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ACTUALITATE

14 morţi şi cincizeci de răniţi 
după un atac cu camion în Berlin

Cel puţin 14 persoane au murit, iar alte 50 au fost rănite după ce un individ a intrat
aparent intenţionat cu un camion într-un grup de oameni, la un târg de Crăciun desfăşurat
în Berlin, afirmă surse citate de presa germană.

Poliţia germană a confirmat arestarea unui suspect în cazul atacului cu camion din
Berlin, iar autorităţile au anunţat că, deocamdată, nu există informaţii privind riscuri supli-
mentare. "În momentul de faţă, nu avem informaţii despre alte situaţii periculoase", a
transmis Biroul pentru combaterea infracţionalităţii (LKA), care a preluat ancheta.
"Motivaţia incidentului este încă neclară. A fost arestat un individ suspect; autorităţile
încearcă să afle dacă este şoferul", a precizat LKA.
Primarul oraşului Berlin, Michael Müller, a anunţat că situaţia este sub control după
aparentul atac terorist soldat cu nouă morţi, relatează site-ul publicaţiei Berliner Zeitung.
"Situaţia este sub control. Am asistat la un incident dramatic. Gândurile mele sunt la
rudele persoanelor ucise sau rănite", a declarat Michael Müller.
Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 50 au fost rănite după ce un individ a intrat
aparent intenţionat cu un camion într-un grup de oameni, la un târg de Crăciun desfăşurat
în Berlin. Incidentul a avut loc luni seară în zona Breitscheidplatz din capitala Germaniei.
Cancelarul Angela Merkel a transmis, prin intermediul purtătorului de cuvânt: "Suntem în
doliu şi sperăm că numeroşii răniţi vor primi ajutorul necesar. Veştile de la Berlin au fost
înspăimântătoare". Un bărbat aflat în cabina camionului care a comis atacul de la Berlin a
fost împuşcat mortal de forţele de ordine, dar şoferul a reuşit să fugă, fiind arestat ulterior.
Camionul aparţine unei companii de transport din oraşul polonez Gdansk. Proprietarul
companiei, Ariel Z, a transmis că vărul său, un şofer profesionist de 15 ani, urma să se
deplaseze cu TIR-ul la Berlin.
Primarul oraşului Berlin, Michael Müller, a anunţat că situaţia este sub control după
aparentul atac terorist soldat cu nouă morţi, relatează site-ul publicaţiei Berliner Zeitung.
"Situaţia este sub control. Am asistat la un incident dramatic. Gândurile mele sunt la
rudele persoanelor ucise sau rănite", a declarat Michael Müller.
În paralel, Poliţia a îndemnat cetăţenii să rămână deocamdată în case, după atacul cu
camion soldat cu cel puţin nouă morţi şi 50 de răniţi.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că a întreprins demersuri pe lângă
autorităţile locale pentru a verifica dacă există şi cetăţeni români printre victimele atacului
de luni seara din Berlin. Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în
Republica Federală Germania, are în atenţie incidentul care a avut loc luni seara în care
un camion a lovit o mulţime de oameni care se aflau la un târg de Crăciun din centrul
Berlinului. ''Reprezentanţii misiunii diplomatice au întreprins demersuri pe lângă autorităţile
locale pentru a verifica dacă au fost afectaţi şi cetăţeni români. Acţiunile de intervenţie a
autorităţilor germane competente sunt încă în curs de desfăşurare, evaluarea efectelor
incidentului nefiind definitivată la această oră'', a transmis MAE prin intermediul unui
comunicat de presă.
Misiunea diplomatică română monitorizează în continuare situaţia, fiind pregătită să
acorde asistenţă consulară. Ministerul Afacerilor Externe exprimă profundul regret şi
condoleanţe pentru pierderea de vieţi omeneşti.

Un bărbat aflat în camionul care a comis atacul de la Berlin a fost împuşcat mortal de
forţele de ordine, dar şoferul a reuşit să fugă, fiind arestat ulterior, afirmă surse citate de
publicaţia Berliner Zeitung şi de site-ul agenţiei AP.
Conform unor surse, şoferul a reuşit să fugă, fiind arestat după scurt timp de autorităţile
germane.

Un bărbat aflat în camionul care a comis atacul de la Berlin a fost împuşcat mortal de
forţele de ordine, dar şoferul a reuşit să fugă, afirmă surse citate de publicaţia Berliner
Zeitung. Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 50 au fost rănite după ce un camion
înmatriculat în Polonia a lovit un grup de oameni, la un târg de Crăciun din Berlin.
Poliţia a deschis focul spre camionul care a intrat în mulţimea de oameni cu viteză mare.
Unul dintre indivizii aflaţi în cabină a fost împuşcat mortal. Conform unor surse, şoferul a
reuşit să fugă, fiind căutat activ de autorităţile germane.

"Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 50 au fost rănite în atac", a transmis Poliţia
prin Twitter, potrivit site-ului N24.de.
Poliţia germană suspectează că incidentul cu camionul produs la Berlin a fost un act
intenţionat, probabil cu caracter terorist, afirmă surse citate de publicaţia Berliner Zeitung.
Incidentul a avut loc luni seară în zona Breitscheidplatz din Berlin, în timpul unui târg de
Crăciun.
Un individ a intrat cu un camion într-un grup de oameni, relatează publicaţia Die Welt.
Poliţia nu a putut stabili dacă este vorba de un act deliberat sau de un accident.

Ambasadorul Rusiei în Turcia, împuşcat mortal
Ambasadorul Rusiei în Turcia, Andrei Karlov, a fost împuşcat luni, în timp ce participa la o expoziţie, în oraşul
Ankara. Ambasadorul a decedat la spital din cauza rănilor suferite, anunţă surse citate de agenţiile de presă
ruse.

Asasinarea ambasadorului Rusiei este
un act provocator, a afirmat luni seară
preşedintele Turciei, Recep Tayyip Er-
dogan, după discuţia pe care a avut-o
cu omologul său rus, Vladimir Putin.
"Am fost de acord cu Vladimir Putin că
este vorba de o provocare", a declarat
Recep Erdoğan într-un discurs televizat. 
"Am stabilit cu Vladimir Putin să
intensificăm solidaritatea", a subliniat
Erdoğan, prezentând condoleanţe Rusiei
după asasinarea ambasadorului Andrei
Karlov.

"Vom continua cooperarea fără obstacole", a insistat Erdogan.
"Preşedintele Turciei l-a sunat pe omologul său rus pentru a-i oferi informaţii despre atac", a declarat Ibrahim
Kalin, purtătorul de cuvânt al liderului de la Ankara, citat de agenţia Anadolu.
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut luni seară serviciilor secrete să afle cine a comandat asasinarea

ambasadorului rus în Turcia, în timp ce premierul Dmitri Medvedev a avertizat că a fost "cel mai grav atac",
iar Moscova urmează să riposteze. 
Sora şi mama asasinului ambasadorului rus în Turcia au fost reţinute luni seară.
Cele două femei au fost reţinute în cursul unor descinderi efectuate în provincia turcă Aydin. Autorul atacului
soldat cu moartea ambasadorului rus în Turcia nu mai era agent de poliţie, după ce fusese disponibilizat în
contextul suspiciunilor privind implicarea în tentativa de lovitură de stat din 15 iulie, relatează site-ul
Haberturk, citat de agenţia Tass. 
Anterior, surse citate de agenţia Reuters declarau că Mevlut Mert Altintas, în vârstă de 22 de ani, era angajat
al poliţiei turce. Conform Haberturk, Altintas, nu mai era poliţist din iulie, fiind disponibilizat pentru că era
suspectat de implicare în tentativa de lovitură de stat.

Administraţia Recep Tayyip Erdogan nu va permite ca asasinarea ambasadorului rus în Turcia, Andrei
Karlov, să afecteze prietenia ruso-turcă, a reacţionat Ministerul de Externe de la Ankara.
"Nu vom permite ca acest atac terorist josnic să afecteze prietenia ruso-turcă", a transmis diplomaţia turcă,
elogiind activitatea ambasadorului rus asasinat, Andrei Karlov.
"Statele Unite condamnă asasinarea ambasadorului rus Andrei Karlov", a declarat John Kerry. "Suntem
pregătiţi să oferim asistenţă Rusiei şi Turciei în anchetarea acestui act abominabil, care este şi un atac
contra dreptului tuturor diplomaţilor la siguranţă şi la reprezentarea în siguranţă a naţiunilor", a adăugat Kohn
Kerry. Şi Departamentul american al Apărării a condamnat atacul terorist. 
Consiliul Federaţiei ruse, Camera superioară a Parlamentului rus, a cerut crearea unei comisii speciale ruso-
turce pentru anchetarea asasinării ambasadorului Rusiei în Turcia, Andrei Karlov.
Cazul a fost preluat deja de Comisia rusă pentru investigaţii, informează Interfax.
Surse parlamentare ruse citate de Interfax au denunţat lipsa măsurilor de securitate eficiente în Turcia.
Surse diplomatice ruse au vorbit chiar de o "gafă" a serviciilor de securitate turce.
Preşedintele Franţei, Francois Hollande, a condamnat vehement asasinarea ambasadorului Rusiei în Turcia,
Andrei Karlov, relatează Le Figaro. "Preşedintele Republicii condamnă vehement asasinarea ambasadorului
Rusiei la Ankara, Andrei Karlov", a transmis Palatul Elysée.
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat telefonic cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, după

asasinarea ambasadorului rus la Ankara, Andrei Karlov, relatează Sputnik.
Conversaţia telefonică a avut loc la iniţiativa lui Recep Tayyip Erdogan.
"Preşedintele Turciei l-a sunat pe omologul său rus pentru a-i oferi informaţii despre atac", a declarat Ibrahim
Kalin, purtătorul de cuvânt al liderului de la Ankara, citat de agenţia Anadolu.
Ambasadorul Rusiei în Turcia, Andrei Karlov, a fost împuşcat mortal, luni după-amiază, la Ankara, de un
terorist islamist eliminat ulterior de forţele speciale ale poliţiei turce.
Atacatorul a evocat asediul lansat de armata siriană, cu sprijinul Rusiei, asupra oraşului Alep, situat în nord-
vestul Siriei. "Nu uitaţi de Alep! Noi murim în Alep, voi muriţi aici", a strigat atacatorul.

Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a condamnat, luni seară, asasinarea ambasadorului Rusiei în
Turcia, Andrei Karlov, numindu-l un "act odios".
"Condamn uciderea ambasadorului Rusiei în Turcia. Transmit condoleanţe familiei şi poporului rus. Nu
există justificări pentru un asemenea act odios", a declarat Jens Stoltenberg prin Twitter.
Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a adresat în cursul serii de luni o scrisoare omologului rus,
Serghei Lavrov, în legătură cu atentatul de la Ankara, soldat cu decesul ambasadorului Federaţiei Ruse în
Republica Turcia.
Atacul soldat cu moartea ambasadorului rus la Ankara a fost organizat de adversarii îmbunătăţirii relaţiilor
dintre Rusia şi Turcia, afirmă surse parlamentare ruse, relatează site-ul agenţiei Interfax.
"Adversarii îmbunătăţirii relaţiilor dintre Rusia şi Turcia au comis atacul terorist", a declarat un oficial de rang
înalt din cadrul Consiliului Federaţiei ruse.
"Nu va exista o nouă spirală a răcirii relaţiilor ruso-turce în urma tragediei de la Ankara", a declarat, la rândul
său, Aleksei Puşkov, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Internaţionale din Duma de Stat.
Autorul atacului soldat cu moartea ambasadorului Rusiei era agent de al poliţiei din Ankara, afirmă Reuters.

Potrivit surselor citate, autorul atacului se numea Mevlüt Mert Altıntaş şi era agent al poliţiei antiproteste din
Ankara. Altıntaş, în vârstă de 22 de ani, a absolvit şcoala de poliţie din Izmir şi era în timpul liber în momentul
comiterii atacului. Surse din cadrul Primăriei din Ankara au declarat că autorul atacului a fost anchetat pentru
implicare în tentativa de lovitură de stat din iulie, dar nu fusese găsit vinovat. În plus, agentul de poliţie ar fi
avut legături cu clericul musulman disident Fethullah Gulen, care locuieşte în SUA. Gulen este acuzat de
Administraţia Recep Tayyip Erdogan că ar fi organizat complotul militar din iulie.
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost informat despre asasinarea ambasadorului în Turcia, convocând

o reuniune a serviciilor de securitate, în timp ce Statele Unite au condamnat atacul terorist. 
"Doar moartea mă va scoate de aici. Toţi cei care au participat la actele de opresiune de la Alep vor plăti",
explicat teroristul înainte de a fi împuşcat mortal de forţele speciale. Surse citate de Interfax au declarat că
atacatorul ar fi reuşit să intre la eveniment prezentând o legitimaţie de poliţie falsă. Russia Today a dezvăluit
că atacatorul a fost un refugiat sirian.

Rusia solicită convocarea Consiliului de Securitate ONU după asasinarea ambasadorului rus în Turcia,
Andrei Karlov, catalogând incidentul drept "terorist".
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost informat despre asasinarea ambasadorului în Turcia, convocând

o reuniune a serviciilor de securitate, în timp ce Statele Unite au condamnat atacul terorist.
Ambasadorul Rusiei în Turcia, Andrei Karlov, a decedat la spital din cauza rănilor suferite în atacul terorist
comis luni după-amiază la Ankara, anunţă surse citate de agenţiile de presă ruse.
Conform autorităţilor turce, autorul atacului armat, un terorist islamist, a fost eliminat de forţele speciale ale
poliţiei turce. Surse citate de Interfax au declarat că atacatorul ar fi reuşit să intre la eveniment prezentând o
legitimaţie de poliţie falsă. Russia Today a dezvăluit că atacatorul a fost un refugiat sirian. 
"Nu uitaţi de Alep! Noi murim în Alep, voi muriţi aici", se spune ca ar fi strigat atacatorul.
Potrivit unor surse, imediat după atacul de la Galeria de Artă Contemporană, au izbucnit schimburi de focuri
între presupuşi terorişti şi serviciile de securitate.
Incidentul intervine pe fondul protestelor masive care au avut loc în Turcia faţă de intervenţia militară a Rusiei
în Siria.
Conform postului CNN Türk, Andrei Karlov este în stare critică. În atac au fost rănite alte trei persoane,
relatează postul NTV.
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Cuvânt la nașterea Domnului
Nașterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit  al lumii, Lumina cunoștinței ... 

(din troparul la sărbătoarea Nașterii Domnului) 

Sărbătoarea Nașterii Domnului și perioada premergătoare ei recreează în om lumina harică
de care are nevoie pentru a ieși din întuneric și din umbra morții, căci îngerul vestește că

Mântuitorul aduce ,,bucurie mare la toată lumea" (Luca 2.10 ) prin nașterea Sa în cetatea lui
David. Deși neînțeleasă de minte, această zămislire minunată are întotdeauna o Cale deschisă
către inimă, ceva care descoperă cel mai mult tainele lui Dumnezeu. Poporul de azi, la fel ca
păstorii din Bethleem, trebuie să slăvească și să laude pe Dumnezeu pentru toată dragostea ce a
arătat-o pentru creatura sa, trimițându-și Fiul ca să o mântuiască. Însă pentru ca sărbătoarea
Nașterii Domnului să fie trăită în mod spiritual, e necesar ca fiecare dintre noi să participăm mai
ales la comuniunea slujbelor Bisericii, păstrătoare a adevărului evanghelic de peste 2.000 de ani.
Nu e suficient să știm că în vremea Cezarului August S-a născut Iisus din Sfânta Fecioară Maria,
în peștera din Bethleem, că îngerii L-au preamărit ca pe Fiul lui Dumnezeu, că păstorii L-au
aflat, că magii I s-au închinat cu daruri, că dreptul Simeon L-a mărturisit ca Mântuitor, deși din
punct de vedere istoric acestea au fost evenimentele. Important este să pătrundem în înțelesul
profund al momentului istoric și să redescoperim că Nașterea Lui Iisus Hristos înseamnă de fapt
Nașterea din nou a lumii, păcatul strămoșesc al lui Adam și Eva având drept consecință izgonirea
acestora din rai și degradarea naturii.

Mântuitorul Iisus Hristos, prin Nașterea Sa, redă omului  posibilitatea de reintrare în starea
sa primară paradisiacă, pentru aceasta El, omul, trebuind să-L cunoască pe Dumnezeu prin
Taina Spovedaniei și a Împărtașaniei în care noi devenim una cu El: "Și aceasta este viața
veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe Care L-ai
trimis." (Ioan 17.3 ) Bucuria mântuirii nu e parțială sau fragmentară, ci totală, desăvârșită.

Biserica dreptmăritoare a păstrat nealterată învățătura despre evenimentul Nașterii și
conscințele sale în planul mântuirii, atât prin textul Sfintei Scripturi, cât și prin colindele
tradiționale bimilenare.

Colinda, care traduce în limbaj popular textul revelat scripturistic, este cea care, asemenea
dangătului de clopot, trezește în sufletul românului și al tuturor creștinilor autentici sentimen-
tul pur al bucuriei întâlnirii cu pruncul Dumnezeu.

Și ”Biserica Sfânta Maria” din Elmhurst NY, își deschide porțile, precum brațele Sfintei
Maici ai Lui Hristos, și vă cheamă să fiți colindători și colindați, cu toții fii ai Lui Dumnezeu,
la sărbătoarea Nașterii Pruncului Iisus.

Din Dobrogea Sfântului Apostol Andrei au venit să ne colinde și să petreacă duhovnicește
împreună cu noi doi prieteni dragi ai parohiei noastre: renumita soprană de talie internațională
Nicoleta Ardelean și soțul acesteia, protodiacon Prof. Univ. Dr. Ioan Ardelean.

Vă așteptăm la bucuria praznicului în care vom recrea un crâmpei din evenimentele ce se
petrec la casa românului în această perioadă: Frământatul colacului, Colinda pruncilor, Col-
inda feciorilor la fete, Răspunsul Colacului, Închinatul paharului, Ominia colindătorilor;
Sceneta Irozii și venirea Moșului.

Vă dorim tuturor sărbători binecuvântate și alese împliniri duhovnicești!
Protosinghel Dr. Chesarie Bertea

- Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria Elmhurst NY 
(www.STMARYROC.ORG ; Facebook.com/biserica.sfantamaria.)
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ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT

PE SCURT,PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Luni, 19 decembrie, au avut loc două atacuri teror-
iste: ambasadorul Rusiei în Turcia a fost împușcat
mortal. Atacatorul, care era polițist, a strigat: ”Nu
uitați de Alep!”. V. Putin a convocat serviciile de se-
curitate. Al doilea atac a avut loc la Berlin, unde un
truck a intrat în mulțimea din Piața Centrală,
împodobită de Crăciun. Atentatul s-a soldat cu 14
morți și 50 de răniți. Pe zi ce trece, cele spuse de
Donald Trump privind respingerea unor imigranți,
se dovedesc corecte și necesare.

* Dondon, noul președinte al R. Moldova, cere ajutor
de la ruși ca să apere țara de români și vrea să-i ia
cetățenia moldovenească lui Traian Băsescu. Și
când te gândești că nemernicul este și el român...

* Un vasluian s-a întors de la muncă din Italia.
Încărcat de cadouri, s-a dat jos din autobuzul ce-l
dusese peste drum de casă. Soția și cele două
fetițe ieșiseră la poartă să-l întâmpine. Grăbit să
treacă șoseaua să le îmbrățișeze, a fost lovit mortal
de o mașină în viteză. Doamne, ce tragedie!

* Duminica trecută, în Indonezia, au avut loc două ac-
cidente aeriene: un avion militar cu 13 persoane s-
a prăbușit și toți pasagerii au decedeat. În Siberia
(Rusia) s-a prăbușit un avion cu 27 de pasageri.
Deși mulți răniți, nimeni nu a decedat.

* În această perioadă a sărbătorilor de iarnă, românii
cheltuiesc, procentual, cel mai mult pe mâncare și
pe băutură. 10 -11% dintre români petrec revelionul
la restaurante sau în alte locuri publice. Ceilalți pe-
trec revelionul acasă. Unele revelioane din Româ-
nia costă mai mult decât cele din America. La noi,
oricât de scump ar fi, plătim pentru petreceri. Când
e bal, bal să fie!

* Duminică, 18 decembrie, în Iordania, 10 persoane
au fost ucise de teroriști jihadiști.

* În ultimele zile, în SUA, din cauza zăpezii de pe
șosele, 7 persoane au decedat și zeci au fost rănite.

* Experimentele doctorului Gheorghe Burnei de la
Spitalul ”Marie Curie” din Capitală s-au soldat cu
alte 48 de plângeri. Recent, o fetiță de 8 ani a murit
pe masa de operație. Ortopedul  chirurg i-a spus
mamei îndurerate: ”Asta-i viața. Ești tânără, poți să
faci alt copil!” Ce bătaie de joc!

* Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar
Internațional (FMI), a fost găsită vinovată de o
fraudă de 400 milioane de euro. Iată că se întâmplă
și la ”case” mai mari...

* Banca Națională a României (BNR) a lansat în cir-
cuitul numismatic o monedă de argint dedicată îm-
plinirii a 150 de ani de la nașterea poetului George
Coșbuc. Moneda poate fi cumpărată de la sucur-
salele regionale ale BNR la un preț de numai 432
lei.

* Alina Gorghiu a demisionat de la conducerea PNL
și a spus: ”Sunt și alți lideri care își asumă aceeași
atitudine!”

* Președintele filipinez a mărturisit că a ucis mai multe
persoane, motivând că a vrut să dea poliției un ex-
emplu despre cum trebuie stârpiți criminalii.

* La alegerile parlamentare din această lună, PSD-ul
a obținut cel mai mare scor de la FSN încoace.*
Traian Băsescu a spus că Tăriceanu poate fi
președinte al PNL pentru că ”are o cotă mare de în-
credere din partea oamenilor”.

* Klaus Iohannis a semnat decrete de numire în funcții
de conducere din cadrul DNA. Procurorii numiți
sunt: Maria Bulancea, Silviu Dumitru, Cameluș
Păduraru și Carmen Bălășoiu.

* Theodor Paleologu a declarat că se simte respons-
abil să pună bazele unui nou partid de dreapta, dar
că nu are aspirații de șef.

* Comisia Europeană urmează să coordoneze ne-
gocierile UE –Londra pe tema atât de dureroasă și
controversată a Brexit-ului.

* Pe fondul creșterii prezenței militare ruse la Marea
Neagră, România se vede obligată să investească
mai mult în domeniul apărării.

* După aproape două luni de când românul Ionuț
Lazăr fusese împușcat mortal la Londra, trupul său
a fost repatriat pentru înmormântare.

* La Craiova s-a declanșat o anchetă de către Direcția
pentru Protecția Coșilului Dolj, în urma decesului
suspect al unei fetițe de un an. Se bănuiește că ar
fi crimă.

* Cea mai tânără parlamentară din România  are 24
de ani, o cheamă Maria Mareș și este deputat PNL
Brașov. Ea a declarat că ceea ce o califică pentru
această funcție este pregătirea serioasă.

*  Laura Codruța Kovesi a oferit un interviu presei bri-
tanice. Procurorul-șef al DNA este descris de
jurnaliștii de la ”The Telegraph” drept  ”un dușman
incurabil pentru inamici”.

* Într-o pădure din Arad a fost găsit spânzurat un
bărbat. Se crede că omul a fost omorât.

* În urma unui accident de circulație produs la ieșirea
din localitatea Câțcău (jud. Cluj), 7 persoane au fost
rănite.

* Pe averea mogulului  Dinu Patriciu a izbucnit un nou
sclandal: soția dezmoștenită le atacă din nou în
instanță pe fiicele lui Dinu Patriciu.

* Hotelul de gheață Bâlea Lac , singurul de acest fel
din România, este deja rezervat integral. Inaugu-
rarea este programată pentru 23 decembrie iar
cazarea este asigurată pentru turiști români, bri-
tanici și germani.

* Pe domeniul cinegetic de la Balc,  Ion Țiriac a inau-
gurat partida anuală de vânătoare de mistreți,
vânătoare care a durat două zile.

* Guvernul a fost învins de sindicate la CCR: salariile
din Sănătate și Învățământ cresc cu 15%.

* În primele 9 luni ale anului curent, aproape două mil-
ioane de turiști străini au venit în România și au
cheltuit circa un miliard de euro.

* Gabriel Oprea, fostul ministru de Interne și fost vi-
cepremier, a scăpat de sechestrul pus de procurori
pe bunurile obținute în comun cu fiica sa. 

* Adjunctul IPJ Cluj, comisarul Cristian Ilea circula cu
o mașină furată și dată în urmărire internațională
de către autoritățile italiene. Cu asemenea comisar,
nu-i de mirare că legea e strâmbă...

* Sofia Vicoveanca a obținut premiul de excelență
pentru întreaga carieră. Ea este, însă, nevoită să
renunțe la multe lucruri din cauza lipsei de bani. E
foarte rușinos să vezi mari valori românești în
situații jenante financiar!

* Primul român condamnat pentru terorism va fi elib-
erat din închisoare. Dragoș Ciupercescu este au-
torul atentatului cu grenadă de la Liceul ”Jean
Monnet”.

* Celebrul drum Transfăgărășan, considerat cel mai
frumos din lume, a împlinit 42 de ani. Drumul a fost
construit cu sângele a sute de militari și muncitori.

* Într-un sat din Maramureș, un porc culcat și legat pe
o scară pentru a fi tăiat, s-a întors pe picioare și cu
scara în spate a luat-o la fugă prin curte. Dar
săracu` patruped n-a scăpat și a fost transformat în
cârnați și slănină. Eu unul l-aș fi grațiat!

LA ORA DE UMOR
Mi-e că românul nostru nu s-a născut poet. Poet s-a

făcut dup-aia, ca să-i scadă din pedeapsa de la în-
chisoare.

***
- Șefule, am avut un vis urât.
- Ce-ai visat, mă?
- Păi, uite-așa: eram amândoi în iad. Dumneata te

perpeleai într-un cazan cu smoală.
- Aoleu! Și tu ce făceai?
- Eu, tot slugă, șefu`, puneam lemne pe foc.

***

VORBE ÎNȚELEPTE
Nimeni nu pierde pe nimeni, pentru că nimeni nu

posedă pe nimeni. Asta e adevărata libertate: să ai
lucrul cel mai important din lume, fără a-l poseda.
(Paulo Coelho)

*
Ascultă, privește și taci!
Ascultă ca să-nveți să vorbești,
Privește ca să-nveți să clădești
Și taci ca să-nțelegi ce să faci...
Ascultă, privește și taci!    (Ion Minulescu)

*
Cea mai prezentabilă carte de vizită este bunul simț.

(Moette)
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LISTA senatorilor și
deputaților din noul

Parlament
Biroul Electoral Central a anunţat rezultatele
finale în urma  alegerilor parlamentare din 11
decembrie. 465 de senatori și deputați își vor
ocupa fotoliile de parlamentari începând de
săptămâna viitoare.

BUCUREŞTI * Camera Deputaţilor – 29 de
locuri
PSD: Gabriel Petrea, Carmen-Ileana Moldovan,

Georgian Pop, Oana-Consuela Florea,
Mihăiţă Vîrză, Adriana-Diana Tuşa, Dumitru
Chiriţă, Beatrice Tudor, Liviu Ioan Adrian
Pleşoianu, Mirela Furtună, Petre-Florin
Manole, Aida-Cristina Căruceru

USR: Nicuşor Dan, Cristian Ghinea, Cristian
Gabriel Seidler, Oana Bîzgan, Matei Adrian
Dobrovie, Claudiu Iulius Gavril Năsui, Cristina
Mădălina Prună, Tudor Rareş Pop

ALDE: Constantin Daniel, Florea Damian,
Cimpeanu Sorin Mihai, Anton Anton

PNL: Adriana Săftoiu, Eugen Nicolăescu,
Ovidiu Raeţchi

PMP: Valeriu Steriu, Eugen Tomac
* Senat – 13 locuri

PSD: Ecaterina Andronescu, Şerban Nicolae,
Robert Cazanciuc, Mihnea-Cosmin Costoiu,
Ioan Vulpescu

USR: Vlad Alexandrescu, Cristian Ghica,
Florina Raluca Presadă, Silvia Monica Dinică

PNL: Leon Dănăilă, Florin Câţu
ALDE: Călin Popescu Tăriceanu
PMP: Traian Băsescu

ALBA * Camera Deputaţilor – 5 locuri
PNL: Florin Claudiu Roman, Olar Corneliu

Răcuci, Claudiu Vasile, Sorin Bumb
PSD: Ioan Dîrzu

* Senat – 2 locuri
PNL: Alexandru Pereş
PSD: Valer-Daniel Breaz

ARAD * Camera Deputaţilor – 7 locuri
PSD: Dorel-Gheorghe Căprar, Florin-Dan Tripa,

Adrian Tudor
PNL: Varga Glad-Aurel, Pistru-Popa Eusebiu-
Manea
USR: Sergiu Cosmin Vlad
UDMR: Faragó Péter

* Senat – 3 locuri
PSD: Mihai-Viorel Fifor
PNL: Cristina Ioan
USR: Adrian Wiener

ARGEŞ * Camera Deputaţilor – 9 locuri
PSD: Radu-Costin Vasilică, Mircea-Gheorghe

Drăghici, Simona Bucura-Oprescu, Nicolae
Georgescu, Cătălin-Marian Rădulescu, Nico-
lae Velcea

PNL: Bica Dănuţ
USR: Liviu Ionuţ Moşteanu
ALDE: Gerea Andrei-Dominic

* Senat – 4 locuri
PSD: Şerban-Constantin Valeca, Gheorghe

Marin, Cristina Mariana Stocheci
PNL: Popa Ioan

BACĂU * Camera Deputaţilor – 10 locuri
PSD: Petru-Gabriel Vlase, Theodora Şotcan,

Ionel Floroiu, Lucian Şova, Claudiu-Augustin
Ilişanu, Costel Neculai Dunava

PNL: Palăr Ionel, Lungu Tudoriţa
USR: Lucian Daniel Stanciu
ALDE: Avram Constantin

* Senat – 4 locuri
PSD: Adrian-Dragoş Benea, Miron-Alexandru

Smarandache
PNL: Fenechiu Daniel
ALDE: Ilie Viorel

BIHOR * Camera Deputaţilor – 9 locuri
PSD: Gheorghe-Dănuţ Bogdan, Marina-Adelina

Coste, Ioan-Sorin Roman
PNL: Ghilea Gavrilă, Chereches Florica, Cupsa

Ioan
UDMR: Biro Rozalia, Szabo Odon

USR: Silviu Dehelean
* Senat – 4 locuri

UDMR: Cseke Attila, Derzsi Ákos
PSD: Florian-Dorel Bodog
PNL: Popa Cornel

BISTRIŢA-NĂSĂUD * Camera Deputaţilor –
5 locuri

PSD: Adriana Doina Pană, Vasile Daniel Su-
ciu

PNL: Sighiartău Robert Ionatan
USR: Cristina-Ionela Iurişniţi
PMP: Ionuţ Simionca

* Senat – 2 locuri
PSD: Ioan Deneş
ALDE: Simionca Ioan

BOTOŞANI * Camera Deputaţilor – 6 locuri
PSD: Tamara-Dorina Ciofu, Mihaela Huncă,

Marius Constantin Budăi, Răzvan-Ilie Rotaru,
Costel Lupaşcu

PNL: Achiţei Vasile Cristian
* Senat – 3 locuri

PSD: Doina-Elena Federovici, Lucian Trufin
PNL: Şoptică Costel

BRAŞOV * Camera Deputaţilor – 9 locuri
PSD: Mihai Valentin Popa, Viorel Chiriac, Rox-

ana Mînzatu, Mihai Mohaci
PNL: Mareş Mara, Andronache Gabriel
USR: Tudor Benga
UDMR: Izabell-Agnes Ambrus
ALDE: Borza Remus-Adrian

* Senat – 4 locuri
PSD: Marius-Alexandru Dunca, Ovidiu-Florin

Orţan
PNL: Zamfir Daniel Cătălin
USR: Allen Coliban

BRĂILA * Camera Deputaţilor – 5 locuri
PSD: Mihai Tudose, Nicu Niţă, Marilena Emilia

Meiroşu
PNL: Ioniţă Antoneta, Varga Vasile

* Senat – 2 locuri
PSD: Ion Rotaru
ALDE: Ruse Mihai

BUZĂU * Camera Deputaţilor – 7 locuri
PSD: Ion Marcel Ciolacu, Sorin Lazăr, Ionela

Viorela Dobrică, Nicolae Sebastian Valentin
Radu, Dănuţ Păle

PNL: Romanescu Cristinel
PMP: Adrian Mocanu

* Senat – 3 locuri
PSD: Lucian Romaşcanu, Liliana Sbîrnea
PMP: Dorin-Valeriu Bădulescu

CARAŞ-SEVERIN * Camera Deputaţilor – 5
locuri

PSD: Ion Mocioalcă, Ion Spânu, Luminiţa
Maria Jivan

PNL: Schelean-Şomfelean Valeria Daria
PMP: Ion Tăbugan

* Senat – 2 locuri

PSD: Ioan Narcis Chisăliţă
PNL: Vela Ionel Marcel

CĂLĂRAŞI * Camera Deputaţilor – 4 locuri
PSD: Eugen Nicolicea, Iulian Iacomi
PNL: Predoiu Marian Cătălin
PMP: George Sefer

* Senat – 2 locuri
PSD: Paţurcă Roxana-Natalia
PNL: Filipescu Răducu George

CLUJ * Camera Deputaţilor – 10 locuri
PSD: Gabriel Horia Nasra, Cornel Itu, Cristina

Burciu
PNL: Stamatian Vasile Florin, Oros Nechita-

Adrian, Moldovan Sorin-Dan
USR: Emanuel Dimitru Ungureanu, Adrian

Octavian Dohotaru
UDMR: Botond Csoma
ALDE: Steluta Cataniciu

* Senat – 4 locuri
PSD: Vasile Ilea
PNL: Nicoară Marius Petre
USR: Remus Mihai Goţiu
UDMR: László Attila

CONSTANŢA * Camera Deputaţilor – 11 locuri
PSD: Iulian Iancu, Mircea-Titus Dobre, Ileana-

Cristina Dumitrache, Radu Babuş, George-
Gabriel Vişan

PNL: Hutuca Bogdan Iulian, Boroianu Robert
Aurel

USR: Stelian-Cristian Ion
UDMR: Antal Istvan
ALDE: Mircea Banias
PMP: Robert Turcescu

* Senat – 5 locuri
PSD: Tit-Liviu Brăiloiu, Nicolae Moga, Ştefan

Mihu
PNL: Chiţac Vergil
USR: Nicoleta-Ramona Dinu

COVASNA * Camera Deputaţilor – 4 locuri
UDMR: Eika Benko, Maron Arpad, Jozsef-

Gyorgy Kulcsar-Terza
PMP: Octavian Goga

* Senat – 2 locuri
UDMR: Fejér László-Ödön
PMP: Gheorghe Baciu

DÂMBOVIŢA * Camera Deputaţilor – 7 locuri
PSD: Rovana Plumb, Leonardo Badea, Geor-

geta-Carmen Holban, Corneliu Ştefan, Oana-
Silvia Vlăducă

PNL: Preda Cezar
USR: Dumitru Lupescu

* Senat – 3 locuri
PSD: Adrian Ţuţuianu, Titus Corlăţean
PNL: Caracota Iancu

DOLJ * Camera Deputaţilor – 10 locuri
PSD: Lia Olguţa Vasilescu, Ion Călin, Alina

Elena Tănăsescu, Alexandra Presură, Florinel
Stancu, Eliza Mădălina Peţa

PNL: Giugea Nicolae, Stroe Ionuţ Marian
USR: Adrian-Claudiu Prisnel
ALDE: Ion Cupa

* Senat – 4 locuri
PSD: Iulian Claudiu Manda, Radu Cosmin

Preda, Elena Lavinia Craioveanu
PNL: Oprea Mario Ovidiu

GALAŢI * Camera Deputaţilor – 9 locuri
PSD: Viorel Ştefan, Florin Popa, Lucreţia

Roşca, Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, Mitică-
Marius Mărgărit

PNL: Dobre Victor Paul
USR: Bogdan Ionel Rodeanu
ALDE: Eugen Durbacă
PMP: Cătălin Cristache

* Senat – 4 locuri
PSD: Ionel-Daniel Butunoi, Nicolae Marin
PNL: Stângă George Cătălin
USR: George-Edward Dircă

GIURGIU * Camera Deputaţilor – 4 locuri
PSD: Răzvan-Alexandru Cuc, Ioan Alexandru

Andrei, Cristina-Elena Dinu
ALDE: Petcu Toma Florin

* Senat – 2 locuri
PSD: Niculae Bădălău, Ovidiu Cristian Dan

Marciu

GORJ * Camera Deputaţilor – 5 locuri
PSD: Victor-Viorel Ponta, Mihai Weber, Alin

Vasile Văcaru, Elvira Şarapatin
PNL: Dan Vîlceanu

* Senat – 2 locuri
PSD: Florin Cârciumaru
ALDE: Iriza Scarlat

HARGHITA * Camera Deputaţilor – 5 locuri
UDMR: Kelemen Hunor, Korodi Attila, Bende

Sandor, Benedek Zakarias, Sebestyen Csa-
ba-Istvan

* Senat – 2 locuri
UDMR: Verestóy Attila, Tánczos Barna

HUNEDOARA * Camera Deputaţilor – 6 locuri
PSD: Laurenţiu Nistor, Natalia-Elena Intotero,

Ilie Toma, Petru-Sorin Marica
PNL: Heiuş Lucian
ALDE: Surgent Marius-Gheorghe

* Senat – 3 locuri
PSD: Cornel-Cristian Resmeriţă, Viorel Salan
PNL: Hărău Eleonora Carmen

IALOMIŢA * Camera Deputaţilor - 4 locuri
PSD: Mihăiţă Găină, Andrei Pop, Ştefan Muşoiu
PNL: Gheorghe Tinel

* Senat – 2 locuri
PSD: Marian Pavel
PMP: Gabi Ionaşcu

IAŞI * Camera Deputaţilor - 12 locuri
PSD: Camelia Gavrilă, Nicolae Bănicioiu,

Tudor Ciuhodaru, Vasile Cîtea, Silviu Nicu
Macovei, Vasile Axinte

PNL: Bodea Marius, Oprea Dumitru, Alexe
Costel

USR: Cosette-Paula Chichirău
ALDE: Varujan Vosganian
PMP: Petru Movilă

* Senat – 5 locuri
PSD: Doru Adrian Pănescu, Victorel Lupu,

Vasile Toma
PNL: Scântei Laura Iuliana
USR: Dan Lungu

ILFOV * Camera Deputaţilor – 5 locuri
PSD: Alexandra-Corina Bogaciu, Constantin

Cătălin Zamfira
PNL: Gheorghe Andrei Daniel, Culeafa Mihai
USR: Cornel Zainea

* Senat – 2 locuri
PSD: Emanuel-Gabriel Botnariu
PNL: Pauliuc Nicoleta

MARAMUREŞ * Camera Deputaţilor – 7 locuri
PSD: Gheorghe Şimon, Marius-Sorin-Ovidiu

Bota, Călin-Vasile-Andrei Matei
PNL: Cherecheş Viorica
USR: Vlad Emanuel Duruş
UDMR: Apjok Norbert
PMP: Adrian Todoran

    
  
   

     
     

   
    
  
  

     
   

   
   

      
  
    
  
   

    

     
     

   
 

    
  
    
    
   

     
     

  
   

  
    
    
  

     
     

   

     
  

   
  

  
    
    
  
   
  

      
    
   

    
    
  

  

     
  
   

  
   
    
  
   

     
    
     

  
    
    
  

     
     

    
 

     

  
  

    
    
   

  

     

     
   

   
   

    
   
  

     
    

   
      

  
   

  
    
    
  
  

     
    
    
    
  
  

     
      

  
  
  
  
    
    
  

     
     

   
  

  
    
   
  

     
    

   
  

    
  
   

     
  
  
    

    
   
  

     
     

 
   

     
    

     
   

    
     
  

  
   

 
      

      
      

    

       
     

      
       
       

      
       
      

      
       

          
       

       
      

       
        

  
        

       
       

   
       

        
       

       
 

      
     

        
      

     
      

       
     

    
        

        
    
       
         

       
   

      
       
     

     
       

      
       

       
       

  
       

       
       

PSD  ........  45.50%
PNL  ........  20.04%
USR  ........  8.83%

UDMR ......  6.19%
ALDE  .......  5.62%
PMP  ........  5.34%
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* Senat – 3 locuri
PSD: Sorina Pintea
PMP: Severica Rodica Covaciu

MEHEDINŢI * Camera Deputaţilor – 4 locuri
PSD: Constantin Truşcă, Vlad Bontea, Alexandru

Bălănescu
PNL: Popescu Virgil Daniel

* Senat – 2 locuri
PSD: Liviu-Lucian Mazilu
ALDE: Sibinescu Ionut

MUREŞ * Camera Deputaţilor – 8 locuri
PSD: Corneliu-Florin Buicu, Gheorghe-Dinu

Socotar
PNL: Oprişcan Mihai Doru
USR: Lavinia Abu Amra
UDMR: Vass Levente, Csép Andrea, Biró Zsolt
PMP: Marius Paşcan

* Senat – 4 locuri
PSD: Aurel-Horea Soporan
PNL: Chirteş Ioan Cristian
UDMR: Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly

Zsolt

NEAMŢ * Camera Deputaţilor – 8 locuri
PSD: Ioan Munteanu, Dănuţ Andruşca, Cipri-

an-Constantin Şerban, Alexandru Rotaru,
Neculai Iftimie

PNL: Cozmanciuc Mugur, Leoreanu Laurenţiu
USR: Iulian Bulai

* Senat – 3 locuri
PSD: Emilia Arcan, Dan Manoliu
PNL: Ţapu Nazare Eugen

OLT * Camera Deputaţilor – 6 locuri
PSD: Florin Iordache, Dan Ciocan, Alexandru

Stănescu, Marius-Ionel Iancu
PNL: Ştirbu Gigel Sorinel
ALDE: Niţă Mihai

* Senat – 3 locuri
PSD: Paul Stănescu, Renică Diaconescu
PNL: Mirea Siminica

PRAHOVA * Camera Deputaţilor – 11 locuri
PSD: Rodica Paraschiv, Cornel Nanu, Andrei

Nicolae, Laura-Mihaela Moagher, Ludmila
Sfîrloagă

PNL: Ionescu George, Prisca Răzvan Sorin,
Anastase Roberta Alma

USR: Dan Răzvan Rădulescu
ALDE: Gavrilescu Graţiela

PMP: Cătălina Bozianu
* Senat – 5 locuri

PSD: Emanoil Savin, Ştefan-Radu Oprea
PNL: Dumitrescu Iulian
USR: George Nicolae Marussi
ALDE: Teodor Meleşcanu

SATU MARE * Camera Deputaţilor – 5 locuri
PSD: Ioana Bran, Octavian Petric
PNL: Nicoară Romeo Florin
UDMR: Magyar Lóránd, Erdei-Dolóczki István

* Senat – 2 locuri
PSD: Gabriel-Beniamin Leş
UDMR: Turos Lóránd

SĂLAJ * Camera Deputaţilor – 4 locuri
PSD: Iuliu Nosa
PNL: Bode Lucian Nicolae
UDMR: Seres Denes
PMP: Liviu Ioan Balint

* Senat – 2 locuri
PSD: Gheorghe Pop
PMP: Vasile Cristian Lungu

SIBIU * Camera Deputaţilor – 6 locuri
PSD: Ovidiu-Ioan Sitterli, Ioan Terea
PNL: Raluca Turcan, Nicolae Neagu, Constantin

Şovăială
USR: Ilie-Dan Barna

* Senat – 3 locuri
PSD: Viorel Arcaş, Nicolae Avram
PNL: Mircea Cazan

SUCEAVA * Camera Deputaţilor – 10 locuri
PSD: Eugen Bejinariu, Maricela Cobuz, Cătălin-

Ioan Nechifor, Alexandru Rădulescu, Emil-
ian-Iuliu Havrici

PNL: Bălan Ioan, Fador Angelica, Gheorghiu

Bogdan, Mihălescul Dumitru
ALDE: Baisanu Stefan-Alexandru

* Senat – 4 locuri
PSD: Ioan Stan, Virginel Iordache
PNL: Cadariu Constantin Daniel
ALDE: Niţă Ilie

TELEORMAN * Camera Deputaţilor – 5 locuri

PSD: Nicolae Liviu Dragnea, Adrian Ionuţ
Gâdea, Valentin Gabriel Boboc

PNL: Calista Mara Daniela
ALDE: Calota Florica Ica

* Senat – 2 locuri
PSD: Carmen Daniela Dan
PNL: Pîrvulescu Eugen

TIMIŞ * Camera Deputaţilor – 10 locuri
PSD: Călin-Ionel Dobra, Alfred-Robert Simonis,

Radu-Adrian Pau, Bianca-Miruna Gavriliţă
PNL: Marilen Pirtea, Ben Oni Ardelean, Pavel

Popescu
USR: Cătălin Drulă
ALDE: Cucsa Marian Gheorghe
PMP: Cornel Sămărtinean

* Senat – 4 locuri
PSD: Eugen Dogariu, Adrian-Nicolae Diaconu
PNL: Alina Gorghiu
USR: Nicu Fălcoi

TULCEA * Camera Deputaţilor – 4 locuri
PSD: Andaluzia Luca, Lucian-Eduard Simion
PNL: Gudu Vasile, Siscu George

* Senat – 2 locuri
PSD: Eugen-Orlando Teodorovici
PMP: Ion Ganea

VASLUI * Camera Deputaţilor – 7 locuri
PSD: Adrian Solomon, Ana Birchall, Irinel Ioan

Stativă, Aurel Căciulă
PNL: Olteanu Daniel
USR: Mihai-Cătălin Botez
PMP: Corneliu Bichineţ

* Senat – 3 locuri
PSD: Gabriela Creţu, Doina Silistru
ALDE: Hadârcă Ion

VÂLCEA * Camera Deputaţilor – 6 locuri
PSD: Vasile Cocoş, Daniela Oteşanu, Ştefan-

Ovidiu Popa, Eugen Neaţă
PNL: Buican Cristian
ALDE: Lovin Dumitru

* Senat – 2 locuri
PSD: Bogdan Constantin Matei
PNL: Bulacu Romulus

VRANCEA * Camera Deputaţilor – 5 locuri
PSD: Angel Tîlvăr, Dragoş-Petruţ Bârlădeanu,

Nicuşor Halici, Tudoriţa-Rodica Boboc
PNL: Ştefan Ion

* Senat – 2 locuri
PSD: Cristian-Sorin Dumitrescu
PNL: Toma Cătălin Dumitru

DIASPORA * Camera Deputaţilor - 4 locuri
PNL: Mihai Voicu
USR: Manuel Costescu
PMP: Constantin Codreanu, Doru Petrişor

Coliu
* Senat – 2 locuri

PNL: Viorel Riceard Badea
USR: Radu Mihail

Grupul minorităţilor naţionale, altele decât cea
maghiară, din Camera Deputaţilor este format
din: 

Ecaterina Orbean, Varujan Pambuccian,
Silviu Vexler, Miron Ignat, Daniel Vasile,
Slavoliub Adnagi, Ibraim Iusein, Petronela-
Mihaela Csokany, Bogdan Alin Stoica, Mar-
iana-Venera Popescu, Dragoş Gabriel
Zisopol, Giurgeci Slobodan Ghera, Ovidiu
Ganţ, Victoria Longher, Andi Gabriel Grosaru,
Iulius Firczak. 

Nume sonore 
care au ratat intrarea

în Parlament
Politicieni importanți, dintre care unii cu stagii
vechi în fotoliile din Palatul Parlamentului, au
ratat intrarea în noul Parlament în urma
alegerilor din 11 decembrie. 

PNL
Teodor Atanasiu - fostul ministru a avut doua

mandate de parlamentar: deputat intre 2008-
2012 si senator intre 2012-2106; a deschis
lista la Buzau, desi a fost parlamentar de
Alba, dar a pierdut la redistribuire in fata
PMP

Anca Boagiu - fostul ministru al Transporturilor
a candidat la Maramures pe pozitia a doua,
in spatele Vioricai Chereches, desi a avut
doua mandate de senator de Bucuresti. Nu
a reusit sa prinda un loc de parlamentar

Sulfina Barbu - nu a fost pusa pe lista de la
Bucuresti pe un loc eligibil; abia pe pozitia
a sasea, nu a reusit sa devina deputat
(PNL are doar 3 deputati la Bucuresti).

Mircea Dolha - a candidat tot la Maramures,
nu a prins mandatul de senator, desi a fost
primul pe lista.

Tudor Barbu - in 2012 a castigat din partea
PP-DD, a trecut apoi la PNL; a candidat
pentru un nou mandat la Gorj, primul pe
lista, dar fara succes.

Lucia Varga - fost ministru al Padurilor si
Apelor nu a fost pusa pe liste la organizatia
sa, Bihor, avand un conflict cu Ilie Bolojan;
a candidat astfel la Constanta, unde nu a
avut succes;

ALDE
Daniel Chițoiu - fostul ministru al Economiei,

pentru care DNA a cerut incuviintarea
urmaririi penale in 2014, nu a reusit sa isi
innoiasca mandatul de deputat si deci imu-
nitatea parlamentara. A candidat in Neamt,
unde ALDE nu a castigat niciun mandat.

Cristiana Anghel -  "invatatoarea grevista",  a
candidat la Caras-Severin, insa aici ALDE
nu a obtinut niciun mandat.

Ion Ariton - fostul ministru al Economiei a can-
didat la Sibiu, dar ALDE nu a obtinut nici
aici niciun loc de parlamentar.

Liliana Minca - fosta șefă a Loteriei Naționale,
dupa ce a trecut pe la PPDD si UNPR, a
candidat pentru ALDE, dar nu a reusit sa
redevina deputat la Botoșani.

Tudor Pendiuc - fostul primar al municipiului
Pitesti, trimis in judecata, nu a reusit sa
devina deputat. A candidat la Arges.

PMP
Cristian Diaconescu, fost ministru al Justiției

în Guvernul Adrian Năstase și de trei ori
ministru de Externe, a ratat intrarea în
Senat, acesta candidând pe listele din Argeș. 

Independenți

Remus Cernea - a intrat in parlament din
partea USL, dar ca independent nu a reusit
inca un mandat.

Elena Udrea - isi pierde astfel imunitatea par-
lamentara.

Toader Paleologu - exclus din PNL, a candidat
independent dar nu a reusit sa obtina voturile
necesare.

Nou restaurant românesc
în Ridgewood

VICTOR`s
BAR & RESTAURANT

67 - 01 Forest Ave.,
Ridgewood , NY.

Tel.: (347) 608 - 5313

Meniu bogat
Prețuri convenabile
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SOCIAL-ECONOMIC

Veste proastă pentru români, de la 1 ianuarie
Prețurile gazelor importate
din Rusia ar putea crește
pentru România după ce di-
rectorul general Gazprom,
Alexei Miller a anunțat majo-
rarea prețului exportat în UE
de la 1 ianuarie 2017.
Decizia Gazpromului de ma-
jorare a prețului gazelor vine
ca urmare a scumpirii petrolu-
lui. Potrivit președintelui

Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), importurile
României de gaze naturale din Rusia vor acoperi în această iarnă 40% din
consumul național.
Importurile din Rusia vor ajunge în acest an la 8-9 la sută din consumul României,
față de 2,4 la sută anul trecut.
Acest lucru se va întâmpla deoarece furnizorii au cumpărat mai multe gaze de
import, care au fost mai ieftine decât cele din producţia internă.
Contractele de import pentru ultimul trimestru al anului sunt încheiate la un preţ
de 68 -70 lei/Mwh , în timp ce preţul de referinţă pentru gazele de pe piaţa internă
este 72 lei/Mwh.

Minele se închid, au crescut 
importurile de cărbune

Producţia de cărbune net a României a totalizat în primele zece luni ale acestui
an 3,413 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 10,2% (388.500 tep) mai mică
faţă de cea din perioada similară din 2015, conform datelor centralizate de
Institutul Naţional de Statistică (INS). 

În perioada menţionată,
România a importat 462.200
tep cărbune net, cu 9.400
tep (2,1%) mai mult compar-
ativ cu cantitatea importată
în aceeaşi perioadă a anului
trecut. Conform proiectului
Strategiei Energetice, publicat
pe site-ul ministerului de re-
sort, România dispune de
rezerve totale de 12,6 miliarde
tone lignit, concentrate ge-
ografic în Bazinul Minier Olte-

nia. Zăcămintele în exploatare totalizează 986 milioane tone. Rezervele de huilă,
concentrate în bazinul carbonifer al Văii Jiului, totalizează 2,2 miliarde tone, din
care 592 milioane tone se află în perimetre exploatate, potrivit Agerpres. 
Operațiunile de închidere a minelor se desfășoară cu sprijinul Comisiei Ruropene,
peste 400 de milioane de euro fiind alocate de Bruxelles în acest an pentru plăți
compensatorii oferite minerilor disponibilizați.

România, cel mai slab an în privinţa firmelor cu
capital străin înfiinţate

România ar putea înregistra în 2016 cel mai slab număr al firmelor cu capital
străin nou înfiinţate din ultimii 20 de ani, după ce în primele zece luni au fost
înregistrate cu peste 10% mai puţine comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
precedent, reiese din datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC),
potrivit Agerpres.
De asemenea, în acest an numărul persoanelor fizice şi juridice înmatriculate a

fost în scădere, în timp ce insolvenţele şi suspendările de activitate s-au diminu-
at.
Numărul societăţilor cu capital străin nou înfiinţate în primele zece luni din 2016 a
scăzut cu 10,5%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, la 4.420
societăţi. Valoarea totală a capitalului social al celor 4.420 de noi societăţi este de
33 milioane de dolari. Cele mai multe firme au fost înfiinţate în luna martie,
respectiv 509, cu 17,7% mai puţine decât în aceeaşi lună din 2015.
La finalul lunii octombrie, numărul societăţilor din România cu participare străină
la capital era de 208.886, valoarea totală a capitalului social fiind de peste 43,8
miliarde de euro.
Potrivit datelor ONRC, România a înregistrat în 2015 cel mai mic număr al
societăţilor cu capital străin nou înfiinţate din ultimii 18 ani. Astfel, anul trecut au
fost înfiinţate 5.831 de astfel de firme, în scădere de la 6.219 unităţi, în 2014.
După 1991, cele mai multe societăţi au fost înfiinţate în anul 2007, când au fost
înregistrate peste 15.000 de astfel de unităţi. La polul opus, cele mai puţine au
fost în anul 1995, respectiv 3.400.

Amintiri din Epoca de aur a industriei. 
Cum câștigau tinerii 15.000 de lei lunar, pe un mare șantier

În 2017 vom va celebra 160 de ani de la începerea procesării petrolului în România. Atunci, va
fi aniversată şi o altă etapă de referinţă a industrializării naţionale - 40 de ani de la deschiderea
şantierului Combinatului Petrochimic Midia - Năvodari. Citadela industrială Petromidia, perla
petrochimiei româneşti, a fost edificată, întocmai dictonului de pe efigia Oraşului Năvodari,
chiar pe 'locul unde soarele sărută mare'. 
Fabulosul liman aluvionar de la sudul Capului Midia, ce separa Lacul Taşaul de mare, cu aspect
de savană; popas şi refugiu pentru colonii de pasări acvatice cuibăruitoare, cu stufărişuri, floră
şi faună deltaică a început să fie desţelenit şi frământat de zeci de utilaje, asemeni aluatului din
malaxor, în toamna anului 1977, pregătind terenul pentru ceea ce urma să se pună în operă
începând din primăvara următoare.
Sunt aproape 40 de ani de atunci şi, cum martori ai momentului, dintre cei care au contribuit la
ridicarea, chiar de la nivelul mării, a sfidătoarei citadele a petrochimiei româneşti, sunt tot mai
puţini i-am căutat pe cei mai tineri de atunci.
Pe Șantierul Tineretului, tinerii câștigau chiar și 15.000 de lei pe lună
Unul dintre cei dispuşi să facă exerciţii de memorie a fost Comandantul Şantierului Naţional al
Tineretului de la Combinatul Petrochimic Midia Năvodari, Nicolae Butoi. Pe economistul Nicolae
Butoi, l-am găsit într-un birou la Patronatul Român al Apei, scrie reporterul Agerpres, Dan
Mihăescu. Dl. Butoi își pregătea, ce-i drept, dosarul de pensionare, dar era dornic să depene
amintirile încă vii de pe vremea când brigăzile de tineret, pe care le coordona, începuseră să
instaleze echipamente şi să monteze tubulaturile pe terenul nisipos, proaspăt impermeabilizat,
compactat şi stabilizat de către constructori.
'Eu am venit la Combinatul Petrochimic Midia în 1978, de pe funcţia de organizator, de la
Canal. Aveam vreo 26 de ani şi am primit sarcina să organizez Şantierul Tineretului, după ce în
anul anterior se lucrare intens la construirea în adâncime a digurilor din loes, care aveau
sarcina să impermeabilizeze zona şi să împiedice scurgerile de ape uzate, contaminate, în
afara perimetrului rafinăriei. Aici nu era ca la Canal, unde recruţii din brigăzile de tineret se
puteau califica, dacă nu cunoşteau o meserie. Aici, la Midia, era nevoie de specialişti certificaţi,
nu doar calificaţi, căci nu se juca nimeni cu echipamentele ce urmau să fie montate. Am început
cu o brigadă de 70-80 de muncitori şi în doi ani brigăzile noastre, distribuite pe loturi de şantiere
în cadrul Platformei 1 Rafinărie şi Platormei 3 - cracare catalitică, cuprindeau sudori în aluminiu
şi argon, tubulatori, lăcătuşi, instalatori, dar şi zidari, dulgheri, fierari-betonişti. Erau recrutaţi din
toată ţara şi veneau la Năvodari, pe şantierul viitoarei rafinării, pentru stagii de câte 6 luni, ca
brigadieri. Primeau cazare şi cartele de masă la cantină, iar câştigurile salariale lunare ajungeau
şi la 15.000 de lei, căci, repet, era vorba de specialişti de înaltă clasă. Nu ştiu câţi or mai fi
rămas dintre ei pe aici, cel mult dintre lăcătuşi, fierar-betonişi şi dulgeri, dar şi sudorii şi
tubulatorii. Ultimii menţionaţi au plecat, mai departe la Cernavodă, la Centrala Nucleară şi la
Combinatul de Apă Grea de la Turnu Severin. Atunci. După Revoluţie, care încotro ... dar toţi
peste graniţă, tot în industria petrolului sau nucleară', povesteşte Nicolae Butoi.
Robot făcea sudură în argon ”cu mâna liberă”
Şi amintirile lui scot la suprafaţă personaje deosebite, cum ar fi 'Robot', un tânăr care făcea
sudură pe tubulatură, 'cu mâna liberă' şi de fiecare dată îi ieşea perfect, sau de maistrul
Caramfil, care a înlocuit un compresor ars cu unul de la un frigider. 'Mi-aduc aminte despre un
tânăr care făceau sudură continuă, pe tubulatură, în argon, cu mâna liberă şi îi ieşea, de fiecare
dată, perfectă ţesătura, la controlul cu raze gama. Colegii îl porecliseră Robot, pentru că ziceau
că ar bate şi un robot dacă s-ar întrece”.
Improvizații geniale: un compresor de frigider Zil, economie de 25.000 de mărci
Apoi, mi-aduc aminte şi de un alt meşter, parcă maistrul Caranfil, îi zicea, care ne-a scos din
mare încurcătură la darea în funcţiune a Fabricii de oxigen industrial, cred că în 1983. Se
arsese un compresor, pe care nu aveam cum să-l achiziţionăm în timp util şi nici nu am fi putut
să justificăm accidentul, fără să sancţiuni grele de tot, încasate pe linie. Ştiu că echipamentul
respectiv costa vreo 25.000 de mărci germane. L-au sucit, l-au mirosit, l-au jelit inginerii,
specialiştii ... şi vine şi maistrul nostru, de la lot şi cere voie să-l examineze. Îl demontează,
pleacă cu el. Lumea se panichează. Ne linişteşte că merge până la atelier şi nu-l desface pe
banc. Doar verific ceva -zice omul, şi după o jumătate de oră vine cu alt compresor ca să-l
încerce la sarcină. Uimire mare, funcţionează. Omul i-a măsurat sarcinile şi după ce se
lămurise l-a înlocuit pe cel defect cu un compresor sovietic luat de la un frigider marca ZIL, de
la cantină. Făcuse omul o economie de 25.000 de mărci, a fost recompensat cu o primă de
25.000 de lei' - rememorează cu plăcere dl. Butoi.
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27 DE ANI DE LA REVOLUȚIE

27 de ani de la
Revoluție. Procurorii

lansează ipoteza unei
lovituri de stat

În urmă cu 27 de ani, în ziua de 16 decembrie 1989, la
Timişoara s-a strigat pentru prima dată ,,Libertate” și ,,Jos
comunismul”. Pe 17 decembrie s-au înregistrat primele
victime ale represiunii, în mai puţin de două săptămâni în-
treaga structură a sistemului comunist se va prăbuşi, iar
cuplul Ceauşescu va fi executat. După 27 de ani, procurorii
vorbesc deschis despre o lovitură de stat și declară că
„pentru păstrarea puterii, noua conducere politică și militară
instaurată pe 22 decembrie a determinat uciderea și
rănirea prin împușcare a mii de români”.
16 decembrie 1989. Pe străzile din Timişoara câteva zeci
de manifestanţi îndemnau trecătorii să li se alăture. Erau
enoriaşii şi simpatizanţii pastorului reformat Laszlo Tokes
care se opuneau evacuării acestuia din casa parohială.
Pierderea parohiei era modul prin care autorităţile comuniste
îl pedepseau pe Laszlo Tokes pentru că vorbea împotriva
regimului Ceauşescu.
„Datorită faptului că a activat cu succes şi a atras şi
tineretul în Biserica Reformată din Timişoara şi a început
să critice politica Partidului vis-a-vis de desfiinţarea satelor
mici, Securitatea şi-a dat seama că ar fi bine să fie
îndepărtat din Timişoara în judeţul Sălaj, într-un sătuc
uitat de lume”, a explicat avocatul lui Laszlo Tokes, Elod
Kincses.
Protestul timişorenilor în favoarea lui Laszlo Tokes a
devenit scânteia care a declanşat Revoluţia. Oameni de
toate confesiunile şi etniile au început să strige „Jos
Ceauşescu" şi „Jos comunismul". Soldaţii şi miliţienii îi
bat pe protestatari şi arestează mai mult de 200.
Timişoara, singură în faţa represiunii
În ciuda brutalităţii autorităţilor, pe 17 decembrie, timişorenii
ies în număr şi mai mare pe străzi. Armata, Securitatea şi
Miliţia deschid focul împotriva protestatarilor. Zeci de
oameni sunt ucişi şi sute sunt răniţi.
Pe 18 decembrie, România Socialistă îşi închide graniţele,
iar Nicolae Ceauşescu pleacă în Iran - o vizită planificată
cu mult timp înainte. Resposabili rămân soţia sa, Elena
Ceauşescu, prim-viceprim-ministru şi Manea Manescu,
un fidel oficial comunist. La Timișoara mor alți români.
Îngrijorarea, dar şi sentimentul că dictatura se va prăbuşi
ca peste tot în Est, îi determină pe muncitorii timişoreni să
intre la 19 decembrie în grevă generală. Generalul Guşă
este nevoit să declare că Armata nu va trage în popor.
Primul oraş liber de comunism
A doua zi, 20 decembrie, în faţa şuvoiului de manifestanţi,
militarii se retrag în cazărmi. Timişoara devine primul oraş
liber de comunism din Romania. Timișorenii cer demisia
lui Nicolae Ceauşescu şi a guvernului, eliberarea deţinuţilor
politici, pedepsirea celor vinovaţi de uciderea a zeci de
protestatari şi alegeri libere.
Seara, întors de la Teheran, Nicolae Ceauşescu ordonă
un nou val de represiune. La Timişoara sunt trimişi inclusiv
muncitori din sudul ţării înarmaţi cu bâte. Dar ajunşi în
oraş, pe 21 decembrie, aceştia fie fraternizează cu
timişorenii, fie se întorc acasă pe cont propriu.

Adunarea populară se transformă în revoltă populară
În ciuda riscurilor, revoluţia se extinde la Arad, Sibiu,
Târgu Mureş şi Braşov. În Bucuresti, rupt de realitate, dar
şi prost sfătuit, Nicolae Ceauşescu cere să vorbească în
faţa unei mari adunări a oamenilor muncii.
„Adresez mulţumiri organizatorilor acestei mare adunări”,
își începe Nicolae Ceaușescu discursul înainte să fie
acoperit de urletele oamenilor.
Oprirea transmisiunii TVR dă de înţeles tuturor că revolta
a izbucnit şi la Bucureşti. Străzile din centrul oraşului sunt
inundate de cei care se pleacă de la mitingul oficial, dar şi
de cei care rămân sau se adună contra regimului. 
Manifestanţii se strâng în Piața Universității şi rezistă cu
ajutorul unei baricade în dreptul hotelului Intercontinental,
hotel unde se aflau jurnalişti străini. Odată cu lăsarea în-
tunericului, în jur de cinci după-amiază, se dezlănţuie
represiunea. Mor oameni împuşcaţi pe caldarâm, câteva
zeci sunt răniţi şi sute de protestari sunt arestaţi şi bătuţi
crunt. Baricada de la Inter rezistă totuşi până târziu în
noapte, iar autorităţile încearcă să şteargă urmele măcelului
spălând carosabilul şi trotuarele.
În zorii zilei de 22 decembrie, regimul comunist pierduse
însă orice şansă. Bucureşteni din toate colţurile oraşului
se indreapta spre Comitetul Central al Partidului Comunist
din Piaţa Palatului.
22 Decembrie 1989, victoria Revoluţiei Române
Speriat, Nicolae Ceauşescu aruncă vina uciderii zecilor
de protestatari pe umerii ministrului apărării, Vasile Milea,
care, potrivit unui comunicat oficial reluat obsesiv la radio
şi tv, s-ar fi sinucis.
Când manifestanţii încep să forţeze uşile Comitetului
Central cuplul Ceauşescu şi câţiva apropiati fug cu
elicopterul. România începea să redevină o ţară liberă

Dosarul Revoluţiei
O nouă pistă după 27 de ani

Timişorenii marchează astăzi a patra zi a Revoluţiei
începute în oraşul de pe Bega. Pentru că acum 27 de ani,
pe 19 decembrie 1989, muncitorii uneia dintre cele mai
mari fabrici din Timișoara au declanșat și un protest fără
de care Revoluția s-ar fi oprit. Şi tot pe 19 decembrie a
fost declanşată operaţiunea "Trandafirul", iar cei rămaşi
în viata fac un pelerinaj la Popeşti-Leordeni.
În 19 decembrie, 43 de cadavre ale revoluţionarilor au
fost furate din morga Spitalului Judeţean Timişoara.
Comuniştii încercau să şteargă urmele Revoluţiei, care
nu se extinsese încă la Bucuresti. Corpurile au fost duse
la Bucureşti şi incinerate la Crematoriul din Capitală.
Cenuşa a fost aruncată într-un canal din Popeşti-Leordeni.
De aceea, astăzi, revoluţionarii si timişorenii care n-au
uitat evenimentele de acum 27 de ani pleacă într-un
pelerinaj pentru cei care au sfârşit în canalul din Popeşti-
Leordeni.
Peste 1.000 de morţi, aproape 2.500 de răniţi şi încă
niciun vinovat. Au trecut aproape 27 de ani în care
procurorii nu au reuşit să-i aducă în faţa justiţiei pe cei
care au creat haosul din decembrie 1989.
De curând însă, Parchetul General a decis să redeschidă
Dosarul Revolutiei și să investigheze, in rem, infracțiuni
împotriva umanității: „Din modul în care s-a produs acest
atac reiese existenţa unui plan după care s-a acţionat”.
Anchetatorii au ajuns la concluzia că de vină pentru multe
dintre vieţile pierdute ar fi chiar cei care au luat puterea,
în ziua de 22 decembrie 1989, după fuga lui Nicolae
Ceauşescu.

După 27 de ani de tergiversări, procurorii militari vorbesc
deschis despre greşelile făcute în Dosarul Revoluţiei.
Ancheta începută în anul 1990 este plină de erori, omisiuni
și neglijențe.
În primele luni ale anului 1990, procurorii din toată ţara au
deschis 4544 de dosare penale.
Până în anul 1995 au fost trimise în judecată doar 275 de
persoane printre care: 25 de generali, 114 ofiţeri si 87 de
civili. Majoritea au făcut parte din regimul comunist.
Nicio persoană din grupul care a preluat puterea după 22
decembrie 1989 nu a ajuns în faţa judecătorilor.
Iniţial, procurorii militari au spus că în România a existat
un vid de putere în perioada 22- 27 decembrie 1989.
Astfel, nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru deciziile
luate în acea perioadă în care au fost înregistrate cele
mai multe decese.
„Nu a fost revoluție, a fost o lovitură de stat”, spune
generalul în rezervă Oulian Vlad, fost șef al Securității.
După analiza făcută de şefii parchetului s-a ajuns la
concluzia că există documente clare care dovedesc că
puterea fost preluată încă din din 22 decembrie 1989 de
către Consiliul Frontului Salvării Naţionale.
„Pentru păstrarea puterii, prin acțiunile desfășurate și
măsurile dispuse, noua conducere politică și militară
instaurată după data de 22.12.1989 a determinat uciderea,
rănirea prin împușcare, vătămarea integrității fizice și
psihice, respectiv lipsirea de libertate a unui număr mare
de persoane. Reiese existenţa unui plan după care s-a
acţionat, plan care a urmărit crearea unei stări de confuzie
în rândul forţelor armate, prin divizarea conducerii Ministerului
Apărării Naţionale şi difuzarea unor ordine, rapoarte şi
informaţii false, scoaterea în stradă şi înarmarea populaţiei,
respectiv crearea aparenţei unui război civil”, afirmă Marian
Lazăr, procuror militar.
La începutul acestui an, conducerea Parchetului General
a analizat decizia procurorilor de a închide dosarul
Revoluţiei. După ce a recitit mii de declaraţii şi documente,
a descoperit nereguli grave.
„Am constatat că soluția de clasare a parchetelor militare
este netemeinică și nelegală, fiind adoptată pe baza unor
cercetări incomplete, cu ignorarea unor date și documente
esențiale referitoare la evenimentele din 1989. Toate
acestea zădărnicind aflarea adevărului și identificarea
tuturor făptuitorilor precum și a făptuitorilor din spatele
făptuitorilor”, spune Bogdan Licu, procuror general adjunct
al României.
În decembrie 1989 au murit 1104 persoane şi au fost
rănite 3320. Ancheta redeschisă luna trecută îşi propune
să afle adevărul despre moartea a 709 români şi rănirea
prin împuşcare a 1855.
Între timp, probele și martorii au dispărut sau continuă să
dispară. Personaje cheie din dosarul Revoluției au murit.
Generalii Victor Atanasie Stănculescu, Ştefan Guşă şi
Nicolae Militaru au luat cu ei în viața de apoi informaţii
preţioase. O parte dintre membrii FSN cum ar fi Silviu
Brucan, Alexandru Bîrlădeanu sau Sergiu Nicolăescu nu
mai sunt printre noi.
La începutul anchetei, procurorii au avut o listă lungă de
suspecţi pe care, între timp, i-au scos de sub urmărire
penală pe motiv că faptele lor s-au prescris. În 2016,
ancheta deschisă de procurorii militari vizează o nouă
acuzaţie: infracţiuni contra umanităţii, o faptă care nu se
prescrie.
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ACTUALITATE

La alegerile din 11 decembrie
2016 românii s-au pronunțat

prin vot pentru suspendarea lui
Klaus Iohannis

Ion Cristoiu

Vineri, 9 decembrie 2016.
Peste două zile, mai precis pe 11 decembrie 2016, în
România vor avea loc alegeri parlamentare.
Din multe puncte de vedere le putem considera
cruciale pentru destinul românesc.
Alegerile urmează să dea puterea unei forţe politice
care, ţinînd cont că scrutinul următor va fi în 2020, va
organiza aniversarea Centenarului Marii Uniri.
Cum altfel ar trebui să găsească un moment precum
Centenarul Marii Uniri o ţară ca România decît stabilă
social-politic, unită, independentă?!

Alegerile din 11 decembrie 2016 sînt cruciale şi
pentru că au loc într-un context tulbure pentru o ţară
ca România. La nivel planete au loc mutaţii tectonice
nu prea diferite ca mister neliniştitor de cele din
preajma celui de-Al Doilea Război Mondial.
Victoria lui Donald Trump contestată de establismentul
american, a aruncat primul imperiu universal din
Istorie într-o criză care creşte pe zi ce trece.
Cucerirea oraşului Alep, de ani întregi bastion al
rebelilor sprijiniţi de SUA, de către Armata siriană
sprijinită de Rusia, în pofida protestelor internaţionale,
a unei ONU ineficiente, spun totul despre primul
semn al efectelor planetare ale Crizei din America.
Parlamentul britanic a declanșat Brexitul.
S-au spulberat şi iluziile că Referendumul ar mai
putea fi răsturnat.
În Franţa, Françoise Hollande, un pilon, alături de
Angela Merkel al Sistemului european liberal de pînă
acum, a anunţat, într-o declaraţie dramatică în direct
la TV, că nu va mai candida în 2017.
Va fi preşedinte pînă în 2017.
Una e însă să fii preşedinte cu speranţa unui al
doilea mandat, alta e să fii preşedinte pe ducă.
Franţa e astfel slăbită.
Slăbită şi confuză prin victoria la Primarele Dreptei a
unui candidat outsider, susţinător al politicii de tip
Trump.

Despre ce se întîmplă în regiune, inutil să mai scriu.
Republica Moldova, Bulgaria, Polonia, Ungaria au la
putere forţe ostile politicii externe a României.
Turcia rămîne din punct de vedere al alianțelor o
necunoscută prin provocările aproape zilnice lansate
împotriva standardelor UE și NATO.

Vineri, 9 decembrie 2016, era limpede că România,
pe cale de a rămîne de una singură, avea nevoie de
un guvern puternic, expresia unui vot masiv.
Era limpede că alegerile trebuiau să beneficieze de
o rată uriaşă de participare.
În acest context, vineri, 9 decembrie 2016, preşedintele
României, avînd prin Constituţie misiunea de a fi
garantul stabilităţii, independenţei, unităţii ţine un
discurs despre alegerile de duminică.
Dînd curs procedurii tradiţionale, preşedintele României
trebuie să ţină un discurs menit a aduce pe români la
vot.
Preşedintele României, pe numele lui de Buletin,
Klaus Iohannis, a ţinut o Declaraţie de presă.
Evident, ea a îndemnat pe români să meargă la vot.
Să meargă la vot pentru că e în interesul naţional să
avem rezultatul unui vot exprimat în cunoştinţă de
cauză de cîți mai mulți români, pentru ca guvernul
postelectoral să aibă o legitimitate de beton?

Nu, preşedintele României a îndemnat pe români să
iasă la vot pentru a-şi exprima voinţa de a lupta îm-
potriva corupţiei.
Asta într-o Declarație zisă în stilul deja binecunoscut
al lui Klaus Iohannis, cel de Rață mecanică.

Evident, e iresponsabil ca tu, şeful statului român să
dai semnal pe plan extern că principala problemă şi
singura a României e corupţia.
E ca şi cum şeful statului italian i-ar îndemna pe
italieni să meargă la vot pentru ca astfel să se
exprime voinţa de luptă împotriva Mafiei.
Dar chiar şi-n aceste condiţii bizare – şeful statului
român anunţă pe plan internaţional că, după decenii
de Luptă împotriva corupţiei, marea problemă a
României a rămas tot corupţia, ceea ce înseamnă
taxarea românilor drept bandiţi irecuperabili – ar mai
fi fost de admis discursul ăsta dacă îndemnul de a
ieşi la vot ca semnal al luptei împotriva corupţiei n-ar
fi fost unul de mărunt, mizer chibiţ electoral.
Preşedintele României a îndemnat pe români să iasă
la vot împotriva unui partid – PSD.

Alegerile din 11 decembrie 2016 au fost semnificate
de chiar Preşedintele României nu ca un moment
crucial pentru destinul ţării, ci ca un test pentru
politica sa măruntă, de chibiţ al unui partid: PNL.
Declarația de chibiț de vineri, 9 decembrie 2016, e
apogeul unui lung șir de nerozii comise de Klaus Io-
hannis din obsesia de a fi președinte mai jucător
decît Traian Băsescu, dar, lipsit de orice talent în
această privință, reușind să fie un jucător de turcă și
în nici un caz de politică.
A fost mai întîi impunerea cu forța, în disprețul voinței
populare, al celui mai prost guvern de la Fanarioți în-
coace, Guvernul Dacian Cioloș, un fel de Guvern
Groza alcătuit din nepoței de-ai lui Romulus Zăroni.
În doar un an, Guvernul Dacian Cioloș a reușit să
compromită în asemenea hal termenul de tehnocrat
încît, cînd treci pe lîngă un maidanez, e musai să
eviți a rosti acest cuvînt, dacă nu vrei să rămîi fără un
crac la pantaloni.

A venit apoi parașutarea în fruntea PNL a celei de a
doua blonde de la Cotroceni, infantila Alina Gorghiu.
Orice om sănătos la cap cînd o auzea ținînd un
discurs simțea cum îl apucă o cumplită durere de
dinți, chiar și dacă ar fi fost știrb.
În campania electorală numărul neroziilor comise de
Klaus Iohannis a crescut de la o zi la alta, pe măsură
ce se dedulcise la dat ochii cu fătucele din presă.
Cum le întîlnea privirea mirată, de pisoi sărman,
Klaus Iohannise era lovit de o nevoie nebună de a
trăncăni.
Mai ales după ce a confiscat Ziua Națională, întab-
ulînd-o, alături de casele sale de la Sibiu, Klaus
Iohannis a început să trezească nedumeriri gen, Ce
o fi cu el, mamă? Atît de tare s-a străduit să enerveze
poporul român, încît mulți au început să-l bănuie că
face jocurile PSD.

Nu făcea jocurile nimănui.
Pur și simplu pentru prima dată de la victoria din
noiembrie 2014, datorată exclusiv Sistemului, românii
îl vedeau pe Klaus Iohannis așa cum e:
De o nerozie legendară.

Ce s-a întîmplat?
Românii n-au ieşit la vot în proporţiile cerute de
Klaus Iohannis.
Românii au votat covîrşitor partidele acuzate de
Klaus Iohannis că sînt corupte.
Chiar dacă se mai discută dacă PSD va face majoritate
absolută fără ALDE, un adevăr e sigur cu valoare de
axiomă:
Pentru prima dată în Istoria postdecembristă (după
cum am mai scris exclud din statistică scrutinul din
20 mai 1990, ca aflat în afara pluripartidismului), un
partid a cîştigat la un asemenea scor faţă de principalul
adversar: 25%.

Votul dat de români lui ALDE e şi mai semnificativ din
acest punct de vedere. Fără structuri în teritorii,
fisurat prin conflictul dintre Daniel Constantin – Călin
Popescu Tăriceanu, supus celei mai crîncene campanii
de defăimare de după decembrie 1989, partidul lui
Călin Popescu Tăriceanu a obţinut 6% din voturi.

Ce unește cele două partide al căror voturi însumate
dau o majoritate zdrobitoare:
Adversitatea faţă de Klaus Iohannis.
Manevrele Sistemului de după alegeri au avut drept
scop manipularea opiniei publice astfel încît aceasta
să nu devină conştientă de sensul profund al votului.

Scălămbăielile cu consultările de la Cotroceni, im-
punerea în fruntea PNL a unei noi blonde de la
Cotroceni, zvonurile ce lasă impresia a fi ştiri prin
siguranţa cu care sînt lansate sînt tot atîtea diversiuni
cu scopul de a se dezbate altceva decît adevărul
spus de acest scrutin.
S-a făcut mare caz de un aşa-zis vot pozitiv.
Adică, Vezi Doamne! românii s-au orientat către PSD,
deoarece acest partid avea program, în timp ce PNL
nu avea. Dacă ar fi aşa, USR şi PMP n-ar fi trebuit să
intre în Parlament. Poate să spună cineva un punct,
un singur punct din programul USR sau din Programul
PMP?
În realitate, aşa cum îmi spunea Sorin Oancea, șeful
de la B1Tv, într-o conversaţie pe care am avut-o
despre scrutinul din 11 decembrie 2016 (de ce n-o fi
scriind Sorin Oancea, care a uitat că la bază ziarist și
nu patron de televiziune?!), votul a fost, ca de obicei,
negativ.

Un vot pentru PSD şi ALDE, care au apărut drept în-
truchiparea forţelor în Război cu Klaus Iohannis.
Incredibila victorie a PSD și ALDE poate fi interpretată
drept rezultatul unui Referendum de suspendare a
lui Klaus Iohannis.
După Referendumul din 2012, Traian Băsescu mi-a
zis, într-o discuție despre Referendum, că-i decis să
întreprindă ceva pentru a-i recîștiga pe cei peste 7
milioane de români care au votat împotriva sa.
Au trecut doi ani ca și cum n-ar fi fost.
Din motive care-mi scapă, Traian Băsescu n-a
întreprins nimic pentru a-i recîștiga pe români.
Dimpotrivă, a făcut totul pentru a-i pierde și pe ceilalți.

Spre deosebire de Traian Băsecu, Klaus Iohannis nu
pare a fi conștient că alegerile din 11 decembrie
2016 au avut semnificația unui Referendum de sus-
pendare.
Așa cum ne-a dovedit nerozia cu așa zisele consultări
de la Cotroceni, el n-a înțeles nimic din semnalul dat
de români, cel potrivit căruia trebuie să fie președintele
României și nu chibițul unui partid de pe scena
politică.
Dacă va înțelege asta vreodată e o întrebare dramatică
nu atît pentru el, cît mai ales pentru România, țară
care are nevoie mai mult ca niciodată de un Președinte
de țară și nu de un șef de gașcă politico-mafiotă.
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DEZASTRU!!! 
Ne-au vândut până în 2023!
Entuziasmul celor care cred ca, gata, de acum incolo ne
vom lua tara inapoi, se va zdruncina serios atunci cand vor
afla ca, desi in conditiile in care va exista chiar si vointa gu-
vernamentala in acest sens, lucrurile sunt complicate serios
de o intelegere parafata de catre guvernul tehnocrat, la
indemnul presedintelui Klaus Iohannis, cu Banca Mondiala,
relateaza National.
Pentru ca, desi tehnocratii anuntasera cu surle si trambite, la
instalarea lor la Palatul Victoria, ca sunt constienti ca nu au
decat un mandat de un an si ca nu vor intreprinde niciun
demers care sa implice Romania pe termen lung, iata ca au
facut exact contrariul.
Asa ca, in chiar primele zile ale anului, cand nici nu se insta-
lasera bine noii ministri prin birouri, o importanta delegatie a
Bancii Mondiale, condusa chiar de catre Cyril Muller, nimeni
altul decat vicepresedintele pentru Europa si Asia Centrala,
descindea la Bucuresti. Iar  dupa ce influentii bancheri aveau
o lunga intrevedere cu seful statului roman, se pare ca
Iohannis a fost atat de convins ca trebuie sa ne punem
din nou „latul” Bancii Mondiale de gatul bugetului,
incat la doar cateva zeci de ore de la aceasta
intalnire, ministrul Fondurilor Europene, Aura Raducu,
asistata chiar de catre premierul Dacian Ciolos,
parafa o intelegere cel putin surprinzatoare. Este
vorba despre un memorandum care creeaza cadrul
de oferire a asistentei tehnice „oferite” Guvernului
Romaniei pana in anul 2023! Asa ca, in toata aceasta
perioada de inca sase ani, nici  macar nu vom putea
beneficia dupa bunul plac de fondurile europene ab-
sorbite de la Bruxelles, pentru ca trebuie sa
obtinem musai si „OK”-ul „consultantilor”
Bancii Mondiale.

Mangaiati pe cap
Bineinteles insa ca inainte sa ne inhame din nou la „jugul”
memorandumului, reprezentantii organismului financiar in-
ternational l-au mangaiat frumos pe cap pe presedintele Ro-
maniei, laudandu-l, atat pe el, cat si pe tehnocrati, ca nu
renunta la „asistenta” oferita de catre Banca Mondiala.
Mai ales ca, dupa cum a sustinut Cyril Muller, „este o mare
placere pentru Banca Mondiala sa sprijine Romania cu
asistenta tehnica provizorie”. Asistenta care, in viziunea
sefilor Bancii Mondiale, ar fi dus la „imbunatatirea semnificativa
a situatiei economice din Romania”. Asta poate doar pe
hartie, ca daca  o tinem in acelasi ritm de „imbunatatire”
pana in 2023, poate doar multinationalele vor mai ramane in
picioare in tara noastra. Oricum, „mangaiati” pe crestet de fi-
nantistii globalizarii, Iohannis si Ciolos au semnat ca ne
angajam ca, pe termen lung, pana in 2023, sa nu miscam in
front fara avizul Bancii Mondiale.
Asistati cu japca!
O Banca Mondiala la a carei presiune, sa nu uitam, am
privatizat si concesionat cam toate resursele si utilitatile. Si
care acum, ca nu prea mai este nimic de dat de la buget, s-a

bagat singura in seama, oferindu-si ajutorul de a ne asista
cu japca si sa ne invete cum sa cheltuim si fondurile

europene! Pentru ca, prin acest memorandum lasat
mostenire de catre tehnocrati,  reprezentanta Bancii
Mondiale, Elisabetta Capannelli se angajeaza sa
creeze „cadrul de oferire a asistentei tehnice pentru

Romania in diferite domenii, in special pentru
cresterea capacitatii administrative si pentru im-
plementarea  reformelor structurale pe care Gu-

vernul Romaniei doreste sa le implementeze in
contextul utilizarii fondurilor europene pana in anul
2023”. Adica, indiferent de culoarea politica a viitoarelor

guverne, acestea nu vor putea, de exemplu, construi
un mare spital regional din fonduri europene,

fara ca sa-si dea cu parerea, sub
forma de „asistenta”, si reprezen-

tantii Bancii Mondiale. 

Si, mai mult chiar, fiind vorba de o forma de „asistenta
tehnica”, specialistii romani se tem deja ca viitorii guvernanti
vor fi pur si simplu legati de maini si de picioare, intrucat
reprezentantii bancii vor „creiona” pasii concreti de realizare
a unor asemenea proiecte de importanta nationala.

La mana expatilor
Si, mai ales la cat a fost „sprijinit” capitalul autohton in ultimii
ani, nu ai cum sa nu te gandesti ca, desi ministrii viitoarelor
cabinete guvernamentale vor bate cu pumnul in masa ca
vor, de exemplu, sa imbunatateasca infrastructura din
Romania, „asistentii” de la Banca Mondiala sa aiba cu totul
alte pareri. Ca si alte preferinte despre beneficiarii contractelor
cu fonduri europene care ar trebui sa implementeze aceste
proiecte, bineinteles. Mai ales ca vicepresedintele BM, Cyril
Muller a anuntat deja ca institutia sa va „asista” programele
sectoriale precum reformele din administratie, educatie,
sanatate si alte sectoare. Mai mult chiar, desi probabil doar
din spirit de gluma, acelasi Muller ar fi dat si niste  asigurari
ca „de asemenea, dorim sa sprijinim Romania in atingerea
obiectivelor sale, cresterea economica si cresterea nivelului
de trai pentru toti cetatenii”.

Si asistati, si cu banii luati!
Acum, desigur, s-ar mai putea gasi unii naivi care sa ia de
buna intentia tehnocratilor care ne-au vandut, practic, pana
in 2023, argumentand ca daca tot s-au oferit specialistii aia
sa ne ajute, de ce sa nu profitam. Numai ca, „asistenta
tehnica” pe care ne-a bagat-o pe gat Banca Mondiala nu
este nici pe departe una „moca”, ea costand, de fapt, o
gramada de bani. Asa ca, mai ceva ca in bancurile cu Radio
Erevan, Banca Mondiala nu ne da niciun euro sponsorizare
sau imprumut, ci incaseaza de fapt cateva zeci de milioane
bune de euro pentru aceasta „asistenta”. Bani care vor fi
achitati tocmai din fondurile europene de care proiectele de
infrastructura din Romania, pentru a da un singur exemplu,
au atat de mare nevoie. Si este suficient sa amintim doar ca
ultimul memorandum asemanator, pe o perioada mult mai
scurta, ne-a costat 32 de milioane de euro! Bani europeni
care, cu siguranta, puteau fi cheltuiti in alte proiecte, fie ele
si neasistate de expatii de la Banca Mondiala.
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Crăciunul interzis în… Bruxelles!
Faptul că un primitiv precum sultanul din Brunei a interzis
Crăciunul în această țară (cei care nu respectă interdicția
putând ajunge în pușcărie pentru 5 ani), nu este chiar un
lucru ieșit din comun. Și nici faptul că o altă țară musulmană
– Tadjikistanul – a interzis brazii și cadourile de Crăciun…
Ceea ce este însă bulversant este faptul că ciumpalacii din
capitala Uniunii Europene – aia creștină, extrem de corecți
politic, au hotărât ca Târgul tradițional de Crăciun să fie re-
denumit în acest an „Plăcerile iernii”, iar urarea „Crăciun
fericit!” să fie înlocuită cu „Felicitări de sezon!” Mai mult
decât atât, Parlamentul European chiar a tipărit felicitări cu
urarea „Felicitări de sezon!”, ne spune Evz.ro
Motivația e următoarea, zic ei: acest lucru ar fi „o modalitate
prin care să fie incluşi şi cei care au alte sărbători în această
perioadă precum: Hanukkah, la evrei, Ramadam şi Ashura,
la musulmani, Omisoka la japonezi sau Bodhi Day la
budişti.” (evz.ro)
Aceasta este explicația pentru proști. În spatele ei se as-
cunde intenția de a distruge tradițiile și familia tradițională
europeană. De ce spun asta? Pentru că aceleași caricaturi
de la Bruxelles, împreună cu executanții lor fără conștiință
din anumite țări europene, au făcut ca în Franța să se pună
problema scoaterii cuvintelor Mamă și Tată din codul civil,
în timp ce în Anglia, pașapoartele conțin denumirea de
Părinte 1 și Părinte 2, în loc de mamă și tată. Motivul? Să
nu se simtă discriminați homosexualii!!!
Cu alte cuvinte, majorității i se ia dreptul la tradiție și nor-
malitate pentru a li se acorda mai multe drepturi minorităților
– fie ele etnice, religioase sau sexuale.
Astăzi a venit vremea interzicerii Crăciunului! Ce va fi
mâine? Până la urmă, cui slujesc birocrații din Parlamentul
European? 

Criză politică în Polonia
Mii de persoane au manifestat în acest sfârșit de
săptămână în mai multe orașe din Polonia în semn de
protest față de o nouă reglementare ce limitează accesul
mass-media în parlament și adoptarea bugetului de stat pe
2017 în condiții considerate ilegale.

Protestatarii au blocat timp de mai multe ore căile de ieșire
din parlament în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar
reprezentanți ai opoziției au ocupat duminică hemiciclul.
"Cred că un acord este necesar, deoarece este imposibil
să funcționezi într-un sistem în care parlamentul nu poate
dezbate", a declarat duminică purtătorul de cuvânt al
președinției de la Varșovia, Marek Magierowski, într-o
intervenție la postul de televiziune TVN24.
Președintele Duda, care își propusese în ajun medierea, a
început să se întâlnească cu liderii partidelor de opoziție
reprezentate în parlament. El urmează să poarte discuții și
cu Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului aflat la putere Lege
și Justiție (PiS), la o dată care nu a fost încă stabilită.
Sâmbătă, principalele partide de opoziție ai anunțat că vor
sesiza justiția pe subiectul votului din ziua precedentă,
cerând președintelui Dietei (camera inferioară) să convoace
o nouă sesiune marți pentru o dezbatere conform normelor.
Duminică, o acțiune de protest a fost organizată de "Comi -
te tul de apărare a democrației" în fața Curții Con sti tu ționale
din Varșovia. Poliția din capitală a primit întăriri din alte
orașe. Potrivit unei declarații oficiale, această întărire de
forțe era necesară pentru a asigura securitatea mani fes -
tanților, precum și în legătura cu meciul de fotbal al echipei
Legia Varșovia.
Parlamentul polonez, dominat de conservatorii populiști,
adoptă din ce în ce mai multe legi denunțate de opoziție ca
fiind antidemocratice. Acțiuni de contestare sunt organizate
de luni de zile în Polonia pentru a contracara aceste măsuri,
care pun în pericol, potrivit opoziției, independența justiției,
independența mass-media și libertățile individuale.

America se trezește: se cere
declanșarea urgentă a

investigațiilor împotriva lui
George Soros și a organizațiilor

patronate de acesta!
Șeriful de culoare David Clarke, care are un mare capital de pop-
ularitate în SUA, a susținut un discurs în Wisconsin unde a cerut
declanșarea urgentă a investigațiilor împotriva miliardarului
George Soros și a organizațiilor patronate de acesta. 

Clarke a început prin a spune că este încă stăpânit de „un senti-
ment de euforie" pentru ceea ce a realizat poporul american pe
8 noiembrie, când Trump a câștogat alegerile prezidențiale din
SUA. "Am șocat lumea!", a spus acesta. 
Șeriful s-a referit în special la modul în care "rețeaua de agenții
de presă mincinoase" — printre acestea numindu-le pe New York
Times, Washington Post, CNN, MSNBC, The Huffington Post —
a încercat să îi compromită, prin răspândirea de minciuni, pe Don-
ald Trump și pe Mike Pence, vicepreședintele SUA.
Aceste instituții continuă chiar și acum activitatea de sabotarea
și subminare a președintelui ales și a vice pre șe din telui.
David Clarke a vorbit apoi despre manevrele încercate după
încheierea alegerilor, după ce rezultatul a arătat clar că Donald
Trump câștigase. 
"Ați văzut ce s-a întâmplat după 8 noiembrie. Mai întâi au fost re-
voltele de după ziua alegerilor, apoi campania denigratoare a
agențiilor de presă mincinoase, care au urmărit să discrediteze
ceea ce a făcut poporul american pe 8 noiembrie, apoi
renumărarea voturilor, iar acum ni se tot spune despre
«conspirația Rusiei» pentru a influența alegerile", a spus David
Clarke.
El a mai spus că membri ai Congresului cer inițierea de
investigații pentru a se afla dacă Rusia a influențat alegerile din
SUA, în acest sens neexistând nicio dovadă, însă nu se cere nicio
investigație împotriva celor care s-au implicat activ în deturnarea
procesului electoral și incitarea la violență. 
„Vă spun acest lucru: dacă Congresul vrea să investigheze ceva,
atunci trebuie să declanșeze o investigație cu privire la miliardarul
George Soros și la încercarea acestuia de a influența aceste
alegeri în favoarea democraților, de exemplu prin găsirea de oa-
meni care să apară la adunările celor care l-au sprijinit pe Trump
pentru a-i amenința pe susținătorii lui Trump. Congresul ar trebui
să declanșeze o investigație împotriva lui George Soros pentru
finanțarea din partea acestra a revoltelor de după alegeri, revolte
care au creat pagube materiale și au făcut victime umane în rân-
dul unor oameni nevinovați", a declarat David Clarke.
La finalul discursului, el a afirmat că l-a asigurat pe Donald Trump
că va face tot ceea ce îi stă în putință pentru a-l ajuta să devină
cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, iar aceasta va fi „una
dintre cele mai mari realizări ale mele, de care voi fi mândru".
Clarke și-a încheiat cuvântarea spunâd „Dumnezeu să vă binecu-
vânteze pentru ceea ce ați făcut și să continue să binecuvânteze
Statele Unite ale Americii!".
Rețeaua Soroș din România
Mai mulți oameni cu greutate din anturajul președintelui Klaus Io-
hannis sau care fac parte din Guvernul României au legături ex-
trem de strânse cu George Soros. 
Președintele României, Klaus Iohannis, este membru în con siliul
unui organism privat: European Council of Foreign
Relations, organizaţie patronată de George Soros.
Din 1990 și până acum, George Soros a dezvoltat o adevărată
rețea de ONG-uri, cu care a acaparat noul concept de "societate
civilă", necunoscut românilor, astfel că a reușit să influențeze, în
mod major, deciziile la nivel guvernamental. Pe lângă GDS și
Fundația Soros, s-au dezvoltat o puzderie de ONG-uri legate de
numele magnatului american.
Una dintre cele mai renumite "creații" ale lui George Soros în
România este Nicușor Dan. Alina Mungiu Pippidi, reprezentantul
de seamă al lui Soros în România, a finanțat primele operațiuni
civice ale lui Nicușor Dan, scrie evz.ro. Alina Mungiu și a sa So-
cietate Academică Română a creat Alianța pentru o Românie
Curată. Aceasta din urmă a fost finanțată, între anii 2010-2012,
de CEE Trust a lui George Soros cu sume mari de bani, dar și
din fonduri norvegiene. Din această Alianță fac parte Freedom
House (Cristina Guseth), Grupul pentru Dialog Social și Asociația
lui Nicușor Dan – Uniunea Salvaţi România.

Din ce în ce mai mulţi GERMANI
SE MUTĂ în Ungaria

Din ce în ce mai mulţi germani se mută în zona lacului Balaton,
din Ungaria, din cauza nemulţumirii lor faţă de politica de acor-
dare de azil imigranţilor promovată de Guvernul german, şi de
teama imigranţilor, relatează Daily News Hungary, care citează
postul de radio Bayerische Rundfunk (BR). Potrivit BR, care
citează mai multe agenţii imobiliare din zona Balaton, numărul
clienţilor din Germania este în creştere încă din luna septembrie
a anului trecut. Unul dintre agenţi afirmă că mulți germani
intenţionează să emigreze în Ungaria de teama valului de
refugiaţi din Germania. Clienţilor germani le plac clima şi mai ales
preţurile mai scăzute din Ungaria, inclusiv din zona lacului Bala-
ton, precum şi prezenţa unei relativ mari comunităţi germane.
Important este şi faptul că majoritatea ungarilor sunt creştini şi
că în Ungaria cu greu pot fi găsiţi imigranţi.

”N-am avut în viața mea
atâtea cereri de informații
provenind din Germania.
Toți îmi vorbesc despre
teama lor de a fi invadați de
străini: este motivul principal
pentru mutarea lor”, afirmă
Gunter Schwarz, patron al
agenției Balaton Immobilien.

Un alt agent imobiliar, Ottmar Heide, afirmă același lucru: că toți
se tem de valul de imigranți și de politica de primire a cancelarei
Angela Merkel, nemaidorind să trăiască în teama de a fi
înconjurați de musulmani radicali. Un fenomen care pare să se
accentueze de un an încoace. ”Sunt de cinci ori mai mulți decât
acum un an”, se laudă Gunter Schwarz.
În vitrinele agențiilor, prețurile prezentate sunt între 30.00 și
300.000 de euro.. ”Clienții mei caută în general case cu prețuri
între 50.000 și 100.000 de euro”, spune el. Și precizează că
nemții caută o viață mai ieftină și mai sigură.
Cserszegtomaj, Somogyfajsz, Vonyarcvashegy... localități ale
căror nume sunt imposibil de pronunțat, într-o limbă care pare de
neînțeles. Dar familia Brandt, de exemplu, este decisă să reziste.
”În șase luni, cât durează formalitățile de instalare la Marcali, vom
învăța maghiara și ne vom căuta de lucru”, declară Udo Brandt.
Localitățile de pe malurile lacului Balaton au atras deja o nu me -
roa să comunitate germană. Care dispune chiar și de un ziar, ”Bal-
aton Zeitung”, a cărui versiune web are 50.000 de clienți unici.
În stațiunile termane din zonă, germanii se bucură de fațadele
frumoase, baroce, în culori pastel, dar și de masaje la prețuri im-
batabile, restaurantele au meniuri și în germană, iar lanțurile de
magazine Lidl sau Aldi au marfa cu care sunt obișnuiți și acasă.
Wilfried Weinel și-a păstrat pașaportul german, dar de câțiva ani
are și o carte de rezidență ungară, care i-a permis să voteze ”Nu”
la referendumul privind cotele de imigranți, de la 2 octombrie.
”Măcar Orban își consultă populația”, explică el.
Politologul Zoltan Kiszelly relativizează problema: ”Bineînțeles că
nu se poate vorbi despre un fenomen de masă: germanii nu vin
cu miile, ca în Mallorca. Dar tendința este interesantă”, subliniază
el. ”De când cu criza migranților, imaginea Ungariei s-a îm bu nă -
tă țit, nu în presă, ci în ochii cetățenilor europeni”, spune el. ”Pentru
conservatori, pentru care Biserica și familia sunt valori importante,
Ungaria este o bună alegere: aici te simți ca în Germania acum
30 de ani. Și, atât timp cât Orban va fi la putere, oamenii vor avea
garanția că nu se vor intersecta cu prea mulți imigranți”, adaugă
el în încheiere.

Beijin - cod roşu de 
poluare severă a aerului

Beijingul a emis prima sa alertă cod roşu de poluare a aerului pe
anul 2016, joi, smogul înnecăcios fiind aşteptat să acopere oraşul
şi împrejurimile din nordul Chinei în următoarele cinci zile.

Doar jumătate din maşinile private ale
Chinei vor circula pe drumuri, la so-
licitarea autorităţilor, un sistem rotativ
bazat pe numere impare intrând în
vigoare, potrivit unei notificări pos ta -
te pe site-ul oficial al guvernului. Şan -
tie rele de construcţie vor fi închise, şi
anumite centrale industriale şi firme
îşi vor limita sau opri pro duc ţia. Alerta

vine pe fondul unei zile extrem de rare cu cer senin, în oraş.
"Firmele şi instituţiile publice îşi pot adapta programul sau îi pot
ruga pe angajaţi să lucreze de acasă. Grădiniţele, şcolile primare
şi gimnaziale pot avea program flexibil sau îşi pot lua vacanţă”.
Alerta de cod roşu emisă când smogul va dura mai mult de 72
de ore, este cea mai gravă din sistemul de alertare al Consiliului
municipal Beijing. Mare parte din emisiile de dioxid de carbon din
China, care sunt cauza principală a smogului, provine din arderile
de cărbune pentru electricitate şi încălzire, acestea înteţindu-se
din cauza consumului mare din iarnă.
Această chestiune este o sursă de nemulţumire constantă în
China, ţară ce a înregistrat o creştere economică rapidă în ul-
timele decade cu costul unor probleme de mediu pe scară largă.
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CULTURĂ

Neagu Djuvara a împlinit 100 de ani
Era o vreme...de Neagu DjuvaraEra o vreme...de Neagu Djuvara

Era o vreme în ţara asta când cine termina liceul şi intra la facultate
era privit cu admiraţie şi i se spunea cu respect, "Domnul inginer
sau Domnul profesor, sau Domnul avocat". Când unul dintre
ei, la cam 10-15 ani de activitate îşi dădea şi lua (dacă îl
lua) doctoratul, tot oraşul se uita la el ca la Dumnezeu...
Era o vreme în ţara asta, când dacă vedeai o maşină
pe stradă, ştiai că cel care se află în ea a muncit ca
să o cumpere, sau este vreun boss de la partid. Mai
târziu au apărut şi norocoşii câştigători la lotto, ce-
curi, sau loz în plic, dar îi puteai număra pe degetele
la o mână într-un judeţ. Şi mai era o categorie cu
maşini, cei care lucrau în comerţ sau în alimentaţia
publică. Sau poate niște ofiţeri, mai puțin militari –
erau altfeli, care erau normal să fie dotaţi.
Era o vreme în ţara asta când dacă vedeai pe cineva
pe stradă între orele 08 şi 16, te gândeai că este în con-
cediu, zile libere, sau poate e bolnav, săracu om, şi merge
la doctor...
Era o vreme în ţara asta când dacă vedeai un poliţist pe stradă
mergeai liniştit să îi ceri o informaţie, sau dacă voiai să te plângi de
ceva, erai ascultat.
Era o vreme în ţara asta când dacă ajungeai la spital cu cineva şi tre-
buia operat, îţi era frică să vii cu o floare la asistente sau cu o cafea
sau o sticlă de whisky la doctor, şi le mascai neîndemânatic - ca toată
lumea - în ziar, sub haină, convins că nu ştie nimeni ce e umflătura aia,
de la piept. Când te întorceai fericit că nu te-a prins nimeni şi te întâlneai
cu altul umflat în piept te uitai superior şi zeflemitor la el gândind " ia
uite şi la fraierul ăla, merge cu sticla ascunsă la piept are impresia că
eu nu ştiu că o duce lu' dom' doctor... !"
Era o vreme în ţara asta când la şcoală, copiii mergeau în uniformă, şi
cum vedeai unul pe stradă în timpul orelor ştiai că " este unul din ăia
de chiulesc sau nu le place şcoala"  şi te uitai atent la el să vezi dacă
nu e cumva copilul vreunui coleg de serviciu, sau de fabrică. Şi ce
bătaie lua acasă dacă afla ta'cs'o că a chiulit... !
Era o vreme în ţara asta când abia aşteptai să intri în câmpul muncii,
să te angajezi undeva, să îţi faci cerere pentru locuinţă şi să aştepţi cu
înfrigurare, dar temei, să ţi se repartizeze una, ca să te poţi însura, să
te aşezi şi tu la casa ta, să îţi întemeiezi o familie. Dacă nu aveai, nu
prea îţi ardea de însurătoare, că nu se uita nimeni la tine fără serviciu
şi fără casă, că nu erai de viitor.

Era o vreme în ţara asta când băieţii deştepţi erau consideraţi cei care
ştiau carte, dar să o citească, nu să o joace: făceau o facultate şi ter-
minau primii. La ei se uita lumea cu admiraţie: " ăsta e a lui Ilie de la
sculărie. A terminat primul facultatea, l-au luat ăia la Bucureşti. 
Eheeeeeeeeeeee, o să ajungă mare, e dăştept" ...

Era o vreme în ţara asta când dacă te întâlneai cu un cunoscut
pe stradă, te opreai bucuros să mai schimbi o vorbă, să

mai auzi un banc, să te lauzi cu ce ai mai făcut sau să îi
spui cum a fost în concediu la Mamaia, să te mândreşti

că ai fost promovat sau ţi-a luat copilul la liceu, sau
să îl inviţi peste o lună la ziua ta, sau nunta copilu-
lui.

Era o vreme în ţara asta când veneai de la servi-
ciu, băgai repede o ciorbă caldă în tine şi ieşeai în
faţa blocului "la una mică cu băieţii". Una mică
putea fi o minge, o ţigară, o tablă, o bere, o şuetă,

după priceperile fiecăruia, dar nu era unul să nu facă
"una mică" cu prietenii...

Era o vreme în ţara asta când mergeai liniştit pe stradă,
nu îţi era teamă că te opreşte careva să te întrebe cât e

ceasul, sau de ce nu ai moţ la bască, sau de unde te îmbraci...

Era o vreme în ţara asta când lumea întorcea capul după militarii care
treceau cântând sau în pas de defilare de la instrucţie, acolo unde
aceştia erau nevoiţi să treacă prin oraş şi auzeai pe câte cineva
spunând cu mândrie: "Uite mamă, trece armata".

Astăzi ...Astăzi ...
Astăzi, în ţara asta, toată lumea termină liceul, ia bacalaureatul pentru
că s-a dat lege să nu fie nici un analfabet fără bacalaureat, iar facultatea
a devenit locul unde se pun la cale cele mai tari chefuri şi se adună
puştoaice pentru "o linie".
Astăzi, în ţara asta,  nu mai poţi merge pe trotuar pentru că nu mai ai
loc de maşini staţionate şi şoferi grăbiţi.

Astăzi, în ţara asta,  străzile sunt pline de oameni care în nici un caz
nu merg la serviciu, dar nici la doctor. Toată lumea e în concediu fără
plată.
Astăzi, în ţara asta,  când vezi un poliţist pe stradă te uiţi speriat 
să vezi pe cine urmăreşte sau îl ocoleşti să nu îţi dea vre-o amendă
aşa, pentru că l-ai deranjat când te-ai uitat la el. De regulă unde e gâtuit
traficul, vei găsi un poliţist în intersecţie," fluidizând circulaţia ".

Astăzi, în ţara asta,  când mergi la spital, nu mai mergi cu sticla
ascunsă sub haină. Când intri la medic în cabinet înainte de a da cu
bună ziua, trebuie să dai cu plicul. Nu mai vezi pe nimeni cu pieptul
umflat, toată lumea intră cu sacoşe burduşite. Nu se mai uită nimeni
chiorâş, toţi paznicii ştiu că ai acolo feşe, vată, antibiotice, cearceafuri,
dezinfectant, medicamente, analgezice, perfuzii, pungi cu plasmă pen-
tru operaţie.

Astăzi, în ţara asta,  când vezi copii de şcoală, te întrebi dacă merg la
şcoală sau la discotecă, ţinuta este aceeaşi, machiajul la fel de strident,
rucsacul din spate are un caiet şi laptopul, ipodul, "ifonul", sau tableta.

Astăzi, în ţara asta,  tinerii nu mai au nevoie de serviciu ca să îşi înte-
meieze o familie, doar de bani de la babaci şi îşi întemeiază câte o fam-
ilie pe săptămână fără acte, fără biserică, fără serviciu. Fetele abia
aşteaptă să fie neveste sau nevestite la câte cineva, cine nu are câte
un "my  man" este ori ”urâtă cu crengi”, ori "tută".

Astăzi, în ţară asta,  băieţi deştepţi sunt cei fără carte, care reuşesc să
"se învârtă" sau sunt "băieţi de băieţi deştepti" care obţin bani uşor din
"afaceri" cu fraierii. Cu cât păcăleşti sau furi mai mult, cu atât eşti mai
deştept.

Astăzi, în ţara asta,  când te întâlneşti cu un cunoscut pe stradă, îl
ocoleşti ca să nu te întrebe cum o mai duci, sau să nu îţi ceară bani cu
împrumut, sau să nu te invite la o nuntă...

Astăzi, în ţara asta, oamenii nu se mai întâlnesc în faţa blocului, le e
ruşine să se întâlnească şi la gunoi, se uită fiecare pe geam să se asig-
ure că nu e nimeni să se uite în gunoiul lui amărât sau să observe că
nici câinii vagabonzi nu zăbovesc lângă resturile lui, pentru că nici oase
nu mai sunt în gunoi. Cel mai mult oamenii stau ascunşi în casă sau
pleacă "la ţară " de zilele onomastice, ca să nu se trezească cu invitaţi
nepoftiţi. Nimeni nu mai zâmbeşte toată lumea circulă cu capul în jos
de ai zice că toţi au pierdut câte un galben şi îl caută disperaţi. Te mir
că nu se dau cap în cap...

Astăzi, în ţara asta,  ieşi din bloc şi după doi paşi apare unul cu un cuţit
sau un pistol ţi-l pune la gât şi te întreabă de ce te-ai însurat cu nevastă-
ta, nu ştiai că era prietena lui?

Astăzi, în ţara asta,  când lumea aude de armată întoarce capul pentru
că "Aştia au tras în noi în '89 şi acum au pensii nesimţite".
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TRADIŢII, CREDINŢE, OBICEIURI
      

   

Tradiţii, Credinţe, Obiceiuri
prezente în sărbătorile de iarnă
Obiceiurile calendaristice si cele legate de viata de familie

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

- Se spune ca Dumnezeu a lasat Craciunul ca omul
sa fie in aceasta zi satul. Cine nu are porc gras de
Craciun nu poate spune ca a fost fericit in acel an.

- In unele zone ale tarii, porcul se taie de Ignat, adica
in 20 decembrie. Se zice ca porcul care n-a fost
taiat in aceasta zi nu se mai ingrasa, caci si-a vazut
cutitul. Sangele scurs din porc dupa ce a fost injunghiat se pune
la uscat, apoi se macina si se afuma cu el, peste an, copiii ca sa
le treaca de guturai, de spaima si de alte boli.

- In Bucovina, in Ajunul Craciunului se pun pe masa un colac si un
pahar de apa, deoarece se crede ca sufletele celor raposati vin
in aceasta noapte pe la casele lor, gusta din colac si-si uda gura
cu apa.

- In Ajunul Craciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casa,
ca albinelor sa le mearga bine, si sa nu paraseasca stupul pe
vremea roitului.

- In Ajunul Craciunului nu e bine sa te bati, nici macar in gluma, cu
cineva, caci faci buboaie peste an.

- Dupa Craciun sa nu mai fie lasati copiii sa mai zica colindatul, ca
fac bube.

- Acolo unde este datina de a taia porcul in ziua de Craciun,
gospodinele pregatesc o mancare din carne macra de porc cu
ceapa si slanina, din care sunt ospatati cei dintai dintre strainii ce
le calca pragul casei, acestei mancari i se spune "pomana por-
cului".

- In unele sate maramuresene se zice ca-i blestem-
ata femeia care nu pune de Craciun pe masa fata
de masa cu ciucalai, pe pereti sterguri tarcate
(brodate) si pe pat perne cu fete tarcate.

- Cu o saptamana inainte de Craciun, in zona Codru
din Maramures incep pregatirile pentru colindat,
culminand in cele doua zile anterioare sarbatorii,
cand se pregatesc mancarurile si se impodobesc
interioarele locuintelor: masa cu fata brodata, fete
de perne ornamentate, pe pereti se pun sterguri
si blide ornamentate, crengi de brad, banita, busuioc, brebenoc.

- Aluatul framantat in noaptea de Craciun e bun de deochi pentru
vite.

- Se crede ca la miezul noptii, inspre Craciun, apa se preface in vin,
iar dobitoacele vorbesc.

- La cele trei sarbatori mari - Craciun, Paste si Rusalii - sa te speli
cu apa in care au fost pusi bani de argint si vei fi banos.

- Nu e bine ca in Ajunul Craciunului sa fie pus pe masa mai intai
rachiul, pentru ca nu el are intaietate in aceasta seara, ci bucatele.

- Daca visezi grau verde in postul Craciunului e semn bun ca anul
care vine are sa fie manos in toate.

- In Ajunul Craciunului se leaga pomii cu paie, pentru ca acesti pomi
sa lege rod bogat.

- In Ajunul Craciunului se ung painile pe deasupra cu muruiala de
faina de grau, ca ele sa nu crape, iar cu muruiala care a ramas,
se ung pomii din gradina, ca ei sa fie in vara incarcati de roade.

- In Ziua de Craciun nu se matura in casa, ci a doua zi, si dupa ce
ai maturat du gunoiul acela la pomi, ca-i ajuta sa fie roditori.

- Pomul Craciunului imbraca in sate din zona Codru aspecte diferite,
deosebindu-se de bradul cu elemente ornamen-
tale cumparate din oras. Cel mai raspandit era
pomul cu cercuri din nuiele de salcie sau din
sarma, imbracate in hartie colorata, peste ele sunt
trecute sfori din ata de fuior pe care sunt insirate
boabe de fasole alba.

- In alte sate se facea pom impodobit cu paie de grau
taiate scurt si insirate pe sfoara, delimitate de
floricele de porumb. Fasolea alba simboliza "cu-
ratirea sufletului". Unii locuitori preferau pomul de vasc, pe care
se aplicau panglici de hartie colorata.

- In Ajunul Craciunului se da copiilor sa manance bostan, ca sa fie
grasi peste an.

- In Bucovina, colacii Craciunului se faceau in forma de 8 si se pas-
trau pana primavara cand se afumau si se tamaiau boii si plugul
inainte de pornitul la arat, apoi colacii erau mancati de plugari in
tarina.

- In anumite sate din Transilvania se pune, in Ajunul Craciunului, pe
un scaun, in tinda casei, fan si pe el un colac si in jurul colacului
un numar de coci corespunzator numarului de animale din gospo-
darie. Cocii se dadeau la animale impreuna cu fanul ca sa se in-
multeasca si sa fie "an bun".

- In seara de 23 spre 24 decembrie, pana dupa miezul noptii si in
unele locuri pana la ziua, cete de copii merg din
casa in casa cu colinda: Mos-Ajunul, Buna-
dimineata, Colindisul sau Buna-dimineata la Mos-
Ajun. In unele parti din Ardeal, copiii care merg cu
colindatul se numesc piterei sau pizerei. Dupa
credinta populara, ei sunt purtatori de noroc si feri-
cire.

- Prin unele parti, baietii, dar mai cu seama cantaretii
bisericesti umbla cu icoana in ziua de Ajunul

Craciunului - o icoana pe care este zugravita nasterea
lui Iisus Hristos in mijlocul staulului.
- Oamenii, cand se dau la baut rachiu sau vin in sar-
batorile Craciunului, nu zic ca beau, ci ca se cin-
stesc.
- In unele parti, cand este aproape de a se revarsa
zorile, colindatori cu lautari sau fara lautari pleaca pe
la casele gospodarilor instariti si le canta la fereastra
un cantec sau mai multe, aceste cantece numindu-
se "zori", spunandu-se ca atunci "canta zorile".

- Prin Transilvania, se intelege sub numele de "zorit" datina de a se
canta colinde de catre feciori si oameni insurati la "zoritul" in ziua
de Craciun.

- Incepand cu intaia zi de Craciun si in urmatoarele zile ale acestei
sarbatori, copiii umbla cu Steaua, cantand colinde de stea prin
care vestesc nasterea lui Iisus Hristos.

- "Vicliemul" sau "Irozii" este datina prin care tinerii reprezinta la
Craciun nasterea lui lisus Hristos, siretenia lui Irod, care a poruncit
uciderea pruncilor, de a afla Pruncul si adesea infruntarea ne-
credintei, personificate printr-un copil sau printr-
un cioban.

- Capra, Turca, Brezaia fac parte dintre datinile de
Craciun si Anul Nou. Dimitrie Cantemir spune in
"Descrierea Moldovei" ca "Turca este o joaca is-
codita inca din vremurile batrane, din pricina
ciudei si scarbei ce o aveau moldovenii impotriva
turcilor". Cu turca, capra sau brezaia umbla tinerii
incepand de la Ignat si sfarsind cu zilele Craci-
unului si prin unele parti in ziua de Sf. Vasile pana

seara. Numele de Turca, Capra sau Brezaia il
poarta unul dintre tinerii mascati.
- Despre cei Trei Crai de la Rasarit sau Magii calatori
se spune ca au venit sa se inchine lui lisus, dupa
unii din Arabia Fericita, iar dupa altii din Persia. Tra-
ditia ne arata ca ei se numesc: Melchior, Gaspard
si Balthazar.
- Datina impodobirii bradului de Craciun pare a fi de
obarsie germana, asa cum este si cantecul "O, brad
frumos!". In Germania, aceasta sarbatoare este

cunoscuta sub numele de Cristbaum.
- Impodobirea Pomului de Craciun a patruns din Alsacia in Franta
la sfarsitul secolului al XIX-lea, precum si in Tarile de Jos, Spania,
Italia, Elvetia. Tot pe la sfarsitul secolului al XIX-lea, aceasta datina
se intalneste in casele nemtilor din orasele romanesti si apoi se
raspandeste pe cuprinsul tarii, odata cu cantecul bradului "O, Tan-
nenbaum!" (O, brad faimos!)

- Despre Mos Ajun se spune ca a fost baciul aflat in slujba lui Mos
Craciun, stapanul staulului unde Maica Domnului l-a nascut pe
lisus Hristos.

- Colinda a dobandit o destinatie precisa ca forma
de magie benefica, ea marcand rodnicia cam-
purilor, sporul animalelor, domestice, cresterea
copiilor, implinirea prin casatorie a tinerilor, pacea
si tihna batranilor, influentarea, in sens pozitiv, a
vietii oamenilor si a naturii.

- Vinul era in unele regiuni ale tarii si simbol al co-
muniunii, al unirii a doi tineri. In momentul solemn
al casatoriei li se toarna vin peste mainile lor im-

preunate, simbolizand puterea vietii, trainicia si feri-
cirea noii familii.
- "Paharul de aur" este paharul ritual cu care se bea
la zile mari, cum este sarbatoarea Craciunului, din
care s-a baut candva in momente solemne, la botez
, la cununie, si care reprezenta un bun al familiei,
transmitandu-se din generatie in generatie. La orig-
ine are un inteles magic, proprietati curative, unele
dintre astfel de pahare poarta inscriptii cu caracter

misterios.
- A doua zi de Craciun se reia jocul duminical intrerupt vreme de
sase saptamani, si tot atunci fetele, pe alocuri si flacaii, isi fac in-
trarea in ceata fecioreasca.

- Crucea sau troita ridicate la hotarul satului au menirea sa consacre
caracterul sacru al locului, sa delimiteze si sa apere spatiul propriu
satului de fiinte demonice si totodata si comunitatile pe care le
adapostesc.

- Fiecare om are un copac frate. Sadirea unui copac in gradina, in
parc sau in orice alt loc aduce noroc. Confesandu-te copacului,
dobandesti o forta fizica sporita si tarie sufleteasa. Copacii, ca si
florile, au anumite semnificatii: afinul semnifica nevoia de libertate;
alunul - bunatate, sinceritate; bradul - teama de suferinta; castanul
- teama nevinovata; frasinul - amabilitate; gorunul - noroc surprin-

zator; liliacul - iubire; marul -invidie, nedreptate;
maslinul - pace si impacare; mesteacanul - fericire
in familie; nucul - insanatosire; paltinul - atentie la lib-
ertatea pe care o ai; piersicul - dificultati; plopul - pri-
etenie, devotament; prunul - fagaduieli uitate; salcia
- respect; salcamul - pudoare; socul - pierderea unui
prieten; stejarul - iubire sincera; teiul - iubire conju-
gala; ulmul - prietenie trainica; visinul - lipsa de ini-
tiativa; vita de vie - petrecere; zmeurul - discordie.

- Semnificatiile populare ale unor flori: albastrelele - delicatete; bran-
dusa - regret; bujorul - rusine ; busuiocul - saracie; crinul - iubire
ideala; garoafa - iubire patimasa; ghiocelul -nadejde; iasomia -
bucurie; laleaua - reusita deosebita; lacrimioara - noroc si pros-
peritate; liliacul - iubire care se naste; macul - liniste, sanatate;
margareta - candoare; narcisa - egoism, amor propriu; nufarul -
raceala in iubire; nu-ma-uita - bucurie efemera; odoleanul -
gelozie, cearta; sulfina - noutate; vioreaua - aventura primej-
dioasa; trandafirul - iubire si frumusete.

- Aduc noroc si se ofera ca dar: paharul de cristal, salul, vioara,
manusile, lampa (veioza), tabloul inramat, blana frumoasa,
medalia gravata, cartea, bijuteriile din aur sau argint, parfumurile
cu mirosuri dulci.

- Nu aduc noroc si nu se ofera cadou: cutite, calimara, valiza, creion,
cuie, pila de unghii, centura, fular, umbrela, oglinda, batista, ace
de cravata, ace de par, parfumuri cu mirosuri violente, perle
negre, farfurii, papuci.

- In noaptea Anului Nou, in Tara Chioarului, fetele ies in ograda si
numara noua stele si daca a noua stea este mai stralucitoare in-

seamna ca si ursitul ei va fi frumos, va fi voinic, apoi
o roaga pe stea sa-i aduca ursitul.
- La miezul noptii, de Anul Nou, fetele iau de pe
masa colacul ornamentat care se tine pe masa de
sarbatori, il tin pe varful capului, se aseaza pe taietor
si asteapta sa auda un sunet dintr-o directie oare-
care si din ce parte vine sunetul, in acea parte isi va
gasi ursitul.
- In Tara Oasului, in vatra focului de la stana se in-
troduc patru potcoave pe care, dupa ce se inrosesc,

se mulg oile peste ele, crezandu-se ca oile "stricate", care nu dau
lapte, se vindeca datorita functiei magice a fierului.

- In tinda casei se pune un vas de grau ca sa treaca colindatorii
peste el, apoi graul se da la pasari si la animale, "sa fie cu spor
ca si colindatorii".

- In Ajunul Craciunului, in unele parti se umbla de catre dascali tineri
bisericesti cu icoana pe care este zugravita nasterea lui Iisus Hris-
tos. Intrand in casa, icoana este tinuta la piept de catre dascali
cantand troparul Nasterii Mantuitorului.

- In Ajunul Anului Nou, feciorii care merg la colindat schimba portile
unor sateni care s-au certat in cursul anului, determinandu-i astfel
sa vorbeasca si sa se impace.

- In ziua de Craciun nu se scoate gunoiul afara decat a doua zi,
deoarece daca-l arunci "iti arunci norocul!"

- In partile Muscelului se crede ca primele patru zile, incepand cu 24
decembrie, corespund in ordine celor patru anotimpuri: prima zi e
de primavara, a doua de vara, a treia de toamna si a patra de
iarna, si cum va fi vremea in aceste zile asa vor fi si anotimpurile.

- In seara de Craciun, in satele maramuresene, se ung cu usturoi
vitele pe la coarne si solduri, si usile de la grajduri
pentru a alunga spiritele rele sa nu ia laptele vacilor.
Cu usturoi se ung si oamenii pe frunte, pe spate, la
coate si la genunchi, precum si usile si ferestrele
casei pentru a indeparta demonii noptii.
- In dimineata de Craciun e bine sa ne spalam cu
apa curata, luata dintr-un izvor sau fantana in care
punem o moneda de argint, pentru ca tot anul sa fim
curati ca argintul si feriti de boli.
- In noaptea de Craciun nu-i ingaduit nimanui sa

doarma in grajduri, deoarece in acea noapte boii vorbesc unii cu
altii, in limba lor, despre Iisus Hristos, cel nascut in iesle si incalzit
de vite cu suflarea lor.

- In zonele Fagaras si Mures este obiceiul ca de Anul Nou sa se
puna pe masa 12 farfurii sub care se ascund diferite obiecte. Fete
si feciori sau perechi de fete si feciori intra pe rand in casa si intorc
fiecare dintre ei cite o farfurie si ce se afla sub farfurie le arata ca
asa le va fi ursitul(a) sau ca asa le va fi norocul daca se vor
casatori: 
oglinda = mandrie; paharul de tuica = bautor; 
painea = bogatie; carbunele = negru la suflet; 
sarea = saracie; creionul = domn; bani = avutie. 
Se face haz de aceste preziceri.

- Se crede ca in timp ce omul stranuta, ii intra sau ii iese prin nari un
duh rau sau o particica din suflet. De aceea, pentru a nu se intampla
ceva rau celui ce stranuta, se recurge la rostirea unei urari: "Doamne
ajuta!", "Sa-ti fie de bine!", "Sanatate!".
- Cand stranuti de mai multe ori la rand e semn ca vei face chef.



Calendar Cre[tin  

Rânduieli Bisericeşti
Zile de post si posturi

• Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti
• Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie )
• Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul ( 29 august )
• Inaltarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie )
• Postul Sfintelor Pasti ( 27 februarie - 15 aprilie )
• Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 12 iunie - 28 iunie )

• Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 14 august )
• Postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )

Zile in care nu se savarseste Sfanta Liturghie
• Miercuri si vineri in saptamana dinaintea Postului Sfintelor Pasti (12 aprilie si 14

aprilie )
• Luni si marti in prima saptamana a Postului Sfintelor Pasti ( 17 aprilie si 18 aprilie)
• Vineri in saptamana Patimilor ( 14 aprilie )
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�u se fac nunti
• In toate zilele de post de peste an
• In zilele Praznicelor imparatesti si in ajunul acestora
• In saptamana lasatului sec de carne ( 19 februarie - 25 februarie )
• In Postul Sfintelor Pasti ( 26 februarie - 16 aprilie )
• In Saptamana Luminata ( 17 aprilie - 23 aprilie )
• In Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 12 iunie - 28 iunie )
• In Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 15 august )

• In postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie - 24 decembrie )
• In perioada de la Craciun pana la Boboteaza (25 decembrie - 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti naţionale
• Inaltarea Domnului - Ziua Eroilor ( 25 mai )
• Sf. Apostol Andrei cel intai chemat - Ocrotitorul Romaniei ( 30 noiembrie )
• Zile si sarbatori legale in care nu se lucreaza
• 1 si 2 ianuarie, Anul Nou

• 16 aprilie si 17 aprilie, prima si a doua zi de Pasti
• 1 mai, ziua internationala a muncii
• 04 iunie si 05 iunie, prima si a doua zi de Rusalii
• 15 august, Adormirea Maicii Domnului
• 30 noiembrie, Sfantul Andrei
• 1 decembrie, Ziua Nationala
• 25 si 26 decembrie, prima si a doua zi de Craciun
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COLINDE ROMÂNEŞTI

Steaua sus răsare
Steaua sus răsare
Ca o taină mare
Steaua strălucește
Și lumii vestește
Și lumii vestește

Ca astăzi Curata
Preanevinovata
Fecioara Maria
Naște pe Mesia
Naște pe Mesia

Magii cum zăriră
Steaua și porniră
Mergând după rază
Pe Hristos sa-l vază
Pe Hristos sa-l vază

Și dacă porniră
Îndată-L găsiră
La Dansul intrară
Și se închinară
Și se închinară

Cu daruri gătite
Lui Hristos menite
Ducând fiecare
Bucurie mare
Bucurie mare

Care bucurie
Și aici sa fie
De la tinerețe
Pan-la bătrânețe
Pan-la bătrânețe

Domn, Domn
să-nălțăm

Am plecat sa colindam 
Domn, Domn sa-naltam! 
Cand boierii nu-s acasa. 
Domn, Domn sa-naltam! [x 2]

Si-au plecat la vanatoare 
Domn, Domn sa-naltam! 
Sa vaneze caprioare. 
Domn, Domn sa-naltam! [x 2]

Caprioare n-au vanat 
Domn, Domn sa-naltam! 
Si-au vanat un iepuras
Domn, Domn sa-naltam! [x 2]

Sa faca din blana lui
Domn, Domn sa-naltam! 
Vesmant frumos Domnului. 
Domn, Domn sa-naltam! [x 2]

Pluguşorul
Aho, aho, copii si frati, 
Stati putin si nu manati, 
Langa boi v-alaturati
Si cuvantul mi-ascultati. 

Maine anul se inoieste 
Plugusorul se porneste
Si incepe a ura 
Pe la case a colinda

Iarna-i grea omatu-i mare
Semne bune anul are
Semne bune de belsug 
Pentru brazda de sub plug
Plugusor cu patru boi
Ia mai manati, mai flacai! 
Hai, hai... 
S-a sculat mai an
Badica Traian
Si-a-ncalecat 
Pe-un cal invatat
Cu saua de aur, 
Cu nume de Graur, 
Cu frau de matasa, 
Impletit in sase, 
Cat vita de groasa. 
El in scari s-a ridicat, 
Peste campuri s-a uitat, 
Sa aleaga-un loc curat
De arat si semanat. 
Si-a pornit intr-o joi
Cu un plug cu doispreceze boi
Boi boureni, 
In coada codalbeni, 
In frunte tintatei. 
Ia mai manati, mai, flacai! 
Hai, hai... 
Cu luna, cu saptamana, 
Își umplu cu aur mana
Si el vru sa vada
De-i dete Dumnezeu roada. 
Era-n spic cat vrabia, 
Era-n bob cat trestia. 
Ia mai manati, mai flacai! 
Hai, hai... 
Traian iute s-a intors
Si din grajd alt cal a scos. 
Un alt cal mai nazdravan, 
Cum ii place lui Traian, 
Negru ca corbul, 
Iute ca focul, 
De nu-l prinde locul. 
Cu potcoave de argint, 
Ce da sporul la fugit. 
Traian iute-a-ncalecat, 
La Tinchin a apucat
Si otel a cumparat, 
Ca sa faca seceri mari, 
Pentru seceratorii tari. 
Si-altele mai mititele, 
Pentru fete ochesele
Si neveste tinerele. 
De urat, am mai ura, 
Dar ma tem ca va-nsera, 
Pe-aici, pe la dumneavoastra, 
Departe de casa noastra. 
Si ne-asteapte si-alte case, 
Cu bucate mai gustoase, 
Cu paine calda pufoasa, 
Cu vinul de vita-aleasa, 
Cu Cotnar de Dragasani, 
La anul si la multi ani!

O, brad frumos
O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde. 
Tu esti copacul credincios, 
Ce frunza nu si-o pierde, 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu cetina tot verde. 

O, brad frumos, o brad frumos, 
Verdeata ta imi place. 
Cand o revad sunt bucuros
Si vesel ea ma face. 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Verdeata ta imi place. 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu frunza neschimbata. 
Ma mangai si ma faci voios
Si ma-ntaresti indata. 
O, brad frumos, o brad frumos, 
Cu frunza neschimbata.

Trei păstori
Trei pastori se intalnira 
Si asa se sfatuira 
Raza soarelui 
Floarea Soarelui 

Haideti fratilor, sa mergem 
Floricele sa culegem 
Raza soarelui 
Floarea Soarelui 

Se le culegem cu vita 
Sa-mpletim o cununita 
Raza soarelui 
Floarea Soarelui 

Si sa facem o cununa 
S-o impletim cu voie buna 
Raza soarelui 
Floarea Soarelui 

Sa o ducem lui Hristos 
Sa ne fie de folos 
Raza soarelui 
Floarea Soarelui

Capra
Foaie verde şi-o alună, 
Bună ziua, ziua bună, 
Ia deschideţi porţile, 
Să intre căpriţele. 

Ţa, ta, ta, căpriţă ţa, 
Nu te da, nu te lăsa, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă ţa, 
Capra noastra-i cu mărgei, 
Cu cercei cu catifelii, 
Joacă vesel căpriţa, 
Toţi is bucuroşi de ea. 

Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Nu te da, nu te lăsa, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Şi plecai şi eu la târg, 
Pe căpriţă ce s-o vând, 
Şi mergând pe drum, mergând, 
Aud din urmă strigând:

Cumpărătorul:
- De vânzare-i capra bade? 

Ciobanul:
- De vânzare! 

Cumpăratorul:
- Şi cât vrei pe ea? 

Ciobanul:
- 1000 de lei! 

Cumparatorul:
- E blândă, nu împunge? 

Ciobanul:
- E blândă, nu împunge. 

(Capra îl împunge pe
cumpărător). 

Cumpărătorul:
- Eu îţi dau 500 de lei pe ea

pentru că împunge. 
Ciobanul:
- Decât să-mi dai 500 de lei

pe ea, mai bine îi dau un
par în cap. (O loveşte uşor
cu băţul, capra cade şi nu
mai mişcă). 

Alaiul:
- Valeu, capra noastră a murit! 

Ţa, ta, ta, căpriţă, ţa, 
Te-o lovit vreo boală grea, 
Sau pe unde-i colindat, 
Veste rea tu ai aflat. 

Ciobanul:
- Baa... da capra nu îi moartă

şi nu din pălitură. A leşinat,
ce din cele ce-o aflat. 

Alaiul:
Scoală tu căpriţa mea, 
Faptele s-or îndrepta, 
Şi-acum haide să plecăm, 
Şi-alte case colindăm, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa, 
Nu te da, nu te lăsa, 
Ţa, ţa, ţa, căpriţa, ţa.

Sorcova
[Varianta #1 - Scurtă]

Sorcova, vesela,
Să trăiţi, să-mbătrâniţi:
Ca un măr, ca un păr, 
Ca un fir de trandafir. 
Tare ca piatra, 
Iute ca săgeata.
Tare ca fierul, 
Iute ca oţelul. 
La anul si la multi ani!

[Varianta #2 - Extinsă]
Sorcova, vesela,
Sa traiti, sa-mbatraniti,
Ca un mar, ca un par
Ca un fir de trandafir.
http://Versuri.ro/w/edjhdd 
Ca merii, ca perii,
In mijlocul verii.
Ca vita de vie,
La Sfanta Marie.
Tare ca piatra,
Iute ca sageata.
Tare ca fierul,
Iute ca otelul.
Vacile laptoase,
Oile lanoase,
Porcii unsurosi,
Copii sanatosi.
Cate cuie sunt pe cas,
Atatia galbeni pe masa.
La anul si la multi ani!
Sa traiti sa ne dati bani!



      

 

Sarmale raw
Timp de preparare: 20 minutes
Hidratare: 8 ore

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

Instructiuni:
* Umplutura. Hrisca si nuca se hidrateaza

8 ore. Ceapa, patrunjelul, morcovul
si nuca maruntite, impreuna cu condi-
mentele, se amesteca in robotul cu
lama in S

* Se pune compozitia in foaia de varza
si se ruleza in forma de sarmala.

* Sos de rosii. Se amesteca in robot
rosiile, nervurile de la varza pe care
le tocam marunt si uleiul facand un
sos mai gros.

* Se pun sarmalele intr-un castron si
se toarna sosul din rosii. Se pastreaza
la frigider, 1-2 zile.

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

Salată de ciuperci cu
maioneză de caju

Timp de preparare: 15 minutes
Hidratare: 4 ore

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

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

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

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

Ingrediente:
pulpa de nuca (rezultata de la lapte de

nuca) - 1 cana
pulpa de migdale / raw almonds (rezul-

tata de la lapte de almonds) - 1 cana
seminte de in - 1/4 cana
faina din seminte de in - 1/2 cana
faina de raw macadamia - 1/4 cana
faina de migdale (raw almonds) - 1/4
faina din grau germinat deshidratat -

1/2 cana
faina hrisca - 1 cana
pulpa de morcov (rezultata de la suc) -

3 cani
pulpa de dovlecel zucchini (rezultata

de la suc) - 3 cani
rosii uscate - 1/2 cana
ardei capia - 1/4 cana
ulei extravirgin de masline - 6 linguri
piper macinat - dupa gust
usturoi uscat, pulbere - 1 lingura
sare de Himalaya - dupa gust
oregano uscat - 3 linguri
busuioc uscat - 1 lingura

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

Cozonac raw vegan
Desi nu se lasa la dospit si nici nu sea-
mana cu cozonacul traditional, aceasta
rulada facuta in casa numai din ingre-
diente sanatoase are acelasi gust ca al
cozonacului din vremea copilariei. Umplu-
tura cu nuci, stafide si cacao din bel -
sug face ca aceasta rulada sa fie pe
cat de gustoasa, pe atat de sanatoasa.

Ingrediente:
fulgi de ovăz (raw) măcinaţi
nucă raw

unt de cocos
curmale hidratate

Coca:
300 grame fulgi de ovaz macinati
2 linguri unt de cocos
200 grame curmale hidratate (cu cel

putin 2 ore in avans) si facute pasta
Crema:

100 grame curmale
200 grame nuci romanesti hidratate

2 linguri unt de cocos
50 grame cacao cruda / carob
70 grame miere
stafide si nuci intregi (optional)

Preparare:
Foaia de rulada

Se face un gem folosind curmalele si
apa de la acestea. Peste faina de ovaz
se adauga untul de cocos si treptat
gemul de curmale si se amesteca in
blender la viteza nu prea mare  pana
se obtine consistenta de coca de co-
zonac. Apoi compozitia se intinde pe o
folie alimentara si se intinde uniform,
presandu-se cu un facalet.

Crema
Toate ingredientele exceptand  stafidele
si nucile intregi se amesteca in blender
la o viteza relativ mare pana se formeaza
o pasta. Se aseaza pe foaia de rulada
si se intinde uniform. Se presara stafidele
si nucile intregi / nefaramitate.
Se ruleaza cu grija dinspre exterior
spre interior si se pune la frigider cel
putin 2 ore.

Tort din ciocolată albă
şi cremă de portocale

Timp de preparare: 60 minutes
Hidratare: 8 ore
Deshidratare:  1 ora
Ingrediente:

Blat de ciocolata alba
migdale decojite - 500 g
unt de cacao - 200 g
sirop de agave - 6 linguri
sare de Himalaya - 1 varf de cutit
coaja rasa de portocala - 2 linguri
Strat din felii de portocala
portocale - 3 bucati

Crema de portocale
caju (raw cashews) - 500 g
portocale - suc de la 5 bucati
sirop de agave - 6 linguri
pastai vanilie - 4 pastai (interioarul)
unt de cacao - 100 g
sare de Himalaya - 1 varf de cutit

Instructiuni:
1. Blat de ciocolata. Hidratam timp de

8 ore, in apa de izvor, migdale decojite.
Le spalam si le macinam foarte fin.
Topim untul de cacao, in deshidrator
(sau in bain-marie), la 40 grade
Celsius. Adaugam restul ingredientelor
si le mixam in robotul cu lama in S
pana la completa omogenizare. Tur-
nam intr-un inel culinar si dam la rece
pana pregatim stratul din portocale.

2. Strat din felii de portocala. Decojim
portocalele si le taiem in felii subtiri.
Taiem fiecare felie in 4 si asamblam
bucatile de portocala pe blat, urmarind
sa il acoperim cat mai complet.

3. Crema de portocale. Hidratam timp
de 4 ore, in apa de izvor, nuca de
caju. Spalam si o macinam foarte fin.
Topim untul de cacao, in deshidrator
(sau in bain-marie), la 40 grade C.
Mixam nuca de caju impreuna cu
sucul de portocale, siropul de agave,
vanilia si sarea in robotul cu lama in
S, pana obtinem o crema foarte fina,
de consistenta friscai. Adaugam untul
de cacao si amestecam bine. Turnam
crema peste stratul de portocale si
lasam la congelator minim 1 ora.

Ornam dupa bunul plac.

Cum să găteşti sănătos şi delicios de Sărbători!
de Doina Oprea
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SĂNĂTATE

Cătina – o plantă miraculoasă

Puţine plante din flora autohtonă, ba chiar mondială pot
rivaliza cu cătina românească în privinţa calităţilor curative
şi diverselor aplicaţii medicale. Cu fructele sale, ca nişte
bobiţe aurii care se coc toamna, cătina ne oferă un
nesperat ajutor tuturor, indiferent de vârstă sau afecţiuni.
Vitaminizantă de excepţie, antioxidantă redutabilă şi
neîntrecută stimulatoare a sistemului imunitar, cătina are
încă multe valenţe necunoscute publicului larg.

Scurtă prezentare
Cunoscută în special sub denumirile populare de cătină
albă, cătină ghimpoasă, cătină de râu, sau chiar dracilă
din cauza spinilor ei redutabili, cătina are şi o denumire
ştiinţifică pe măsura calităţilor sale. Genul Hippophae,
cum l-au numit botaniştii, derivă din termenii greceşti de
hippos-cal şi phao-eu omor. Denumirea se referă la
utilizarea fructelor de cătină în antichitate pentru eliminarea
viermilor intestinali la cai. Alţi faimoşi autori antici precum
Dioscorid şi Theophrast recomandau hrănirea cailor de
curse cu cătină pentru sporirea masei musculare şi a
luciului părului. Din punct de vedere taxonomic, cătina
face parte din ordinul Rosales, familia Eleagnaceae,
specia Hippophae rhamnoides. Se prezintă ca un arbust
tufos, extrem de rezistent în egală măsură la ger şi la
secetă. Iubeşte lumina directă a soarelui, şi nu creşte în
zone semiumbroase sau acoperite. Atinge în medie
înălţimea de 1,5 - 4 metri, dar în condiţii optime de mediu
poate atinge şi 8 metri. Când clima zonei geografice unde
creşte este totuşi prea aspră, cătina se adaptează la
acest factor extern devenind un arbust târâtor. Înfloreşte
în lunile martie-aprilie, depinde de temperatură. Fructifică
anual, însă abundent doar după vârsta de 4-5 ani, şi
atunci o dată la doi ani.
Planta creşte în flora spontană a Eurasiei, cu optimul de

adaptare ecologică şi centrul distribuţiei în Asia Centrală,
unde se întâlneşte mai ales în zonele montane. Dacă în
Asia ocupă un areal imens, partea din Europa unde este
răspândită constă într-o prelungire minusculă. La noi în
ţară este răspândită îndeosebi în regiunea deluroasă a
Munteniei şi Moldovei, fiind mai rară în stepele litorale ale
Mării Negre. Cea mai largă răspândire a cătinei a fost
observată în zona bazinului râului Buzău, unde creşte din
abundenţă atât de-a lungul albiilor râurilor şi izvoarelor,
cât şi pe versanţii care urcă la mari înălţimi. Este o plantă
căreia-i priesc terenurile sălbatice, cu vegetatie diversă şi
însorite. 
Conform cercetărilor efectuate de specialişti de prestigiu
precum Ing. Ştefan Manea, prof. univ. dr. chim. Ion Brad,
dr. Luminiţa Brad şi Ing. Florica Radu, cătina care creşte
în ţara noastră are un conţinut chimic de excepţie, poate
cel mai bogat din întreaga lume. Planta a fost studiată şi
ameliorată în Staţiunea Horticolă "Mărăcineni", unde s-au
obţinut varietăţi cu ţepi reduşi. Trebuie menţionat că
nicăieri în lume nici varietatea naturală, nici soiurile
ameliorate nu conţin atât de multe principii active, vitamine,
minerale, microelemente, flavonoizi şi aminoacizi la nivelul
cătinei care creşte în România, mai ales în zona
subcarpatică.

Cătina prin istorie  
Primele popoare care au descoperit valenţele terapeutice
ale cătinei au fost tracii, hinduşii, grecii, chinezii, mongolii,
celţii şi slavii. Prima documentare scrisă apare în secolul
VII după Hristos în tratatul clasic de medicină tibetană
"Rgyud Bzi" care recomanda în mod explicit consumul de
fructe de cătină pentru şerpaşi sau cei care călătoreau la
mari înălţimi. Cele patru cărţi fundamentale ale medicinei
chinezeşti tradiţionale apărute în decursul dinastiei Tang
(907 după Hristos) recomandau tratamentul cu cătină
pentru tratamentul bolilor de piele şi afecţiunilor tubului di-
gestiv. În Rusia, unde creşte pe suprafeţe foarte mari,
cătina a fost numită "Ananas Siberian" datorită sucului
plăcut şi proprietăţilor revigorante, foarte apreciate în
condiţiile climei aspre de acolo. 
Virtuţile plantei nu au scăpat neobservate şi în perioada
modernă, când au fost pentru început utilizate experimental
în alimentaţia cosmonauţilor sovietici, deoarece pe lângă
celelalte calităţi ale cătinei, oamenii de ştiinţă din Moscova
au descoperit că aceasta protejează organismul uman de
radiaţiile cosmice. Potenţialul cătinei a determinat intro-
ducerea ei ca plantă de cultură în S.U.A., Canada,
Germania, Rusia, China şi Ucraina. Există la nivel mondial
numeroase institute de cercetare care studiază şi în
prezent tainele acestui adevărat miracol al Naturii. Cu
toate că se foloseşte din cele mai vechi timpuri, cătina
este prelucrată industrial doar în decursul ultimelor decenii,
iar în ultimii ani a devenit speranţă pentru suferinzii multor
afecţiuni grave. În România, de peste 30 ani se fac
cercetări sistematice asupra cătinei de către Institutul de
Cercetare Chimico-Farmaceutic şi Institutul de Cercetări
Alimentare. Cercetările urmăresc valorificarea componentelor
chimice din plantă. Produsul cel mai valoros este aşa
numitul ulei de cătină. 

Ce conţine ?
Pentru biologie şi medicină, cătina românească prezintă
încă un mister ale cărui taine binefăcătoare aşteaptă să
fie descoperite în totalitate, în ciuda deceniilor de cercetări
minuţioase. Până în prezent cercetările au confirmat faptul
că fructele de cătină constituie cea mai bogată sursă
naturală de vitamina A, vitamina E, carotenoizi şi flavonoizi.
Conţine şi cantităţi mari de vitamina C, vitaminele B1, B2,
K, F şi P, alături de microelemente, acizi graşi esenţiali şi
fitostenoli. În urma analizelor de laborator a reieşit că
fructul cătinei conţine substanţă uscată în proporţie de
doar 10-20%, restul compoziţiei constând în zaharuri,
acizi organici, pectine, flavonoide, celuloză, proteine, ulei,
betacaroten, fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier,
tot complexul vitaminelor B. 
Celebrul şi căutatul ulei de cătină conţine la rândul său, în
proporţie de circa 80-90% acizi graşi esenţiali, licopen, to-
coferoli şi fitosteroli. Seminţele de cătină sunt bogate în
acizi graşi nesaturaţi, iar frunzele şi scoarţa arbustului
conţin tocoferol şi sitosterol.

Cum ne ajută cătina ?
Frunzele, scoarţa, seminţele, dar mai ales fructele de
cătină au rezultate extraordinare atât în scop medical, cât
şi alimentar. 
Efectele secundare negative sunt de-a dreptul neînsemnate.
Foarte apreciat este uleiul de cătină, fiind utilizat cu un
succes deosebit chiar şi în cazuri grave de arsuri termice
şi chimice, sau afecţiuni ale pielii determinate de expunerea

la iradieri. Merită amintit un caz relatat de ing. Ştefan
Manea, referitor la un accident de muncă grav petrecut în
anul 1985 la Combinatul Chimic Giurgiu. Accidentul
respectiv s-a soldat cu şase victime, cu arsuri de gradele
3 şi 4 pe suprafeţe de peste 50% din piele. Trei dintre
bolnavi au fost diagnosticaţi fără şanse de supravieţuire
şi au rămas internaţi la Sitalul Judeţean Giurgiu în
aşteptarea fatidicului deznodământ. Ing. Ştefan Manea
apelează urgent la profesorul universitar Ioan Brad, unul
dintre cei mai mari experţi în cătină la nivel mondial.
Acesta este adus de urgenţă cu elicopterul de la Facultatea
de Medicină din Târgu Mureş, unde pe atunci era profesor.
Ioan Brad a venit cu ulei de cătină cu care le-a uns şi
pansat rănile celor trei muribunzi. Rezultatul a fost de-a
dreptul miraculos. Cei trei ingineri nu au intrat în blocaj
renal în faza următoare, iar arsurile s-au vindecat. Cei trei
au scăpat de la moarte şi trăiesc sănătoşi şi în prezent. 
Uleiul de cătină este folosit şi în tratamentul ulcerului
gastric şi duodenal, diareei, urticariei şi stărilor alergice,
maladiilor neuroendocrine, reumatismului, afecţiunilor cir-
culatorii şi hepatice, alcoolismului, anemiei, asteniei şi
chiar stresului. Utilizările cătinei în geriatrie au dat rezultate
spectaculoase, iar cercetările recente o recomandă şi în
oncologie. Cercetări efectuate în Marea Britanie au
descoperit capacitatea cătinei de a inhiba dezvoltarea
unor tumori. De asemenea, este eficientă şi în tratarea
hipertensiunii arteriale, afecţiunilor coronariene, oftalmologice
şi gingivale. Este un redutabil antidepresiv, antiacneic,
contra keratozei, leucoplaziei, antimutagen, antioxidant în
mastite, rinite, fotofobii, boli cronice pulmonare. Este
folosită cu succes şi în tratamentul psoriazisului, în
prevenirea cancerului şi ca imunostimulator, prevenirea
adenoamelor, tratamentul cancerului mamar, antibacteriană,
inhibitoare a poftei de mâncare în cazurile de obezitate,
reglatoare a lipoproteinonemiei, tratamentul leucemiilor şi
limfoamelor, afecţiuni osteoarticulare, O.R.L., inflamaţii
digestive, constipaţie, afecţiuni ale aparatului urinar şi al
celui genital, afecţiuni hematologice, afecţiuni virale,
afecţiuni ale sistemului nervos şi psihic. 

În plus, în cătina albă se
găsesc o seamă de
substanţe cu efect hor-
monal prin ele însăşi, sau
substanţe care reprezintă
precursori ai anumitor hor-
moni. În uleiul de cătină
este probabilă existenţa
prostaglandinelor (acestea

sunt considerate hormoni celulari, respectiv modulatori ai
activităţii hormonale care stimulează musculatura netedă),
dar mai precis se găsesc acizi graşi nesaturaţi cu două
sau trei duble legături care sunt precursorii siguri ai
prostaglandinelor. O altă susbstanţă cu efect hormonal
care se găseşte în cantităţi mari în cătină este serotonina.
Ea are ca precursor triptofanul - aminoacid esenţial care
se găseşte în cantităţi mari îndeosebi în fructele uscate şi
pulverizate de cătină. 
Cu aceste calităţi şi proprietăţi extraordinare, dintre care
multe aşteaptă să fie descoperite de lumea ştiinţifică,
cătina care creşte în România se remarcă încă o dată ca
una dintre cele mai valoroase plante cu uz medicinal şi al-
imentar din întreaga lume. Iar noi românii putem oricând
să apelăm la secretele acestei adevărate comori a botanicii
naţionale. 
Vă recomand un mix cu cătină pe care-l folosesc de mulţi
ani : 100g cătină, 100g polen, o sticluţă de 20ml de
tinctură de echinaceea și o sticluţă de 20ml tinctură de
propolis. Toate acestea se amestecă și se zdrobesc într-
un borcan de 800 ml cu un pisător din lemn. Apoi completaţi
borcanul pană la umplere cu miere de albine (eventual
puteti pune si o lingura de scortisoara macinata). Amestecaţi
bine conţinutul și-l lăsaţi la frigider 2 zile. După 2 zile
puteţi începe să luaţi pe stomacul gol, dimineaţa cate o
linguriţă consistentă zilnic. Acest amalgam are o mulţime
de vitamine, minerale, uleiuri, etc. N-o să mai fiţi răciţi în
veci…
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DEZVĂLUIRI

Pizzagate (Scandalul PIZZA) 
– pedofilie, trafic de copii și
crime la cel mai înalt nivel

Acest scandal denumit Pizzagate (o să vedeți de ce)
care umple media alternativă în prezent se referă la
denunțuri și mail-uri ale elitei, la cele mai înalte niveluri
despre existența unui cerc de pedofilie, trafic de copii și
femei, ritualuri satanice cu sacrificii de copii, inclusiv
canibalism. Multe din informații au fost scoase la suprafață
de către Julian Assange, creatorul WikiLeaks dar și din
multe mărturii al celor ce au participat la aceste acțiuni
satanice. Pe subiectul pedofiliei și traficului de copii,
vânătoarea de copii (ca distracție), în care sunt implicate
familiile regale europene și Vaticanul am publicat materiale
scrise de reverentul Kevin Annett la categoria cu același
nume din blog.

Iată ce spunea o sursă din CIA care cunoaște bine acest
subiect, publicat pe blogul lui Benjamin Fulford : "Este
timpul pentru așa-zisul scandal Pizzagate , despre cercurile
subterane globale de pedofilie a fi expuse. Aceasta s-a
întâmplat în secret de pe la sfârșitul anilor '50, începutul
anilor '60 în America, în industria de divertisment. Cel
mai probabil înainte, e la fel de bine ... motivul principal
pentru care Walt Disney a construit Disneyland, terminat
în 1955, a fost de a avea o locație centrală pentru
prietenii săi apropiați, ca aceștia să vină să ridice copii
pentru "distracție". 
Frank Sinatra, Bob Hope, chiar și Șah al Iranului au făcut
vizite în acest loc de joacă fantezist al copiilor, ca să se
bucure mai mult decât de o plimbare în parc. Walt Disney
a fost un pedofil binecunoscut în cercul lui de prieteni.
Știi cât de mulți copii sunt dispăruți în fiecare an la Dis-
neyland, Disney World, Disneyland Paris și Tokio? Aceasta
face parte dintr-un cartel global de trafic de copii. Apoi a
fost Clubul Mickey Mouse, după celebrul serial TV care a
început în 1955, cu celebrul Mouseketeers. Aceasta este
o poveste cu totul diferită în sine ".  În același context, un
martor declara despre George Bush Sr., că în timpul
când era directorul CIA (apoi l-a urmat pe Reagan la
președinție) și venea în Washington DC (în interes de
serviciu, sediul CIA fiind în Langley/Virginia), se caza la
același hotel și avea pretenția să-l aștepte în cameră 2
băieței.  Iată o statistică din 12 state americane din 2015
referitoare la dispariția de copii (stânga nr.populației,
dreapta nr.disparițiilor): 

Scandalul s-a pornit de la descoperirea email-urilor lui
Hillary Clinton, cele peste 650.000, acesta fiind defapt
vârful aisbergului (despre care am postat un articol luna
trecută). Șeful FBI James Comey, a trimis un raport Con-
gresului, prin care se stipula că nu este nimic compromițător
și Hillary nu este pusă sub anchetă, ceea ce media
coruptă s-a grăbit să anunțe. Dar adevărul este cu totul
altul. Probabil că șefului FBI i-a fost amenințată familia,
fiind prins între două grupuri oculte și de-asta a avut acea
poziție. După 6 noiembrie WikiLeaks a postat un link cu
trimitere la un fișier numit DNC2Leak pe Twitter ce nu s-a
mai văzut în mass-media. A urmat un atac info al site-ului
WikiLeaks, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii ani.
Aceasta a fost o acțiune clară de a opri acel fișier de la
publicare. WikiLeaks a dezvăluit mai mult de 5 milioane
de fișiere care au fost interceptate de o firmă de informații
la nivel mondial numită Stratfor. Stratfor a fost numită o
umbră a CIA, cu legături strânse cu Hillary Clinton.
Wayne Madsen, expert în informații susține că serverul
privat a lui Hillary a fost vârful unui aisberg uriaș, că
scandalul e-mail-urilor ei a fost doar începutul descoperirii
unei operațiuni criminale internaționale imense cu mai
multe entități. Au fost de asemenea dezvăluite e-mail-
urile lui John Podesta (șeful campaniei prezidențiale a lui
Hillary), din care rezultau cuvinte codificate ce le foloseau,
precum: "pizza" sau "documente fierbinți". 
De asemenea într-un schimb de mail-uri între doi directori
de top ai Stratfor, ei folosesc: "Pregătește-te pentru hot-
dogul din Chicago vineri" sau "Dacă vom obține aceleași
"chelnerițe" sunt pentru!" Conversația continuă: "...cred
că Obama a cheltuit aproximativ 65.000 de dolari din
banii contribuabililor să zboare de la pizza / hot-dog din
Chicago pentru o petrecere privată la Casa Albă nu cu
mult timp în urmă". Cuvinte cheie similare au fost găsite
în dosarele lui Podesta: pizza, hot-dog, paste și brânză,
acestea sunt cuvinte recurente care apar și nu au nicio
legătură cu contextul textului. Există dovezi convingătoare
că aceste cuvinte ar putea fi un cod al traficului de copii. 

Codurile erau astfel: 
hotdog = băiat,
pizza = fată,
brânză = fetiță,
asta = băiețel , 
înghețată = bărbat  

prostituat,
nuci = persoană de 

culoare,
map = material 

seminal, 
sauce = orgie.  

Termenul "pizza" pare a fi codul unui partener sexual,
mai ales dacă acesta este minor și apare în mail-urile lui
Podesta de 149 de ori. Nuci apare de 47 de ori, hotdog
de 73 de ori, brânză de 83 de ori, paste de 78 de ori, sos
de 41 de ori, înghețată de 84 de ori. De asemenea mai
apar coduri ca "milkshake", "cartofi prăjiți", "legume",
"pere", "avocado", etc. Ori nu credeți că aceste elite se
întâlneau să inventeze noi rețete de pizza...
Nicicând, decând a apărut internetul nu a fost un subiect
atât de puternic și rapid mediatizat (pe internet) ca acest
scandal oribil al elitelor. Începând cu 1 Decembrie este
cel mai viral subiect și asta arată că elita este tot mai
amplu deconspirată chiar de cei din interior, care s-au
săturat de excesele lor satanice, minciunile și mușamalizarea
mass-mediei oficiale, există acum mii de videoclipuri
care expun Pizzagate, este uimitor!
Ceva foarte rău se întâmplă. Este o operațiune internațională
de trafic între elite. Ei lasă secretele lor la vedere. Din
informațiile vehiculate de Stratfor, este un alt e-mail în
care oficialii discută citând, chelnerițe fierbinți într-o limbă
extrem de sexualizată. Într-un paragraf citat al unui oficial
Stratfor se spunea: "Cineva vorbește cu el despre
recrutarea de femei din Europa de Est pentru muncă
sexuală". Oficialul Stratfor face referire la aceste femei,
ca și chelnerițe și discută despre cât de mult au de gând
să plătească pentru ele. Acest lucru sună ca în limbajul
traficului sexual uman. Termenul "chelneriță" este folosit
pentru a se referi la un sclav de sex feminin. 

Este binecunoscut printre organizațiile de recrutare de
forță de muncă din Europa de Est că femeile sunt
recrutate în vest de multe ori cu o promisiune de locuri
de muncă ca și chelnerițe. Este Stratfor o firmă de
informații la nivel mondial sau este o rețea de trafic la
nivel mondial? Și de ce au asemenea legături strânse cu
Hillary Clinton si Fundația Clinton?
Într-un e-mail ciudat al oficialilor Stratfor se sugerează
fără îndoială că Hillary Clinton i-a ucis pe Vince Foster și
Ron Brown. Acești ofițeri de informații discutau despre
metoda de asasinat specifică lui Hillary, prin care Ron
Brown a murit într-un accident de avion. De asemenea,
ei susțin că Brown a fost citat ca "neconvenabil de
vorbăreț". Acest lucru sugerează că Brown a avut ceva
de spus despre Hillary, dar a fost ucis înainte de a putea
vorbi. Acest lucru a fost probabil situația și cu Foster,
despre care mulți au crezut că a fost gata să prezinte
scurgeri de înregistrări extrem de penale care se leagă
de Whitewater. 
Donald Trump a încercat să menționeze de Vince Foster
în urmă cu câteva luni, iar acest lucru i-a adus o furtună
de critici împotriva lui. Cele mai rele au venit de la Megan
Kelly de la Fox News. Megan Kelly afirmă: "Vince Foster
a lucrat cu Clinton. El a lucrat pentru Clinton. El a ajutat-
o să devină un partener  la firma de avocatură Rose. Ei
au fost prieteni și apoi s-a sinucis lăsând în urmă o
văduvă și trei copii. Am auzit acest zvon înainte de asta
că e cumva responsabilă pentru moartea lui sau chiar ea
l-a ucis". 
Ambii (și mulți alții, cca. 46) au fost uciși pentru că au
vrut să expună această corupție la scară largă ce o
implică pe Hillary. De Bill nu mai poate fi vorba, nu mai
apucă Anul Nou, este într-o clinică datorită problemelor
la inimă după 4 operații, dar chiar dacă moare anunțul nu
va fi făcut. Îl vor congela și-l vor anunța când vor, la fel ca
pe Mandela al Africii de Sud. Mass-media a refuzat să
recunoască moartea lor, precum și legătura clară cu
Hillary. Poate că și ei trăiesc în frică față de Clinton,
pentru că știu ce se întâmplă cu cei care fac scurgeri de
dovezi confidențiale legate de Bill sau Hillary. Potrivit lui
John Podesta, cei care fac scurgeri trebuie să fie un ex-
emplu. În orice caz, DNC2 ne oferă o privire asupra
adevărului. Comunitatea de informații știa cine era în
spatele morții lui Vince Foster, ca și a lui Seth Rich și ei
nu sunt singurii. Alții au murit încercând să o expună pe
Hillary, de exemplu Dr. Molly McCauley, unul dintre cei
mai importanți experți din lume în exopolitică și energetică,
cu legături cu DNC și Fundația Clinton, care a fost ucisă
cu doar două zile înainte ca Seth Rich să moară la 10
iulie, 2016. Acest document Wikileaks ar putea stabili o
legătură lipsă între moartea lui McCauley și campania lui
Clinton.

În ea, John Podesta discută despre inteligență extraterestră
care vine dintr-un univers paralel. El discută despre ceva
ce se numește energia punctului zero, fiind adusă pe
pământ și discută despre război în spațiu. Acestea sunt
subiecte despre care Dr. McCauley ar fi fost expertă. Cu
doar câteva zile înainte ca ea să fie ucisă, Max Spires un
cercetător britanic considerat o autoritate asupra vieții
extraterestre, a fost ucis în Varșovia. Nu există dovezi că
Spires se temea pentru viața lui. Unii oameni cred că
Spires intenționa să divulge informații confidențiale despre
Hillary Clinton și John Podesta și cunoștințele lor despre
viața extraterestră. Familia lui Spires cu toate acestea,
au susținut că informațiile sale secrete nu erau despre
extratereștri, ci despre un cerc internațional de magie
neagră. S-a descoperit mai târziu că John și Tony Podesta
practicau în mod activ magia neagră. 
Mass-media a încercat să o protejeze pe Hillary declarând
că Marina Abramovic este un artist, dar artista este mult
mai mult decât asta. 
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Ar putea fi întâmplător faptul că lipsesc 33.000 de e-
mailuri ale lui Hillary, ce nu au fost doar despre Benghazi,
ci despre un sindicat al crimei implicat în crimă, trafic și
pedofilie? Unii ar putea crede că acest lucru este o
noțiune ridicolă, dar amintesc ceea ce a afirmat Wayne
Madsen: serverul lui Hillary este vârful unui aisberg, unul
care merge foarte adânc într-un abis. Există mii de
oameni implicați în acest sens. Dacă o persoană se duce
în jos are potențialul de-a aduce în jos pe toate celelalte.
Este aceasta surpriza alegerilor pe care Julian Assange
ne-a promis-o? El a dezvăluit lumii dovezi atât de multe,
încât noi oamenii mai putem continua să le ignorăm?
Ben Fulford în ultima sa actualizare pomenește despre

acest scandal. El spune că i-au fost trimise documente,
materiale video și fotografii cu ritualurile satanice ce le
practică acești paranoici obsedați, neumani, căci oamenii
nu ar face așa ceva. Câteva ore după publicarea actualizării,
Ben Fulford a afișat o fotografie de la un festin canibalic
ce apoi a fost retrasă. Eu o dețin dar nu o public pentru
că mulți s-ar șoca sau nu ar mai dormi noaptea cum am
pățit și eu. Este vorba de o masă în jurul căreia stau copii
legați cu frânghii pe scaune cu spătar, iar pe masă într-o
tavă, ca un curcan la cuptor de Ziua Recunoștinței, un
copil decapitat și copt cu o furculiță înfiptă. Este oribil și
acum când scriu îmi tremură mâinile.....   
Toate aceste fapte ies la iveală și deja s-au început
arestările. Sunt forțe organizate puse în mișcare la
această oră, care îi urmăresc și-i arestează, dar arestările
importante se vor efectua după 20 ianuarie. În paralel cu
toate astea, după cum vedeți una câte una, conducerile
aservite cabalei încep să se prăbușească, vezi Italia
zilele trecute. Mai rămân cele importante din Europa, re-
spectiv Germania și Franța și ceva prin Asia (Corea de
Sud este deja pe valul schimbării). 

Expunerea Pizzagate a
dereanjat elita ajungând
până la Papa Francisc
(Jezuit) care, deşi apa -
rent nu avea nici o legă -
tu ră, a negat exis ten ţa
Pizza gate clasificând
informaţiile drept “Fake
news”. 

Se vehiculează ideea
că elita ar pregăti un

anunț bombă în media, pentru a distrage atenția omenirii
de la aceste dezvăluiri despre adevărata lor natură:
satanică. Se pare că s-au descoperit lucruri extraordinare
recent în Antarctica, o piramidă mai mare decât cea din
Egipt și multe dovezi extraterestre. Probabil pregătesc o
Dezvăluire forțată pentru a șoca omenirea, dar poate în-
deplinesc fără să știe un plan divin... Oricum și eu cred
că doar un șoc major va trezi marea masă adormită care
alimentează energetic Matricea, care deja este în de-
scompunere...

Adjuvanții din vaccinuri
produc după vaccinare

boli autoimune grave
Sindromul Shoenfeld: o nouă afecţiune autoimună
Adjuvantul este o substanţă care se adaugă unui
vaccin cu rolul de a creşte capacitatea acestuia de a
stimula producerea de anticorpi. Implicarea adjuvanţilor
(săruri de aluminiu, emulsii de ulei în apă care conţin
squalen, polisorbat 80, vitamina E sintetică) în pato-
genia bolilor mediate imun este binecunoscută de
multă vreme.
Literatura de specialitate sugerează să grupăm
manifestările clinice sub denumirea unui sindrom
frecvent întâlnit, intitulat sindromul autoimun indus
de adjuvanţi (Autoimmune Syndrome Induced by
Adjuvants, ASIA).
Termenul „adjuvant” provine din limba latină şi
înseamnă „a sprijini“. Adjuvanţii sunt folosiţi în industria
farmaceutică (producerea de vaccinuri) pentru a
dezvolta imunogenicitate (a provoca un răspuns
imun), un vaccin validat însemnând că acesta induce
creşterea titrului de anticorpi din sânge. La majoritatea
vaccinurilor este nevoie de un adaos de adjuvanţi.
Adjuvanţii tipici sunt săruri de aluminiu (hidroxid de
aluminiu, squalen). Adjuvanţii noi (AS04 sau MF59)
induc o creştere cu mult mai mare şi mai îndelungată
a titrului de anticorpi. Ei stimulează atât formarea de
anticorpi (stimulează limfocitele Th2), cât şi imunitatea
celulară (stimulează Th1). La femeile gravide, stim-
ularea imunităţii celulare conduce la respingerea
embrionului/fătului.
Sindromul autoimun indus de adjuvanţi ASIA este
caracterizat prin manifestări clinice precum: mialgii,
miozită, slăbiciune musculară, artralgii sau poliartrită,
oboseală cronică, tulburări ale somnului, afectare
cognitivă, pierderea memoriei, ca şi emergenţa
posibilă de boli demielinizante sau boli autoimune
sistemice după expunerea la adjuvanţi.
Se cunoaşte că adjuvanţii pot să declanşeze dez-
voltarea de boli inflamatorii sau autoimune la per-
soanele care sunt susceptibile genetic. Raritatea
complicaţiilor este secundară susceptibilităţii genetice,
astfel că numai pacienţii cu tipul HLA DRB1 şi HLA
DQB1 au dezvoltat boala. 

Sindromul miopatic indus de adjuvanţi a fost descris
pentru prima dată în Franţa, în 1998.
Miofasciita cu macrofage, afectare musculară post-
vaccinare, a fost demonstrată la examenele histopa-
tologice, ce au relevat prezenţa de incluzii de aluminiu
la nivelul citoplasmei (aluminiul este adjuvant în
diverse vaccinuri). În 2002, cercetătorii au evidenţiat
persistenţa depozitelor de adjuvant la locul de aplicare
a vaccinului până la 10 ani după imunizare, ceea ce
ar putea să explice persistenţa afectării musculare
la aceşti pacienţi.
Manifestările sistemice includ astenia marcată,
oboseala cronică, mialgia, artralgiile, febra, iar la
unele persoane, poliradiculoneuropatia demielinizantă,
similară clinic cu boala Guillain-Barré cu modificări
demonstrate electromiografic. Unii dintre pacienţii
cu boli autoimune şi alergice au prezentat reactivarea
bolii de bază când au fost vaccinaţi anti-H1N1,
produs bogat în adjuvanţi. S-au evidenţiat markeri
biologici precum hipergamaglobulinemia, nivelurile
crescute ale proteinelor de fază acută (la 45% din
pacienţi) şi concentraţia crescută de creatinkinază.
Cercetările lui Shoenfeld au sugerat criteriile pentru
diagnosticul ASIA, încă nevalidate, dar care sprijină
recunoaşterea şi orientează studiile viitoare. S-a
propus un nou nume pentru ASIA, şi anume sindromul
Shoenfeld, în onoarea autorului care a studiat şi
descris pentru prima dată aceste manifestări. Pentru
diagnosticul de ASIA, trebuie să fie prezente cel
puţin două criterii majore sau unul major şi două
criterii minore.
Criterii sugerate de Shoenfeld pentru diagnosticul
ASIA
Criterii majore:
- expunere la un stimul extern, adjuvant (vaccin, im-

plant cu silicon) înaintea manifestărilor clinice.
Acestuia i se adaugă apariția uneia dintre
manifestările listate mai jos:

• mialgie, miozită sau slăbiciune musculară;
• artralgii sau poliartrită;
• oboseală cronică, somn neodihnitor sau tulburări

de somn;
• manifestări neurologice (mai ales cele asociate cu

demielinizare);
• alterări cognitive, pierderea memoriei;
• febră, xerostomie;
• înlăturarea agentului provocator induce

îmbunătățirea simptomatologiei.
Criterii minore:
- apariția de anticorpi față de adjuvant (ex.: anti-

squalen);
- alte manifestări clinice (ex.: sindromul de colon ir-

itabil);
- genotipul HLA (ex.: HLA DRB1, HLA DQB1);
- apariția de boli autoimune (ex.: scleroză multiplă,

sclerodermie etc.).

În concluzie, adjuvanţii atrag după sine o activare
imună suplimentară, produc boli mediate imun atât
la animale, cât şi la om. Datele curente evidențiază
rolul adjuvanţilor în patogenia bolilor mediate imun.
Aceste aspecte sunt în dezbatere, privid producerea
de vaccinuri. Shoenfeld demonstrează implicațiile
importante ale adjuvanţilor în etiopatogeneza şi prog-
nosticul bolilor autoimune.

Sursa: http://www.yogaesoteric.net/ 
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

SĂ NE VESELIM! de:   Nicuşor NĂSUI

ORIZONTAL:

1) Desen de râs.

2) A sări... când eşti distrat – Cu greu

saltă poalele.  

3) Nelipsită la distracţie – E şi la o

comedie.

4) Are nişte reţineri în exprimare –

Bădărani în centru! 

5) O bere germană – E de ieşit din bu-

cluc (pl.).

6) Ion Haiduc – Un domn polonez...

când începe panarama! 

7) Ăsta produce o vie impresie.

8) Duse la stână – Datul în leagăn –

Han gol!

9) Ironie – Râs forţat.

10) Făcute de râs – Au ajuns aşa

datoritş unor muieri.

VERTICAL:

1) Scriere de râs – Exclamaţie, uneori

de bucurie.

2) A se distra copios – E un papagal. 

3) Sunt nişte caraghioşi. 

4) Uitat în grabă – Făcut de râs – În-

ceput de comedie! 

5) E cu un cec – Nelipsit la petrecerile

unor sătmăreni. 

6) Nelipsită de la petreceri. 

7) Înveselită în cele din urma! – Ritm

la final! – Cinstit la petrecerea mirilor. 

8) Întotdeauna deschisă celor dragi –

Ăsta face faţă cu succes – Pupată la

început! 

9) A râde batjocoritor – Făcut de tot

râsul. 

10) Distractivi.

Cele mai periculoase zodii conform FBI
Conform astrologilor, inclinatiile spre infractiuni ale oa-
menilor depind intr-o masura destul de mare si de zodia
in care s-au nascut. Bazandu-se pe profilurile criminalilor
in serie, expertii FBI au realizat un top care cuprinde cele
mai periculoase zodii, din punctul de vedere al compor-
tamentului criminal al nativilor. Racii, Taurii si Sagetatorii
ocupa primele trei locuri ale clasamentului, fiind urmati
de Berbeci, Capricorni, Fecioare, Balante, Pesti, Scorpi-

oni, Lei, Varsatori. Se pare ca cei mai putin infractori s-au nascut in zodia Gemeni.
Iata, asadar, care sunt cele mai periculoase zodii conform FBI! 

Cele mai periculoase zodii de foc
Dintre cele trei semne de foc, adica Sagetatorul, Berbecul si Leul, cel dintai are cei mai
multi reprezentanti cu crime la activ. In plus, acestia sunt si cel mai greu de prins. Pe de
alta parte, Berbecii sunt cel mai bine inarmati infractori, fiind totusi mai putin periculosi
decat Sagetatorii, dar mult mai periculosi decat Leii. Leii, mereu in cautarea faimei, sunt
cei care, in general, nu isi pierd timpul cu infractiuni minore. Cei mai multi escroci si hoti
apartin zodiei Sagetator. Acestia ucid rareori si doar atunci cand le sunt puse in pericol
propriile vieti.

Cele mai periculoase zodii de aer
Cei mai periculosi criminali apartinand grupului de zodii de aer sunt Balantele, atingand
chiar un record al savarsirii crimelor comparativ cu celelalte semne de aer. Totodata, Bal-
antele sunt si bine inarmate. Ele "prefera", in general, actele de coruptie. Gemenii nu se
numara printre cele mai periculoase zodii, fiind predispusi mai degraba la fraude finan-
ciare si la furturi decat la crime. Varsatorii, care comit cele mai putine infractiuni dintre
semnele de aer, o fac cu precadere din razbunare, fiind inclinati mai degraba spre in-
selaciuni decat spre crime.

Cele mai periculoase zodii de pamant
Zodiile de pamant sunt si ele foarte bine reprezentate la capitolul infractiuni: Taurul, un
semn zodiacal ce-i imprima nativului un caracter puternic, este extrem de periculos.
Acesta este implicat frecvent in spalari de bani si prefera sa actioneze fara complici. In-
fractorii apartinand zodiei Fecioara sunt adesea cel mai bine inarmati dintre zodiile de
pamant, in timp ce cazierul Capricornului cuprinde cate putin din amandoua: sunt foarte
periculosi si foarte bine inarmati. De obicei, Capricornii sunt implicati in crima organizata.

Cele mai periculoase zodii de apa
Printre cele mai periculoase zodii se numara zodiile de apa. Cei mai multi criminali apartin
zodiei Rac, acestia fiind, totodata, si de o violenta extrema. Racii, pasionali din fire, comit
adesea crime care au drept cauza o trauma emotionala. Totodata, acestia au obiceiul de
a-si lasa "semnatura" pe cadavre. Reprezentantii zodiilor Scorpion si Pesti sunt cei mai
nervosi infractori, Scorpionii fiind si cei mai sadici criminali, in timp ce Pestii "prefera" in-
fractiunile legate de droguri.

Cea mai iubitoare zodie. Ea este una din cele mai
blânde și înțelegătoare mame

Nu toată lumea iubește copiii și are răbdare cu ei, tocmai
de aceea, nu chiar toate femeile își doresc să devină
mame. Cu toate acestea, această iubire pentru cei mici
este foarte pronunțată la anumite semne zodiacale.
Potrivit mai multor clasamente realizate de astrologi, una
dintre cele mai iubitoare și mai sensibile zodii este Racul.
Astfel, femeile născute sub acest semn zodial pun
mereu familia pe primul plan, pentru că o privesc ca pe
mediul în care se simt cel mai bine și în care vor să-și

manifeste dragostea. Astfel, mama Rac poate fi numită mama aproape de
perfecțiune. Ea are un instinct matern foarte bine dezvoltat şi îşi iubeşte copiii mai
mult decât orice pe lume, potrivit huff.ro.  De asemenea, femeia născută sub acest
semn zodiacal îşi înţelege foarte bine progeniturile şi vrea să le aline orice
suferinţă.
Mama Rac nu îşi poate imagina că poate să fie împlinită în viaţă dacă nu are o
casă plină de copii şi încearcă foarte mult să le cultive şi acestora respectul şi iu-
birea pentru viaţa de familie. Ea este foarte sensibilă şi şi-ar chiar și viaţa pentru
copiii ei. Îi veghează îndeaproape, având grijă că educaţia lor să nu fie alterată.
Vrea să îi ţină departe de violenţă şi de relele lumii şi suferă foarte mult atunci
când odraslele o rănesc. Femeia Rac va fi cel mai bucuroasă în momentul în care
îşi va vedea copiii părinţi şi va putea să se bucure de rolul de bunica. Cu toate
acestea, este important de menționat și faptul că nici bărbații născuți sub acest
semn nu sunt departe de aceste calități.
Este important de menționat și faptul că zodia Racului este destul de
contemplativă, interiorizată, meditativ și religioasă, conform zodii.ro. De departe
însă, acest nativ excelează în toate calităţile legate de sensibilitate. El simte enorm
şi este sensibil, sentimental, romantic, fidel, tandru, blând și indulgent. Ba mai
mult decât atât, Racul este compătimitor, protector, ocrotitor și serviabil, el iubeşte
intimitatea și îşi iubeşte emorm căminul şi ţară. Are un mental calm, conciliant,
răbdător, tolerant și înţelegător, tocmai din acest motive poartă o iubire
necondiționată pentru copii și are o relație foarte specială cu aceștia.
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Munţii Carpaţi vizibili din Bucureşti

Fotografiile au fost realizate de Dan Mihai Bălănescu joi 13 decembrie 2016, în
jurul orei 15-16, de pe hotelul Intercontinental.
"Mă întorceam de la Ploieşti şi i-am tot văzut în oglinda retrovizoare... ceea ce m-
a facut să alerg către Inter, deoarece nimeni nu i-a mai prins într-o imagine din
centrul Bucureştiului de unde se poate vedea Piaţa Romană şi Bulevardul
Magheru", a explicat fotograful pentru B365.ro.
Conform geografilor, nu se întâmplă prea des ca munţii Carpaţi să fie vizibili din
Capitală, însă acest lucru e posibil atunci când aerul este curat şi mai degrabă
toamna sau iarna.
Mai precis, după cum a explicat Cornel Tudose, lector universitar la Facultatea de
Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, într-un articol publicat pe obiectiv.info
în 2014, acest lucru se întâmplă din cauza atmosferei foarte rarefiate şi a razelor
soarelui, care creează un efect de lupă care măreşte orizontul, aducând astfel
munţii mai aproape.
"Fenomenul se petrece de obicei toamna şi iarna (...) Munţii se pot observa în
special după răsăritul soarelui, dar şi în timpul zilei, în condiţiile unei evapotranspiraţii
reduse, cauzată de temperaturile scăzute", a completat acesta.

În mai 2014, fotograful Cristian Vasile, de la Bucureşti Optimist, a reuşit să
fotografieze Munţii Carpaţi de pe acoperişul unei clădiri

În luna decembrie a aceluiaşi an, şi fotograful Andrei Bîrsan a captat munţii de la
etajul opt al unei clădiri din Pipera.



BANCURI
• La tribunal.

SOŢUL: Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală
pe pat, geamul deschis, mă uit pe geam şi văd pe unul
în chiloţi, alergând. Iau noptiera şi arunc după el.
SOŢIA: Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul.
Văd cum intră soţul furios şi fără să zică ceva aruncă cu
noptiera pe geam.
VICTIMA: Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel
traseu. Întorc capul şi văd cum zboară o noptieră spre
mine..
MARTORUL: Eu nici nu ştiu ce caut aici! Stăteam liniştit
în noptieră.!

• A fost o dată un prinţ care într-o zi a întrebat-o pe o prea-
frumoasă prinţesă:
- Vrei să fii soţia mea?
Şi ea a spus:
- Nuuu!
Şi de atunci prinţul a trăit mulţi şi fericiţi ani şi poate mai
trăieşteşi acum umblând la vânătoare şi pescuit,
hălăduind cu prietenii şi bând multă bere, îmbătîndu-se
de câte ori pofteşte, jucând table toată  ziulica, lăsându-
şi hainele împrăştiate prin sufragerie, făcând amor cu
toate vecinele şi prietenele.

• Autobuzul pleacă din staţie, iar după el aleargă o
doamnă strigând:
- Oameni buni, opriţi vă rog autobuzul că întârzii la lucru!
Pasagerii îl roagă pe şofer să oprească, doamna se urcă
şi spune bucuroasă:
- Am reuşit... Biletele la control

• O femeie ajunge în fața medicului pentru o consultație.
- Inima, plămânii, pulsul și presiunea arterială sunt bune.
Acum vreau să văd puțin partea care vă bagă pe
dumneavoastră femeile în tot felul de necazuri.
Femeia începe atunci să se dezbrace, dar este
întreruptă imediat de medic:
- Nu! Nu! Nu vă dezbrăcați! Este suficient sa scoateți
doar limba!

• Badea Gheorghe in tren cu un american.
Scoate Badea Gheorghe un castravete. Americanul in-
treaba:
-Ce este ala?
-Un castravete, zice Badea
-La noi sunt de trei ori mai mari.
Scote Badea un mar.
-Ce este ala?
-Un mar.
-La noi sunt de trei ori mai mari.
Scoate Badea Gheorghe un pepene.
-Ce este ala?
-No, MAZARE!

• Ființa umană este o creatură ce taie copacii,face hârtie
din ei și apoi scriepe acea hârtie „Salvaţi copacii !”.

• Un prost găseşte întotdeauna unul mai prost care să-l
admire.

• Fetele încep dieta în trei cazuri:
1. S-a despărţit de prieten.
2. Are un nou prieten.
3. E luni...

• Data viitoare când îţi mai vine să râzi de alegerile
nevestei: aminteşte-ţi că şi tu eşti una dintre ele!

• Anunţ: "Vindem buchete de mireasă. Clientelor fidele le
facem reducere 50%!"

• - Ospatar, asta e cotlet de miel sau de porc?
- Nu va puteti da seama dupa gust?
- Nu!
- Si atunci ce va pasa?

• Bula, la ora de fizica, e intrebat de profesor:
- Care e diferenta intre fulger si electricitatea din priza?
- Fulgerul e gratis!...

• Ieri seară un amic mi-a dat nişte pastile care cică o să
mă ajute s-o fac de 5 ori pe noapte! 
Ticălosul, mi-a dat  laxative!

• Mama către fiica proaspăt căsătorită:
- Copila mea, să nu uiţi niciodată zicala: găteşte-i soţului
un peşte şi-l saturi pentru o zi.
- Învaţă-l să pescuiască şi vei avea weekend-urile libere.

• Daca nu înjuri când conduci, înseamnă că nu eşti atent
la drum.

• Proprietarul unui magazin instruieşte o tânără
vânzătoare recent angajată:
- Draga mea, noi nu le zicem "nu" clienților, chiar dacă
nu avem produsul în stoc.... îi aburim, îi amânăm.
După lună, intră un client în magazin şi întreabă:
- Mănuşi aveți?
Vânzătoarea îi răspunde:
- Sigur! De care să fie? De piele? Tricotate? Cu un
deget, cu două, cu cinci?
- De piele, normale, cu cinci degete.
- Le purtați la palton sau la jachetă?
- La palton, că vine iarna.
- Domnule, eu vă propun să veniți mâine cu paltonul, să
vedem ce se asortează.
Clientul se pregătește să iasă din magazin, când pe ușă
intră un bărbat furios, cu un colac de WC într-o mână şi
o bucată de faianță în cealaltă:
- Domnişoară, uite, ăsta-i capacul de la toaletă, asta-i
nuanța de faianță, fundul ți l-am arătat ieri, acuma-mi
dai hârtie igienică?

• Un bătrânel avea impresia că babuţa lui nu prea mai
aude şi se gândeşte să o testeze. Merge într-un colţ al
camerei şi spune: 
- Auzi? Batrânica, nicio reacţie. 
Mai face batrânelul doi paşi şi spune iar: 
- Auzi? Batrânica, iar fără reacţie. 
Se duce batrânelul lânga ea şi spune: 
- Auzi? La care, batrânica: 
- Pentru a treia oara îţi spun: Da!

• Bulă intră în camera lu’ bunică-sa şi-o surprinde uitân-
duse la un film porno. 
– Ce faci bunico, te uiţi la filme porno? Ai înnebunit? 
– Da, maică, mă uit şi eu la filmu’ asta, vreau să văd
dacă după tot ce i-a făcut o cere de nevastă la final.

• -Domnisoara, de ce v-ati numit ciinele "Boule"? 
-Pentru distractie. Cind sunt in strada si-l strig, jumatate
din barbati se intorc !

• -  De ce stai afara pe vremea asta urita? 
-  Sotia mea a inceput sa cinte si nu vreau sa creada
vecinii ca o bat ... 

• Am lăsat notebook-ul pe podea, doar monitorul i se
vedea de sub pat, soacra crezând că e cântarul elec-
tronic a dorit să-și verifice greutatea. Mai pe scurt, 800
de euro cântărește nenorocita.

• Pesimistul vede într-un tunel întunericul, optimistul vede
lumina de la capătul lui, realistul vede luminile trenului
care vine...
... Mecanicul de locomotiva vede trei idioţi pe şine.
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Cum arată succesul
Coaliției pentru Familie

Oana Băluță, profesor universitar şi activistă feministă:

Adaptarea unui colind
românesc a ajuns Hit în India

- 19 săptămâni pe locul 1 în Top

„Melodia “Teri Meri” a fost un imens succes comercial de-
venind cântecul situat pe prima poziţie în topul Asiei, timp
de 19 săptămâni. 

Problema este că nimeni nu recunoaşte că melodia a fost
preluată din tradiţia românească (colindul „La Viflaim, colo-
n jos”), fără nici o modificare în linia melodică, ba chiar
“compozitorul” indian susţine că este în stilul lor autentic.
Dacă în urmă cu câteva decenii, o tânără indiancă (Amita
Bose), care şi-a luat doctoratul în România cu teza
“Eminescu şi India”, constata că în nici o limbă nu a
răsunat mai frumos Imnul Creaţiei (din Rig Veda) ca în
limba lui Eminescu, acum putem constata şi noi că la nici
un popor n-ar fi răsunat atât de frumos melodia Colindului
nostru, redată atât de fidel de indieni.”

Evoluţii
Evoluţia Zeilor

Darwinistă

Lenjeria intimă la femei

Telefoanele mobile

Comunicaţii

Cel mai bine plătite vedete
de pe YouTube

Vedetele YouTube şi-au crescut veniturile semnificativ şi anul
acesta. Cel mai bine plătite vedete de pe YouTube au ajuns la
venituri cumulate de 70,5 milioane de dolari.
Pe primul loc al clasamentului realizat de publicaţia internaţională
Forbes se situează, pentru al doilea an consecutiv, gamerul
suedez Felix Kjelberg, cunoscut fanilor săi drept PewDiePie, cu
aproape 50 de milioane de subscriberi, ajungând astfel la venituri
de 15 milioane de dolari. Locul al doilea este ocupat de către
Roman Atwood (realizator de farse)- 10,1 mil. utilizatori şi venituri
de 8 mil. dolari, în timp ce pe locul al treilea se situează Lily
Singh (comediană) - 10,2 mil. utilizatori şi 7,5 mil. dolari venituri.

Întrebare. Tu Ce Ai Alege?
Imaginați-vă această situație : într-o noapte întunecată, sunteți
la volan in masina dumneavoastră si brusc observați trei oameni
care așteaptă în stația de autobuz . Sunt:
•  O femeie în vârstă aproape moartă
•  Un vechi prieten care v-a salvat o dată viața
•  Femeia / bărbatul visurilor tale
Pe cine ai alege sa îl ajuți , în cazul în care mașina ta are doar
doua locuri? Gândiți-vă , și veniți cu un răspuns înainte de a
continua lectura.

Răspunsul:

Această dilemă morală și etică a fost de fapt oferită ca un test
de recrutare de către o companie . Ai putea să o ajuti pe
bătrana bolnavă pentru că trebuie să încerci să ii salvezi viața .
Sau ai putea alege un vechi prieten , pentru că si el ți-a salvat
viața o dată , și ar fi o șansă excelentă de a reveni cu favoarea
. Cu toate acestea , când vei primi o nouă șansă de a-ți
satisface sufletul pereche?

Doar unul din 200 de candidați nu a îndrăznit să aleagă doar
una dintre cele trei opțiuni , și el a fost angajat . Soluția lui ? ” Aș
da cheile de la mașină vechiului meu prieten și îi cer să o duca
pe bătrână la spital . Între timp , aș sta cu femeia / bărbatul
visurilor mele . ”

Uneori , a te gandi mult mai departe și a lua decizii creative
reprezinta cheia problemelor complexe.



2017

30 ll 21 decembrie, 2016 Romanian Journal • New York

HOROSCOPUL ANUAL 2017

BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Uranus se află în continuare în Berbec pe tot parcursul anului 2017 (de fapt, până în
luna mai 2018), îndemnându-te la revoluții personale de mare anvergură și la

schimbarea mentalității în ceea ce privește modul în care înțelegi să te arăți celorlalți. Nevoia de
independență a Berbecilor este puternic accentuată în 2017 de tranzitul lui Uranus în Berbec, la
fel și impulsivitatea. Prin urmare, este recomandat să fii prudent(ă), pentru că altfel îți poți
transforma cu ușurință viața într-un haos.
În lunile mai și noiembrie 2017, trigonul dintre Uranus și Saturn îi încurajează pe Berbeci să își
armonizeze experiențele trecute cu intențiile legate de viitor și îi îndeamnă să dea dovadă de
răbdare și perseverență dacă vor să aibă rezultate solide pe termen lung. Saturn rămâne până
pe 20 decembrie 2017 în casa a IX-a a Berbecului, ceea ce înseamnă că mai ai de lucru la
definitivarea și/sau actualizarea filosofiei și a convingerilor după care îți conduci viața. De
asemenea, s-ar putea să constați că mai ai nevoie de aprofundarea studiilor sau a anumitor
cunoștințe pentru a putea ajunge acolo unde îți dorești în viața profesională.
În ceea ce privește filozofia de viață, vei avea timp să te gândești și să te tot răzgândești din aprilie
până în august 2017, adică în perioada când Saturn retrogradează. Apoi, până la finele lunii
decembrie 2017, ar trebui să tragi concluzii și să vezi cum poți aplica tot ce ai învățat nou pentru
a-ți începe cariera sau pentru a o îmbunătăți. Sau care dintre ofertele primite merită atenția ta.
Dacă ești student(ă), retrogradul lui Saturn poate aduce în viața ta senzația că nu ai capacitatea
de a învăța sau că nu faci față exigențelor școlare. Nu te lăsa pe tânjală și evită să ră mâi cu
restanțe! Dacă ești dintre cei care îngrașă porcul în ajun, cu siguranță că Saturn îți va ofe ri o lecție
dură despre cât de importante sunt efortul și stăruința pentru atingerea scopului propus.
Reinventarea prin care trec Berbecii în acești ani poate provoca în 2017 nu doar crize personale,
ci și parteneriale, mai ales în martie și la sfârșit de septembrie, început de noiembrie. În aceste
perioade, Jupiter, situat în casa a VII-a a Berbecului, se va găsi în opoziție cu Uranus, aflat în
Berbec. Dorința ta de independență poate deveni greu de suportat pentru soț/soție sau pentru
asociați și se pot rupe alianțe la care chiar ții. De asemenea, distanța fizică poate fi un obstacol
în consolidarea anumitor parteneriate. Este indicat să eviți deciziile bruște, impulsive.
Începând cu 10 octombrie 2017, adică odată cu intrarea lui Jupiter în Scorpion, se poate
deschide o perioadă fastă pentru Berbeci din punct de vedere financiar, cu șanse mari de a
atrage sprijin financiar sau de a găsi soluții pentru datoriile făcute în anii precedenți. 
În ceea ce privește sănătatea, Berbecii nu au de ce se plânge în 2017.
Se recomandă prudență în perioadele de retrogradare a planetei Mercur, care este guvernatorul
casei sănătății Berbecului: prima săptămână din ianuarie 2017, 10 aprilie - 3 mai, 13 august - 6
septembrie, 3 - 23 decembrie. Dacă te știi cu suferințe cronice sau dacă apar probleme de
sănătate, luna septembrie 2017 (după data de 6) este bună pentru reconsiderarea diagnosticului,
pentru reluarea unor analize sau schimbarea tratamentului.

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

2017 se anunță dinamic pentru Tauri, mai ales din punct de vedere profesional și
financiar. Schimbările bat la ușă și pot genera stres, dar dacă înveți să nu te opui, totul

se poate transforma în entuziam și elan creator. Negativismul îți poate crea probleme de să nă tate,
tensiuni nervoase inutile. Se recomandă prudență mai ales în primele opt luni ale anului 2017.
Uranus în casa a XII-a a Taurului (casa subconștientului, a dușmanilor secreți, dar și a bolilor
cronice) promite să scoată la iveală și în 2017 o serie de programe subconștiente dăunătoare,
care te țin pe loc, mai ales în carieră. Opoziția lui Jupiter cu Uranus în ianuarie, februarie, martie
și septembrie 2017, arată că se impune din partea ta o schimbare de mentalitate, o eliberarea de
temeri și de autolimitări care îți împiedică dezvoltarea. În plus, cu Jupiter situat în casa sănătății
pînă pe 10 octombrie 2017 și în careu cu Pluto – careu foarte activ mai cu seamă la finele lui
martie, debut de aprilie și la începutul lui septembrie – ritmul tău de viață ar trebui revizuit, pentru
că altfel riști să stagnezi atât în plan personal cât și profesional și/sau să te îngrași peste măsură. 
Pluto rămâne și în 2017 în casa a IX-a a Taurului (casa călătoriilor, a studiilor superioare, a
filosofiei de viață, a convingerilor după care îți conduci existența) provocându-te la o transformare
a viziunii tale despre lume și viață. Aceasta pare să fie mai mult decît esențială, pentru că se
poate reflecta negativ în relațiile parteneriale, indiferent dacă sunt personale sau profesionale.
Ar fi bine să folosești acest ciclu plutoian pentru a determina care dintre concepțiile tale de viață
te apropie de partener/parteneră și care te îndepărtează, devenind o sursă de conflict pe termen
lung. Caută o ieșire din rutină și soluții pentru a evolua împreună, pentru a defini un stil de viață
care să vă avantajeze pe amândoi! Evită să transformi orice discuție într-o chestiune de viață și
de moarte, mai ales în relațiile profesionale!
Relațiile Taurilor tind să devină promițătoare în ultimul trimestru din 2017. Te poți aștepta la
beneficii materiale și emoționale cum n-ai mai avut de multă vreme.

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

În 2017, viața Gemenilor pare să se învârtă în jurul relațiilor, care tind să se
tensioneze în prima jumătate a anului, și/sau în jurul copiilor, dacă este cazul.

Poate că nu reușești să te decizi dacă acum este momentul potrivit pentru a face un copil. Sau
poate că apariția neașteptată a unui copil te obligă să îți revizuiești proiectele pe termen lung și
să-ți reconfigurezi complet imaginea despre viitor. În 2017, prietenii te pot lua prin surprindere, nu
neapărat în mod plăcut. Se poate chiar să ai impresia că îți pun bețe în roate în loc să te sprijine.
Dar cel mai probabil este că ei nu reușeșsc să înțeleagă de ce ții morțiș să îți dai viața peste cap. 
În plus, s-ar putea să constați că anumite grupuri sociale, profesionale sau organizații din care faci
parte nu te mai reprezintă, sau că anumite proiecte de viitor trebuie schimbate în mod radical. În
acest context, se recomandă deosebită atenție la modul în care îți gestionezi resursele, mai ales
dacă o parte din ele provin din bugete comune. Altfel, riști să te trezești în plin haos existențial.
Cu Neptun în casa a X-a a Gemenilor (casa carierei și a statutului social), idealismul care te
mână de câțiva ani încoace te cam îndepărtează de realism. Prin urmare, punctele de vedere
ale celor din jur și sfaturile pe care ți le oferă s-ar putea dovedi valoroase pentru tine. 
Altfel, retrogradarea lui Mercur, guvernatorul Gemenilor, în casa a IV-a (casa familiei, a rădăcinilor
fizice și psihice), poate fi o bună ocazie pentru a analiza modul în care concepțiile despre lume și
viață dobândite de-acasă îți afectează acum evoluția profesională. (Mercur va traversa retrograd
casa a IV-a în perioada 13-30 august 2017, de unde va forma o opoziție cu Neptun.) 
În plan profesional, situația Gemenilor se mai înviorează după 10 octombrie 2017, odată cu
intrarea lui Jupiter în casa muncii și a sănătății Gemenilor. Iar cum Jupiter guvenează casa
parteneriatelor Gemenilor, este posibil să obții sprijinul partenerului de viață pentru a te dezvolta
profesional, sau să găsești pe cineva dornic să te ajute să îți reorganizezi munca.
Starea de sănătate a Gemenilor se poate și ea îmbunătăți după 10 octombrie 2017. Ai putea
chiar să îți reintri în formă, adoptând un stil de viață sănătos, cu o alimentație echilibrată.

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

Anul 2017 se anunță turbulent pentru Raci, plin de răsturnări de situație în legătură cu
familia, căminul și cariera. Pentru un suflet sensibil ca al Racilor, numeroasele fluctuații

care se întrevăd în 2017 pot fi dificil de gestionat, dar ele anunță schimbări mai degrabă pozitive,
chiar dacă pot fi cam radicale. Jupiter se găsește încă din 2016 în casa a IV-a a Racului, iar în
2017 va fi implicat în aspecte ten sio nate cu Uranus, situat în casa carierei Racului, și cu Pluto,
situat în casa relațiilor Racului. Instabilitatea din carieră poate avea repercusiuni asupra vieții de
familie sau asupra veniturilor. Anumite investiții începute de Raci anul trecut, investiții ce privesc
casa, familia sau reorganizarea locului de muncă, pot fi date peste cap de lipsa de fonduri ori de
întârzierea accesului la anumite sume de bani. Situația se va îndrepta însă simțitor începând din
august 2017, când veniturile tale pot crește considerabil și îți mai vine inima la loc. În plus, la 10
octombrie 2017 Jupiter intră în sectorul care pentru Raci este casa iubirii, a crea ti vi tății, a diver tis -
mentului, a fertilității, a copiilor și a spe cu la ții lor financiare, favorizând cultivarea talentelor native,
pentru ca peste un an să fii pregătit(ă) pentru a păși într-o nouă etapă de dezvoltare profesională.
Merită să încerci să vezi dacă nu cumva ai putea transforma un hobby într-o mică afacere.
În plan profesional, în 2017 lucrurile s-ar putea să se miște mai încet decât ți-ai dori. Totuși, cu
puțin efort și perseverență, îți vei consolida poziția în domeniul tău de activitate, sau vei atrage
colaboratori și asociați de nădejde, fiindcă Saturn, stăpânul casei parteneriatelor Racului, se află
în casa muncii Racului. Este recomandat să fii atent la deplasările scurte, la negocieri, la relațiile
cu rudele, dar și la programul de învățare (mai ales dacă te pregătești de ceva examene) în
perioadele în care Mercur este retrograd: prima săptămână a lunii ianuarie, apoi 10 aprilie - 3
mai, 13 august - 6 septembrie și 3-23 decembrie 2017. 
Relațiile sentimentale ale Racilor, rămân sub presiune în primele nouă luni din 2017. Apoi, Racii
își regăsesc curajul de a căuta ceva nou, plăcerea de a seduce și de a se juca în relațiile
amoroase, nu doar de a căuta siguranța afectivă sau de a-și asuma responsabilități. 
Cu Saturn în tranzit prin casa a VI-a a Racului până pe 20 decembrie 2017, sănătatea Racilor ar
putea rămâne un punct sensibil. Totuși, în comparație cu anul precedent, ar trebui să se
înregistreze o îmbunătățire a tonusului și a energiei, mai ales în a doua jumătate a anului.

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

2017 este pentru Lei dinamic, agitat, cu deplasări numeroase, cu evaluări și răzgândiri
legate de studii sau de modalitățile de afirmare în plan profesional.

Cu casele cadente puternic activate și în 2017, indicat ar fi să te gândești bine la ceea ce ai
realizat până acum și la pașii de urmat pe mai departe. Extrăgând învățăturile din trecut, ai toate
șansele să construiești pe baze solide în viitor, mai ales în plan profesional și relațional.
Leii au parte de susținere din partea astrelor și în 2017, Uranus din Berbec și Saturn din Să ge tă -
tor aspectează armonios Soarele nativ al Leilor. Totuși, rezultatele acțiunilor tale nu apar atât de
repede cât ți-ai dori. Acest lucru te poate predispune la agitație și te poate face să-ți dai cu drep-
tu-n stângul în momente cheie. Jupiter aflându-se în casa a III-a a Leului până în octombrie 2017,
progresezi mai ușor prin învățarea de lucruri noi (cultivă-ți un talent!) și comunicând despre ceea
ce știi să faci mai bine, despre ceea ce te individualizează în ochii celorlalți, dar și prin ex plo ra rea
mediului în care trăiești. În martie și septembrie 2017, Jupiter se va găsi în aspecte ten  sio na te cu
Uranus, punându-ți la încercare concepțiile despre viață, mai ales cele legate de parteneriate.
Uranus se află de mult timp în casa a IX-a a Leului (a filosofiei existențiale, a sistemelor de cre din -
țe religioase, filosofice, juridice, după care îți conduci viața, studii superioare, re la ții cu străinătatea,
a călătoriilor). În 2017 se poate ca anumite planuri de călătorie sau afa ceri de import-export să fie
întârziate ori date peste cap de lipsa unor documente, auto rizații, studii sau diplome.
Relevante pentru Lei în 2017 sunt și eclipsele în zodia Leului și în semnul opus, Vărsător, care
pentru Lei este casa parteneriatelor. Pe 11 februarie 2017, în zodia Leului are loc o eclipsă de
Lună, pe 21 august 2017 o eclipsă de Soare. Ambele încu ra jea ză reinventarea de sine, ex pe ri -
men tarea de lucruri noi care să te pună în valoare, sau punerea în aplicare a unor proiecte
personale pe care până acum nu ai avut curajul să le valorifici. Eclipsa de Lună din vară, de pe 7
august 2017, te va conduce spre o reevaluare a relațiilor cu ceilalți, mai ales a parteneriatelor
celor mai importante pentru tine, indiferent dacă acestea sunt profesionale sau personale. 
Pluto se află și în 2017 în casa muncii și a sănătății Leului, dar formează aspecte tensionate, așa
că se poate să ai parte de surprize neplăcute și este recomandat grija de sănătate. Este
contraindicat să exagerezi cu medicația sau să cazi în patima vreunui regim prea drastic.

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

2017 se anunță plin de provocări financiare care, cel mai probabil, vor declanșa
nevoia de revoluție profesională, nevoia de a-și reorganiza activitatea astfel încât să

își poată plăti datoriile vechi fără să mai facă altele noi.
Jupiter este în casa banilor Fecioarei până pe 10 octombrie 2017, ceea ce este de bun augur și
favorizează câștigurile, dar activează și teme legate de valoarea personală. Chiar și cele mai
chibzuite dintre Fecioare pot simți o nevoie imperioasă de a cheltui periculos. Această predispoziție
ar trebui evitată mai cu seamă în martie, în august și a doua jumătate a lunii septembrie.
Pe 7 august 2017 ar fi de notat o eclipsă parțială de Lună în casa muncii Fecioarei, ceea ce ar
putea marca un moment de schimbare a locului de muncă sau de reorientare profesională. În
această perioadă ar fi bine să sondezi activ piața muncii și ofertele de reconversie profesională
sau de (re)calificare. Atenție, de asemenea, la starea de sănătate!
Pe 10 octombrie, Jupiter intră în casa a III-a a Fecioarei (casa comunicării, a studiilor și a rela ții lor
cu apropiaţiiii și cunoscuţii, dar și a deplasărilor scurte). Sunt favorizate Fecio arele care doresc să
studieze sau au examene, dar și cele care doresc să ofere din cunoașterea lor ce lor lalți. Saturn își
continuă și în 2017 (până pe 20 decembrie) șederea în casa familiei Fecioarei, care este și casa
căminului, a rădăcinilor și a bazelor pe care îți construiești existența. Saturn se află mai tot timpul
anului în relații armonioase cu Uranus, situat în casa banilor comuni și a moș te nirilor Fecioarei.
În special în lunile mai și noiembrie 2017, ai putea constata că atmosfera de acasă se în se ni -
nează, că se găsesc soluții constructive, pe termen lung, indiferent dacă este vorba despre
reparații sau achiziții imobiliare, partaj de bunuri ori starea de sănătate a părinților.
Se poate ca o situație începută în 2015, care a avut un punct critic în 2016, să-și găsească în
2017 rezolvarea în mod neașteptat și pozitiv. Se poate chiar să reușești un credit pentru o
locuință, dar e mai bine să lași aceste demersuri pentru luna noiembrie.
În iubire, Fecioarele sunt predispuse la un comportament radical sau extrem, care îl poate
suprinde pe cel drag, mai ales în prima parte a lunii aprilie și în prima parte a lunii august 2017.
Fiindcă Pluto este situat pe termen lung în casa iubirii și a copiilor Fecioarei, aceste sectoare de
viață pot fi marcate de evenimente transformatoare, în care jocurile de putere sunt mereu prezente.
Ar fi, de asemenea, indicat să cauți activități care să îți pună în valoare creativitatea, un talent,
un hobby. În felul acesta îți va crește încrederea în forțele proprii și vei simți că îți recapeți treptat
controlul asupra propriei tale existențe.

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

Cu două eclipse (una de Lună pe 11 februarie și una de Soare pe 21 august) în casa
prietenilor, a grupurilor sociale, a speranțelor și a idealurilor de viitor, e clar că în 2017

Balanțele ar face bine să reconsidere anumite proiecte pe termen lung, dar și oamenii alături de
care doresc să își construiască viitorul.
Mijlocul lunii februarie 2017 poate marca desprinderea de anturaje care nu te reprezintă și care
te consumă emoțional și profesional. Jupiter, guvernatorul casei comunicării Balanței, rămâne în
Balanță până la 10 octombrie, inspirându-te să explorezi noi posibilități de comunicare pentru a
te afirma, dezvolta în plan intelectual, personal, profesional.
Jupiter, Marele Benefic, se va găsi în cea mai mare parte a anului 2017 în aspecte tensionate cu
Uranus, situat în casa parteneriatelor Balanței, și cu Pluto, situat în casa familiei și a căminului
Balanței, reclamând desprinderea de anumite mentalități care nu te (mai) reprezintă. Aspectele
pe care Jupiter le formează cu Uranus și Pluto sunt resimțite mai puternic în martie, august și
septembrie 2017, când relațiile tale (indiferent de natura lor) se pot da peste cap din cauza
dorinței de independență a celor cu care ești asociat sentimental și/sau profesional.
La 10 octombrie, Jupiter intră în casa banilor Balanței și îți deschide posibilități nesperate de
câștig, facilitând descoperirea unor noi surse de venituri. Cu Saturn aflat în continuare (până la
20 decembrie 2017) în tranzit prin casa comunicării, a studiilor și a deplasărilor scurte ale
Balanței, ai putea să te apuci de studiat subiecte care până acum ți se păreau mult prea dificil de
înțeles sau de asimilat, subiecte care necesită efort, determinare, perseverență.
Ceea ce știi devine acum cea mai importantă carte de vizită, fiindcă Jupiter, guvernatorul casei co -
mu nicării Balanței, se află în Balanță. Ideile tale tind sa fie cam prea con ser va toa re, tradiționaliste,
fiindcă în casa comunicării Balanței se află Saturn, guvernatorul casei a IV-a a Balanței, dispozitat
de Jupiter. Procesul de învățare (mai ales dacă va fi nevoie de o schim bare de mentalitate) sau
eventualele examene pot părea mai dificile în 2017, dar cunoș tin țele dobândite sunt solide și te
vor ajuta pe termen lung. Lunile mai și noiembrie pot fi favo ra bi le în acest sens, treci mai ușor de
examene, apar oportunități de asociere pe baza noilor competențe sau diplome obținute.
Venus, planeta guvernatoare a Balanței, se află în 2017 în ciclul retrogradării (4 martie - 15
aprilie), activând în perioadele de retrogradare casa parteneriatelor și respectiv casa muncii și a
sănătății Balanței. Prin urmare, modul în care te raportezi la aceste domenii ar trebui revizuit cu
mare atenție, pentru a înțelege cum ești integrat în relațiile tale personale și de muncă.

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

2017 este pentru Scorpioni un an al discuțiilor în contradictoriu, mai ales în legătură
cu banii/sursele de venit. Cum Pluto, planeta care guvernează Scorpionul, se află în

casa comunicării Scorpionului, îți păstrezi și în 2007 puterea de convingere. Se accentuează
însă – mai ales la final de martie, început de aprilie și la începutul lui august 2017 – predispoziția
de a manipula sau de a deveni agresiv verbal ori de a forța accesul la anumite informații.
Din altă perspectivă, din cauză că Pluto formează un careu cu Jupiter, ai putea deveni o persoană
extrem de incomodă, care scoate la lumină sau atacă deschis secrete, subiecte sensibile pentru
colegi, vecini și/sau rudele apropiate. Nu e rău să pui degetul pe rană, dar n-ar strica să o faci într-
o manieră mai blândă și mai discretă. În caz contrar, capacitatea ta de a deține informații la care
alții nu au acces nu îți va crește importanța în ochii celorlalți, ci dimpotrivă.
Jupiter rămâne în casa a XII-a a Scorpionului până în octombrie 2017, în aspecte tensionate cu
Uranus și Pluto, ceea ce îți pune la încercare încrederea în forțele proprii, capacitatea de a
crește profesional și de a învăța ceva nou, nu doar de a-i învăța pe alții.
La 10 octombrie 2017 Jupiter, Marele Benefic, pășește în Scorpion, deschizând o etapă
importantă de autocunoaștere, autoperfecționare și dezvoltare personală. Vei fi mai încrezător în
șansă și în capacitatea ta de a avea realizări prin forțe proprii, ceea ce poate deschide o
perioadă de înflorire, dar și de excese.
Profesional și financiar, anul 2017 aduce Scorpionilor posibilitatea unor echilibrări, stabilizări, con -
so lidări, dar nu lipsesc momentele de criză, mai cu seamă în perioadele din jurul eclipselor: eclip -
sa de Lună din 11 februarie și eclipsa totală de Soare din 21 august. Și dacă tot am menționat
eclip sele, anul 2017 aduce Scorpionilor, pe 7 august, o eclipsă parțială de Lună în casa a IV-a (a
familiei, a căminului și a rădăcinilor). Acest lucru indică încheierea unei situații ori a unor proiecte
legate de locuință sau de familie. Este un moment bun pentru a reflecta la ba ze le emo țio na le pe
care îți construiești existența, dar și la (dez)echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

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

Jupiter, guvernatorul Săgetătorului, va tranzita până la 10 octombrie 2017 casa a XI-
a a Săgetătorului (casa prietenilor, a grupurilor sociale și a idealurilor), apoi va intra în

casa a XII-a a Săgetătorului (o casă a izolării, a acțiunilor din spatele scenei, a subconștientului).
Periplul lui Jupiter prin casa a XI-a sugerează că în 2017 grupurile din care faci deja parte sau la
care vei adera vor juca un rol deosebit de important în dezvoltarea ta personală și profesională.
Colaborările se anunță însă deosebit de tensionate, instabile și aducătoare de schimbări majore,
mai cu seamă în martie, august și septembrie 2017, când Jupiter se află în opoziție cu Uranus și
în careu cu Pluto.
Cauzele și proiectele comune te avantajează mult mai mult decât inițiativele și proiectele
individuale, care pot genera haos sau sunt dificil de stabilizat. Dacă vei ști cum să servești
interesele de grup, poți constata că acțiunile tale îți aduc sprijinul celorlalți pentru proiectele tale
de suflet, pentru ceea ce dorești să creezi unic și personal.
Ținând cont că Saturn se găsește și în 2017 în Săgetător (până la 20 decembrie), ar fi bine să
acționezi ca un model pentru ceilalți, să îți demonstrezi valoarea (Saturn îți guvernează casa a
II-a!) prin propriile fapte, prin inițiativă, perseverență, efort, maturitate. 
Luna mai, finalul lunii august și luna noiembrie 2017 sunt deosebit de faste pentru orice ți-ai
propune, întrucât Saturn formează un trigon cu Uranus și un sextil cu Jupiter. Acum ar fi indicat
să "ataci" situații, planuri sau idei care ți se par cel mai dificil de gestionat, de pus în practică, de
depășit. Stabilește-ți priorități clare și concentrează-ți atenția spre cât mai puține ținte, ca să nu-
ți irosești energia!
Odată cu intrarea lui Jupiter în casa a douăsprezecea a Săgetătorului, te avantajează discreția,
cercetarea interioară, aplecarea spre dimensiunea spirituală a existenței. În această perioadă
poți beneficia de ajutor providențial în momentele cele mai neplăcute sau mai complicate. De
asemenea, situațiile de viață care apar după 10 octombrie 2017 te pot ajuta să înțelegi care îți
sunt adevărații prieteni și care sunt lupii care se ascundeau sub blană de oaie. 
Trei dintre eclipsele din 2017 îți activează axa cunoașterii (casele III și IX ale Săgetătorului), am-
plificându-ți dorința de aventură și setea de cunoaștere. Ai putea profita de lunile februarie și
august 2017 pentru a-ți completa cunoștințele, pentru a obține diplome care să îți ateste
cunoștințele sau pentru a te apuca de studiat un nou domeniu.

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

Pentru Capricorni, anul 2017 se anunță plin de evenimente în plan profesional. Fii
pregătit să îți concentrezi eforturile spre acest sector de viață, care promite să îți

aducă beneficii însemnate!
Ar fi bine, însă, să îți dozezi corect eforturile și să eviți suprasolicitarea, pentru că Saturn,
stăpânul Capricornului, se găsește în continuare în casa a douăsprezecea a Capricornului (până
la 20 decembrie 2017). Din această poziție, Saturn te invită la un bilanț atent al realizărilor de
până acum, dar poate genera și temeri, nesiguranțe sau depistarea unor tipare care te limitează.
Mulți Capricorni pot descoperi că își făceau singuri rău într-un fel sau altul, dar aspectele ar mo nio -
a se în care este implicat Saturn în mai, august-septembrie și noiembrie 2017 prevestesc un tonus
bun și depășirea tuturor obstacolelor, atât în plan emoțional, cât și în plan fizic/material. 
Pluto își continuă șederea în Capricorn în 2017 (și câțiva ani buni de-acum încolo), generând o
percepție mai intensă a ceea ce se petrece în jurul tău, dar și nevoia de restructurare personală
ori de reevaluare a viziunii pe care o ai despre prietenie sau despre participarea la diverse grupuri
socio-profesionale. Aici intră și implicarea în proiecte de grup, fiindcă Pluto guvernează casa a XI-
a Capricornului. Din cauză că Pluto formează un careu cu Jupiter, la sfârșitul lui martie, începutul
lui aprilie și în luna august 2017 s-ar putea să constați că relațiile cu anumite persoane sau
colaborarea cu anumite grupuri îți afectează negativ imaginea sau proiectele de viitor. Este foarte
posibil ca o serie de Capricorni să refuze anumite proiecte comune doar din mo ti ve de nesiguranță,
conservatorism sau cine știe ce vechi prejudecăți întipărite adânc în mintea lor.
După 10 octombrie 2017, odată cu intrarea lui Jupiter în casa a XI-a a Capricornului, colaborările
devin deosebit de importante și te pot scoate în prim-plan într-un mod neașteptat, aducându-ți
beneficii importante. Prietenii și/sau colaboratorii se pot dovedi acum sfetnici de nădejde.
În plan personal, preocupările Capricornilor în ceea ce privește locuința, o eventuală mutare sau
renovare dau roade mai cu seamă în mai și noiembrie 2017. Nu este exclus ca abia acum să te
poți bucura de ceea ce ai început în anii trecuți și să îți găsești liniștea într-un sediu nou ori într-
o locuință nouă sau complet renovată și reutilată.

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

Anul 2017 aduce Vărsătorilor agitație și stres, oportunități de deplasare, de aprofundare
a studiilor și cunoștințelor, dar și posibilitatea de a experimenta lucruri cu noi și pro vo -

catoare. Axa cunoașterii Vărsătorului (casele a III-a și a IX-a) este energizată în 2017 de opoziția
Jupiter-Uranus, care se face mai puternic simțită la începutul lui martie și sfârșitul lui septembrie.
Uranus este guvernatorul Vărsătorului, iar prezența sa în casa comunicării și a învățării Vărsătorului
încă din 2011 (până în 2018) ar trebui să te conducă spre o schimbare a tiparelor de gândire, spre
o schimbare a percepției asupra lumii, spre o lărgire a perspectivei și o re vizuire a concepțiilor
despre lume și viață în general. De asemenea, în 2017 ar fi indicat să manifești mai multă re cep -
ti vitate față de opiniile celorlalți, să nu te încăpățânezi să faci numai ca tine.
Prezența lui Jupiter în casa a IX-a a Vărsătorului indică o perioadă cu posibilități de dezvoltare
intelectuală, o perioadă bună pentru desăvârșirea studiilor, pentru a-ți realiza și publica lucrarea
de masterat ori de doctorat sau orice tip de scriere pe care îți tot planifici să o scoți pe piață. 
Aspectele tensionate formate de Jupiter cu Uranus și Pluto în 2017 sunt indicatori că reușita de pin -
de de reformularea proiectelor pe termen lung (mai ales în perioada 6 feb-9 iunie), dar și a filo so fiei
de viață, care își lasă puternic amprenta asupra modului cum sunt ges tio nate aceste proiecte.
În 2017 ai putea lua în considerare schimbarea specializării profesionale, a studiilor, a unor
planuri de călătorie. Începând cu luna octombrie 2017 poți avea rezultate spectaculoase în plan
profesional sau poți obține o diplomă, un premiu ori recunoașterea publică a performanțelor tale. 
De remarcat în 2017 ar mai fi eclipsele de Lună și de Soare care au loc pe axa relațională a
Vărsătorului (casele I și a VII-a), dar și o eclipsă de Soare în casa banilor și a valorii personale a
Vărsătorului. Astfel, am putea vorbi despre o repoziționare în cadrul parteneriatelor, dar și de o
reconsiderare a îndatoririlor fiecăruia în viața de cuplu.
În ceea ce privește spațiul de locuit/familia ai de revizuit și de reconsiderat atitudini, proiecte,
investiții, relații, fiindcă Venus, stăpâna casei a IV-a a Vărsătorului, retrogradează în intervalul 4
martie-15 aprilie 2017. În această perioadă nu sunt recomandate tranzacțiile imobiliare, negocierile
legate de proprietăți și nici investițiile în remodelarea sau reutilarea spațiului de locuit ori lucru.
Trebuie ținut cont că, pentru Vărsători, Venus guvernează și casa a noua, a călătoriilor lungi, a
străinătății și a studiilor superioare. De aceea, în martie și în prima jumătate a lunii aprilie 2017
se recomandă o prudență deosebită sau chiar amânarea drumurilor pe distanțe mari sau în
afara țării, atenție sporită dacă ai de dat examene sau dacă trebuie să-ți arăți valoarea demon-
strându-ți cunoștințele acumulate în anumite domenii.

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

Călătoriile pe care ți le dorești sau care îți sunt necesare în 2017 ar putea întâmpina
dificultăți, cel mai probabil de natură financiară. Ideal ar fi să nu te împrumuți, ci să îți

chibzuiești mai bine cheltuielile. Dacă ești student departe de locurile natale, va trebui să înveți să
îți drămuiești mai bine banii primiți de-acasă, pentru că cei care te susțin ți-ar putea reproșa că
cheltuieși prea mult și ar putea chiar să îți reducă subvențiile. De altfel, instabilitatea financiară îți
poate da bătăi de cap mai tot anul, în special dacă dai curs impulsului de a te întinde mai mult
decât îți este plapuma. S-ar putea să ai impresia că fără un credit, două, nu-ți poți împlini visele,
mai ales dacă acestea au legătură cu sfera academică ori poate cu o călătorie sau cu emigrarea.
În 2017 ar fi bine să fii atent la costurile pe care le presupune participarea ta în diverse grupuri.
Aspectul tensionat dintre Pluto, situat în casa a XI-a Peștilor (casa prietenilor și a grupurilor sociale,
dar și a speranțelor) și Jupiter, situat în casa veniturilor suplimentare și a îm pru mu tu rilor, su gerează
că ar fi bine să îți ajustezi proiectele pe termen lung în funcție de posibilitățile financiare reale. 
Relațiile cu prietenii și/sau socio-profesionale tind să fie tensionate dar, dacă îți revizuiești pre dis -
po ziția dogmatică, de a-ți impune punctele de vedere sau ideile pe care ceilalți le văd ca utopice,
atmosfera se schimbă. Evită încercările de a mani pu la și ai grijă să nu cazi pradă unei escrocherii!
La 10 octombrie, Jupiter începe tranzitul de un an prin casa a IXa a Peștilor, casa studiilor su pe rioa -
re, a înțelepciunii, a relațiilor cu străinătatea, a călătoriilor și a filosofiei de viață. Indiferent dacă ești
sau nu elev/student, caută să înveți cât mai multe lucruri noi, caută să-ți lărgești perspectiva asupra
vieții și să-ți cultivi intelectul! Acum înveți cu mai multă ușurință, trebuie doar să vrei. Dacă nu ești
un artist deja consacrat, evită visatul cu ochii deschiși și planifică-ți viitorul în amănunt!
Trei dintre eclipsele din 2017 activează axa sănătății Peștilor, mai precis casa a VI-a (eclipsă de
Lună pe 11 februarie și eclipsă de Soare pe 21 august) și casa a XII-a (eclipsă de Lună pe 7
august). Recomandabil să ai mai multă grijă de sănătate și să încerci să îți reorganizezi regimul de
viață, să ai timp și pentru odihnă și răsfăț. Se poate ca o problemă de sănătate să iasă la lumină și,
deși nu pare cine știe ce, indicat ar fi să nu o ignori, ci să clarifici simptomele și diagnosticul.
Cum Luna este pentru Pești și guvernatoarea casei copiilor, în 2017 este recomandat să
monitorizezi mai atent starea de sănătate a acestora (dacă ai).
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Uranus se află în continuare în Berbec pe tot parcursul anului 2017 (de fapt, până în
luna mai 2018), îndemnându-te la revoluții personale de mare anvergură și la

schimbarea mentalității în ceea ce privește modul în care înțelegi să te arăți celorlalți. Nevoia de
independență a Berbecilor este puternic accentuată în 2017 de tranzitul lui Uranus în Berbec, la
fel și impulsivitatea. Prin urmare, este recomandat să fii prudent(ă), pentru că altfel îți poți
transforma cu ușurință viața într-un haos.
În lunile mai și noiembrie 2017, trigonul dintre Uranus și Saturn îi încurajează pe Berbeci să își
armonizeze experiențele trecute cu intențiile legate de viitor și îi îndeamnă să dea dovadă de
răbdare și perseverență dacă vor să aibă rezultate solide pe termen lung. Saturn rămâne până
pe 20 decembrie 2017 în casa a IX-a a Berbecului, ceea ce înseamnă că mai ai de lucru la
definitivarea și/sau actualizarea filosofiei și a convingerilor după care îți conduci viața. De
asemenea, s-ar putea să constați că mai ai nevoie de aprofundarea studiilor sau a anumitor
cunoștințe pentru a putea ajunge acolo unde îți dorești în viața profesională.
În ceea ce privește filozofia de viață, vei avea timp să te gândești și să te tot răzgândești din aprilie
până în august 2017, adică în perioada când Saturn retrogradează. Apoi, până la finele lunii
decembrie 2017, ar trebui să tragi concluzii și să vezi cum poți aplica tot ce ai învățat nou pentru
a-ți începe cariera sau pentru a o îmbunătăți. Sau care dintre ofertele primite merită atenția ta.
Dacă ești student(ă), retrogradul lui Saturn poate aduce în viața ta senzația că nu ai capacitatea
de a învăța sau că nu faci față exigențelor școlare. Nu te lăsa pe tânjală și evită să ră mâi cu
restanțe! Dacă ești dintre cei care îngrașă porcul în ajun, cu siguranță că Saturn îți va ofe ri o lecție
dură despre cât de importante sunt efortul și stăruința pentru atingerea scopului propus.
Reinventarea prin care trec Berbecii în acești ani poate provoca în 2017 nu doar crize personale,
ci și parteneriale, mai ales în martie și la sfârșit de septembrie, început de noiembrie. În aceste
perioade, Jupiter, situat în casa a VII-a a Berbecului, se va găsi în opoziție cu Uranus, aflat în
Berbec. Dorința ta de independență poate deveni greu de suportat pentru soț/soție sau pentru
asociați și se pot rupe alianțe la care chiar ții. De asemenea, distanța fizică poate fi un obstacol
în consolidarea anumitor parteneriate. Este indicat să eviți deciziile bruște, impulsive.
Începând cu 10 octombrie 2017, adică odată cu intrarea lui Jupiter în Scorpion, se poate
deschide o perioadă fastă pentru Berbeci din punct de vedere financiar, cu șanse mari de a
atrage sprijin financiar sau de a găsi soluții pentru datoriile făcute în anii precedenți. 
În ceea ce privește sănătatea, Berbecii nu au de ce se plânge în 2017.
Se recomandă prudență în perioadele de retrogradare a planetei Mercur, care este guvernatorul
casei sănătății Berbecului: prima săptămână din ianuarie 2017, 10 aprilie - 3 mai, 13 august - 6
septembrie, 3 - 23 decembrie. Dacă te știi cu suferințe cronice sau dacă apar probleme de
sănătate, luna septembrie 2017 (după data de 6) este bună pentru reconsiderarea diagnosticului,
pentru reluarea unor analize sau schimbarea tratamentului.

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

2017 se anunță dinamic pentru Tauri, mai ales din punct de vedere profesional și
financiar. Schimbările bat la ușă și pot genera stres, dar dacă înveți să nu te opui, totul

se poate transforma în entuziam și elan creator. Negativismul îți poate crea probleme de să nă tate,
tensiuni nervoase inutile. Se recomandă prudență mai ales în primele opt luni ale anului 2017.
Uranus în casa a XII-a a Taurului (casa subconștientului, a dușmanilor secreți, dar și a bolilor
cronice) promite să scoată la iveală și în 2017 o serie de programe subconștiente dăunătoare,
care te țin pe loc, mai ales în carieră. Opoziția lui Jupiter cu Uranus în ianuarie, februarie, martie
și septembrie 2017, arată că se impune din partea ta o schimbare de mentalitate, o eliberarea de
temeri și de autolimitări care îți împiedică dezvoltarea. În plus, cu Jupiter situat în casa sănătății
pînă pe 10 octombrie 2017 și în careu cu Pluto – careu foarte activ mai cu seamă la finele lui
martie, debut de aprilie și la începutul lui septembrie – ritmul tău de viață ar trebui revizuit, pentru
că altfel riști să stagnezi atât în plan personal cât și profesional și/sau să te îngrași peste măsură. 
Pluto rămâne și în 2017 în casa a IX-a a Taurului (casa călătoriilor, a studiilor superioare, a
filosofiei de viață, a convingerilor după care îți conduci existența) provocându-te la o transformare
a viziunii tale despre lume și viață. Aceasta pare să fie mai mult decît esențială, pentru că se
poate reflecta negativ în relațiile parteneriale, indiferent dacă sunt personale sau profesionale.
Ar fi bine să folosești acest ciclu plutoian pentru a determina care dintre concepțiile tale de viață
te apropie de partener/parteneră și care te îndepărtează, devenind o sursă de conflict pe termen
lung. Caută o ieșire din rutină și soluții pentru a evolua împreună, pentru a defini un stil de viață
care să vă avantajeze pe amândoi! Evită să transformi orice discuție într-o chestiune de viață și
de moarte, mai ales în relațiile profesionale!
Relațiile Taurilor tind să devină promițătoare în ultimul trimestru din 2017. Te poți aștepta la
beneficii materiale și emoționale cum n-ai mai avut de multă vreme.

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

În 2017, viața Gemenilor pare să se învârtă în jurul relațiilor, care tind să se
tensioneze în prima jumătate a anului, și/sau în jurul copiilor, dacă este cazul.

Poate că nu reușești să te decizi dacă acum este momentul potrivit pentru a face un copil. Sau
poate că apariția neașteptată a unui copil te obligă să îți revizuiești proiectele pe termen lung și
să-ți reconfigurezi complet imaginea despre viitor. În 2017, prietenii te pot lua prin surprindere, nu
neapărat în mod plăcut. Se poate chiar să ai impresia că îți pun bețe în roate în loc să te sprijine.
Dar cel mai probabil este că ei nu reușeșsc să înțeleagă de ce ții morțiș să îți dai viața peste cap. 
În plus, s-ar putea să constați că anumite grupuri sociale, profesionale sau organizații din care faci
parte nu te mai reprezintă, sau că anumite proiecte de viitor trebuie schimbate în mod radical. În
acest context, se recomandă deosebită atenție la modul în care îți gestionezi resursele, mai ales
dacă o parte din ele provin din bugete comune. Altfel, riști să te trezești în plin haos existențial.
Cu Neptun în casa a X-a a Gemenilor (casa carierei și a statutului social), idealismul care te
mână de câțiva ani încoace te cam îndepărtează de realism. Prin urmare, punctele de vedere
ale celor din jur și sfaturile pe care ți le oferă s-ar putea dovedi valoroase pentru tine. 
Altfel, retrogradarea lui Mercur, guvernatorul Gemenilor, în casa a IV-a (casa familiei, a rădăcinilor
fizice și psihice), poate fi o bună ocazie pentru a analiza modul în care concepțiile despre lume și
viață dobândite de-acasă îți afectează acum evoluția profesională. (Mercur va traversa retrograd
casa a IV-a în perioada 13-30 august 2017, de unde va forma o opoziție cu Neptun.) 
În plan profesional, situația Gemenilor se mai înviorează după 10 octombrie 2017, odată cu
intrarea lui Jupiter în casa muncii și a sănătății Gemenilor. Iar cum Jupiter guvenează casa
parteneriatelor Gemenilor, este posibil să obții sprijinul partenerului de viață pentru a te dezvolta
profesional, sau să găsești pe cineva dornic să te ajute să îți reorganizezi munca.
Starea de sănătate a Gemenilor se poate și ea îmbunătăți după 10 octombrie 2017. Ai putea
chiar să îți reintri în formă, adoptând un stil de viață sănătos, cu o alimentație echilibrată.

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

Anul 2017 se anunță turbulent pentru Raci, plin de răsturnări de situație în legătură cu
familia, căminul și cariera. Pentru un suflet sensibil ca al Racilor, numeroasele fluctuații

care se întrevăd în 2017 pot fi dificil de gestionat, dar ele anunță schimbări mai degrabă pozitive,
chiar dacă pot fi cam radicale. Jupiter se găsește încă din 2016 în casa a IV-a a Racului, iar în
2017 va fi implicat în aspecte ten sio nate cu Uranus, situat în casa carierei Racului, și cu Pluto,
situat în casa relațiilor Racului. Instabilitatea din carieră poate avea repercusiuni asupra vieții de
familie sau asupra veniturilor. Anumite investiții începute de Raci anul trecut, investiții ce privesc
casa, familia sau reorganizarea locului de muncă, pot fi date peste cap de lipsa de fonduri ori de
întârzierea accesului la anumite sume de bani. Situația se va îndrepta însă simțitor începând din
august 2017, când veniturile tale pot crește considerabil și îți mai vine inima la loc. În plus, la 10
octombrie 2017 Jupiter intră în sectorul care pentru Raci este casa iubirii, a crea ti vi tății, a diver tis -
mentului, a fertilității, a copiilor și a spe cu la ții lor financiare, favorizând cultivarea talentelor native,
pentru ca peste un an să fii pregătit(ă) pentru a păși într-o nouă etapă de dezvoltare profesională.
Merită să încerci să vezi dacă nu cumva ai putea transforma un hobby într-o mică afacere.
În plan profesional, în 2017 lucrurile s-ar putea să se miște mai încet decât ți-ai dori. Totuși, cu
puțin efort și perseverență, îți vei consolida poziția în domeniul tău de activitate, sau vei atrage
colaboratori și asociați de nădejde, fiindcă Saturn, stăpânul casei parteneriatelor Racului, se află
în casa muncii Racului. Este recomandat să fii atent la deplasările scurte, la negocieri, la relațiile
cu rudele, dar și la programul de învățare (mai ales dacă te pregătești de ceva examene) în
perioadele în care Mercur este retrograd: prima săptămână a lunii ianuarie, apoi 10 aprilie - 3
mai, 13 august - 6 septembrie și 3-23 decembrie 2017. 
Relațiile sentimentale ale Racilor, rămân sub presiune în primele nouă luni din 2017. Apoi, Racii
își regăsesc curajul de a căuta ceva nou, plăcerea de a seduce și de a se juca în relațiile
amoroase, nu doar de a căuta siguranța afectivă sau de a-și asuma responsabilități. 
Cu Saturn în tranzit prin casa a VI-a a Racului până pe 20 decembrie 2017, sănătatea Racilor ar
putea rămâne un punct sensibil. Totuși, în comparație cu anul precedent, ar trebui să se
înregistreze o îmbunătățire a tonusului și a energiei, mai ales în a doua jumătate a anului.

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

2017 este pentru Lei dinamic, agitat, cu deplasări numeroase, cu evaluări și răzgândiri
legate de studii sau de modalitățile de afirmare în plan profesional.

Cu casele cadente puternic activate și în 2017, indicat ar fi să te gândești bine la ceea ce ai
realizat până acum și la pașii de urmat pe mai departe. Extrăgând învățăturile din trecut, ai toate
șansele să construiești pe baze solide în viitor, mai ales în plan profesional și relațional.
Leii au parte de susținere din partea astrelor și în 2017, Uranus din Berbec și Saturn din Să ge tă -
tor aspectează armonios Soarele nativ al Leilor. Totuși, rezultatele acțiunilor tale nu apar atât de
repede cât ți-ai dori. Acest lucru te poate predispune la agitație și te poate face să-ți dai cu drep-
tu-n stângul în momente cheie. Jupiter aflându-se în casa a III-a a Leului până în octombrie 2017,
progresezi mai ușor prin învățarea de lucruri noi (cultivă-ți un talent!) și comunicând despre ceea
ce știi să faci mai bine, despre ceea ce te individualizează în ochii celorlalți, dar și prin ex plo ra rea
mediului în care trăiești. În martie și septembrie 2017, Jupiter se va găsi în aspecte ten  sio na te cu
Uranus, punându-ți la încercare concepțiile despre viață, mai ales cele legate de parteneriate.
Uranus se află de mult timp în casa a IX-a a Leului (a filosofiei existențiale, a sistemelor de cre din -
țe religioase, filosofice, juridice, după care îți conduci viața, studii superioare, re la ții cu străinătatea,
a călătoriilor). În 2017 se poate ca anumite planuri de călătorie sau afa ceri de import-export să fie
întârziate ori date peste cap de lipsa unor documente, auto rizații, studii sau diplome.
Relevante pentru Lei în 2017 sunt și eclipsele în zodia Leului și în semnul opus, Vărsător, care
pentru Lei este casa parteneriatelor. Pe 11 februarie 2017, în zodia Leului are loc o eclipsă de
Lună, pe 21 august 2017 o eclipsă de Soare. Ambele încu ra jea ză reinventarea de sine, ex pe ri -
men tarea de lucruri noi care să te pună în valoare, sau punerea în aplicare a unor proiecte
personale pe care până acum nu ai avut curajul să le valorifici. Eclipsa de Lună din vară, de pe 7
august 2017, te va conduce spre o reevaluare a relațiilor cu ceilalți, mai ales a parteneriatelor
celor mai importante pentru tine, indiferent dacă acestea sunt profesionale sau personale. 
Pluto se află și în 2017 în casa muncii și a sănătății Leului, dar formează aspecte tensionate, așa
că se poate să ai parte de surprize neplăcute și este recomandat grija de sănătate. Este
contraindicat să exagerezi cu medicația sau să cazi în patima vreunui regim prea drastic.

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

2017 se anunță plin de provocări financiare care, cel mai probabil, vor declanșa
nevoia de revoluție profesională, nevoia de a-și reorganiza activitatea astfel încât să

își poată plăti datoriile vechi fără să mai facă altele noi.
Jupiter este în casa banilor Fecioarei până pe 10 octombrie 2017, ceea ce este de bun augur și
favorizează câștigurile, dar activează și teme legate de valoarea personală. Chiar și cele mai
chibzuite dintre Fecioare pot simți o nevoie imperioasă de a cheltui periculos. Această predispoziție
ar trebui evitată mai cu seamă în martie, în august și a doua jumătate a lunii septembrie.
Pe 7 august 2017 ar fi de notat o eclipsă parțială de Lună în casa muncii Fecioarei, ceea ce ar
putea marca un moment de schimbare a locului de muncă sau de reorientare profesională. În
această perioadă ar fi bine să sondezi activ piața muncii și ofertele de reconversie profesională
sau de (re)calificare. Atenție, de asemenea, la starea de sănătate!
Pe 10 octombrie, Jupiter intră în casa a III-a a Fecioarei (casa comunicării, a studiilor și a rela ții lor
cu apropiaţiiii și cunoscuţii, dar și a deplasărilor scurte). Sunt favorizate Fecio arele care doresc să
studieze sau au examene, dar și cele care doresc să ofere din cunoașterea lor ce lor lalți. Saturn își
continuă și în 2017 (până pe 20 decembrie) șederea în casa familiei Fecioarei, care este și casa
căminului, a rădăcinilor și a bazelor pe care îți construiești existența. Saturn se află mai tot timpul
anului în relații armonioase cu Uranus, situat în casa banilor comuni și a moș te nirilor Fecioarei.
În special în lunile mai și noiembrie 2017, ai putea constata că atmosfera de acasă se în se ni -
nează, că se găsesc soluții constructive, pe termen lung, indiferent dacă este vorba despre
reparații sau achiziții imobiliare, partaj de bunuri ori starea de sănătate a părinților.
Se poate ca o situație începută în 2015, care a avut un punct critic în 2016, să-și găsească în
2017 rezolvarea în mod neașteptat și pozitiv. Se poate chiar să reușești un credit pentru o
locuință, dar e mai bine să lași aceste demersuri pentru luna noiembrie.
În iubire, Fecioarele sunt predispuse la un comportament radical sau extrem, care îl poate
suprinde pe cel drag, mai ales în prima parte a lunii aprilie și în prima parte a lunii august 2017.
Fiindcă Pluto este situat pe termen lung în casa iubirii și a copiilor Fecioarei, aceste sectoare de
viață pot fi marcate de evenimente transformatoare, în care jocurile de putere sunt mereu prezente.
Ar fi, de asemenea, indicat să cauți activități care să îți pună în valoare creativitatea, un talent,
un hobby. În felul acesta îți va crește încrederea în forțele proprii și vei simți că îți recapeți treptat
controlul asupra propriei tale existențe.

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

Cu două eclipse (una de Lună pe 11 februarie și una de Soare pe 21 august) în casa
prietenilor, a grupurilor sociale, a speranțelor și a idealurilor de viitor, e clar că în 2017

Balanțele ar face bine să reconsidere anumite proiecte pe termen lung, dar și oamenii alături de
care doresc să își construiască viitorul.
Mijlocul lunii februarie 2017 poate marca desprinderea de anturaje care nu te reprezintă și care
te consumă emoțional și profesional. Jupiter, guvernatorul casei comunicării Balanței, rămâne în
Balanță până la 10 octombrie, inspirându-te să explorezi noi posibilități de comunicare pentru a
te afirma, dezvolta în plan intelectual, personal, profesional.
Jupiter, Marele Benefic, se va găsi în cea mai mare parte a anului 2017 în aspecte tensionate cu
Uranus, situat în casa parteneriatelor Balanței, și cu Pluto, situat în casa familiei și a căminului
Balanței, reclamând desprinderea de anumite mentalități care nu te (mai) reprezintă. Aspectele
pe care Jupiter le formează cu Uranus și Pluto sunt resimțite mai puternic în martie, august și
septembrie 2017, când relațiile tale (indiferent de natura lor) se pot da peste cap din cauza
dorinței de independență a celor cu care ești asociat sentimental și/sau profesional.
La 10 octombrie, Jupiter intră în casa banilor Balanței și îți deschide posibilități nesperate de
câștig, facilitând descoperirea unor noi surse de venituri. Cu Saturn aflat în continuare (până la
20 decembrie 2017) în tranzit prin casa comunicării, a studiilor și a deplasărilor scurte ale
Balanței, ai putea să te apuci de studiat subiecte care până acum ți se păreau mult prea dificil de
înțeles sau de asimilat, subiecte care necesită efort, determinare, perseverență.
Ceea ce știi devine acum cea mai importantă carte de vizită, fiindcă Jupiter, guvernatorul casei co -
mu nicării Balanței, se află în Balanță. Ideile tale tind sa fie cam prea con ser va toa re, tradiționaliste,
fiindcă în casa comunicării Balanței se află Saturn, guvernatorul casei a IV-a a Balanței, dispozitat
de Jupiter. Procesul de învățare (mai ales dacă va fi nevoie de o schim bare de mentalitate) sau
eventualele examene pot părea mai dificile în 2017, dar cunoș tin țele dobândite sunt solide și te
vor ajuta pe termen lung. Lunile mai și noiembrie pot fi favo ra bi le în acest sens, treci mai ușor de
examene, apar oportunități de asociere pe baza noilor competențe sau diplome obținute.
Venus, planeta guvernatoare a Balanței, se află în 2017 în ciclul retrogradării (4 martie - 15
aprilie), activând în perioadele de retrogradare casa parteneriatelor și respectiv casa muncii și a
sănătății Balanței. Prin urmare, modul în care te raportezi la aceste domenii ar trebui revizuit cu
mare atenție, pentru a înțelege cum ești integrat în relațiile tale personale și de muncă.

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

2017 este pentru Scorpioni un an al discuțiilor în contradictoriu, mai ales în legătură
cu banii/sursele de venit. Cum Pluto, planeta care guvernează Scorpionul, se află în

casa comunicării Scorpionului, îți păstrezi și în 2007 puterea de convingere. Se accentuează
însă – mai ales la final de martie, început de aprilie și la începutul lui august 2017 – predispoziția
de a manipula sau de a deveni agresiv verbal ori de a forța accesul la anumite informații.
Din altă perspectivă, din cauză că Pluto formează un careu cu Jupiter, ai putea deveni o persoană
extrem de incomodă, care scoate la lumină sau atacă deschis secrete, subiecte sensibile pentru
colegi, vecini și/sau rudele apropiate. Nu e rău să pui degetul pe rană, dar n-ar strica să o faci într-
o manieră mai blândă și mai discretă. În caz contrar, capacitatea ta de a deține informații la care
alții nu au acces nu îți va crește importanța în ochii celorlalți, ci dimpotrivă.
Jupiter rămâne în casa a XII-a a Scorpionului până în octombrie 2017, în aspecte tensionate cu
Uranus și Pluto, ceea ce îți pune la încercare încrederea în forțele proprii, capacitatea de a
crește profesional și de a învăța ceva nou, nu doar de a-i învăța pe alții.
La 10 octombrie 2017 Jupiter, Marele Benefic, pășește în Scorpion, deschizând o etapă
importantă de autocunoaștere, autoperfecționare și dezvoltare personală. Vei fi mai încrezător în
șansă și în capacitatea ta de a avea realizări prin forțe proprii, ceea ce poate deschide o
perioadă de înflorire, dar și de excese.
Profesional și financiar, anul 2017 aduce Scorpionilor posibilitatea unor echilibrări, stabilizări, con -
so lidări, dar nu lipsesc momentele de criză, mai cu seamă în perioadele din jurul eclipselor: eclip -
sa de Lună din 11 februarie și eclipsa totală de Soare din 21 august. Și dacă tot am menționat
eclip sele, anul 2017 aduce Scorpionilor, pe 7 august, o eclipsă parțială de Lună în casa a IV-a (a
familiei, a căminului și a rădăcinilor). Acest lucru indică încheierea unei situații ori a unor proiecte
legate de locuință sau de familie. Este un moment bun pentru a reflecta la ba ze le emo țio na le pe
care îți construiești existența, dar și la (dez)echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

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

Jupiter, guvernatorul Săgetătorului, va tranzita până la 10 octombrie 2017 casa a XI-
a a Săgetătorului (casa prietenilor, a grupurilor sociale și a idealurilor), apoi va intra în

casa a XII-a a Săgetătorului (o casă a izolării, a acțiunilor din spatele scenei, a subconștientului).
Periplul lui Jupiter prin casa a XI-a sugerează că în 2017 grupurile din care faci deja parte sau la
care vei adera vor juca un rol deosebit de important în dezvoltarea ta personală și profesională.
Colaborările se anunță însă deosebit de tensionate, instabile și aducătoare de schimbări majore,
mai cu seamă în martie, august și septembrie 2017, când Jupiter se află în opoziție cu Uranus și
în careu cu Pluto.
Cauzele și proiectele comune te avantajează mult mai mult decât inițiativele și proiectele
individuale, care pot genera haos sau sunt dificil de stabilizat. Dacă vei ști cum să servești
interesele de grup, poți constata că acțiunile tale îți aduc sprijinul celorlalți pentru proiectele tale
de suflet, pentru ceea ce dorești să creezi unic și personal.
Ținând cont că Saturn se găsește și în 2017 în Săgetător (până la 20 decembrie), ar fi bine să
acționezi ca un model pentru ceilalți, să îți demonstrezi valoarea (Saturn îți guvernează casa a
II-a!) prin propriile fapte, prin inițiativă, perseverență, efort, maturitate. 
Luna mai, finalul lunii august și luna noiembrie 2017 sunt deosebit de faste pentru orice ți-ai
propune, întrucât Saturn formează un trigon cu Uranus și un sextil cu Jupiter. Acum ar fi indicat
să "ataci" situații, planuri sau idei care ți se par cel mai dificil de gestionat, de pus în practică, de
depășit. Stabilește-ți priorități clare și concentrează-ți atenția spre cât mai puține ținte, ca să nu-
ți irosești energia!
Odată cu intrarea lui Jupiter în casa a douăsprezecea a Săgetătorului, te avantajează discreția,
cercetarea interioară, aplecarea spre dimensiunea spirituală a existenței. În această perioadă
poți beneficia de ajutor providențial în momentele cele mai neplăcute sau mai complicate. De
asemenea, situațiile de viață care apar după 10 octombrie 2017 te pot ajuta să înțelegi care îți
sunt adevărații prieteni și care sunt lupii care se ascundeau sub blană de oaie. 
Trei dintre eclipsele din 2017 îți activează axa cunoașterii (casele III și IX ale Săgetătorului), am-
plificându-ți dorința de aventură și setea de cunoaștere. Ai putea profita de lunile februarie și
august 2017 pentru a-ți completa cunoștințele, pentru a obține diplome care să îți ateste
cunoștințele sau pentru a te apuca de studiat un nou domeniu.

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

Pentru Capricorni, anul 2017 se anunță plin de evenimente în plan profesional. Fii
pregătit să îți concentrezi eforturile spre acest sector de viață, care promite să îți

aducă beneficii însemnate!
Ar fi bine, însă, să îți dozezi corect eforturile și să eviți suprasolicitarea, pentru că Saturn,
stăpânul Capricornului, se găsește în continuare în casa a douăsprezecea a Capricornului (până
la 20 decembrie 2017). Din această poziție, Saturn te invită la un bilanț atent al realizărilor de
până acum, dar poate genera și temeri, nesiguranțe sau depistarea unor tipare care te limitează.
Mulți Capricorni pot descoperi că își făceau singuri rău într-un fel sau altul, dar aspectele ar mo nio -
a se în care este implicat Saturn în mai, august-septembrie și noiembrie 2017 prevestesc un tonus
bun și depășirea tuturor obstacolelor, atât în plan emoțional, cât și în plan fizic/material. 
Pluto își continuă șederea în Capricorn în 2017 (și câțiva ani buni de-acum încolo), generând o
percepție mai intensă a ceea ce se petrece în jurul tău, dar și nevoia de restructurare personală
ori de reevaluare a viziunii pe care o ai despre prietenie sau despre participarea la diverse grupuri
socio-profesionale. Aici intră și implicarea în proiecte de grup, fiindcă Pluto guvernează casa a XI-
a Capricornului. Din cauză că Pluto formează un careu cu Jupiter, la sfârșitul lui martie, începutul
lui aprilie și în luna august 2017 s-ar putea să constați că relațiile cu anumite persoane sau
colaborarea cu anumite grupuri îți afectează negativ imaginea sau proiectele de viitor. Este foarte
posibil ca o serie de Capricorni să refuze anumite proiecte comune doar din mo ti ve de nesiguranță,
conservatorism sau cine știe ce vechi prejudecăți întipărite adânc în mintea lor.
După 10 octombrie 2017, odată cu intrarea lui Jupiter în casa a XI-a a Capricornului, colaborările
devin deosebit de importante și te pot scoate în prim-plan într-un mod neașteptat, aducându-ți
beneficii importante. Prietenii și/sau colaboratorii se pot dovedi acum sfetnici de nădejde.
În plan personal, preocupările Capricornilor în ceea ce privește locuința, o eventuală mutare sau
renovare dau roade mai cu seamă în mai și noiembrie 2017. Nu este exclus ca abia acum să te
poți bucura de ceea ce ai început în anii trecuți și să îți găsești liniștea într-un sediu nou ori într-
o locuință nouă sau complet renovată și reutilată.

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

Anul 2017 aduce Vărsătorilor agitație și stres, oportunități de deplasare, de aprofundare
a studiilor și cunoștințelor, dar și posibilitatea de a experimenta lucruri cu noi și pro vo -

catoare. Axa cunoașterii Vărsătorului (casele a III-a și a IX-a) este energizată în 2017 de opoziția
Jupiter-Uranus, care se face mai puternic simțită la începutul lui martie și sfârșitul lui septembrie.
Uranus este guvernatorul Vărsătorului, iar prezența sa în casa comunicării și a învățării Vărsătorului
încă din 2011 (până în 2018) ar trebui să te conducă spre o schimbare a tiparelor de gândire, spre
o schimbare a percepției asupra lumii, spre o lărgire a perspectivei și o re vizuire a concepțiilor
despre lume și viață în general. De asemenea, în 2017 ar fi indicat să manifești mai multă re cep -
ti vitate față de opiniile celorlalți, să nu te încăpățânezi să faci numai ca tine.
Prezența lui Jupiter în casa a IX-a a Vărsătorului indică o perioadă cu posibilități de dezvoltare
intelectuală, o perioadă bună pentru desăvârșirea studiilor, pentru a-ți realiza și publica lucrarea
de masterat ori de doctorat sau orice tip de scriere pe care îți tot planifici să o scoți pe piață. 
Aspectele tensionate formate de Jupiter cu Uranus și Pluto în 2017 sunt indicatori că reușita de pin -
de de reformularea proiectelor pe termen lung (mai ales în perioada 6 feb-9 iunie), dar și a filo so fiei
de viață, care își lasă puternic amprenta asupra modului cum sunt ges tio nate aceste proiecte.
În 2017 ai putea lua în considerare schimbarea specializării profesionale, a studiilor, a unor
planuri de călătorie. Începând cu luna octombrie 2017 poți avea rezultate spectaculoase în plan
profesional sau poți obține o diplomă, un premiu ori recunoașterea publică a performanțelor tale. 
De remarcat în 2017 ar mai fi eclipsele de Lună și de Soare care au loc pe axa relațională a
Vărsătorului (casele I și a VII-a), dar și o eclipsă de Soare în casa banilor și a valorii personale a
Vărsătorului. Astfel, am putea vorbi despre o repoziționare în cadrul parteneriatelor, dar și de o
reconsiderare a îndatoririlor fiecăruia în viața de cuplu.
În ceea ce privește spațiul de locuit/familia ai de revizuit și de reconsiderat atitudini, proiecte,
investiții, relații, fiindcă Venus, stăpâna casei a IV-a a Vărsătorului, retrogradează în intervalul 4
martie-15 aprilie 2017. În această perioadă nu sunt recomandate tranzacțiile imobiliare, negocierile
legate de proprietăți și nici investițiile în remodelarea sau reutilarea spațiului de locuit ori lucru.
Trebuie ținut cont că, pentru Vărsători, Venus guvernează și casa a noua, a călătoriilor lungi, a
străinătății și a studiilor superioare. De aceea, în martie și în prima jumătate a lunii aprilie 2017
se recomandă o prudență deosebită sau chiar amânarea drumurilor pe distanțe mari sau în
afara țării, atenție sporită dacă ai de dat examene sau dacă trebuie să-ți arăți valoarea demon-
strându-ți cunoștințele acumulate în anumite domenii.

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

Călătoriile pe care ți le dorești sau care îți sunt necesare în 2017 ar putea întâmpina
dificultăți, cel mai probabil de natură financiară. Ideal ar fi să nu te împrumuți, ci să îți

chibzuiești mai bine cheltuielile. Dacă ești student departe de locurile natale, va trebui să înveți să
îți drămuiești mai bine banii primiți de-acasă, pentru că cei care te susțin ți-ar putea reproșa că
cheltuieși prea mult și ar putea chiar să îți reducă subvențiile. De altfel, instabilitatea financiară îți
poate da bătăi de cap mai tot anul, în special dacă dai curs impulsului de a te întinde mai mult
decât îți este plapuma. S-ar putea să ai impresia că fără un credit, două, nu-ți poți împlini visele,
mai ales dacă acestea au legătură cu sfera academică ori poate cu o călătorie sau cu emigrarea.
În 2017 ar fi bine să fii atent la costurile pe care le presupune participarea ta în diverse grupuri.
Aspectul tensionat dintre Pluto, situat în casa a XI-a Peștilor (casa prietenilor și a grupurilor sociale,
dar și a speranțelor) și Jupiter, situat în casa veniturilor suplimentare și a îm pru mu tu rilor, su gerează
că ar fi bine să îți ajustezi proiectele pe termen lung în funcție de posibilitățile financiare reale. 
Relațiile cu prietenii și/sau socio-profesionale tind să fie tensionate dar, dacă îți revizuiești pre dis -
po ziția dogmatică, de a-ți impune punctele de vedere sau ideile pe care ceilalți le văd ca utopice,
atmosfera se schimbă. Evită încercările de a mani pu la și ai grijă să nu cazi pradă unei escrocherii!
La 10 octombrie, Jupiter începe tranzitul de un an prin casa a IXa a Peștilor, casa studiilor su pe rioa -
re, a înțelepciunii, a relațiilor cu străinătatea, a călătoriilor și a filosofiei de viață. Indiferent dacă ești
sau nu elev/student, caută să înveți cât mai multe lucruri noi, caută să-ți lărgești perspectiva asupra
vieții și să-ți cultivi intelectul! Acum înveți cu mai multă ușurință, trebuie doar să vrei. Dacă nu ești
un artist deja consacrat, evită visatul cu ochii deschiși și planifică-ți viitorul în amănunt!
Trei dintre eclipsele din 2017 activează axa sănătății Peștilor, mai precis casa a VI-a (eclipsă de
Lună pe 11 februarie și eclipsă de Soare pe 21 august) și casa a XII-a (eclipsă de Lună pe 7
august). Recomandabil să ai mai multă grijă de sănătate și să încerci să îți reorganizezi regimul de
viață, să ai timp și pentru odihnă și răsfăț. Se poate ca o problemă de sănătate să iasă la lumină și,
deși nu pare cine știe ce, indicat ar fi să nu o ignori, ci să clarifici simptomele și diagnosticul.
Cum Luna este pentru Pești și guvernatoarea casei copiilor, în 2017 este recomandat să
monitorizezi mai atent starea de sănătate a acestora (dacă ai).
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Final de carieră în lacrimi 
pentru Balaj

Cristian Balaj nu și-a putut stăpâni lacrimile la ultimul
meci din cariera de arbitru, Gaz Metan - Astra 0-1. Arbitrul
din Baia Mare a fost copleșit de emoții atât înaintea
partidei, cât și după joc.

"Am avut mai multe emoții
decât credeam. Și
dimineața, când m-am trez-
it, au fost lacrimi. Nu m-
au ajutat nici colegii, m-
au sunat și plângeau și ei
la telefon. Dorința mea ar
fi să simtă toată lumea ce
simte un arbitru, suporterii
să intre în pielea unui ar-
bitru. Un arbitru nu poate
avea părerea a milioane
de spectatori, care ar lua
cinci decizii diferite", a de-
clarat Balaj după jocul de

la Mediaș. Unul dintre cei mai apreciați "centrali" români
din ultimul deceniu, Balaj a dezvăluit și care a fost cel mai
important meci al carierei sale.
"Meciul în fața a 85 000 de spectatori și reacțiile pe plan
internațional la adresa mea. Este vorba de Milan - Auxerre.
S-a spus că puteam realiza mai multe. Atât am putut să
duc, mereu la un joc mi-am dorit să nu greșesc. Nu a
existat an fără greșeli, nu există campionat în lume fără
greșeli, am arătat și eu că sunt pământean, însă mereu
am încercat să fiu cât mai bun. Cred în viitorul lui Hațegan,
mai sunt arbitri care merită, important e să fie serioși și să
muncească. Eu i-am apărat mereu, am ținut la ei", a mai
spus Balaj.
Cristi Balaj a promovat în Liga 1 în anul 2000, iar din 2003
a devenit arbitru internaţional. În primul eşalon a arbitrat
peste 300 de meciuri, printre care și nouă derby-uri Steaua
- Dinamo. A arbitrat patru finale de Cupa României şi o
Supercupă. Are în palmares 11 partide interţări, două în
grupele UCL şi 24 în UEL.
"Centralul" a primit la Mediaș un trofeu din partea FRF,
acordat de vicepreşedintele CCA, Alexandru Deaconu, şi
un alt trofeu de la secretarul general al LPF, Justin Ştefan.
De asemenea, Astra i-a oferit un tricou pe care se putea
citi mesajul: "Cristi Balaj, un arbitru de 10".

Veste bună pentru echipa
națională. Meciul cu Danemarca

se va disputa cu spectatori
FRF a primit decizia din partea Comisiei de Disciplină a
FIFA în urma incidentelor de la meciul dintre România și
Polonia, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018.

Forul mondial a decis ca partida dintre România și Dane-
marca (26 martie 2017) să se poată disputa cu spectatori,
dar meciul nu se va putea juca pe Arena Națională din
București. Federaţia Română de Fotbal a mai primit o
amendă de 95.000 de franci elveţieni, după incidentele
de la meciul România - Polonia, plus incă 3.000 e franci
costuri de procedură. 
"Forul mondial a decis că partida România - Danemarca,
următorul meci oficial al <tricolorilor>, din aceeaşi campanie
de calificare, se va disputa cu spectatori în tribune, decizia
venind în urma apărării argumentate realizate de depar-
tamentul juridic al FRF. Cu toate acestea, partida nu se va
putea disputa pe Arena Naţională din Bucureşti. Iată
sancţiunile complete ale Comisiei de Disciplină FIFA:

- două meciuri din cadrul preliminariilor FIFA 2018 World
Cup de pe teren propriu nu se vor disputa pe Arena
Naţională, sancţiunea aplicându-se cu privire la partida
România - Danemarca din 26 martie 2017, iar executarea
pentru cea de-a doua partidă fiind suspendată pentru o
perioadă de probaţiune de 2 ani;

- amenda stabilită în sarcina FRF este de 95.000 de
franci elveţieni plus 3.000 de franci elveţieni, costuri de
procedură", se arată pe site-ul FRF.

Premiera în istoria fotbalului:
Prima femeie care va juca într-o

echipă de bărbaţi
Fotbalul mondial inregistreaza o noua premiera: O femeie
va juca la profesionisti intr-o echipa de barbati.

Carolina Jaramillo a semnat cu formatia Atletico Baja si
va juca intr-o echipa de barbati. Este pentru prima data in
istoria fotbaluilui cand o femeie va juca la nivel profesionist
alaturi de barbati, conform Goal.com.  Aceasta veste a
starnit numeroase comentarii pro si contra in tara natala,
dar Jaramillo spune ca nu e deranjata.
"Am auzit multe comentarii, unii spun ca nu e drept, altii
ma sustin. Pentru mine e vorba de o provocare", a spus
Jaramillo. De asemenea, oficialii clubului mexican au
anuntat ca spera ca venirea jucatoarei sa atraga mai
multi suporteri la stadion.

Real Madrid - Kashima Antlers
4-2, în finala CM al Cluburilor

Real Madrid și-a trecut în palmares al doilea trofeu în
Cupa Mondială a Cluburilor, după ce a învins campioana
Japoniei, pe Kashima Antlers, la finalul prelungirilor, cu
scorul de 4-2. Finala s-a disputat în Japonia, la Yokohama,
în faţa a 68.742 de spectatori.

Real Madrid a marcat primul gol prin Karim Benzema, dar
japonezii au egalat până la pauză prin Gaku Shibasaki.
Niponii au trecut în avantaj după ce Shibasaki a reușit
”dubla”, la șapte minute de la reluare. Cristiano Ronaldo a
egalat din penalty, iar după ce meciul a intrat în prelungiri,
lusitanul a mai punctat de două ori, în minutele 98 și 104.

Valentina Pelinel a scăpat de
fosta soție a lui Borcea și vrea

să-i ofere și al optulea copil
Arestul și starea precară de sănătate a fostului președinte di-
namovist Cristian Borcea nu o împiedică pe iubita sa, Valentina
Pelinel, să-și facă planuri de viitor: fostul manechin mai vrea un
copil, care pentru omul de afaceri ar fi al optulea.

Valentina Pelinel (36 de ani) a născut un băiețel la începutul
verii, în urmă cu câteva luni, dar nu vrea să se oprească aici,
potrivit click.ro, mai ales că tocmai s-a încheiat și divorțul dintre
Borcea (46 de ani) și Alina Vidican (32 de ani). În scurt timp, fo-
tomodelul plănuiește să se mute și în casa fostului acționar de
la Dinamo, din care a plecat fosta soție, împreună cu cei doi
copii. Botezul celui mai mic fiu al lui Borcea, Milan Cristian, se
amână până la ieșirea din închisoare a omului de afaceri.
Dezvăluirea a fost făcută de Valentina Pelinel, la "Gala Ghidul
Miresei 2016", acolo unde a spus și că mai vrea un copil.
"Botezul nu o să aibă loc fără tati, chiar dacă o să așteptăm
ceva vreme, dar eu spun că o să se întâmple cât de curând. Îmi
mai doresc un copil, de ce nu?", a spus Valentina, potrivit sursei
citate. Cel mai probabil, fostul manechin speră la o eliberare
condiționată sau o învoire a lui Borcea pentru a participa la
botez. În acest moment, omul de afaceri se află în închisoare și
ispășește pedeapsa de 6 ani și 4 luni din Dosarul Transferurilor.
A primit și o altă pedeapsă, de 7 ani și 10 luni, pentru că i-ar fi
dat mită judecătoarei Geanina Terceanu. În acest caz, sentința
nu e definitivă și, dacă va fi menținută și de ultima instanță,
pedeapsa va începe de la 0.
Fostul președinte al lui Dinamo nu stă prea bine nici din punct
de vedere medical. La începutul lunii decembrie a fost internat,
sub pază, la Spitalul de Urgenţă Floreasca.
"El este la spitalul de urgenţă, ştiţi că are o operaţie, are cinci
stenturi puse. Are venele înfundate 50%, are piciorul rece, o
chestie de genul ăsta. A zis că daca o ţine în stresul ăsta aşa şi
se accentueaza boala, el poate să moară în orice moment.
Necazurile din ultima vreme l-au făcut pe Borcea să cedeze. El
plânge, m-a sunat şi plânge şi la telefon", a declarat Gigi Becali
la RTV, la începutul lunii decembrie. În afară de Milan Cristian,
fiul pe care îl are cu Valentina Pelinel, Cristian Borcea mai are
doi copii cu Alina Vidican (un băiat, George Alexandru, de 4 ani,
şi o fetiţă, Gloria, de 10 luni). Prima soţie, Mihaela Borcea, i-a
dăruit 3 copii: Patrick (18 ani) şi gemenii Mihai Angelo şi Antonia
Melissa (12 ani). Omul de afaceri mai are o fată, Carolyn (9
ani), cu o fostă amantă, avocata Simona Voiculescu.

* * *
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
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SPORT

Rezultatele inregistrate in etapa a 21-
a, ultima din 2016 si clasamentul actu-
alizat

Vineri
Concordia Chiajna - CS U Craiova 0-0

Sambata
FC Voluntari - CFR Cluj 2-1
FC Steaua - ACS Poli Timisoara 1-0

Duminica
ASA Targu Mures - Pandurii Targu Jiu

2-0
Poli Iasi - Dinamo 3-1

Luni
Gaz Metan Medias- Astra Giurgiu 0-1
FC Viitorul - FC Botosani 3-1

Clasamentul la zi
1. FC Viitorul Constanta 42p
2. FC Steaua Bucuresti 40p
3. CS Gaz Metan Medias 37p
4. CS Universitatea Craiova 37p
5. FC Dinamo Bucuresti 32p
6. CFR 1907 Cluj *30p
--------------------------------------------------
7. FC Astra Giurgiu 29p
8. FC Botosani 25p
9. CSMS Poli Iasi 25p
10. FC Voluntari 25p
11. CS Pandurii Targu Jiu 24p
12. CS Concordia Chiajna 17p
13. ASA 2013 Targu Mures *9p
14. ACS Poli Timisoara *8p

* La inceputul sezonului, CFR Cluj si
ASA Targu Mures au fost depunctate
cu cate 6 puncte, iar Poli Timisoara cu
14 puncte.

Golgheterul campionatului ramane Az-
dren Llullaku, de la Gaz Metan Medias,
ajuns la cota 16 reusite in 21 etape.

Afumaţi 0 - 0 Luceafărul Oradea
Sepsi - Şoimii Pâncota (retrasă)
Berceni  (retrasă) - Academica Clinceni
Baloteşti 3 - 2 Chindia Târgovişte
Unirea Tărlungeni 0 - 3 Dacia Unirea Brăila
Dunărea Călăraşi 3 - 0 Metalul Reşiţa
Olimpia Satu Mare 1 - 0 Mioveni
Juventus Bucureşti 2 - 1 Braşov
ASU Poli Timisoara 1 - 1 CSM Râmnicu Vâlcea
UTA Bătrâna Doamnă 1 - 0 Foresta Suceava

Clasamentul
1 JUVENTUS BUCUREŞTI 45
2 UTA Bătrâna Doamnă 39
3 Braşov 38
4 Olimpia Satu Mare 37
5 Sepsi 35
6 Mioveni 34
7 Chindia Târgovişte 29
8 Luceafărul Oradea 26
9 Foresta Suceava 26
10 Dacia Unirea Brăila 26
11 Afumaţi 25
12 Dunărea Călăraşi 23
13 Academica Clinceni 21
14 CSM Râmnicu Vâlcea 19
15 ASU Poli 17
16 Baloteşti 13
17 Unirea Tărlungeni 11
18 Metalul Reşiţa 10
19 Berceni *-
20 Şoimii Pâncota *-

Berceni şi Şoimii Pâncota s-au desfiinţat şi retras din competiţie

Liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul

Liga B de Fotbal: 
Rezultatele şi clasamentul la zi

Transformarea FABULOASĂ a lui Florin Andone în
Spania. Cum a schimbat sezonul pentru Deportivo

Florin Andone a marcat din nou pentru Depor, care s-a distantat de zona retrogradarii in Spania.

Atacantul Romaniei a ajuns la 6 goluri si doua pase decisive in ultimele 6 meciuri din Primera.
Dupa ce n-a marcat nici macar un gol si n-a oferit niciun assist in primele 10 etape, Andone e
acum unul dintre oamenii momentului in Primera. Romanul a castigat titlul de jucatorul lunii
noiembrie la Deportivo, a prins echipa etapei si a atras atentia in Premier League, unde e dorit de
Sunderland. Transformarea lui Andone a fost remarcata si de jurnalistii din Spania, care cred ca
insistenta si puterea de a nu renunta l-au ajutat pe Florin sa-si faca sezonul remarcabil.

Câţi bani au oferit indienii pe Dinamo
Antrenorul lui Dinamo, Ioan Andone, a dezvaluit ce suma au oferit investitorii indieni pentru a
prelua formatia din Stefan cel Mare. Andone spune ca negocierile au picat dupa ce indienii
condusi de Sanjeev Kumar au oferit mai putin de 100 de mii de euro pentru a cumpara clubul.
"Au venit oamenii si au dat pe club cat costa un apartament in Iasi. M-am si speriat cand am auzit,
parca suntem din Africa, asa ne trateaza", a spus Andone la conferinta de presa. Tehnicianul
dinamovist a sugerat apoi ca indienii adusi de Mutu au vrut doar sa-si faca imagine.
"N-ati vazut, s-a pozat la derbi cu tricoul lui Dinamo, a aparut peste tot...", a completat Andone.
Sanjeev Kumar sustine ca reprezinta un fond de investitii cu afaceri in toata lumea, cu bunuri in
valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. El a fost adus la Dinamo la recomandarea lui Adrian
Mutu.

Gica Hagi a anunţat echipa pe care o va antrena in 2017
Aflat pe val cu Viitorul Constanta, echipa cu care a ajuns
chiar si pe primul loc in Liga 1 inaintea acestei etape, Gica
Hagi a anuntat unde va antrena in 2017.
Desi in ultima perioada a fost curtat de echipe precum
Rubin Kazan si Trabzonspor, Hagi a anuntat ca va ramane
la Viitorul si anul urmator. Regele a mentionat ca va lua in
calcul o plecare de la Viitorul abia din vara lui 2017.
"Am inceput un drum si nu plec la jumatatea lui. Nu mai e
cale de intors, nu plec nicaieri. Nu o sa iau o echipa de pe
drum, o s-o iau abia la inceputul sezonului. Deci, daca
plec, o sa plec abia in vara", a spus Gica Hagi intr-o
conferinta de presa. In urma cu cateva saptamani, Gica

Hagi afirma ca si-ar dori sa pregateasca formatia rusa Rubin Kazan.
Viitorul a mers insa din ce in ce mai bine si are sanse reale la castigarea campionatului. Intre timp,
Hagi cauta in continuare investitori pentru a ceda pachetul majoritar de actiuni de la Viitorul.

Lăcătuş la Steaua Armatei. Ar putea juca direct în Liga 2
Marius Lacatus, cel mai titrat fotbalist roman, da in continuare
detalii despre proiectul noii echipe Steaua, care ar urma sa
apartina Armatei, iar pesedintele unui club din Liga 1 spune
ca echipa ar putea juca in Liga a 2-a chiar din sezonul
urmator. "E posibil sa aducem un antrenor important,
cunoscut. Avem destui antrenori romani capabili, insa nu
voi neglija nici antrenorii de la centrul de copii si juniori.
Ne vom orienta in principal spre jucatori tineri, de maximum
23-24 de ani. Din ianuarie vom demara discutii pentru a
face un nucleu de jucatori cu care sa incepem cat mai
repede pregatirea.
(...) Nu inseamna ca daca am niste bani trebuie sa ii cheltui
pe toti. Sa speram ca vom incepe in liga a patra, indeplinim
criteriile de licentiere, avem palmares, baza sportiva", a
spus Lacatus, citat de Digi Sport.
Acesta va fi directorul tehnic al noii echipe a Armatei, care

va evolua sub numele Steaua Bucuresti. Contractul semnat de Lacatus se intinde pe o perioada
de cinci ani.
Noua echipa de fotbal a Armatei va evolua incepand cu sezonul 2017/2018 in liga a patra si isi
propune ca din 2020/21 sa ajunga in prima liga. De asemenea, CSA Steaua anunta ca,
in 2021, echipa va evolua pe noul stadion din Ghencea.
Iata ce alte declaratii a mai facut fostul atacant stelist despre noua echipa
In schimb, presedintele CS U Craiova, Marcel Popescu, este de parere ca exista
posibilitatea ca Steaua Armatei sa joace in Liga a 2-a inca de sezonul urmator, mai ales
avand in vedere problemele financiare ale echipelor din aceasta divizie.
"Aceasta echipa de fotbal, cu Marius Lacatus, despre care eu nu cred ca va intra in liga
a patra. Eu cred ca va intra in liga a doua. Parerea mea. Direct in liga a doua va intra. In
liga a doua, vor fi echipe care nu vor fi capabile sa inceapa sezonul si atunci FRF va
spune ca pentru merite ii da locul Stelei", a spus Marcel Popescu.
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Locuri misterioase pe care
nu îți este permis să le vizitezi

(IV)
Camera 39

Apărută în 1970, Camera 39 este una dintre cele mai secrete
organizații din lume. Misiunea ei: să obțină susținere străină pen-
tru regimul nord-coreean al lui Kim Jong II, liderul suprem al
Coreei de Nord.
Puternica entitate care există de zeci de ani, este bănuită că ar
scoate fonduri din contrafaceri și contrabandă cu droguri și arme.
Banii sunt folosiți de Kim, potrivit experților, ca să cumpere loial-
itatea oficialilor de rang înalt și să păstreze controlul asupra țării.
Camera 39 se bănuiește că este localizată într-o clădire a Par-
tidului Muncitorilor din Pyongyang.

Clubul 33

Walt Disney a simțit nevoia unui loc privat, special, în care să
se poată întreține cu sponsorii sau alți oaspeți. Prin urmare, în
1967, a luat naștere Clubul Exclusivist. După moartea sa, Disney
Land a decis ca acest Club 33 să fie deschis pentru membrii
speciali și oaspeții lor. Exclusiv pe baza unei legitimații. Misterul?
În iunie 2007, lista de așteptare pentru cei care doreau să devină
membri era veche de 14 ani. Ea s-a închis în aprilie/mai 2007,
astfel că nimeni nu știe cum poate avea acces în clubul lui Walt
Disney.
Club 33 este un club privat situat în inima New Orleans-ului,  în
partea de Disneyland. Inițial menținută ca o caracteristică
secretă a parcului tematic, intrarea in club a fost anterior situată
lângă Bayou Restaurantol albastru, la "33 Royal Street", cu in-
trarea de recunoscut printr-o placă de adrese, ornată cu numărul
33 inscripționat pe ea. Ca urmare a unei remodelari majore în
2014, intrarea a fost mutată la intersecția dintre Royale Street
și Strada Orleans, în New Orleans, Piața, vizavi de magazinul
„La Mascarade d'Orleans”. 

Din mai multe povesti legate de originea numelui Club 33, două
povești sunt cele mai proeminente. Prima explicație oficială
afirmă că numele  „Club 33” provine de la adresa sa din 33 Royal
Street, în New Orleans, Piața Disneyland. Clădirea a fost
construită rapid prin Liam & James Jeffs de JQ constructii la
sfârșitul anilor ‘60.

O a doua și mai puțin cunoscută poveste, speculează că
numele e datorat celor 33 de sponsori la Disneyland în anii 1966-
1967, când clubul a fost construit și deschis. Acești sponsori
sunt, după cum urmează: 
1. Eastman Kodak 2.   Atlantic Richfield-
3. Banca Americii 4.   Bell Telephone
5. C & H Sugar 6.   Frito Lay
7. General Electric 8.   Globale Van Lines
9. Garoafa roșie 10. Cartele Hallmark
11. Goodyear Tire și Rubber Co.
12. Douglas Aircraft 13.   Coca cola
14. Hills Brothers cafea 15.    INA
16. Lincoln Economii și Împrumut
17. Monsanto 18.   Pendleton
19. Pepsi-Cola 20.   Ken-L Ration
21. matusa Jemima 22.   Atchison, Topeka și Santa Fe
23. Spice Islands 24.  Chicken of the Sea
25. Sunkist 26.   Cultivatorii Sunsweet
27. Swift & Co. 28.   Timex
29. United Airlines 30.   Upjohn
31. Welch’s 32.   Wurlitzer
33. Imprimeriria de Vest și Litho CO

Tokyo Disneyland Club 33 
Un al doilea Club 33 este situat în Tokyo Disneyland . În loc să
fie situat în New Orleans Piață, este situat pe Center Street
World Bazaar. Membrii Disneyland Club 33 au privilegii reciproce
în Tokyo Disneyland Club 33

MICA PUBLICITATE
• Salon în Midtown Manhattan căutăm manichiuristă și cosmeticiană

cu clientelă sau închiriem o cameră; de asemenea închiriem spațiu
pentru hairdresser. Tel.: (212) 757-5729 sau (646) 250-8713

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Angajăm doamnă responsabilă, cu carnet de conducere auto, pentru
menaj și supraveghere 2 copii vârstă școlară. Detalii la telefon 914-
960-0353 sau email getacincu@yahoo.com

• Caut să închiriez cameră mobilată, separată, acces la utilități, în
Sunnyside sau Astoria. Tel.: (732) 532-9689

• Housekeeping available for offices, apartments, homecare and
babysitter. Tel.: (516) 864-3177 Eipa sau (516) 482-3265 Elena
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Trucuri pentru femeile ocupate. 
Cum să arăți foarte bine în 9 pași

Andreea Sava a explicat care sunt trucurile pentru ca o femeie ocupată să arate bine tot
timpul.

"Este greu să fii femeie. Este concluzia pe care o trag
în fiecare zi. Toată lumea, chiar dacă nu o spune cu
voce tare, se așteaptă să arăți mereu ca scoasă din
cutie, să fii veselă și zâmbitoare ca și cum viața n-ar
avea greutăți. Și are viața multe greutăți.
Mie, una, însă, nu-mi place ca lumea să știe ce
greutăți am. În primul rând pentru că nu mă ajută la
nimic. În cel mai bun caz, oamenilor nu le pasă. În cel
mai rău, se bucură. Desigur că nu mă refer aici la per-
soanele apropiate. În general. Problema e că se vede
pe tine atunci când nu-ți merge bine. Cum faci să
ascunzi asta?
Arătând cât poți de bine în fiecare zi. Desigur că e
greu să arăți decent în fiecare secundă dar nu imposibil.
Ce fac eu? Mai ales că am un program atât de nebun
încât nu am timp nici să mă gândesc ce vârstă am.
Mi-am dezvoltat de-a lungul anilor câteva trucuri", a
scris jurnalista.

1. Ceaiul de albăstrele
Ia oboseala de pe chip cu mâna. Seara, înainte de culcare, și dimineața, după ce m-am
trezit, stau cu bulete înmuiate în ceai de albăstrele ținut la rece pe ochi, cam 15 minute.
Eu am și o conformație cu pleoape umflate și predispoziție la pungi sub ochi și dorm și
extrem de puțin, deci vă dați seama că trebuie să mă lupt mai mult ca să arăt decent.

2. Beți multă apă
Ajută tenul foarte mult. Pungile de sub ochi sunt și un semn de dezhidratare. Iar dacă
beți ceai verde efectele sunt și mai mari.

3. Minimul de machiaj
De obicei nu mă machiez. Asta și pentru că meseria mea presupune să mă machiez
zilnic așa că am dezvoltat o fobie chiar. Dacă, în ziua respectivă, sunt obosită și nu apar
la TV, deci nu mă machiez la muncă, am un minimum care îmi dă instantaneu un aspect
mai proaspăt: rimel, am unul foarte bun de care sunt efectiv îndrăgostită, balsam de
buze, foarte puțin fond de ten în zonele mai închise, pentru luminozitate și-mi conturez
sprâncenele cu un creion foarte discret. Este suficient pentru ca aspectul să se schimbe
total.

4. Îmi planific de seara cu ce mă îmbrac dimineața
Felul în care te îmbraci este foarte important pentru că prima impresie este întotdeauna
foarte puternică. Acest obicei mă ajută din două puncte de vedere: evit să plec îmbrăcată
nefericit din lipsă de timp pentru a alege pe îndelete sau de a-mi pregăti hainele și pot
dormi până mai târziu fiindcă am un lucru în minus de făcut dimineața.

5. Mă demachiez foarte bine
Asta te ajută foarte mult mai ales dacă dormi cu cineva. Nu riști să îl sperii dimineața
arătând ca un zombie cu resturi de machiaj întinse pe față. Plus că tenul va arăta mai
frumos și va fi mai luminos. 

6. Puțin bronz în orice anotimp
Sunt absolut dependentă de bronz. Desigur că nu mă fac în mijlocul iernii ca după o
vacanță de 10 zile la mare dar în orice moment sunt măcar puțin bronzată. Fața
nemachiată arată mult mai bine dacă are puțină culoare. Iar vara, n-am absolut nicio
limită. Dacă s-ar putea, mi-ar plăcea să fiu mulatră. :)) Deci merg la solar cam o dată pe
lună. Uneori mai des, alteori mai rar.

7. O tunsoare adaptată tipului de păr
Este un amănunt foarte important dacă vrei să-ți stea părul bine în orice moment. Multe
persoane își aleg tunsoarea doar uitându-se-n poze, fără să țină cont că poate persoana
respectivă are un cu totul alt fel de păr. Nu există păr care să nu arate bine chiar și
necoafat dacă este tuns potrivit.

8. Manichiură și pedichiură french
Arată bine, curat și nu se vede când unghiile nu sunt proaspăt făcute. Este cea mai puțin
pretențioasă. Unghiile sunt foarte importante pentru aspectul unei femei. Nimic nu arată
mai urât decât unghii neîngrijite sau cu oja sărită.

9. Lenjerie frumoasă
Nu știi niciodată când trebuie să te dezbraci. :)) Desigur, la mine vine și cu meseria. Zilnic
mă schimb de haine într-un loc în care, de multe ori, sunt și alte persoane. Dar gândește-
te că, Doamne ferește, ai un accident de mașină și ajungi la spital. Știu că sună
superficial dar, ca femeie, nu vrei să ai un stres în plus. De alte situații, mult mai plăcute,
nu mai vorbesc. Sigur v-ați gândit la ele numai cât ați citit titlul punctului. :))

Și eu, ca să fiu sigură că nu greșesc vreodată, nici nu-mi cumpăr altfel de lenjerie decât
drăguță, feminină și asortată.

RĂSPUNS LA NOUĂ LUCRURI CE PAR GREU DE REZOLVAT!
Un articol de Mihaela Iliescu

1. Puteti sa scapati de frica
de injectii!
Cercetatorii germani au de-
scoperit ca daca tusiti in timpul
unei injectii nu va mai doare
atat de tare intepatura. Acest
“truc” produce o crestere brusca
(dar temporara) a tensiunii in
piept si in canalul spinal, in-
hiband structurile care conduc
durerea la cordul spinal.

2. Daca va “mananca” gatul, scarpinati-va in ureche!
Nu puteti sa va scarpinati direct in gat, astfel incat incercati sa rezolvati problema altfel:
prin ureche. Medicii ORL-isti explica: atunci cand sunt stimulati nervii din ureche, se
creeaza un act reflex in gat, care provoaca un spasm al muschiului, care face ca
gadilatura sa dispara.

3. Puteti scapa durerea de dinti fara sa deschideti gura!
Este foarte simplu, trebuie doar sa frecati o bucatica de gheata intre degetul mare si cel
aratator. Terminatiile nervoase care se afla in aceasta zona a mainii stimuleaza regiunea
din creier care blocheaza receptionarea semnalelor de durere provenite de la fata si de
la maini. Puteti incerca metoda si fara gheata, dar eficienta scade la jumatate.

4. Puteti sa tineti inima in frau!
Daca simtiti ca aveti palpitatii si nu stiti sa aveti afectiuni ale inimii, puteti incerca sa
apasati usor carotida imediat sub mandibula. Veti stimula nervul vag si puteti scadea
frecventa batailor.

5. Hemoragia nazala poate fi oprita rapid!
Puneti o bucatica de bumbac pe gingia de sus, chiar sub varful buzei si apasati cu
putere. Sangele provine in special din partea anterioara a septului, iar apasand aici,
veti opri sangerarea, sunt de parere medicii.

6. Este simplu si la indemana sa preveniti miopia!
Miopia poate avea, de obicei, drept cauza prea mult timp petrecut in fata calculatorului. 
Ca sa nu aveti probleme, de cateva ori pe zi inchideti ochii, incordati muschii, inspirati
adanc si, dupa cateva secunde, expirati si destindeti-va. Intinzand si relaxand bicepsii si
glutealii, puteti “pacali” muschii involuntari, precum si pe cei ai ochilor, sa se relaxeze.

7. Exista o modalitate sa nu obositi repede cand alergati!
Atunci cand alergati, obisnuiti sa expirati cand puneti pe pamant piciorul drept. In acest
fel, nu faceti decat sa exercitati presiune asupra ficatului (aflat in partea dreapta), care,
apoi, incepe sa va intepe. Cum sa scapati de aceasta neplacuta senzatie? Foarte
simplu! Expirati atunci cand puneti pe pamant piciorul stang.

8. Puteti sa invatati cum sa va folositi urechile!
Daca stati de vorba cu cineva la o petrecere, unde este foarte mult zgomot, este bine
sa-l ascultati cu urechea dreapta. De ce nu cu stanga? Cercetatorii americani sunt de
parere ca dreapta va ajuta sa descifrati mai usor si mai repede un discurs. Daca
incercati sa va dati seama ce melodie se aude intr-o camera indepartata, folositi-o pe
cea stanga. Este mai buna atunci cand este nevoie sa capteze tonurile muzicale.

9. Puteti sa va energizati pentru intreaga zi!
Dimineata, dupa ce va treziti, frecati-va mainile si lobii urechilor puternic, timp de
cateva minute. Veti activa rapid intregul organism. Adaugati o cana mare cu apa, bauta
pe indelete, astfel veti avea parte de energie pentru intreaga zi.

CUM SĂ TOPEŞTI GHEAŢA DE PE PARBRIZUL MAŞINII 
ÎN DIMINEŢILE GEROASE!

Nu cred ca exista persoana care
sa nu urasca diminetile geroase,
acelea in care coboara la masina
si trebuie sa inceapa sa racaie
gheata acumulata pe parbriz...Sa
nu mai vorbim de cazurile in care
gheata este prea groasa. Aceasta
problema, pe langa faptul ca este
neplacuta, ne face si sa intarziem
la serviciu de nenumarate ori, asta
daca nu ne organizam timpul si
nu ne trezim cu cel putin 20-30
de minute mai devreme. Tocmai

de aceea am incercat sa gasesc o metoda care sa ne usureze viata in aceste dimineti geroase.
Metoda este foarte simpla, si nu te costa aproape nimic sa o pui in aplicare. Trebuie doar sa o
pregatesti de seara, asta pentru a o avea disponibila dimineata.
Ce trebuie sa faci...
Vei avea nevoie de 1 litru de apa si 5-6 lingurite de sare.
Umple cu apa un recipient cu pulverizator, apoi toarna peste linguritele de sare. Poti prepara
separat intr-o oala amestecul , apoi il poti turna in recipient. Inchide bine recipientul si agita pana
cand sarea s-a dizolvat complet.
Dimineata, inainte sa iesi din casa, ia recipientul cu tine si cand ajungi la masina, pulverizeaza
acest amestec pe parbrizul inghetat.
Vei observa singur cum gheata se va topi instant. Poti folosi aceasta metoda chiar daca este
depus si un strat de zapada.... 
In acest mod vei scapa de problema mainilor inghetate si cu siguranta nu vei mai intarzia la servi-
ciu.
Vedeti, ieftin, practic si foarte eficient!




