împreună.
Dragon - Cal ●●● Dragonul și Calul au o relație excelentă din
punct de vedere sexual. Dacă reușesc să se și înțeleagă, îi
așteaptă o viață foarte placută împreună.
Dragon - Capră ● Deși există o puternică atracție sexuală, până
la urma își vor da seama că nu le este scris să fie împreună
și o vor lua fiecare pe drumul lui.
Dragon - Maimuță ●●●● O relație profundă, cu trăiri intense.
Dragonul și Maimuța gândesc la fel și se respectă reciproc.
Împreună vor avea parte de fericire și multe realizări.
Dragon - Cocoș ●● Două persoane egoiste care formează un
cuplu interesant și plăcut. Le stă bine împreună, dar până la
urmă personalitățile lor vor intra în conflict.
Dragon - Câine ● O relație de evitat fără ezitare și fără regrete.
Cu orice preț. Orice relație între un Dragon și un Câine îi poate
aduce pe amândoi în pragul nebuniei.
Dragon și Mistreț ●●● Iubirea este atât de adâncă, tandră și
jucăușă încât ajunge să îi agaseze pe cei din jur. Prezența lor
este aproape sufocantă. Dar pentru ei este o conviețuire
armonioasă, bazată pe comuniune sufletească.

ŞARPE

Șarpe - Șarpe ●● Doi Șerpi se pot
înțelege de minune când lucrează împreuna
sau când participă la jocuri de inteligență,
pentru că sunt două minți agere. Sentimental, însă, îi pândește gelozia. O combinație de evitat.
Șarpe - Cal ●● Din cauza concepțiilor diferite și a scopurilor
diferite în viață nu o vor duce grozav împreună. Totuși, cu un
mic efort de comunicare, pot ajunge să conviețuiască.
Șarpe - Capră ●●●● Șarpele și Capra vor fi prieteni la
cataramă sau amanți înfocați. Sunt sortiți unul celuilalt.
Șarpe - Maimuță ●● Într-o astfel de relație vor fi mai tot timpul
preocupați să se păzească unul de celalalt. Această suspiciune exagerată poate fi, totuși, depășită dacă ambii sunt
dispuși să fie înțelegători.

Șarpe - Cocoș ●●●● Camarazi sau amanți, Șarpele și Cocoșul
se vor înțelege de minune.
Șarpe - Câine ●●● Atracție la prima vedere. După ce vor experimenta dragostea trupească, Șarpele și Câinele își vor da
seama că se înțeleg foarte bine și în plan spiritual.
Șarpe - Mistreț ● Șarpele îl mănâncă pe Mistreț de viu. Nicio
șansă de conviețuire.

CAL

Cal - Cal ●● Amândoi sunt persoane voluntare, care au mare nevoie de independență. Chiar dacă la început va exista o atracție
reciprocă între doi Cai, și poate chiar ceva
pasiune, relația lor nu va dura mult.
Cal - Capră ●●●● Dragoste la prima
vedere! Uniunea lor va fi din ce în ce mai puternică, pe măsură
ce realizează ca au aceleași pasiuni și dorințe. O relație trainică.
Cal - Maimuță ●● Un caz clasic de "buni prieteni" și nimic mai
mult. Calul și Maimuța pot fi amici, dar nu e rost de o
conviețuire.
Cal - Cocoș ●●● Calul și Cocoșul fac casă bună împreună.
Trebuie doar ca amândoi să-și tempereze dorința de dominare, altfel certurile vor eroda dragostea.
Cal - Câine ●●●● O compatibilitate deosebită. Calul și Câinele
vor avea o relație durabilă, fericită și plină de realizări.
Cal - Mistreț ●● Calul și Mistrețul se pot distra de minune
împreună la petreceri, pe terenul de sport sau în excursii, dar
niciunul nu e înstare să se ocupe și de problemele concrete,
de fiecare zi. O relație care poate fi plăcută, dar nu va rezista.

CAPRĂ

Capră și Capră ●●●● Din combinația a
doua Capre rezultă un cuplu de hedoniști
(ahtiați după plăceri lumești) care se
înțeleg perfect.
Capră - Maimuță ●● Deși sunt două persoane foarte diferite, Capra și Maimuța pot
profita fiecare de calitățile celuilalt, construind o relație
interesantă. Dar asta numai dacă amândoi sunt dispuși să comunice și dacă nu se dau înlături de la compromisuri înțelepte.
Capră - Cocoș ● În relația dintre Capră și Cocoș vor apărea
mereu probleme. Le va fi greu să le rezolve pe toate, iar cu
fiecare greșeală, situația se înrăutățește.
Capră - Câine ● Între Capră și Câine nu există atracție, din
cauză că nu au nimic în comun. Pot petrece mult timp
împreună, dar niciunuia nu o să-i facă mare plăcere.
Capră - Mistreț ●●●● Capra și Mistrețul se îndrăgostesc la
prima vedere și se vor înțelege fără cuvinte. Dacă ar putea,
ar ține-o tot într-o petrecere simandicoasă, cu șampanie și
caviar, așa cum le place amândurora.

MAIMUŢĂ

Maimuță - Maimuță ●●●● Ce pot face
două Maimuțe împreună, decât să se distreze maimuțărindu-se în public? Dar se
vor simți minunat.
Maimuță - Cocoș ● Cu greu poate exista
vreo atracție între Maimuță și Cocoș.
Oricum, n-ar duce nicăieri.
Maimuță - Câine ●●● O relație cu mari șanse de reușită, pentru
că și Maimuța și Câinele își doresc mult să fie împreună. Se
vor înțelege bine, fiindcă se completează reciproc.
Maimuță - Mistreț ●●● Între Maimuță și Mistreț există o
atracție sexuală irezistibilă. Eventualele neînțelegeri sau certuri nu vor face decât să pună paie pe foc.

COCOŞ

Cocoș - Cocoș ● Într-o casă, chiar și o
singură persoană autoritară poate fi prea
mult. Cu doi Cocoși în același "coteț",
dezastrul nu va întârzia să apară.
Cocoș - Câine ●● Nimic în comun, o relație
este puțin probabilă, și numai cu mari eforturi.
Cocoș - Mistreț ●●● În ciuda diferențelor și a opiniilor divergente pot conviețui excelent. Cu puțină strădanie și răbdare.

CÂINE

Câine - Câine ●●●● Amândoi sunt
blânzi, înțelegători și devotați. De regulă,
o relație între doi Câini este trainică.
Câine - Mistreț ●●● Cu toate că va fi,
probabil, oarecum monotonă, o relație
între Câine și Mistreț se bazează pe sinceritate și respect reciproc. Așadar, o vor duce bine împreună.

PORC

Mistreț și Mistreț ●● Relația dintre doi
Mistreți începe bine, cu înțelegere
reciprocă, dar se sfârșește repede, când
amândoi își dau seama cât de superficial
este celălalt.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Detalii
In aceasta saptamana trebuie sa iei in considerare
toate amanuntele ramase nediscutate cu partenerul
tau despre un subiect care va intereseaza pe amandoi.
Orice detaliu restant poate fi clarificat acum, insa
doar daca unul dintre voi aduce subiectul in discutie.
Mai bine ar fi sa nu lasi lucrurile in voia sortii, ci sa
preiei initiativa de la bun inceput. Daca rezultatul pe
care il vei obtine nu te va multumi, este suficient sa
vorbesti despre acest lucru si sa iti expui asteptarile.
Venus intra in faza sa de retrogradare incepand de
vineri, iar pozitia sa in zodia Scorpionului nu este
tocmai favorabila pentru comunicarea in cuplu, asa
ca trebuie sa te grabesti.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Cu capul in nori
In aceasta saptamana esti destul de sigura pe tine si
reusesti sa iti stabilesti cu usurinta obiectivele, fara
prea mari batai de cap. Ba chiar mai mult, iti bagi
nasul si in treburile celorlalti, fara a-ti fi macar solicitat
ajutorul. Chiar daca unii vor accepta cu drag interventia
ta, trebuie sa stii ca exista si oameni care nu vor privi
cu ochi buni dorinta ta de a te implica si iti vor cere
deschis sa te retragi. Iti va prinde bine sa fii trezita la
realitate, pentru ca ai tendinta de a umbla cu capul in
nori, mai ales ca Luna se afla in zodia Racului visator.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

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

Naturalete
In aceasta saptamana trebuie sa fii naturala si sa te
accepti asa cum esti, cu riscul de a nu impresiona
tocmai pe cine vrei tu. Vei descoperi pe parcurs ca
oamenii pentru care trebuie sa depui eforturi astfel
incat sa fii placuta, nu sunt tocmai aceia pe care ti-ai
dori sa ii ai in preajma in momentele mai putin bune.
Ramai fidela celor pe care stii ca te poti baza si evita
sa faci lucruri care stii ca i-ar deranja. Venus retrograd
in zodia Scorpionului poate aduce multa gelozie in
relatia de cuplu, pana in punctul in care va deveni
greu de suportat.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Experienta
In aceasta saptamana ar fi bine sa iti urmezi propriile
idei si sa nu actionezi constransa de nimeni. Orice
activitate in care te implici fara dorinta ta evidenta,
este sortita esecului, asa ca mai bine eviti sa iti
irosesti timpul astfel. Chiar daca nu vei obtine victoria
la care te astepti, te poti bucura de experienta
dobandita pentru ca vor fi destul de multe lucruri pe
care le vei invata in perioada imediat urmatoare. Important este sa intelegi ca Luna in zodia Racului iti
aduce in cale castigurile rand pe rand, pentru a-ti
permite sa te bucuri asa cum trebuie de fiecare in
parte.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Curiozitate
Nu iti sta in fire sa te multumesti cu ceea ce ai, iar
acest lucru se aplica si in cazul raspunsurilor pe care
le vei primi in aceasta saptamana. Daca simti ca
exista ceva dincolo de ceea ce stii deja, nu te poate
opri nimeni sa mergi pana in punctul in care sa te
simti multumita cu informatiile pe care le ai. Aceasta
incapatanare de a sti si ultimul graunte de adevar te
poate seca de energie, pentru ca Luna in zodia
Racului are si ale planuri pentru tine. Trebuie sa descoperi singura care sunt prioritatile tale, pentru ca
nu te poti imparti la nesfarsit.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

Conflicte
In aceasta saptamana te poti baza pe o rezolvare
foarte rapida a problemelor de familie, pentru ca atat
tu, cat si cei dragi, va veti dori o solutionare simpla si
fara prea multe batai de cap. Vorbim despre conflictele
mai vechi ramase in coada de peste, dar care trebui
sa se sfarseasca in perioada imediat urmatoare.
Luna in zodia Racului face ca lucrurile sa merga
struna in acest sens, asa ca spre finalul saptamanii
te poti concentra deja asupra situatiilor care te privesc
numai pe tine. De exemplu, poti incepe sa cauti o
noua sursa de venit, care sa te multumeasca pe
deplin si sa iti permita sa duci traiul pe care ti-l
doresti.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Transformare
Simti de ceva timp nevoia unei transformari, insa nu
ai avut pana acum curajul de a ti-o asuma. Fie ca
vorbim despre niste schimbari ale aspectului fizic, fie
ca mergem dincolo de aparente si ne referim la o imbunatatire a felului tau de a fi, in aceasta saptamna
se poate spune ca Luna in zodia ta iti aduce curajul
de care aveai nevoie. Iti prinde bine aceasta initiativa,
precum si altele pe care le vei avea, intrucat iti pui
mintea sa lucreze si nu te plictisesti nicio clipa. Cat
timp ai parte de inspiratie, ar fi bine sa nu o lasi sa se
iroseasca.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Presiune
In aceasta saptamana ti se pot dezvalui lucruri pe
care ai fi putut foarte usor sa le descoperi pana
acum, daca ai fi fost putin mai atenta. Daca nu
reusesti sa tii pasul cu toate planurile pe care le ai,
incearca sa schimbi ritmul si sa nu mai pui presiune
pe tine. Ia-ti o agenda si noteaza-ti tot ceea ce ai de
rezolvat pe parcursul unei zile, pentru a fi sigura ca
nu treci cu vederea unele sarcini. Astfel, iti poti urmari
evolutia, bucurandu-te la finalul zilei de fiecare obiectiv
atins. Totodata, vei invata care sunt asteptarile pe
care ar trebui sa le ai de la tine, asa ca Venus
retrograd nu te va prinde pe picior gresit.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

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

SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)
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SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Nesiguranta
In aceasta saptamana simti nevoia de mai multa siguranta, iar daca partenerul de viata nu ti-o inspira,
pot interveni discutii serioase, pornind de la cele mai
mici amanunte. Se poate spune ca vei cauta cearta
cu orice pret, pentru a ajunge in punctul in care sa
asaltezi cu reprosurile pe care le aveai pregatite. Nu
lasa supararile sa iti intunece gandirea, pentru ca
exact acesta este lucrul pe care il asteapta Venus
retrograd. Incepand de vineri, vei avea parte de
discutii aprinse daca nu vei gasi o cale de intelegere,
iar pozitia lui Venus in zodia Scorpionului nu va
permite o impacare rapida, oricat de mult ti-ai dori-o
la un moment dat.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa
CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Melancolie
Cu aceasta saptamana poti incepe o etapa noua in
viata ta, fie ca vorbim de planul profesional, sau de
cel sentimental. Perioada ce urmeaza deschide usi
noi pentru tine, insa ideal ar fi sa nu sari catre prima
pe care o zaresti. Nu te grabi si nu neglija opiniile
celor care au intrat in viata ta cu un anumit scop,
pentru ca in cele din urma vei avea nevoie de fiecare
piesa din puzzle pentru a descoperi ceea ce in
prezent iti este ascuns. Cu Luna in zodia Racului poti
deveni mai melancolica, insa nu este momentul
potrivit pentru a te inchide in tine. Daca ai ceva pe
suflet, nu te teme sa vorbesti cu cineva care te intelege.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Castiguri
Aceasta saptamana se anunta deosebit de benefica
pentru tine pe plan financiar, asa ca te vei bucura de
castiguri insemnate chiar si fara a juca la loto. Drept
vorbind, nu se pune problema sa obtii nimic bazandu-te pe noroc, ci pur si simplu iti vei primi meritele
pentru munca depusa. Indiferent de invalmaseala in
care vei fi cuprinsa, trebuie sa iti pastrezi capul pe
umeri, intrucat proiectele nu inceteaza sa apara, asa
ca ar fi bine sa iti pregatesti din timp un plan de negociere. Cu Luna in zodia Racului, poti deveni destul
de pretentioasa, asa ca nu te vei multumi cu orice
propunere.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine
PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Detalii importante
Important este ca in aceasta saptamana sa te grabesti
sa rezolvi toate problemele urgente. Chair daca nu iti
sta in fire sa te ocupi de mai multe treburi de-o data,
vorbim despre o situatie izolata careia trebuia sa ii
faci fata pentru cateva zile. Daca mai apoi simti
nevoia de a lua o pauza, esti libera sa o faci, insa
pana nu te vezi cu toate amanuntele lamurite, nu iti
permiti sa te detasezi de tot, asa cum obisnuiesti.
Venus retrogradeaza incepand de vineri, iar pozitia
sa in zodia Scorpionului poate aduce cu sine o
ruptura in sfera relatiilor personale, precedata fiind
de mai multe certuri fara posibilitate de impacare.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asae
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Simona Halep are hernie de disc

Simona Halep a
anuntat, marti, ca
are hernie de disc.
Tenismena romana,
accidentata la spate
in urma cu aproximativ doua saptamani, a fost supusa
unui RMN, in urma
caruia a primit acest
diagnostic.
In aceste conditii,
sansele ca Simona
Halep, sa fie
prezenta la Turneul
Campioanelor, programat la sfarsitul
acestei luni, sunt
extrem de mici.
Intr-o prima faza, Simona va avea nevoie de un
repaus total, pentru ca apoi, daca durerile vor persista,
sa fie supusa unei interventii chirurgicale.
"Buna tuturor,
Vreau sa va anunt ca astazi am facut un RMN si am
aflat ca am hernie de disc.
O sa discut cu doctorii in zilele urmatoare si sper sa
revin cat mai repede pe teren. Va voi tine la curent.
Multumesc pentru incurajari", a scris Simona Halep
pe pagina ei de Facebook.
Hernia de disc reprezinta o afectiune de natura neurologica ce se caracterizeaza prin alunecarea nucleului
pulpos de-a lungul maduvei spinarii si coloanei vertebrale, ceea ce clinic se traduce prin aparitia unor
dureri de spate foarte intense in zona respectiva,
anunta sfatulmedicului.ro.
Simona Halep a fost invinsa in primul tur la Wuhan,
iar apoi a fost nevoita sa abandoneze in runda inaugurala a Openului Chinei, din cauza durerilor la spate.
Simona Halep a anunțat că nu se pune problema
unei operații la spate. A scăpat, astfel, de o intervenție
care ar fi putut să o scoată din circuit pentru cel puțin
6 luni. Va urma un tratament pentru hernia de disc
descoperită în urma examenului RMN și va face
fizioterapie.

Acuzat de viol, Ronaldo riscă
închisoare pe viață

Cazul de viol în care ar fi fost implicat Cristiano
Ronaldo capătă amploare. Potrivit publicației britanice
The Sun, avocații jucătorului l-au avertizat că ar fi
putut primi închisoare pe viață după acuzele fostului
fotomodel Kathryn Mayorga. Potrivit documentelor
depuse la Tribunal de avocatul ei, reprezentanții atacantului spuneau că au fost ușurați că au ajuns la un
acord.
"În cele din urmă, având în vedere cele pretinse de
Kathryn Mayorga în acest caz, după părerea noastră,
am obținut o înțelegere incredibil de favorabilă, ceea
ce va rezulta nu numai la renunțarea la orice pretenții
civile, iar M.K. să nu aleagă să solicite un caz penal,
ceea ce ar fi putut duce la întemnițarea lui Ronaldo
pe viață pentru agresiune sexuală", ar fi scris avocații
lui Ronaldo.
Acum, avocații lui Kathryne Mayorga încearcă să
întoarcă soarta cazului deschis în 2010. Aceasta ar fi
primit bani mulți pentru a se opri și a nu face publice
mai multe informații.
Potrivit documentelor de la tribunal, "Cristiano Ronaldo
a tras-o pe reclamantă într-o cameră și a încercat să
o agreseze sexual pe un pat. (...) Când Cristiano
Ronaldo a terminat agresiunea sexuală, i-a permis
să plece din cameră spunându-i că îi pare rău, că de
obicei e un gentleman."
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Într-un interviu pentru Der Spiegel, Mayorga a vorbit
pentru prima dată despre acest lucru, spunând că
"acest tip, care e atât de faimos și atât de sexy, e un
ratat și o mizerie". Ea a spus că a refuzat să facă
sex, dar l-a sărutat după ce i-a promis că o lasă să
plece: "A început să mă împingă foarte puternic și a
început să facă diverse lucruri cu mine, să mă atingă
și să mă tragă. L-am împins și am tot spus: nu!".
Puțin timp mai târziu, Ronaldo a tras-o într-o cameră
și a violat-o în timp ce ea striga: "nu, nu, nu!"
Mai târziu, în acea zi, Mayorga a mers la poliția din
Las Vegas și apoi a fost și la o evaluare medicală.
Probele presupusului viol au fost documentate și fotografiate. La ceva timp după aceea, și-a angajat un
avocat, iar în 2010 a negociat o sumă de 322.360 de
euro în schimbul tăcerii. Starul lui Juventus continuă
să spună că sexul a fost consensual, iar ce a apărut
în presă este "fake news".
Unul dintre membrii echipei de investigații de la Der
Spiegel, Christoph Winterbach, l-a contrazis pe
Ronaldo, prezentând un facsimil din raportul poliției
americane, de pe 13 iunie 2009, când Kathryn a
făcut plângere, iar în acel raport era trecut codul 426,
care reprezintă codul pentru viol.

Totul s-a întâmplat în dimineața de 13 iunie 2009,
într-un hotel al unui cazinou din Las Vegas. În acel
moment, Ronaldo era în vacanță, alături de cumnatul
său și de vărul său. Mayorga lucra într-un club de
noapte din cadrul cazinoului respectiv și l-a întâlnit
pe fotbalist în foaierul VIP.
Potrivit informațiilor din presă, în timp ce Kathryne se
schimba, Ronaldo a intrat peste ea, s-a dezbrăcat și
i-a spus că vrea să facă sex. "S-a așezat în genunchi
și mi-a spus că în 99 la sută din cazuri este un băiat
bun. Nu știu ce să zic despre restul de 1 la sută", ar
fi spus Kathrine, citând vorbele lui Ronaldo. "Scopul
acestui proces este de a-l face pe Cristiano Ronaldo
responsabil, într-un tribunal, pentru rănile cauzate lui
Kathryn Mayorga și consecințele acelor răni".

Potrivit publicației germane Der Spiegel, Cristiano
Ronaldo ar fi recunoscut violul de care e acuzat, dar
avocații lui Ronaldo au amenințat cu procesul publicația
De Spiegel pentru aceste dezvăluiri.
În ultimele săptămâni, poliția din Las Vegas a discutat
cu domnișoara Mayorga, spunând au redeschis cazul
de viol, la solicitarea ei. În statul Nevada, acest lucru
e posibil, deși au trecut 9 ani de la acel eveniment.
Mayorga, care și-a dat demisia din funcția de
profesoară, nu mai este de găsit.
Kathryne și-a angajat un nou avocat anul trecut,
când a redeschis cazul, pentru că în 2009 avea un
avocat neexperimentat, specializat în infracțiuni de
trafic, așa cum precizează jurnalistul german. "Actualul
avocat spune că vechea înțelegere a devenit nulă,
victima suferă de stres post-traumatic. Caută faimă?
Mă îndoiesc. În 2009 era atât de înspăimântată încât
nici nu a vrut să-și dea numele poliției și să se ducă
la tribunal", a spus jurnalistul.

Seful lui Juventus merge
la Manchester United

Italienii anunta azi o veste neasteptata. Nu Zidane ar
fi inlocuitorul lui Mourinho la United, ci Antonio Conte.
Mai mult, acesta nu ar veni singur, ci la pachet cu
Beppe Marotta, managerul general de la Juventus.
Acesta ar urma sa preia fraiele clubului englez de la
Ed Woodward, cel care este criticat de fani pentru
alegerile neinspirate in materie de manageri dupa retragerea lui Sir Alex Ferguson.
Woodward e intre cei mai buni din domeniu la capitolul
sponsori, iar veniturile lui Manchester United au atins
cote istorice sub conducerea sa. Insa United sufera
la capitolul sportiv din 2013, de la retragerea lui Sir
Alex Ferguson. United vrea sa reuneasca o fosta
echipa de succes de la Juventus: Beppe Marotta si
Antonio Conte. Antrenorul s-a despartit de Chelsea
in aceasta vara dupa un sezon slab. Conte a cucerit
insa titlul in Premier League in urma cu doua sezoane
si a fost si campion cu Juventus in Italia.
Antonio Conte a fost alesul initial al lui Sir Alex
Ferguson pentru inlocuirea sa, insa Conte a refuzat
atunci, alegand sa preia functia de selectioner al nationalei Italiei.
***

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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Rapid, preluat de o legend~ a clubului - oficial

Daniel Pancu (41 de ani), retras din activitatea de fotbalist
la finalul sezonului 2017-2018, a fost instalat in functia de
antrenor principal la FC Rapid, grupare din Liga a III-a, in
locul lui Constantin Schumacher, el declarand ca de
acum inainte jucatorii vor "varsa sange" daca va fi nevoie
pentru a-si indeplini obiectivul.
Detinator al licentei B de antrenor, Pancu a semnat un
contract valabil pana in vara anului 2019 si ii va avea ca
secunzi pe Mihai Iosif si Nicolae Grigore.

Maftei nu s-a mai prezentat la antrenamentele Rapidului:
"De ce să mai rămân? Într-un singur caz mă întorc"
Vasile Maftei nu s-a mai prezentat la şedinţa de pregătire
programată în această după-amiază şi a declarat pentru
digisport.ro că nu va mai evolua pentru echipa din Giuleşti.
Este al 3-a "vişiniu" care iese din proiectul noului Rapid.
Dimineaţă, atunci când a fost prezentat drept noul antrenament al echipei, Daniel Pancu
spunea că-l aşteaptă pe Vasile Maftei, 37 de ani, la antrenament. Unul dintre jucătorii cu
care Rapid a obţinut cele mai importante performanţe din istoria clubului fusese readus
în Grant astă-iarnă, de Daniel Niculae şi de Constantin Schumacher. Şi cu toţii au avut
un rol important la promovarea în dauna marii rivale, Steaua.
Vasile, până la urmă nu ai mers la antrenamentele conduse de Daniel Pancu. Ai renunţat
la carieră?
Da, nici nu o să o mai fac. N-am nimic personal cu cineva, nici cu Pancu, nici cu
altcineva. Dar mie nu mi s-a părut corectă decizia în cazul lui Schumacher. Indiferent
cum îl chema pe antrenorul care a pierdut un singur meci în 49 de jocuri şi e dat afară aş
fi spus la fel. În plus, după ce a plecat Nico, acum a plecat şi Schumi, iar eu nu mă mai
regăsesc în proiectul actualei conduceri.

Lovitur~ grea pentru Adrian Mutu: CEDO a dat dreptate
TAS \n disputa cu fostul atacant rom^n

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins marti recursul facut de fostul
fotbalist roman Adrian Mutu si de patinatoarea germana de viteza Claudia Pechstein
impotriva deciziei Tribunalului de Arbitraj in Sport (TAS), caruia cei doi sportivi ii contestau
faptul ca ar fi independent si impartial, transmite AFP.
Mutu, depistat pozitiv la cocaina in 2004, fusese condamnat de TAS sa plateasca
despagubiri de 17,1 milioane de euro clubului la care juca in acea vreme, Chelsea. Considerand ca judecatorii TAS sunt lipsiti de independenta si impartialitate, fostul international
roman, cum in varsta de 39 de ani, a facut apel la un tribunal federal elvetian, care i-a
respins cererea.
CEDO a hotarat si ea in acelasi sens: "Intr-o motivare in care nu apare nicio urma decizie
arbitrara, tribunalul federal a concluzionat ca domnul Mutu nu a facut proba acuzatiilor
sale. Niciun motiv serios nu conduce Curtea sa schimbe decizia tribunalului federal".
Mutu este din luna iulie antrenorul echipei secunde a clubului Al Wahda (Emiratele Arabe
Unite).
Acelasi lucru este valabil si in cazul Claudiei Pechstein, 46 ani, o legenda a sportului
german, care a participat in februarie la a saptea sa Olimpiada de iarna. Pechstein a fost
suspendata pe o perioada de doi ani in 2009 din cauza unei anomalii in pasaportul sau
biologic, sanctiune contestata continuu, sub motivul unei anomalii sanguine congenitale.
Suspendarea, confirmata de TAS, iar apoi de un tribunal federal elvetian, a privat-o pe
Pechstein de participarea la JO din 2010, de la Vancouver.
Totusi, CEDO i-a dat castig de cauza patinatoarei germane la una dintre cereri, aceea ca
audierea sa la TAS ar fi trebuit sa fie publica, astfel ca Pechstein va primit despagubiri
morale de 8.000 de euro.

Grozav a semnat pe dou~ sezoane cu Dinamo

Începând de astăzi, Gicu Grozav este noul jucător al lui
Dinamo. Atacantul român a semnat un contract valabil pe
două sezoane cu alb-roșii, iar programul DDB (Doar
Dinamo București), lansat de PCH (Peluza Cătălin Hîldan)
s-a implicat activ în această mutare, potrivit unui comunicat
al asociației.
“Este vremea faptelor la Dinamo, iar Programul DDB se
implică decisiv în viața clubului nostru! De astăzi, Gicu
Grozav va fi jucătorul FC Dinamo București. DDB, proiectul
tuturor suporterilor dinamoviști, nu este străin de această
reușită!
Astfel, în cele patru luni de la lansarea oficială a proiectului,
am reușit să avem următoarele acțiuni palpabile la Dinamo,
prin implicarea activă a membrilor și a boardului DDB:
– Sprijinirea și grăbirea demarării procedurilor de acordare a contractului privind efectuarea
studiilor de prefezabilitate și fezabilitate ale noului stadion;
– Blocarea plecării căpitanului echipei, Dan Nistor, în cel mai nefericit moment, la o rivală
din campionat și grăbirea perfectării noului contract, valabil până în anul 2021;
– Implicarea în transferul lui Gicu Grozav la Dinamo și convingerea jucătorului să se
alăture lotului echipei FC Dinamo București, cel puțin până la finalul sezonului;
– Susținerea activă a echipei de handbal a CS Dinamo", au declarat cei de la DDB,
printr-un comunicat de presă.
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Etapa cu numarul zece din Liga 1 s-a
incheiat luni seara cu derbiul dintre
CFR Cluj si Craiova, meci incheiat cu
rezultatul perfect pentru... FCSB.
Vicecampioana a avut parte de o runda
perfecta, una in care principalele urmaritoare s-au incurcat si i-au permis
sa se distanteze in clasament.
Iata rezultatele complete din aceasta
etapa:
Dinamo - Sepsi
0-0
FC Voluntari - FC Botosani
1-1
Gaz Metan - Poli Iasi
1-0
Viitorul - Astra
1-0
Hermannstadt - FCSB
1-3
Concordia Chiajna - Dunarea Calarasi
1-1
CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0

Etapa a-9-a

1. FCSB
21 puncte
_________________
2. Astra Giurgiu
17p
3. CFR Cluj 17p
4. Gaz Metan Medias 17p
5. Sepsi Sf. Gheorghe 16p
6. FC Viitorul 16p
7. Universitatea Craiova 15p
8. Poli Iasi
14p
9. Dunarea Calarasi
13p
10. Dinamo
11p
11. Concordia Chiajna 11p
12. FC Botosani
9p
13. Hermannstadt
7p
14. FC Voluntari
4p
Golgeterii la zi sunt
Alexandru Mitrita - U Craiova
Harlem Eddy Gnohere - Steaua
George Tucudean - CFR Cluj
Florinel Coman - Steaua

Liga B de Fotbal:

Rezultatele şi clasamentul la zi

Petrolul 52
Academica Clinceni
Ripensia Timişoara
Dacia Unirea Brăila
Daco-Getica
Mioveni
ACS Poli Timişoara
UTA Arad
SSC Farul
Argeș
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Clasamentul este condus de FCSB,
echipa lui Becali distantandu-se la
patru puncte de grupul urmaritoarelor:

5-0
0-1
0-1
0-1
1-1
1-1
1-1
0-2
1-0
3-0

Aerostar Bacău
Sportul Snagov
Metaloglobus
Chindia Târgovişte
ASU Poli Timişoara
Universitatea Cluj
Pandurii Târgu Jiu
Baloteşti
Energeticianul
Luceafărul Oradea

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

23
19
18
18
18
17
16
16
13
13
11
11
10
9
8
8
8
7
5
4

8
7
7
6
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• Calendarul Gregorian și anii bisecți. Calendarul actual internațional, numit și calendar civil, sau modern, este calendarul Gregorian, numit așa după
numele Papei Grigore al XIII-lea, conducătorul de
atunci al Bisericii Catolice, cel care a comisionat lucrarea de corectare a calendarului Iulian ce era
folosit la acea vreme încă din timpul Imperiului
Roman. Anul din calendarul Iulian ajunsese să
genereze o eroare de 10 zile față de anul astronomic dat de mișcarea reală de rotație a
Pământului în jurul Soarelui.
Calendarul Iulian avea 12 luni, cu un total de 365
de zile pe an, cu o zi în plus intercalată o dată la
patru ani, la sfârșitul lunii februarie, ceea ce făcea
ca anul iulian să aibă în medie 365,25 de zile calendaristice, cu 11 minute și 14 secunde mai mult
față de anul astronomic real, care are o lungime de
aproximativ 365,242216 de zile. Astfel, după aproximativ 1500 de ani de la adoptarea calendarului Iulian, echinocțiul ajunsese să cadă pe 11 martie, în
loc de 21 martie. Corectarea calendarului Iulian a
rezultat în scurtarea medie a anului calendaristic
prin instaurarea regulii anului bisect, astfel:
1) Un an bisect se divide cu 4.
2) Însă dacă se divide cu 100 atunci nu e an bisect.
3) Însă dacă se divide cu 400, atunci e an bisect.
Deși regula anului bisect poate părea ușor
complicată, spre deosebire de calendarul Iulian,
care intercala 1 zi în plus la fiecare 4 ani, adică 100
de zile la fiecare 400 de ani, calendarul Gregorian
adaugă doar 97 de zile la fiecare 400 de ani.

Astfel, lungimea medie a anului din calendarul Gregorian este de 365,2425 de zile, față de
365,242216, cât este lungimea medie a anului astronomic, generând o eroare de 1 zi la fiecare 3236
de ani. Calendarul Iulian genera o eroare de 1 zi la
fiecare 128 de ani.
Calendarul Gregorian a fost adoptat pentru prima
oară în 1582, prin Bulă (decret) Papală, în Italia,
Spania, Portugalia, Polonia, apoi în anii imediat
următori în Franța, Olanda catolică, Austria, Elveția
catolică, Germania catolică, Ungaria, etc.
România, Iugoslavia și Grecia au fost ultimele țări
europene care au adoptat acest calendar, după ce
cu puțin timp înainte și Albania, Letonia, Lituania,
Estonia, Rusia, Bulgaria și Imperiul Otoman
adoptaseră calendarul.
România a adoptat calendarul Gregorian în anul
1919, în urma realizării Marii Uniri, din necesitatea
unificării stilului calendaristic ce era folosit în diversele provincii istorice (în Transilvania și Bucovina, ce fuseseră parte a Imperiului Austro-Ungar,
era folosit de mult timp calendarul Gregorian, în
timp ce în restul provinciilor era folosit calendarul
pe stil vechi).

• In 2010 in Romania, inaltimea medie barbati: 1.73
metri, femei: 1.64 metri.
Pentru comparatie, in 2010, inaltimea medie a barbatilor suedezi: 1.78 metri, iar a femeilor suedeze:
1.65 metri.
Inaltimea medie a romanilor a crescut dramatic in
ultimii 20 - 30 de ani, cu aproximativ 6 - 7 centimetri,
de la 1.67m, la barbati, prin 1980, la 1.73m, in 2010
si de la 1.57m, prin 1980, la femei, la 1.64m, in
2010.
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• Vând teren intravilan, 2.000 m2, în Ciolpani (Ilfov, în apropiere de
Snagov) cu acte notariale la zi, pentru construire de locuință. Gaze,
electricitate, îngrădire; drum asfaltat lângă DN1. Ofertă foarte
convenabilă: 30.000 euro, discutabil. Tel.: 40 730939509

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

Acum e momentul! Cumpărați o casă!

pentru reședință, vacanță sau ca o investiție, înainte ca prețurile să crească.
La aprox. 70 mile de New York, aproape de orășelul istoric Mildford, într-un
peisaj natural, mirific.Vă pot găsi proprietăți la toate nivelele în comunități
selecte. În orice anotimp puteți petrece timpul liber la piscine exterioare sau
interioare, la plajă, pe terenul de tenis sau pe pârtii de schi.

Acum e timpul să cumpărați.
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12 ediţii .......... $60
26 ediţii ........ $115

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

P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

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

• O persoana doarme pe parcursul intregii vieti, in
medie, timp de 24 de ani.
• O persoana normala foloseste in proportie de 56%
mana stanga atunci cand scrie la tastatura unui calculator.
• Pisicile spion si proiectul Acoustic Kitty.
In 1960, CIA, unul din serviciile secrete americane,
a incercat o noua metoda de a spiona ambasadele
sovietice din intreaga lume: a facut implanturi
chirugicale pe pisici, introducandu-le acestora in
corp, baterii, mici transmitatoare radio, antene si microfoane.

Microfoanele erau introduse in urechile pisicilor, in
timp ce transmitatoarele radio se aflau la baza craniului sau pe piept, iar antenele erau sub piele sau
in blana.

• Iti place pizza? Ei bine, daca ai o pizza cu raza Z si
grosimea A, volumul sau este, conform formulei
matematice: PI*Z*Z*A

• Caut loc de muncă sâmbăta și duminica la menaj, îngrijire copii și
bătrâni. Tel.: (347) 819 - 1924
• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să
cunosc un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe
frumoasă împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635
• Salon în Midtown Manhattan angajează manichiuristă și cosmeticiană
cu experiență. Tel. (212) 581 - 3343 Emilia.
• 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.
• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”. Tel: (516) 776-0420 (Anca)
• Doamna serioasa, cu experienta, doresc sa lucrez ca baby sitter,
menaj, de preferinta Long Island, NY. Referinte la cerere. Telefon:
(631) 320-6965

Informaţii Abonat

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

Abonament NOU
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De ce nu trebuie să clătești
vasele înainte de a le pune
în mașina de spălat

Rutina de seară, probabil constă în spălatul vaselor
la mână sau în a le pune în mașina de spălat vase.
Înainte de a le pune în mașina de spălat, probabil că
le clătiți înainte, nu?
Este de la sine înțeleasă ideea că dacă micuțul tău
lasă o grămadă de piure de mazăre pe farfurie sau
resturi de la felurile diverse de mâncare, acestea
trebuie îndepărtate înainte de a introduce farfuriile în
mașina de spălat. Dar experții spun că puteți să nu
mai faceți asta. De ce spun asta?
Când vine vorba de pre-clătire, puteți să nu o mai
faceți, dar asta nu înseamnă că puteți lăsa oasele de
la carne în farfurie. Acest lucru se datorează faptului
că tehnologia s-a îmbunătățit atât de mult încât
mașinile de spălat vase pot îndepărta anumite cantități
de particule de hrană și de cruste. Mașinile de spălat
vase au senzori care pot recunoaște nivelul de
murdărie de pe veselă, așa că se va ajusta în funcție
de ceea ce preiau senzorii.
Producătorii de detergenți subliniază, de asemenea,
că enzimele din produsele lor ajută la descompunerea
resturilor alimentare. Un om de știință, care lucrează
pentru Procter & Gamble, a explicat cum funcționează
procesul:
“Apa din pre-spălare va îndepărta orice grăsime, în
același mod în care ar fi îndepărtat numai cu apă
prin clătirea în chiuvetă, gândiți-vă la alimente precum
ketchup-ul. Mașina de spălat va recunoaște apoi că
există și alte alimente pe farfurie și va desfășura un
ciclu mai intens de curățare.”
Se remarcă faptul că majoritatea mașinilor de spălat,
vândute în ultimii cinci ani, sunt capabile să dizolve
resturile alimentare. Cu toate acestea, este recomandat
să vă curățați periodic mașina de spălat vase pentru
a o menține în stare bună.
Oțetul și bicarbonatul de sodiu sunt prietenii tăi.
Acum, că știm că săritul peste pre-clătirea este o
opțiune inteligentă, putem economisi chiar și câteva
minute, pe care să le folosim pentru noi.

Taie o lămaie și pune sare pe ea.
Trucul acesta îți va schimba viața

Lamaia este un fruct foarte util. Are o multime de proprietati medicinale, excelente pentru sanatatea noastra.
Ofera, de asemenea, si un gust excelent mancarurilor
si bauturilor. Dar atuurile lamailor nu se opresc aici.
Sunt bune pentru sanatatea inimii, in tratamente cosmetice, dar si ca ajutor in viata de zi cu zi.

Cei mai multi dintre noi cunoastem lamaia in special
pentru continutul sau mare de vitamina C si pentru
rolul pe care il are in prevenirea si combaterea racelilor. Ei bine, azi vom prezenta un alt mod de a utiliza
lamaia. Si anume, pentru a elimina mirosurile neplacute,
dar si bacteriile si germenii din bucataria ta.
Iata ce ai de facut:
Taie o lamaie in patru, insa in asa fel incat cele patru
felii sa ramana unite la un capat. Presara sare pe
pulpa lamaii si aseaz-o pe blatul de bucatarie. Aceasta
va absorbi toate mirosurile neplacute din bucatarie.
In plus, va emana si un parfum excelent de citrice.
La fel poti proceda punand lamaia in frigider. Aceasta
va elimina bacteriile si germenii.
Poti folosi lamaia si ca dezinfectant. Freaca blatul de
bucatarie, instrumentele si tocatorul cu o jumatate de
lamaie si putina sare. Poti, de asemenea, sa storci
zeama de la doua lamai, sa o torni intr-o sticla cu vaporizator si sa adaugi peste cateva picaturi de
detergent lichid si o lingurita de sare fina. Pulverizeaza
pe suprafetele din bucatarie si sterge apoi cu o laveta
din microfibra. Vei elimina bacteriile si virusii.

7 utilizări ale Coca-Cola

Sucurile de tip cola nu
sunt doar pentru a
astampara setea. Sau
cel putin scopul lor initial
a fost deturnat dupa ce
s-a descoperit ca pot fi
utilizate intr-o multime
de alte situatii. Iata cateva moduri alternative
de utilizare a CocaCola:
1. Pentru bucle cu aspect natural
Acidul ortofosforic din coca-cola tine loc de fixativ de
par. Podoaba capilara devine mai lucioasa si parul
mai usor de ondulat. Torni cola pe par, iar dupa 10
minute te speli cu sampon. Usuca-ti parul cu o perie
rotativa si vei obtine bucle cu aspect natural.
2. Pentru a indeparta guma de mestecat
Nu te panica daca ti s-a lipit guma de mestecat in
par. E suficient sa torni peste ea putina coca-cola
si in cateva minute vei reusi sa dezlipesti guma.
Asadar, nu sari repede cu foarfeca sa iti tai suvita
de par in care s-a incalcit guma.
3. Pentru decolorarea parului
Iti poti decolora parul folosind aceeasi coca-cola.
Acidul citric si uleiurile citrice esentiale continute de
acest suc ajuta la decolorarea podoabei capilare.
4. Contra durerilor
Intepatura de insecta este deranjanta, insa poti
scapa de durerea sacaitoare cu o compresa cu
coca-cola. Cofeina din acest suc are rol anestezic.
5. Pentru curatarea baii
E uimitor probabil sa afli faptul ca sucul pe care il
bei regulat poate fi folosit pentru a curata eficient
urmele de murdarie din baie. Toarna cola intr-o
sticla cu pulverizator si stropeste zonele afectate
de depunerile de murdarie. Lasa sucul sa actioneze
cateva ore, apoi sterge cu un burete.
6. Ca degresant
Acizii si cafeina dizolva grasimea. De aceea, cola
poate fi folosita si pentru a spala vasele sau
suprafetele din bucatarie. Se acopera ustensilele
cu Cola, se lasa mai multe ore sa actioneze, dupa
care se spala ca de obicei.
7. Pentru indepartarea ruginii
Poti folosi aceasta bautura pentru a slabi suruburile
ruginite si pentru a curata articolele din metal
afectate de rugina. Pune cola pe piesa ruginita,
lasa sa actioneze cateva ore, apoi freaca bine cu
un burete.
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Ghidul pentru a prepara
o cafea sănatoasă

Cafeaua este o bautura populara in intreaga lume, iar
daca o bei in felul acesta ea este o adevarata binecuvantare
pentru sanatatea ta.
O multime de persoane isi incep ziua in compania unei
cesti de cafea aburinde, insa ea nu este recomandata in
orice conditii. Cafeaua are o multime de antioxidanti, ajuta
digestia, concentrarea si ii poate ajuta pe cei care au tensiunea arteriala prea mica. Te poti bucura de toate aceste
beneficii, daca o prepari in mod corect. Iata cum:
1. Prepara-ti cafeaua tu insati, acasa, in modul cel mai
sanatos posibil
Primul pas pe care il ai de facut pentru a avea parte
zilnic de beneficiile cafelei este sa te ocupi singura de
prepararea ei. In loc sa o cumperi de la automate si buticuri, prepar-o singura. Daca timpul e o problema
pentru tine si din graba preferi sa bei cafeaua pe drum,
poti folosi un astfel de aparat cu functie pentru trezire
cu aroma de cafea proaspata. Doar pui ingredientele
seara, iar dimineata el se declanseaza singur si iti pregateste cafeaua astfel incat la ora fixata de tine sa fie
proaspata si fierbinte. Pune-o intr-un termos si ai la tine
o cafea sanatoasa, fara aditivi si la un pret mult mai
mic.
In plus, dupa cum vezi, cafetierele respective iti permit
inclusiv sa controlezi perfect intensitatea cafelei, asa
ca poti sa prepari o cafea tare cand te asteapta o zi solicitanta, sau una mai slaba pentru zilele de weekend.
2. Fara zahar, zaharina sau creamer cu diverse arome
Daca vrei sa te bucuri cu adevarat de beneficiile cafelei,
recomandarea medicilor este sa o bei neagra, fara indulcitori sau alte ingrediente cu diverse arome. Daca
gustul este prea amar pentru tine, poti pune miere de
albine, insa nu cat timp cafeaua este fierbinte, ci abia
dupa ce se raceste putin.
In locul unor arome sintetice, poti pune in cafea pentru
un plus de savoare putin ulei de cocos organic, o
lingurinta rasa de pudra de cacao organica sau putina
scortisoara. Vei obtine o cafea mai gustoasa decat la
orice restaurant sau bar si vei avea garantia ca stii
exact ce ingrediente s-au folosit.
3. Mananca inainte de cafea si bea un pahar cu apa dupa
aceea
Cafeaua bauta pe stomacul gol poate avea consecinte
neplacute asupra sanatatii sistemului digestiv. Daca
alegi sa o consumi pe nemancate, stomacul va avea
impresia ca este un aliment si va declansa secretia de
acid pentru a o descompune. Pentru ca in stomac nu
sunt alimente, acidul va actiona asupra peretilor stomacului, ceea ce va provoca dureri si, in timp, chiar si
gastrite. Asadar, daca vrei sa te bucuri doar de beneficiile
cafelei, e cazul sa iei micul dejun inainte sa sorbi din
ceasca.
Dupa cafea este recomandat sa bei un pahar cu apa.
Probabil stii deja ca licoarea aromata si neagra
deshidrateaza organismul si are inclusiv un efect diuretic,
asa ca e bine sa fie insotita de un pahar cu apa.
4. Alege o cafea de buna calitate
Daca vrei sa ai parte de o cafea buna, primul lucru de
care trebui sa tii cont este „materia prima”. In loc sa
cumperi cafea gata ambalata, din supermarket, mergi
la magazinele specializate in vanzarea cafelei, alege-ti
ce sortimente vrei, fa mixuri interesante si macin-o pe
loc. Vei vedea diferenta inca de la mirosul pe care il va
imprastia in casa punga cu cafea proaspat macinata.

APEL LA REFERENDUM
COMUNICAT

privind organizarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei României
în perioada 6 şi 7 octombrie 2018

Consulatul General al României de la New York, în numele Guvernului României, anunță organizarea Referendumului pentru modificarea
Constituției, în sensul redefinirii familiei și a modificării articolul 48 alin. (1) din Constituţie, în conformitate cu solicitarea civică a 3 milioane de
români, semnatari a unui asemenea demers și aprobat de Parlamentul României.
Întrebarea supusă referendumului este: „Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”; alegătorii sunt chemaţi să răspundă cu „DA” sau „NU” la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot.
• Obiectul supus referendumului:

Legea de revizuire a Constituţiei adoptată de Parlament prevede că articolul 48 alin. (1) din Constituţie va avea următorul conţinut: “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea,
educaţia şi instituirea copiilor”.
Forma actuală a articolului 48 alin. (1) din Constituţie : ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe
dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.
• Perioada de desfăşurare a referendumului: zilele de 6 şi 7 octombrie 2018.

• Orarul secţiilor de votare: sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7.00 şi 21.00, ora locală şi duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7.00 şi
21.00, ora locală.

• Cine îşi poate exercita dreptul la vot în străinătate: toţi cetăţenii români cu vârsta de peste 18 ani, împliniţi inclusiv în ziua referendumului, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul/reşedinţa în România, aflaţi la momentul referendumului în străinătate.
• Cine nu își poate exercita dreptul la vot în străinătate: cetăţenii români puşi sub interdicţie printr-o hotărâre judecătorească definitivă, precum şi
cei lipsiţi de dreptul de a alege, ca urmare a unei condamnări definitive.

• Cum se poate exercita dreptul la vot: la orice secţie de votare organizată în străinătate. La referendumul de revizuire a Constituţiei din 6-7 octombrie
2018 nu se poate vota prin corespondenţă şi nici prin intermediul urnei mobile.

• Actele de identitate pe baza cărora se poate vota: pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic; pașaportul de serviciu; pașaportul de
serviciu electronic; pașaportul simplu; pașaportul simplu electronic; pașaportul simplu temporar; cartea de identitate; cartea de identitate provizorie;
cartea electronică de identitate; buletinul de identitate; pașaportul simplu cu menționarea țării de domiciliu; pașaportul simplu electronic cu
menționarea țării de domiciliu; pașaportul simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu;

• Pentru a putea vota, actele de identitate trebuie să fie valabile. Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor cetățenilor români cu documente
românești expirate, pierdute sau furate să-și reînnoiască/preschimbe din timp documentele cu care pot vota.

• Fiecare alegător își exprimă votul personal.
• Votul multiplu este interzis.

• Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.
• Votul exercitat în cadrul referendumului este secret.

• Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.

• Participarea cetățenilor la referendum se face pe baza liberului consimțământ al acestora.

• Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la referendum.
New York, New York
New Jersey, Englewood

Massachusetts, Wakefield

Secțiile de votare la care vă puteți prezenta sunt următoarele:

- Consulatul General al României la New York,
200 E 38th St., New York, NY 10016

- 500 Grand Avenue, etaj 2, Englewood, NJ 07047

- 1 Audubon Road, Wakefield, MA 01880
Four Points by Sheraton Wakefield Boston Hotel & Conference Center

Pennsylvania, Philadelphia - 1907, Spruce Street, Philadelphia, PA 19103
Connecticut, Cromwell
Vă mulțumim,

Cătălin Radu Dancu,
Consul General

- 4 Sebethe Drive , Cromwell, CT 06416
Courtyard by Marriott Hartford Cromwell (Connecticut Room)

