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Preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump
au adoptat o declaraţie comună
privind întărirea relaţiilor.
Întâlnire la Casa Albă: Preşedintele SUA
pledează pentru consolidarea parteneriatului
cu România şi susţinerea eforturilor
de eliminare a vizelor pentru români

Preşedintele Donald Trump a fost întrebat de jurnalişti, la începutul întâlnirii cu Klaus
Iohannis, despre vizele pentru români, însă acesta nu a făcut nicio precizare, spunând
doar că relaţiile SUA-România sunt foarte bune, iar comunitatea de români din America
este respectată. Într-un comunicat de presă postat pe site-ul Administraţiei prezidenţiale
americane, cu privire la vizita şefului de stat român, se face referire şi la vize. Administraţia
americană menţionează că Donald Trump a afirmat, cu ocazia întrevederii cu omologul
său român, intenţia consolidării parteneriatului cu România, precum şi prin susţinerea
eforturilor de eliminare a vizelor pentru conaţionali.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că premierul Viorica Dăncilă trebuie să mai
studieze arhitectura statului, având în vedere că aceasta a fost nemulţumită de lipsa unei
consultări în ceea ce priveşte vizita făcută de şeful statului în SUA.
Întrebat dacă va transmite un raport Parlamentului sau Guvernului privind vizita sa în
SUA având în vedere nemulţumirile exprimate de premierul Viorica Dăncilă, preşedintele
Klaus Iohannis a declarat: "Simpatică doamna premier, trebuie să mai studieze un pic
arhitectura statului".
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că omologul său american Donald Trump este de
părere că alocarea a 2% din PIB-ul ţării pentru înzestrarea unei armate naţionale din
NATO "este puţin". Despre această cotă, Iohannis a transmis că discuţiile vor trebui
purtate în cadrul Alianţei.
"Această chestiune am discutat-o deja anul trecut la sesiunea NATO de la Bruxelles.
Preşedintele Trump este de părere că 2% este puţin şi va trebui să avem în NATO
discuţie despre această cotă, dar ea nu este o temă specifică bilaterală, pentru că noi
suntem la 2%, ne ţinem ce am promis şi acest lucru a fost remarcat pozitiv", a afirmat
şeful statului român într-o conferinţă de presă susţinută după întrevederea cu omologul
său din SUA Donald Trump, la Casa Albă.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi seară, că în discuţia cu Donald Trump a
fost abordată şi tema întăririi efectivelor militare americane în România, precizând că
şeful de stat american a fost foarte interesat de această chestiune.
Preşedinţii Klaus Iohannis şi omologul american Donald Trump şi-au făcut cadouri, în
cadrul vizitei efectuate de şeful statului român în America, Iohannis primind o şapcă ce
are inscripţionat "Make Romania Great Again", după mesajul de campanie al lui Donald
Trump.
În timpul campaniei din SUA, Donald Trump a fost surprins de multe ori purtând o şapcă
roşie cu mesajul Make America Great Again - "Să facem America măreaţă din nou".
Acum, preşedintele american i-a făcut cadou lui Klaus Iohannis o şapcă albă cu mesajul
"Make România Great Again".
Preşedintele român este surprins, într-o fotografie postată de Administraţia Prezidenţială,
purtând şapca la masa discuţiilor cu oficialii americani, spre amuzamentul celor prezenţi.
Printre cei aflaţi la masă, de partea românească, se află şi Bogdan Aurescu şi George
Maior. Acesta din urmă este ambasadorul României în SUA, fost şef al Serviciului
Român de Informaţii, iar recent a fost implicat într-un scandal, după ce Teodor Meleşcanu,
în calitatea sa de ministru de Externe, a cerut rechemarea sa pe motiv că raportul
Comisiei SRI a arătat modul în care Maior a folosit instituţia pe perioada în care a condus-o. George Maior nu a mai fost însă rechemat.
Legat de schimbul de daruri, Klaus Iohannis a anunţat că i-a făcut cadou lui Donald
Trump un stilou.
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Întrebat dacă această vizită va influenţa rezultatul alegerilor în ţară, adică dacă îi aduce
un capital de imagine, preşdintele a răspuns: "Nu ştiu dacă va influenţa rezultatul
alegerilor, dar va impulsiona dezvoltarea parteneriatului strategic".
O declaraţie comună semnată de preşedintele Klaus Iohannis şi omologul său american
Donald Trump transmite că securitatea energetică este securitate naţională. Aceştia
subliniază opoziţia faţă de proiectul Nord Stream 2 care îi face pe aliaţii SUA dependenţi
energetic faţă de Rusia.
"România şi Statele Unite recunosc că securitatea energetică este securitate naţională.
Subliniem opoziţia noastră faţă de Nord Stream 2 şi alte proiecte care îi fac pe aliaţii şi
partenerii noştri dependenţi energetic faţă de Rusia. Resursele de gaze naturale din
România au potenţialul de a creşte prosperitatea statelor noastre, precum şi de a întări
securitatea energetică a Europei. România şi Statele Unite vor analiza modalităţi de
îmbunătăţire a climatului investiţional în domeniul energiei în beneficiul ambelor ţări. Mai
mult, încurajăm puternic colaborarea strânsă a industriilor noastre pentru a sprijini
obiectivele României în domeniul energiei nucleare civile", arată o declaraţie comună
semnată de preşedintele României Klaus Iohannis şi de cel al SUA, Donald Trump.
"Ca Preşedinţi ai României şi Statelor Unite ale Americii, acţionăm împreună, ca prieteni
şi aliaţi, pentru a avansa Parteneriatul nostru Strategic robust şi durabil. Prin parteneriatul
nostru, care se aprofundează, vom crea noi oportunităţi pentru creşterea securităţii,
dezvoltării şi prosperităţii, şi pentru a răspunde mai bine provocărilor şi responsabilităţilor
globale pe care le împărtăşim. Rememorăm Revoluţia din Decembrie de acum 30 de ani,
când românii curajoşi au înlăturat o dictatură brutală şi au îndreptat ţara pe calea
democraţiei, a statului de drept şi a economiei de piaţă. Anul acesta am marcat, de
asemenea, cu mândrie, şi aniversarea a 15 ani de la aderarea României la Organizaţia
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)", potrivit sursei citate.
Preşedinţii doresc să evite riscurile de securitate care vin odată cu investiţiile companiilor
chineze în reţelele 5G.
"Împreună, statele noastre au depus eforturi durabile pentru modernizarea forţelor
noastre armate şi pentru a ne îndeplini angajamentele asumate în cadrul NATO cu privire
la partajarea echitabilă a responsabilităţilor. Militarii noştri acţionează umăr la umăr
pentru apărarea libertăţii şi în vederea consolidării posturii de apărare şi descurajare pe
Flancul Estic al NATO, inclusiv în Marea Neagră, care este de importanţă strategică
pentru securitatea transatlantică. De asemenea, căutăm să evităm riscurile de securitate
care însoţesc investiţiile chineze în reţelele de telecomunicaţii 5G".
Aceştia au transmis şi angajamentul faţă de statul de drept şi justiţia independentă.
"Excelentul nostru parteneriat în domeniul aplicării legii şi al luptei împotriva corupţiei se
bazează, în mod ferm, pe un angajament reciproc faţă de statul de drept şi o justiţie
independentă, care sunt puternic susţinute de poporul român. Mai mult, subliniem că
buna guvernare constituie baza securităţii şi prosperităţii noastre comune", conform
declaraţiei comune.
"România şi Statele Unite evidenţiază cu mândrie creşterea substanţială a schimburilor
comerciale dintre cele două ţări, precum şi interesul nostru comun pentru crearea unui
climat investiţional care să ofere transparenţă, predictibilitate şi stabilitate. Prin urmare,
ne angajăm să ne consolidăm, pe mai departe, relaţia comercială şi să încurajăm
creşterea investiţiilor în ambele ţări", mai arată mesajul.
De asemenea, Statele Unite îşi reiterează sprijinul pentru eforturile României de a deveni
eligibilă pentru intrarea în Programul Visa Waiver în conformitate cu cerinţele legislaţiei
SUA.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi seară, că în discuţia cu Donald Trump a
fost abordată şi tema întăririi efectivelor militare americane în România, precizând că
şeful de stat american a fost foarte interesat de această chestiune.
"Da, am discutat această chestiune (întărirea efectivelor americane în România -n.r.),
am adus-o în discuţie şi am arătat disponibiltatea României de a găzdui contingente mai
mari americane şi preşedintele Trump a fost foarte deschis, iar cu secretarul Apărării am
rămas noi doi că vom continua discuţia foarte aplicată şi mult mai tehnică pentru a vedea
foarte concret unde se poate realiza aşa ceva fiindcă nu avem nevoie doar aşa generic
de o mărire a numărului, ci vrem să avem mai mulţi militari de exemplu în Brigada
multinaţională, în comandamentul regional pe care dorim să-l facem, în poliţia aeriană şi
multe alte lucruri foarte concrete care, cu siguranţă, le voi discuta cu proxima ocazie", a
declarat Klaus Iohannis.
Chestionat şi dacă a primit un răspuns din partea şefului de stat american, Iohannis a
răspuns pozitiv. "(Preşedintele Trump -n.r.) este foarte interesat şi tema va fi urmărită în
continuare de secretarul Apărării şi aprofundată", a completat preşedintele.
Preşedintele Klaus Iohannis i-a adresat o invitaţie omologului său american Donald
Trump, care i-a răspuns că îi va face plăcere să facă acest lucru. Iohannis a transmis că
cel mai probabil vizita va avea loc după alegerile din SUA.
"Da. I-ar plăcea să vină (în România-n.red.). Sperăm ca în viitorul apropiat să se şi
întâmple, viitorul apropiat însemnând, ca să fim foarte realişti, după alegerile din SUA", a
declarat preşedintele Klaus Iohannis la conferinţa de presă susţinută în Washigton D.C.,
după întrevederea cu Donald Trump.
Preşedintele Klaus Iohannis a discutat, în cadrul întâlnirii sale cu şeful Statelor Unite,
Donald Trump, despre securitatea energetică din România şi investiţiile americane în
acest domeniu, Iohannis spunând că există o preocupare cu privire la legislaţia în domeniu.
"Există preocuparea şi ea a fost adusă în discuţie într-o notă optimistă. Preşedintele
Trump şi ceilalţi au exprimat aşteptarea ca legislaţia să fie ameliorată pentru a creşte
atractivitatea pentru investitorii americani şi acest lucru se poate face", a spus preşedintele.
continuare în pagina 4
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Întrebat dacă posibila retragere ExxonMobile, companie
americană, poate fi cauzată de prevederile legislative,
preşedintele a completat: "Nu vreau să fac specualţii dar
aceste lucruri au fost aduse în discuţie şi cred că vor fi
aduse clarificări în perioada următoare".
"Aceste chestiuni le va clarifica Guvernul. Noi, între
preşedinţi, nu analizăm articole de lege, ci principii şi
suntem de părere că România are potenţial bun şi că
trebuie o legislaţie care să ofere predictibilitate",a completat
preşedintele.
Măsurile din OUG 19/2019, care a modificat prevederile
OUG 114/2018, vor avea un impact negativ asupra rezultatului din exploatare al OMV Petrom, de 40 de milioane
de euro, arată raportul semestrial al companiei, publicat
la sfârşitul lunii iulie.
OMV Petrom anunţa în toamna anului trecut, după apariţia
legii offshore, că a amânat luarea unei decizii privind
investiţia în proiectul de explorare din Marea Neagră
pentru 2019, din cauza Guvernului român, care a avut
nevoie de prea mult timp pentru legea offshore.
Explorarea blocului Neptun din Marea Neagră este un
joint venture între OMV Petrom şi compania americană
ExxonMobil.
Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi seară, după
întâlnirea cu Donald Trump, că a fost semnat un memorandum între reprezentanţii celor două guverne privind
tehnologia 5G.
"Cu ocazia vizitei, a fost semnat un memorandum de
înţelegere între cele două guverne privind tehnologia 5G,
având în vedere importanţa securităţii reţelelor de comunicaţii
wireless de generaţia a cincea pentru asigurarea prosperităţii,
dar şi a securităţii naţionale", a declarat Klaus Iohannis.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi seară, că a
discutat cu şeful de stat american Donald Trump despre
admiterea României în programul Visa Waiver, evitând
însă să spună dacă s-au făcut paşi concreţi pentru
eliminarea acestor vize.
"Am discutat şi despre admierea României în programul
Visa Waiver, foarte importantă pentru cetăţenii români", a
declarat Klaus Iohannis.
Întrebat dacă s-au făcut paşi concreţi în privinţa eliminării
vizelor, şeful de stat român a replicat: "Preşedintele Trump
este foarte interesat de această tematică şi sunt convins
că specialiştii din administraţia americană, împreună cu
specialiştii noştri, vor găsi cele mai bune căi pentru a
continua o îmbunătăţire a acestor aspecte".
Preşedinţii Klaus Iohannis şi Donald Trump au adoptat, la
Casa Albă, o declaraţie comună privind întărirea relaţiilor
România-SUA, şeful statului spunând că întâlnirea cu
omologul american a fost una foarte bună.
"Am avut o întâlnire excelentă, o întâlnire bilaterală, am
discutat cu preşedintele Trump, în mod pragmatic despre
extinderea parteneriatului strategic, având un potenţial
deosebit pe care împreună putem să îl valorificăm. Am
spus că personal voi fi implicat în dezvoltarea parteneriatului.
(...) Sunt convins că Parteneriatul va continua să genereze
rezultate pozitive şi comunitatea transatlantică. Am adoptat
împreună o declaraţie comună. E prima dată când am
făcut acest pas şi în acest sens declaraţia e un document
important pentru progresul parteneriatului strategic. Este
esenţială dezvoltarea Parteneriatului în toate domeniile",
a declarat Klaus Iohannis, după întâlnirea cu preşedintele
american.
Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, pe Twitter, un
mesaj prin care îşi exprimă mulţumirea de a se întâlni din
nou cu preşedintele american Donald Trump. Preşedintele
României transmite că "suntem uniţi ca prieteni şi aliaţi"
pentru avansarea parteneriatului strategic dintre SUA şi
România.
"Este o mare plăcere să mă reîntâlnesc cu preşedintele
Donald Trump la Casa Albă. Suntem uniţi ca prieteni şi
aliaţi pentru avansarea parteneriatului nostru strategic
robust şi durabil", arată mesajul publicat pe contul de
Twitter al preşedintelui Klaus Iohannis.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, cu ocazia întrevederii cu omologul său român, Klaus Iohannis, intenţia
consolidării parteneriatului cu România, prin intensificarea
relaţiilor bilaterale militare şi comerciale, precum şi prin
susţinerea eforturilor de eliminare a vizelor pentru români.
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Preşedintele SUA, Donald Trump, a observat, cu ocazia
întrevederii cu omologul său român, Klaus Iohannis, că
România se numără printre ţările care au probleme privind
corupţia, dar a subliniat că Bucureştiul a făcut "progrese
uriaşe" în combaterea acestui fenomen.
"Au făcut eforturi foarte mari şi cred că este omul care
poate rezolva problema corupţiei", a declarat Donald
Trump în cursul întâlnirii cu preşedintele Klaus Iohannis.
"Există un număr de ţări cu adevărat extraordinare, precum
România, dar au o problemă imensă a corupţiei şi cred că
aţi înregistrat progrese uriaşe", a subliniat liderul de la
Casa Albă.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, cu ocazia întrevederii cu omologul său român, Klaus Iohannis, intenţia
consolidării parteneriatului cu România, prin intensificarea
relaţiilor bilaterale militare şi comerciale, precum şi prin
susţinerea eforturilor de eliminare a vizelor pentru români.
"Preşedintele Donald Trump reiterează şi consolidează
parteneriatul Statelor Unite cu România. Donald Trump îl
întâmpină pe preşedintele Klaus Iohannis la Casa Albă
pentru a reafirma şi a celebra puternicul parteneriat
strategic dintre ţările noastre", a transmis marţi seară
Preşedinţia SUA într-un comunicat postat pe site-ul
instituţiei.
"Viitorul României şi al relaţiei României cu Statele Unite
este foarte, foarte strălucitor", a afirmat Donald Trump,
conform Casei Albe.
"În anul 2019, România sărbătoreşte 30 de ani de libertate
şi democraţie şi continuă să înregistreze mari progrese în
depăşirea moştenirii comunismului. Statele Unite şi România
au relaţii din ce în ce mai intense în materie de securitate,
energie, cooperare în domeniile nuclear civil şi cibernetic,
în avantajul ambelor ţări. Cele două ţări vor continua să
colaboreze pentru a face faţă provocărilor comune de securitate şi a intensifica parteneriatul economic şi energetic.
Preşedintele Trump intenţionează să intensifice legăturile
bilaterale prin susţinerea eforturilor României de a deveni
eligibilă pentru a adera la Programul de eliminare a vizelor,
în conformitate cu exigenţele legislaţiei americane",
precizează Casa Albă.
"România este un aliat de nepreţuit în cadrul NATO şi
susţine eforturile SUA şi pe cele internaţionale, în regiune
şi la nivel mondial. Marcând 15 ani de la aderarea la
Alianţa Nord-Atlantică, România s-a dovedit a fi un aliat
puternic în cadrul NATO şi îndeplineşte angajamentul de
a aloca cel puţin 2% la sută din PIB pentru apărare.
România a oferit una dintre cele mai mari contribuţii cu
trupe la misiunea NATO în Afganistan şi susţine misiunile
din Kosovo, Bosnia şi pe cele ale Coaliţiei pentru învingerea
reţelei teroriste Stat Islamic. Armatele celor două ţări
colaborează pentru a consolida măsurile de disuasiune
pe flancul estic al NATO. În urma întrevederii precedente
cu preşedintele Trump, România îşi modernizează armata
utilizând multe echipamente americane, inclusiv sisteme
antiaeriene Patriot şi antibalistice. România găzduieşte
efective prin rotaţie de aproximativ 1.000 de militari din
SUA, precum şi o instalaţie Aegis Ashore americană care
oferă susţinere Sistemului antirachetă al NATO. România
a asumat angajamentul de a colabora cu Statele Unite
pentru contracararea riscurilor cibernetice reprezentate
de companii chineze în reţelele 5G", subliniază Preşedinţia
Statelor Unite.
Consolidarea securităţii energetice şi a investiţiilor
"Statele Unite vor continua să colaboreze cu România
pentru susţinerea securităţii energetice în Europa. Statele
Unite vor colabora cu România pentru îmbunătăţirea climatului de investiţii şi pentru a ajuta ţara să utilizeze mai
bine vastele resurse de gaze naturale. Aceste eforturi vor
amplifica oportunităţile de investiţii pentru companiile
americane, vor îmbunătăţi prosperitatea poporului român
şi vor consolida securitatea energetică în regiune. România
susţine eforturile de diversificare energetică în Europa ale
Administraţiei Trump, care contribuie la reducerea
dependenţei ţărilor europene de surse energetice ruse.
România s-a opus proiectului Nord Stream II şi altor
proiecte de oleoducte care amplifică dependenţa Europei
de Rusia. Statele Unite şi România sunt susţinători puternici
ai Iniţiativei celor Trei Mări, care este importantă pentru
intensificarea accesului pe pieţele energetice şi pentru
securitate", precizează Casa Albă.
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

* Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat primele rezultate ale unui chestionar adresat cetățenilor români și ONG-urilor din
străinătate. Cifrele actuale arată că aproximativ 9,7
milioane de români sunt plecați din țară, unii temporar, alții definitiv. Motivele: neajunsuri materiale,
lipsa unor locuri de muncă adecvate, venituri mici,
calitatea slabă a clasei politice de la 1989 încoace
și corupția. Și cu asta ce-am făcut?
* Guvenul României introduce amendă pentru șoferii
care folosesc telefoanele mobile și internetul în timp
ce conduc. Bună decizie!
* Anul trecut, Budapesta a avut 6,6 milioane de vizitatori străini, în timp ce Bucureștiul a înregistrat
doar 1,2 milioane de turiști. Este îngrijorător acest
decalaj, cu atât mai mult cu cât Capitala are multe
lucruri interesante și atractive de arătat. Ministrul
Turismului trebuie să mărească atractivitatea
Bucureștiului prin popularizare susținută.
* Tot mai mulți români se arată îngrijorați de prezența
unui nor radioactiv deasupra României. Autoritățile
au dat asigurări că norul nu prezintă niciun pericol
pentru oameni. Așa să fie?

* În stațiunea Mamaia se află plaje special amenajate
pentru persoane cu dizabilități. Pentru aceste persoane nu se percep taxe. Faptul este de apreciat!
* Primul ministru al țării, Viorica Dăncilă, își dorește
un referendum care să ducă la ”înăsprirea drastică
a pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie”. Ea a
mai spus: ”Vom da și pedeapsa cu închisoare pe
viață pentru violatori și pedofili și pentru criminali.
Luăm în calcul o OUG pentru eliminarea tuturor
deficiențelor legislative identificabile”.

* Un bărbat de 38 de ani din statul Indiana (SUA) este
acuzat că și-a ucis fosta iubită, apoi i-a tranșat corpul și i-ar fi mâncat creierul. Deși inițial a recunoscut
faptele, când a ajuns în fața judecătorilor, el a insistat că este nevinovat. Greu de crezut!

* Gheorghe ”Gelu” Gheorghiu a fost supraviețuitor al
Experimentului Pitești unde a îndurat torturi inimaginabile. În 24 iulie a.c. el a trecut în lumea drepților
și este înmormântat în Cimitirul Izvorul Nou din
București. S-a născut în 1922, a fost arestat în 1948
pentru crime imaginare și a fost eliberat abia în anul
1964. Să-i fie țărâna ușoară!
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* Nava-școală ”Mircea”, ambasadorul României pe
oceanele lumii, revine în țară după un marș eroic
dedicat împlinirii a 80 de ani de la intrarea velierului
în serviciul Marinei Militare.
* Un bărbat (38 ani), internat la Spitalul de Psihiatrie
Săpoca (jud. Buzău) a omorât cinci pacienți și a
rănit alți nouă, folosind ca armă un stativ de perfuzie. Unde a fost personalul de supraveghere?
* De la 1 octombie, Guvenul schimbă modul în care
vom plăti bacșiș. Practic, bacșișul rămâne opțional,
dar va fi menționat pe bonul fiscal, fără însă ca serviciile să fie condiționate de acordarea bacșișului.
Bacșișul va fi impozitat.

de Vasile Bădăluţă

21 august, 2019

* Deputatul Cătălin Rădulescu a solicitat coaliției
PSD-ALDE, liderilor grupurilor și președinților
Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și
Călin Popescu Tăriceanu, să fie introdus în regim
de urgență și adoptat proiectul său de lege prin care
se va putea face castrarea chimică a pedofililor și
a violatorilor. Subscriem la acest proiect.
* Într-un laborator științific care opera ca centru de
donații pentru țesut și corpuri moarte, agenți ai FBI
au făcut o descoperire macabră: un corp de bărbat
avea un cap de femeie atașat prin cusut. Mai erau
și alte membre umane și organe interne care urmau
să fie vândute (evident, ilicit).

* Doi eminenți elevi români – Adrian Boier (ClujNapoca) și Mihaela Florea (Brăila) - au câștigat
medalii de aur la Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2019. Felicitări!
* Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că, începând cu data de 1 septembrie, toate pensiile
bazate pe contributivitate vor fi majorate (mai puțin
pensiile speciale).
* România a anunțat că va cumpăra o navă de salvare de 100 de persoane, navă dotată cu echipament ultramodern.

* Pe fondul creșterii volatilității metalului pe piețele
internaționale, aurul s-a apreciat la cel mai mare
nivel din anul 2012 până în prezent.
* Guvernul chinez a declarat că există ”semne de
terorism” în spatele amplelor și numeroaselor
manifestații de stradă în favoarea democrației de la
Hong Kong.

* Un bărbat (Clay Chastain) din Indianapolis (Indiana)
a căzut circa 16 metri în craterul unui vulcan (Liamuiga), dar nu s-a ales decât cu un picior rupt. Viața
i-a fost salvată de soția lui căreia nu i-a fost teamă,
ci a coborât după el, singură în crater. Cu asemenea soție nu ți-e frică de nimic!

* Anchetatorii de pe două continente și-au unit forțele
să prindă cea mai puternică rețea de trafic de persoane, dar nu au reușit. Suspectul, poreclit Rechinul, este căutat în Mexic și se bănuiește că a plecat
cu vasul de croazieră pe care-l are ca proprietar.

* Potrivit unui membru al partidului ALDE, șansa principalilor candidați pentru scaunul de la Cotroceni ar
fi următoarea: Klaus Iohannis – 39%, Călin
Popescu Tăriceanu – 37%, Dan Barna – 19%. Vom
trăi și vom vedea.

* Mama unei fete de 13 ani dintr-o comună din
apropierea Caracalului acuză șoferul microbuzului
școlar că i-a agresat sexual fiica. Deși dosarul este
făcut și depus încă din martie, nimic nu s-a întâmplat pînă acum.

* Potrivit unei statistici recente a Inspectoratului
Școlar, peste 11.000 de copii din județul Suceava
au unul sau ambii părinți plecați la muncă în
străinătate. O adevărată dramă!

* Mai multe persoane care fac parte din două bande
rivale au provocat un scandal monstru în parcarea
Clubului Ego din Mamaia. Totul a pornit de la o fată
care era iubita unuia dintre băiați, dar care s-a distrat toată noaptea cu un băiat din banda rivală.

* Ion Țiriac a închirirat întreaga stațiune Eforie Nord
pentru a fi singur cu o brunetă sexy. Tânăra are
vreo 60 de ani mai puțin decât milionarul român.
Unele surse au spus că respectiva ”bunăciune” este
Malia Ann Obama, fiica cea mare a ex-președintelui
american Barack Obama.

CUVINTE ÎNȚELEPTE
- oameni celebri și religia –

Cu cât studiez mai mult natura, cu atât sunt mai uimit
de lucrarea Creatorului. (Louis Pasteur)
***
Cerul înstelat în ordinea lui și glasul tainic din
conștiința mea mă fac să spun că există Dumnezeu. (Emanuel Kant)
***
Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că poate
exista ceasul fără Ceasornicar. (Voltaire)
***
Înaintea morții, necredinciosul devine credincios.
(Cicero)
Iepurele? Ierbivor!
Porcul? Omnivor!
Femeia? Banivor!
Bărbatul? Carnivor!!!

UMOR

***
Brulă a primit sarcina să învețe o poezie de Eminescu: ”Și dacă ramuri bat în geam...”. A doua zi,
când i-a venit rândul să recite poezia, el a zis,
supărat:
- Și dacă crengi îmi bat în geam, și dacă crengi îmi
tot bat în geam...Ufff, doamna profesoară, vă rog
să mă înțelegeți, eu m-am enervat foarte rău aseară
și am tăiat toate crengile.
***
Două blonde povestesc:
- M-a invitat Alex la serbarea majoratului lui.
- Da? Și câți ani face?
- Păi n-am de unde să știu, că nu l-am întrebat.
***
De ce a crescut numărul de accidente rutiere în
România?
Pentru că șoferii circulă cu viteza de mâine pe
șoselele de ieri.
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ACTUALITATE

Infernul din Spitalul Săpoca

Nou caz șocant la Spitalul Săpoca. O femeie susține că
soțul ei a fost transferat la Terapie intensivă fără să fie
anunțată familia și când au cerut explicații, personalul
medical a refuzat să dea vreun detaliu, pe motiv că ei
sunt „stresați”.
Femeia spune că a venit să își viziteze soțul dar, când a
ajuns în secția în care era internat a constatat că bărbatul
nu mai era acolo. A fost plimbată prin tot spitalul ca să afle
apoi că acesta a fost internat la Terapie intensivă.
Soția pacientului le-a declarat jurnaliștilor de la DigiTv că
omul a fost la supraveghere continuă. „De aproape două
săptămâni era acolo. Eu, vineri când am venit, acolo era,
am vorbit și cu el. Era bine, parțial conștient, pe picioarele
lui.
A mâncat, a putut să vorbească cu mine și, după ce am
plecat, eu ieri l-am găsit la Terapie intensivă. Eu am intrat
în secție și mi s-a spus că nu mai este la ei. Ca și cum nici
nu ar fi existat.
Și după ce am întrebat unde este, unde a fost mutat, mi sa spus că a fost mutat în altă parte, am întrebat și acolo
mi s-a spus că nu e niciun pacient pe numele ăla, am
întrebat atunci unde e, e printre accidentați?
Până la urmă am dat niște telefoane și mi s-a spus că e la
Terapie intensivă. Dar nimeni nu mi-a explicat ce s-a
întâmplat cu el.”
La rândul său, fiica pacientului l-a declarat jurnaliștilor:
„Se poate așa ceva? Să nu anunțe familia? E posibil așa
ceva? Îl spui după nume și nu știu să îl caute? I-au spus
că ei sunt stresați și că nu pot să dea detalii acum, să vină
marți când vine doctorița din concediu. Păi e posibil? Nu
mai e alt doctor care să dea informații? ”

Secretul tulburător
pe care îl ascunde Săpoca.
Ce se întâmplă de fapt

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a declarat că la Spitalul
de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca,
unde a fost invocată lipsa de personal, că sunt deja
aprobate pentru concurs 45 de posturi, pentru care conducerea spitalului nu ar şti că există un buget deja aprobat.
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„Există posturi aprobate de Ministerul Sănătăţii, am înţeles
că vineri au apărut posturile pe care spitalul urmează să
le scoată la concurs. Eu le-am sugerat să scoată toate
posturile aprobate la concurs, pentru că sunt 45 de posturi
aprobate. Ei spuneau că nu au buget, dar buget există.
Cei de acolo ştiau că ministerul le plăteşte salariile, nici
vorbă, nu ministerul face aceste plăţi. Deci, sunt mai
multe aspecte care trebuie lămurite”, a declarat Pintea.
În ceea ce priveşte controalele care urmează să se facă
în spitalele de psihiatrie, ministrul Sănătăţii a precizat că
acestea vor începe cel mai probabil de luni şi vor fi
efectuate nu doar în spitalele din subordinea Ministerului
Sănătăţii, ci în toate unităţile de psihiatrie din ţară.
„Vom începe controalele în toate spitalele de psihiatrie,
nu doar în cele din subordinea Ministerului Sănătăţii,
inclusiv în secţiile de psihiatrie. Săptămâna viitoare voi
programa o întâlnire cu Comisia de psihiatrie şi cu
reprezentanţii ONG-urilor, pentru a discuta ce putem face
pe termen scurt şi pe termen lung. Astăzi am dat dispoziţie
să se facă ordinul de control cu criterii, cu tematică şi
probabil de luni vor începe controalele în spitale”, a spus
Pintea.
Potrivit ministrului, doi dintre pacienţii răniţi se află în
stare foarte gravă, cu pronostic rezervat.
„Din păcate, dintre pacienţii răniţi, avem doi în stare foarte
gravă, cu pronostic rezervat. Este o anchetă în curs. Am
văzut că Parchetul a decis deschiderea urmăririi penale
in rem pentru neglijenţă în serviciu pentru personalul care
a fost acolo. Cu siguranţă nu şi-a dorit nimeni să se
întâmple asta, dar până la urmă există nişte responsabilităţi.
Cum am mai spus, nu cred în varianta minutului. Este
exclus. Imposibil. Am văzut drumul pe care l-a parcurs
acest pacient agresiv şi atacul nu putea să ţină un minut.
Nu avea cum. E normal ca asistentelor să le fi fost frică, e
un sentiment omenesc. Au chemat şi muncitorii de
supraveghere care erau în secţia închisă, dar a fost prea
târziu”, a afirmat Pintea.
Ministrul Sănătăţii a mai spus că nu exclude varianta ca la
Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă
Săpoca să fi existat şi alte saloane cu câte doi pacienţi în
pat.
„Eu am verificat doar saloanele 206 şi 207, dar există
posibilitatea ca şi în celelalte saloane să existe câte doi
pacienţi în pat. Există această posibilitate pentru că şi mie
mi s-au relatat în particular anumite aspecte, cu toate că
existau paturi libere”, a declarat Pintea.
Întrebată dacă a fost încheiată ancheta în cazul spitalului
din Târgu Jiu, unde o angajată a filmat doi pacienţi
dezbrăcaţi, Sorina Pintea a răspuns că au fost acordate
amenzi atât spitalului, cât şi angajatei respective.

VÂNZARE

În Weatherly, PA, vând casă pentru
două familii cu copii; parter și etaj;
casă complet renovată și
modernizată, aproximativ 1.904 SF,
6 dormitoare, 4 băi, mașină de
spălat și uscat rufe, 2 sobe de
gătit, 2 frigidere moderne, curte,
loc de parcare pentru 4 mașini,
grădină, magazie-cameră cu
facilități pentru BBQ, râu de munte
în spatele curții; zonă de munte cu
aer curat, confort și liniște; preț
convenabil și negociabil.
Informații suplimentare la tel.:
(215) 910-1808

„Spitalul a fost amendat iar angajata a fost sancţionată, a
fost băgată în comisia de disciplină. Din păcate, eu nu pot
influenţa deciziile comisiei de disciplină. Angajata a primit
sancţiune pecuniară, din punctul meu de vedere, nu
suficientă. Eu, în calitate de ministru, nu pot influenţa o
sancţiune dată de un organ de cercetare administrativă.
Săptămâna viitoare, în drumul meu spre Poiana Mare,
mă voi opri la Târgu Jiu, pentru că am promis că ajung
acolo. Personal, voi merge în cât de multe spitale de
psihiatrie voi putea”, a subliniat Pintea, scrie Agerpres.

Masacrul de la spitalul
de psihiatrie putea fi evitat

În urma acestui incident şocant, ministrul Sănătăţii, Sorina
Pintea, a declarat că vor fi făcute o serie de plângeri
penale pe numele unor cadre medicale care nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile de serviciu. Ministrul a mai spus că
asistenta care trebuia să îi administreze tratamentul
sâmbătă seara bărbatului care a devenit agresiv peste
noapte nu a consemnat acest lucru în fișa medicală.
”Există un deficit de personal în sistemul medical, dar
acesta s-a redus. În 2016 aveam 160.000 de oameni în
sistem, iar acum sunt 185.000 de oameni. Vorbim mereu
despre faptul că sistemul nu merge, dar sistemul suntem
noi. 80% dintre manageri nu au ce căuta în sistemul de
sănătate”, a declarat Pintea, adăugând că, în general,
condiţiile din unitatea sanitară erau bune. Totodată, ministrul
a precizat că va verifica modul în care a acționat consiliul
de administrație al spitalului din Buzău, care ar fi „tras
chiulul”.

Între timp, președintele Colegiului Medicilor Buzău, Ion
Japie, a declarat că instituția se va sesiza în privința
acestei tragedii şi s-a antepronunţat susţinând că nu se
poate vorbi de un caz de malpraxis. Bărbatul de 38 de
ani, care a atacat pacienții, a fost internat cu sevraj etilic.
Atacatorul s-a luptat cu polițiștii până a fost imobilizat,
surse medicale declarând pentru România Liberă că
acesta ar putea să fie declarat fără discernământ în
momentul comiterii crimelor din cauză că ar fi avut un
episod psihotic acut provocat de starea de delirium
tremens.

„Ceea ce s-a întâmplat la Săpoca este rezultatul acțiunilor
din ultimii ani, când s-a mers pe ideea că merge și așa.
Este vorba despre nerespectarea atribuțiilor de serviciu și
despre modul în care unii aleg să-și exercite atribuțiile
medicale”.(Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii).
evz.ro
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Cum vom plăti, practic,
bacşişul, de la 1 octombrie?
de Elena DeacuDevino

Guvernul schimbă modul în care vom plăti bacşiş, de la 1
octombrie. Practic, acesta va rămâne opţional, dar va fi
menţionat pe bonul fiscal, fără însă ca serviciile să fie
condiţionate de acordarea ciubucului. Ministrul Finanţelor
a publicat săptămâna trecută un proiect prin care plănuieşte
reglementarea şi impozitarea bacşişului. Acesta nu a fost
încă adoptat. Măsura vine ca urmare a presiunilor din
partea organizaţiilor profesionale şi patronale din domeniul
HORECA, care au solicitat Finanţelor, în repetate rânduri,
să analizeze posibilitatea introducerii unei noi reglementări
legale a bacşişului în acest domeniu. Industria susţine că,
pe măsură ce plăţile cu card sunt tot mai răspândite,
industria resimte o scădere mai mare a sumelor din
bacşiş. În 2015, Guvernul a introdus pentru scurt timp o
măsură similare care a fost ulterior eliminată, ca urmare a
criticilor publice. Acum, dacă Guvernul va aproba modificările,
bacşişul va fi impozitat de la 1 octombrie.
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Mai precis, bacşişul va fi evidenţiat iniţial pe o notă de
plată, care va fi înmânată clientului. Pe această notă de
plată va exista o rubrică destinată alegerii de către client,
a nivelului bacşişului oferit. O noutate este că bacşişul va
putea fi cuprins între 0% şi 15% din valoarea consumaţiei.
Ulterior, clientul va primi fie un bon fiscal, fie acelaşi bon,
pe care bacşişul oferit va fi evidenţiat. Bacşişul va putea fi
oferit şi la plata cu cardul, electronică, nu doar la plata
cash, cu numerar. Foarte important de menţionat este că
bacşişul nu va fi obligatoriu. Este interzis operatorilor economici să condiţioneze, sub orice formă, livrarea de bunuri
sau prestarea de servicii de acordarea bacşişului, susţine
Ministerul Finanţelor. Noile reglementări se aplică în baruri
şi restaurante. În ceea ce priveşte livrările la domiciliu,
proiectul prevede că nu e obligatorie trecerea bacşişului
pe bon. Sumele provenite din încasarea bacşişului se vor
distribui integral salariaţilor. Cu toate acestea, ele vor fi
impozitate, iar dările vor fi reţinute la sursă, de către
angajator, iar angajaţii vor primi doar suma netă în mână.
Companiile vor trebui să stabilească, printr-un regulament
intern, procedura şi modalitatea de distribuire către salariaţi,
a sumelor provenite din încasarea bacşişului, până la 1
octombrie. Drept urmare, şi Ministerul Finanţelor se
aşteaptă să „ciupească” bani din bacşişurile lăsate de
români: între 750 milioane lei şi 1,5 miliarde lei, ţinând
cont că cifra de afaceri a sectorului economic vizat este
semnificativă la nivelul economiei naţionale, de circa 15
miliarde lei. Bacşişul în alte ţări.
Bacsisul în Europa si în alte țări
Analiza practicilor europene şi mondiale în domeniul
reglementării bacşişului arată obiceiuri diferite. Unele ţări,
cum ar fi Spania, Bulgaria, Ungaria, nu au nicio reglementare
în legislaţie.

Altele, însă, au prevederi în acest scop, potrivit companiei
de consultanţă Deloitte. În Franţa, de exemplu, bacşişul
este inclus pe bonul fiscal, iar sumele astfel încasate de
către companii sunt, ulterior, distribuite către angajaţi,
conform legii. În alte state, de exemplu, în Germania,
Italia sau Cehia, societăţile includ fie în preţul produselor,
fie pe un rând separat de pe bon o „taxă pentru servicii”,
cuprinsă între 10%-15% din valoarea notei de plată.
Sumele devin venit la nivelul companiei şi, ulterior, sunt
de asemenea distribuite către angajaţi şi astfel impozitate
ca atare. În Elveţia, Columbia, Egipt şi Bolivia, bacşişul se
evidenţiază pe nota de plată, dar se obişnuieşte şi un
bacşiş extra. În Argentina, Franţa şi Brazilia, bacşişul este
inclus în nota de plată şi nu se aşteaptă nimic în plus. În
ţări precum Marea Britanie, Cehia, Croaţia, Canada,
Turcia, Grecia, Spania, clientul lasă între 10% şi 20%, În
Statele Unite ale Americii, cele mai noi reglementări,
propuse în anul 2017, prevăd ca bacşişul să revină angajatorului în totalitate, iar el să decidă împărţirea între personalul de servire şi personalul din bucătărie. Acesta
poate însă decide şi să îl păstreze integral. Angajatul are
obligatia să îşi declare veniturile din bacşişuri, ce sunt
taxate cu 8%. În situaţia în care din salariu plus bacşiş,
angajatul nu ajunge la un venit de minim 7,25 euro pe
oră, angajatorul trebuie să suplimenteze cu bani pentru a
îi asigura venitul minim. Angajatorul colectează impozitul
pe venit, taxa de asigurare socială şi taxa medicală pe
veniturile din bacşişuri declarate de angajat.
adevarul.ro
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Ţara unde copiii
nu vor să se nască.

Natalitatea în România este în cădere liberă şi în iunie.
Din ce în ce mai puţini copii se nasc în România. În prima
jumătate a anului curent s-au născut cu peste 12.500 de
copii mai puţin, faţă de perioada similară a anului 2018. În
plus, în luna iunie s-au născut 14.506 copii, cu 1.486 mai
puţini decât în luna mai. Potrivit prognozelor Institutului
Naţional de Statistică, peste 30 de ani, numărul tinerilor
va scădea cu 50%. Sociologii spun că nu există măsuri
pe termen scurt care să crească rata natalităţii şi că
situaţia actuală a fost predictibilă, doar că decidenţii au
preferat să ignore problema şi să amâne soluţionarea ei.
Concret, populaţia României a continuat scăderea natalităţii
din cauze demografice, iar declinul a accelerat în luna
iunie, când s-au pierdut 5.365 de locuitori, faţă de 2.636
în aceeaşi lună a anului 2018, din cauza scăderii natalităţii.
Astfel, populaţia tânără de 0-14 ani va cunoaşte o scădere
majoră în perioada 2015-2060, ajungând, în medie, de la
3,05 milioane la 1,7 milioane persoane.
Experţii spun că, pe termen scurt, România nu are ce
face, singura soluţie fiind deschiderea frontierelor pentru
imigranţi. „E un trend. Cultura se schimbă profund. Nu
mai există ca normă socială familiile cu mulţi copii. De
zece ani vorbim despre scăderea natalităţii şi efectele ei.
Nimeni nu ne-a auzit, lumea fiind prea politizată şi
guvernanţii nevrând să ia măsuri. Pe termen scurt, soluţia
este simplă: să acceptăm imigranţii. Germania şi Franţa
au făcut la fel, din aceleaşi motive”, consideră sociologul
Gelu Duminică.
Viitorul nu sună bine Faptul că există naşteri puţine şi o
populaţie relativ îmbătrânită este din cauza ratei ridicate a
avorturilor, educaţiei pentru sănătate (educaţie sexuală şi
contraceptivă) precare, dar şi influenţei sociale a unei
„biserici anchilozate în reguli vechi, din alt secol, care nu
servesc binelui individului”, mai arată sociologul. „Faptul
că viitorul arată şi mai rău decât prezentul e o certitudine
şi era de aşteptat. Soluţiile pentru creşterea natalităţii
sunt pe termen mediu şi lung. Avem două zone cu un plus
demografic: comunităţile din mediu rural şi cu romi.
Populaţia asta poate fi folosită în zona de economie, dar
acolo avem cele mai proaste şcoli şi cele mai scăzute
servicii. Ne batem joc şi de bruma asta de potenţial demografic pentru că suntem rasişti, indolenţi şi nu înţelegem
că romii nu sunt străini, ci locuiesc în ţara asta de peste o
mie de ani”, a mai spus Duminică. Expertul consideră că
în următorii 20-30 de ani, România poate deveni ”azilul
de bătrâni ai Europei”, din cauza populaţiei îmbătrânite.
„Demografia nu ne iartă iar faptul că guvernanţii se
gândesc doar la votul de la anul, nu ne ajută”, a conchis
acesta. România este pe locul 4 în Uniunea Europeană în
ceea ce priveşte declinul democrafic în 2018. Populaţia
României a scăzut cu 6,6‰ anul trecut, potrivit Eurostat,
biroul de statistică al UE. La nivel mondial, rata de fertilitate
pe anul 2019 clasează România pe locul 164 în lume, cu
1,62 copii per femeie. Coreea de Sud este pe ultimul loc,
cu 1,11 copii per femeie. Pe primul loc se află Nigeria, cu
o rată de fertilitate de 6,95 de copii pentru fiecare femeie
în parte. În mai, populaţia României a continuat scăderea
din cauze demografice, iar declinul a accelerat în a cincea
lună a anului, când s-au pierdut 5.511 de locuitori, faţă de
4.395 în aceeaşi lună a anului 2018, în principal din
cauza creşterii mortalităţii. În luna iunie, s-au născut
14.506 copii, cu 1.486 mai puţini decât în luna mai şi mai
puţini cu 2.154 faţă de aceeaşi lună din 2018. Totodată, în
luna iunie, s-au înregistrat 19.871 decese, cu 1.632 decese
mai puţine decât în luna mai şi cu 575 mai multe faţă de
aceeaşi lună din 2018.

Mortalitatea infantilă din România a scăzut în iunie, faţă
de aceeaşi lună a anului 2018, fiind înregistrate 105
decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, cu 2 mai
puţine decât în urmă cu un an. În luna iunie, la oficiile de
stare civilă s-au înregistrat 14.338 căsătorii, cu 1.549 mai
multe decât în luna mai. Numărul divorţurilor pronunţate
prin hotărâri judecătoreşti definitive a fost de 2.431, cu
283 mai puţine decât în luna mai. Locul 4 în UE în ceea
ce priveşte declinul democrafic în 2018 .Declinul demografic
al României este depăşit în UE doar de către Letonia (7.5‰), Bulgaria şi Croaţia (ambele cu -7.1‰). La polul
opus se află Malta (+36.8 la 1.000 de locuitori), urmată
de Luxemburg (+19.6‰), Irlanda (+15.2‰) şi Cipru
(+13.4‰). Dacă la capitolul naşteri, România se află în
plutonul de mijloc al UE, în privinţa deceselor ţara noastră
ocupă tot locul 4: Bulgaria (15.4‰), Letonia (15.0‰),
Lituania (14.1‰) şi România (13.5‰). Numărul deceselor
din ţara noastră l-a depăşit pe cel al naşterilor cu 3.9‰,
România aflându-se din nou pe poziţia a patra, la egalitate
cu Croaţia şi Ungaria. Diferenţa de până 6,6‰ este dată
de emigrarea în alte ţări. Potrivit datelor Eurostat, la 1
ianuarie 2019, populaţia Uniunii Europene era estimată
la 513,5 milioane de locuitori, în creştere faţă de 1 ianuarie
2018, când estimarea a fost de 512,4 milioane. Sporul
demografic a fost asigurat de migraţie, în condiţiile în care
numărul deceselor a fost mai mare decât cel al naşterilor
înregistrate, 5.300.000 faţă de 5.000.000. În 2018,
populaţia a crescut în 18 state membre şi a scăzut în
zece.

Toate pensiile vor creşte
de la 1 septembrie,
mai puţin pensiile speciale

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni pentru
„Adevărul” că, începând cu data de 1 septembrie, toate
pensiile bazate pe contributivitate vor fi majorate, mai
puţin pensiile speciale.
„Aşa cum am promis punctul de pensie se măreşte de la
1 septembrie la 1.265 de lei, ceea ce va aduce o creştere
a tuturor celor aproape 5 milioane de pensii din România”,
a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, la solicitarea
„Adevărul”.
Întrebat dacă şi pensiile speciale vor fi majorate,
ministrul a spus că acestea nu vor creşte, pentru că majorarea punctului de pensie se referă doar la pensiile bazate
pe contributivitate. La finalul lunii iunie, 4,67 milioane de
pensionari încasau, în medie, 1.188 lei, cu 1 leu mai mult
decât în luna mai, potrivit ultimelor statistici furnizate de
Casa Naţională de Pensii Publice. Legea pensiilor prevede
un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei în acest an, de
24,8 miliarde de lei în 2020, de 58,1 miliarde de lei în
2021, iar în 2022 de 81,1 miliarde de lei. Punctul de
pensie va creşte etapizat până în anul 2021, când va
ajunge la 45% din valoarea salariului mediu brut pe
economie. Astfel, în 2019 va fi de 1.265 de lei, în 2020 1.775 de lei şi în 2021 - 1.875 de lei. Din anul 2022,
valoarea punctului de referinţă se va indexa anual cu rata
inflaţiei şi 50% din creşterea reală a câştigului salarial
mediu brut realizat.
Statul plăteşte lunar peste 80 de milioane de lei, în plus
faţă de cât au contribuit privilegiaţii pensiilor speciale
Numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut în
iunie, faţă de luna mai, ajungând la 9.312, faţă de 9.303,
cât erau în luna mai, creşteri fiind înregistrate şi din punct
de vedere al sumelor: Pensiile magistraţilor au ajuns la
18.225 lei, de la 18.180 lei în luna mai. Din datele CNPP
pe luna iunie, analizate de „Adevărul”, reiese că de pensii
mai mari de 10.000 de lei beneficiază, în prezent, doar cei
1.453 foşti angajaţi ai Aviaţiei Civile (10.865 lei), şi cei
3.801 foşti magistraţii (18.225 lei).
Pensii medii lunare mai mari de 5.000 de lei încasează
şi cei 850 de foşti consuli şi diplomaţi (5.533 lei, pensie
majorată cu doar 2 lei) şi cei 605 foşti angajaţi ai Curţii de
Conturi (7.745 lei, pensie micşorată cu 2 lei).
Pensia medie a celor 1.798 foşti grefieri şi alţi specialişti
ai instanţelor şi parchetelor (alţii decât magistraţii) este de
4.261 lei (creştere cu 28 de lei, faţă de luna mai), cei 805
foşti parlamentari şi funcţionari din Parlament încasând în
medie câte 4.467 lei (cu 16 lei mai mult decât în luna
precedentă).
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În ceea ce priveşte sumele plătite de stat acestor beneficiari
ai pensiilor speciale, sume plătite din impozitele şi taxele
tuturor românilor, acestea se ridică la 88,3 milioane de
lei/lună, faţă de 80,62 milioane de lei, cât s-a „cotizat” în
luna mai, ceea ce înseamnă un cost anual din partea
statului (dacă s-ar păsatra acest cuantum şi nu ar mai
creşte) de 1,06 miliarde de lei/an.
Raportat la cei aproximativ 6 milioane de contribuabili
pesroane active, înseamnă că fiecare plăteşte lunar câte
aproape 15 lei în contul pensiilor speciale şi circa 177 lei
pe an.
Spre comparaţie, raportat la plăţile efectuate în conturile
pensiilor speciale din luna mai, cuantumul contribuţiei
anuale ale celor aproximativ 6 milioane de români activi
era de câte 161 de lei. Se vor taxa circa 6.000 de pensii
speciale
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat luna
trecută că pensile special vor fi impozitate, însă proiectul
de act normativ nu a fost încă supus dezbaterii publice.
Ministrul spunea atunci că se lucrează la definitivarea
formei finale, luându-se în calcul aplicarea unor taxe suplimentare impozitului pe venit cu 30-50%.
Astfel, sub 2.000 de lei impozitul este zero, peste 2.000
lei impozitul este de 10%, între 7.000 de lei şi 10.000 de
lei impozitul este de 30% pe suma care depăşeşte 7.000
de lei şi de 900 lei plus 50% pentru ceea ce depăşeşte
suma de 10.000 de lei.
Teodorovici a dat şi câteva exemple de calcul pentru
pensiile speciale, respectiv pentru o pensie de 8.000 de
lei şi pentru una de 18.500 de lei. În cazul pensiei de
8.000 de lei, se scade întâi plafonul neimpozabil de 2.000
lei. La rezultatul obţinut de 6.000 lei se calculează impozitul
de 10%, care va fi de 600 lei. Din venitul brut de 8.000 lei
se scade impozitul pe venit de 600 lei şi vom obţine
pensia netă de 7.400 lei. Această pensie este cu 400 lei
peste plafon. Asta înseamnă că se va reţine şi un impozit
de 30% din cei 400 lei. Pensionarul va încasa, în final,
doar 7.280 lei. În cazul pensiei de 18.500 lei, în urma impozitului pe venit şi a aplicării taxei de 30% pentru 3.000
de lei (taxă aplicată pentru sumele cuprinse între 7.000 şi
10.000 de lei) şi de 50% peste plafonul de 10.000 de lei,
beneficiarul pensiei va rămâne cu 12.525 lei. Potrivit
datelor CNPP, la finalul lunii iunie, existau trei categorii de
pensii speciale care încasau, în medie, lunar, mai mult de
7.000 de lei: 1.453 foşti piloţi ai Aviaţiei Civile – pensie
mwedie lunară de 10.865 de lei; 3.801 foşti magistraţi –
pensie medie de 18.225 lei, şi 605 foşti angajaţi ai Curţii
de Conturi – pensie medie de 7.745 lei. Per total este
vorba despre 5.859 beneficiari ai pensiilor speciale.
adevarul.ro

Piaţa auto din România a crescut
cu 9,5% faţă de anul trecut

Piaţa auto a înregistrat o creştere generală de 9,5% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018. România a înregistrat
o creştere continuă a pieţei auto în ultimele 12 luni, cu
excepţia lunii martie 2019, informează Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
În luna iulie, creşterea pieţei totale a fost de 3,1%
comparativ cu luna similară a anului anterior.
Vânzările de autoturisme noi către persoane fizice au
crescut cu 28,6% faţă de anul trecut, iar în primele 7 luni
din 2019 au fost înmatriculate cu 5,9% mai puţine maşini
rulate faţă de aceeaşi perioadă din 2018.
Vânzările de autovehicule noi cresc cu 3,1% în iulie faţă
de aceeaşi lună a anului 2018.
Cele mai vândute mărci sunt Dacia, cu 31.777 unităţi, Renault, cu 10.178 unităţi şi Volkswagen 10.170 unităţi.
Dacia, cu 30.164 unităţi, conduce top-ul la categoria autoturisme, iar Ford (2.142 unităţi) la cea de vehicule
comerciale uşoare.
Producţia şi exportul Ford România continuă după primele
7 luni din 2019 să înregistreze volume consistente,
respectiv 83.727 unităţi (-0,7%) la producţie şi 83.192
unitaţi (-2,2%) la export, mai informează APIA.
În funcţie de repartizarea pe clase, au mai fost evidenţiate
creşteri pe segmentele Sport (+35,8%) şi SUV(+19,6%).
În funcţie de tipul de combustibil, autoturismele pe benzină
deţin un procent de 71,3% din total, semnificativ mai
mare comparativ cu ponderea pe care o aveau în primele
şapte luni ale lui 2018 (59,4%).
mediafax.ro
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Ion CrISToIU dă LovITUrA
MorTALă IMbECILIzărII
roMânILor – Un ArTICoL…
CâT o rEvoLU}IE!

”Așa și cu cuvântul Deveselu. Ajunge să-l pronunți
întâmplător, ca de exemplu, să zici nu departe de Caracal
e Deveselu, că imediat moderatorul din fața ta se albește
la față și cere publicitate, camerele de luat vederi se
întunecă, cei din Regie leșină”.
Articolul lui Ion Cristoiu se
numește ”Diversiunea
Monstrul cu butoiul”. Azi:
De ce-i interzis și să ne
treacă prin gând că-i vorba
de Deveselu?”.
Apare pe blogul maestrului
și ca editorial în ediția on
line a „Evenimentului zilei”.
La o primă citire s-ar putea
spune că veșnicul opozant
dă o palmă Sistemului care
încearcă să pună piciorul
pe grumazul presei sau al
exprimării libere.
Alții vor spune ”e clar, Cristoiu e omul rușilor!”.
Desigur, alții vor inventa altele …
E ca o piesă a lui Caragiale, oricât ar părea de imperfecte
scrierile, dacă scoți un cuvânt sau chiar o literă, s-a
pierdut sensul. De aceea am preluat textul integral.
Pe de altă parte, cred că e interesant să-l citiți și pe Blog,
pentru a vedea și reacțiile. Sunt foarte interesante pentru
acest articol deoarece…
De fapt, este un manifest contra imbecilizării. A celor care
acceptă talpa pusă libertății de gândire, a celor care cred
neabătut într-un timp în care nimic lumesc nu e de crezut,
a celor supuși manipulării unei propagande, indiferent
cărui pol îi slujește.
Deci, da este un manifest, ca să folosesc un termen drag
”comunistului” Cristoiu – așa cum Partidul Comunist a
avut ”Manifestul” lui Marx și Engels, așa și ”Apriorica voie
de a gândi” are acest articol al revoltei lui Ion Cristoiu.
Pardon, al Revoluției – pentru că Ion Cristoiu înlocuiește
”ideologia” ”monstrului cu butoiul”, cu cea ”afară din butoi”,
chiar și dincolo de zidurile înalte de la Deveselu.

Iată, deci, articolul lui Ion Cristoiu.
”Diversiunea Monstrul cu butoiul”. Azi: De ce-i interzis și
să ne treacă prin gînd că-i vorba de Deveselu?
Infecta campanie de discreditare a celor care pun la
îndoială versiunea oficială în Cazul Caracal are drept
unul dintre punctele principale acuzația că astfel se
seamănă neîncredere în opinia publică față de instituțiile
statului nostru de drept, care instituții au nevoie ca de aer
de convingerea cetățeanului că se dau de ceasul morții
pentru a-i garanta lui, cetățeanului, siguranța vieții bla.
bla. bla. Acuzația nu e deloc nouă. Pe vremea comunismului,
chiar și a celui ceaușist, mai descuiat decît cel dejist,
dacă puneai la îndoială o decizie a Partidului, erai imediat
taxat de semănător de neîncredere în partid, în comunism,
în poporul român.
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Instituțiile noastre, în frunte cu Securitatea, nu puteau fi
decît perfecte. Din simplul motiv că erau instituții ale
poporului muncitor. Alături de această acuzație, se cultiva
pe scară largă menită a sugruma din fașă orice încercare
de a afla adevărul, o alta la fel de aiuritoare. Zicerea sau
scrierea ta despre realitățile din jur, dacă era critică,
servea propagandei imperialiste. Nu se judeca o clipă
dacă ai sau nu dreptate. Nici n-avea importanță. Corectă
sau incorectă, falsă sau adevărată, afirmația, suspiciunea,
îndoiala, bombăneala ta servea fără ca tu să știi sau vai
de tine! cu bună știință imperialismului american. Imperialismul american a dispărut din campaniile de discreditare
a celor care nu vor altceva decît să afle adevărul încă
încredințați că democrația înseamnă transparență, opusă
secretoșeniei de tip dictatorial.
Locul propagandei imperialiste l-a luat propaganda rusă.
Te întrebi uneori de ce abia se ține pe picioare în plină zi
Jean-Claude Juncker? Faci jocul propagandei ruse. Și
dacă mai ai și ghinionul ca spunerea sa să fie preluată și
lăudată (așa cum făcea pe vremuri Europa Liberă cu tot
ce era cîrteală antisocialistă) de vreun site declarat rusesc
(precizez, declarat, deoarece adevăratele site-uri rusești
sînt sub acoperire de site-uri pro-occindentale) imediat
ești ghilotinat ca agent de influență al Rusiei.
Trucul ăsta mizer e folosit și în discreditarea celor care
pun la îndoială versiunea oficială privind Cazul Caracal.
Ferească Dumnezeu să zici și tu acolo că s-ar putea ca
afacerea să aibă legătură cu Deveselu!
La Antiterorism există o sumă de cuvinte care rostite întro interceptare declanșează imediat alarma.
Ai zis Am o bombă pentru tine, ea te iubește? O întreagă
mașinărie tresare automat la cuvîntul bombă.
Așa și cu cuvîntul Deveselu. Ajunge să-l pronunți întîmplător,
ca de exemplu, să zici nu departe de Caracal e Deveselu,
că imediat moderatorul din fața ta se albește la față și
cere publicitate, camerele de luat vederi se întunecă, cei
din Regie leșină, bombardați de SMS-uri gen Opriți-l! și o
armată de caporali de presă tresare gata să-ți ardă cîteva
bulane pe spinare.
Dacă faci imprudența de a spune că Afacerea ar putea fi
în legătură cu militarii americani de la Deveselu, te-ai ars.
Mai întîi ești proscris mai ceva decît dacă ai pune la
îndoială virginitatea Fecioarei Maria. Apoi ești dat cu capul
de tastatura computerului pentru că faci jocul propagandei
ruse.
Neîndoielnic, propaganda rusă abia așteaptă să facă
mare caz de implicarea militarilor americani de la Deveselu
în Cazul Caracal.
Înseamnă asta că noi n-avem voie să credem și în ipoteza
cu Deveselu, ba mai mult să afirmăm asta public? Înseamnă
asta că pur și simplu – vorba cronicarului – se sparie gîndul?
Militarii de la Deveselu sînt și ei oameni. Din cîte știm de
la hitiți încoace, printre oameni sînt și porci. De ce n-ar fi
și printre militarii americani de la Deveselu? Chiar dacă
prezența lor lîngă Caracal ține de parteneriatul nostru
strategic. Eu unul n-am susținut în public implicarea
militarilor americani de la Deveselu. De fapt n-am susținut
nici o ipoteză privind Cazul Caracal. N-am făcut altceva
decît să semnalez în numele opiniei publice zecile de nedumeriri privind felul în care se desfășoară ancheta încă
de la ora 6, vineri, 26 iulie 2019.

Și văzînd contradicțiile, tîmpeniile, aberațiile, bîlbîielile din
documentele oficiale, am susținut, jurnalist convins că
avem buni profesioniști și în instituțiile de forță, că nu pot
fi atîția proști în același timp și același loc. Prin urmare,
am zis și voi zice că explicația contradicțiilor și bîlbîielilor
stă nu în prostie, ci în efortul uriaș de a ascunde adevărul.
Care efort nu poate fi explicat altfel decît prin intrarea în
joc a Rațiunii de stat.
În America s-a ivit și a înflorit Scandalul sinuciderii
miliardarului Jeffrey Epstein într-o închisoare de maximă
siguranță. Miliardarul era acuzat de trafic sexual cu minori,
și în folosul unor personaje suspuse din America și din
lume. Dacă respectivul ar fi vorbit, sărea în aer America.
Sinuciderea din America a stîrnit zeci de întrebări din
partea presei și a opiniei publice. Explicațiile autorităților
conturează o Operațiune secretă decisă la cel mai înalt
nivel. Scandalul pune la îndoială multe dintre instituțiile
americane. E o pagubă. Sînt sigur că la cel mai înalt nivel
s-au pus în balanță două pagube produse Americii. Una
ivită din dezvăluirile miliardarului, alta, din sinuciderea sa
dubioasă. S-a conchis în cele din urmă că paguba produsă
de dezvăluiri ar fi infinit mai mare decît cea produsă de
sinuciderea cu cîntec.
Și s-a optat pentru sinucidere.
Rațiunea de stat e prezentă în mii de asemenea cazuri
din Istoria lumii. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial
n-a ordonat Churchill să nu fie apărat Coventry de bombardamentele nemțești deși prin deținerea Codului Enigma
se știa de lovitură? A făcut asta pentru ca nemții să nu se
prindă că le fusese spart Codul. Au murit sute de englezi.
Ei și? A contat rațiunea de Stat. De ce n-am crede că și în
cazul Caracal e vorba de o rațiune de Stat? S-au luat în
calcul pagubele produse de imaginea publică a anchetei
dezastruoase și pagubele produse de descoperirea
Adevărului. Și s-a conchis, ca și în Scandalul din SUA, că
pagubele produse de prostiile din anchetă – compromiterea
unor instituții, de exemplu – sînt de preferat celor produse
de dezvăluirea adevărului despre Cazul Caracal.
Sînt multe posibilități ca Afacerea să aibă legătură cu Deveselu. Poate că Gheorghe Dincă e colaborator însemnat
al unui Serviciu de contrainformații care asigură securitatea
Bazei. Nimic nu e mai util pentru obținerea de informații
decît un taximetrist ilegal. Raporta cine a venit nou în
Caracal și cine și cum se deplasează.
Poate că Gheorghe Dincă era un pion dintr-o rețea
controlată de Servicii care punea la dispoziția militarilor
de la Deveselu femei în afara oricărei suspiciuni.
Poate că era un simplu furnizor de femei unui client de la
Bază. Casa era pe post de bordel de lux. Așa s-ar explica
hălăduirea lui din 25 iulie 2019 prin Caracal și Craiova
după ce o lăsase acasă pe Alexandra.
Poate că acest client a omorît-o pe Alexandra din greșeală
sau surprinzând-o cu telefonul în mână.
Poate că Gheorge Dincă a recunoscut un omor pe care
nu l-a comis el.
Poate că fata moartă a fost luată de ceea ce în Servicii se
numesc curățătorii, cei specializați în dispariția cadavrelor.
Poate, poate…
Poate ne înșelăm.
N-avem însă dreptul să ne expunem cu voce tare ipotezele?
N-avem voie nici să ne gândim la Deveselu?”
Dragoș Dumitriu. * ro.sputnik.md

Fotografii profesioniste
pentru orice ocazie:
ALEX MARMARA
Tel: (347) 527-6649
e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Dr. Napoleon Săvescu

Suntem Geți sau Daci ?

Omul de “stiinta?”, adept al latinității, descendent spiritual al Școlii Ardelene, istoricul Ioan-Aurel Pop, rector
al Univesrtității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca citează
în volumul ”Transilvania, starea noastră de veghe ”
un document cel puțin ciudat. Conform acestui act, la
1592, cu un an înainte de urcarea pe tronul Țării
Românești (??!! unde o fi gasit tovarasul academici
an acest nume pentru Valahia, numai el stie) a lui
Mihai Viteazul, în Maramureș se vorbea limba getică.
De subliniat că profesorul Aurel Pop uraste Dacii fiind
un latinist fanatic.
Cassius Dio, Roman History , Epitome of Book LXVII
( 67) „Ii numesc pe acesti oameni Daci, nume folosit
si de nativi, ca de altefel si de romani, cu toate că nu
sunt un ignorant si stiu că unii dintre scriitorii greci ii
numesc si geti.....”
Oare fanaticul latinist nu a auzit de...Daci?!
Istoricul antic Strabo a arătat că dacii și geții „vorbesc
aceeași limbă”.
Iar Trogus Pompeius afirma că “geții și dacii
erau...identici !!! Singura deosebire între cele două
grupuri consta în împrejurarea că geții locuiau la
câmpie în timp ce dacii trăiau în zonele mai înalte,
montane “.
Istoricul , subliniez grec, Herodot i-a introdus în istorie
prin următoarea mențiune: „geții
sunt cei mai bărbați și
mai drepți dintre traci”.
Istoricul Tucidide spune
că geții aveau aceleași
arme și mergeau călări
ca și sciții.
dAfam totusi de la sus
numitul academician :
”Un document latin din
1592, care conține o
hotărnicie la Borșa,
dovedește din plin
acest fapt (toponimia,
oronimia, onomastica
au rămas românești dea lungul istoriei medievale) și conține
tulburătoare știri despre
sermo geticus. Înainte
de finalul actului în
cauză, după obicei,
sunt descrise hotarele
pământului respectiv
”…

se numește în graiul getic Gruiu Vinului, de unde se
întinde către Gruiu Broscului, de unde spre Gruiu Piatra Roșie, apoi spre Pasul Prislop și Piuța, apoi spre
Gruiu Muncelului, apoi prin fața Izvorului Ursului și, în
sus, prin cursul apei numită Repedea, unde se
sfârșește” (… getico sermone vocaretur Grunvinulaj
inde tendit ad Grun Brostuluj, inde ad Grun Piatra
Rosie, inde ad Prislopas et Piutsae, inde ad Grun
Moncsiului, inde prae Izvorul Vursuli et infra per meatum aquae Repide vocatae ibique terminaret). (…)
Lăsând paradoxurile la o parte, constatăm că notarul,
care nu știa românește, a numit totuși limba română
sermo geticus, expresie tradusă de noi prin <graiul
getic>”, spune istoricul ardelean mai sus citat.
Cu toate astea, tovarăsul academician Ioan Aurel
Pop, le spune studentilor, si nu numi lor, că
maramureşenii vorbeau latina (!!!) şi că dacii liberi
erau de fapt latini sau daci romanizaţi sau Geti, veniţi
din bucăţica de Dacie de 14 %, cucerită de romani şi
părăsită de împăratul Aurelian la 271 dupa Hristos,
dupa 100 si ceva de ani de ocupatie.
Dar cronicarul spune clar: localnicii vorbeau SERMO
GETICUS! – Graiul Getic- Mi-e greu să cred că un
cronicar învăţat ar fi putut să numească latina ca
limba getică, cu excepţia cazului când latina si geta
erau una şi aceeaşi sau asemănătoare.
Dar asta putea fi valabil în antichitate, căci în evul
mediu, cu greu puteai confunda latina medievală chiar
şi cu geto-daca-româna.
În timpul expediției lui Darius I (522-486 î.e.n.) împotriva sciților (513 î.e.n.), geții/ dacii i s-au opus, însă
în cele din urmă au fost înfrânți, împreună cu celelalte
neamuri dacice din dreapta Dunării.
După înlăturarea ocupației persane (în sec. V î.e.n.),
dacii din dreapta Dunării plăteau tribut Regatului
Odris, până ce acesta a fost supus de Filip II, regele
Macedoniei (aprox. 340 î.e.n.).
Întrucât dacii din dreapta Dunării deveniseră
dependenți de Macedonia, regii macedoneni au ridicat pretenții de stăpânire și asupra dacilor din nordul
Dunării, însă încercările lui Alexandru cel Mare (335
î.e.n. și 327 î.e.n.) și Lisimah (310 î.e.n.) de a-i
supune au eșuat.
Ulterior, dacii din stânga Dunării au avut ciocniri cu
bastarnii, un popor germanic care între 200 și 100
î.e.n. au ocupat poalele nord-estice ale Carpaților și
malurile Nistrului.
După lupte îndelungate, bastarnii au fost învinși de
daci, locuitorii regiunilor muntoase, care mai apoi
rămân stăpâni și pe câmpia răsăriteană până la
Nistru.
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Din sec. I î.e.n., în nordul Dunării predomină numele
și neamul dac, iar numele geților , datorita influentei
scriitorilor greci , se păstrează mai ales în sudul
Dunării.
În Scythia Minor (Dobrogea) au mai domnit trei regi
daco/geți: Roles, Dapyx și Zyraxes.
După ce romanii au ocupat teritoriile dacice din sudul
Dunării, daco/geții sud-dunăreni au fost consemnați
în izvoarele scrise cu denumirea moesi.
„Acesti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici
wölsche, ci vlahi, urmaşi ai marii şi străvechii seminţii
de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum,
îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc
în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în
număr de milioane.” (Schlözer, Russische Annalensec XVIII)
„Dachii prea veche a lor limbă osebită având, cum o
lăsară, cum o lepădară aşa de tot şi luară a romanilor,
aceasta nici să poate socoti nici crede.” (C.Cantacuzino)
Circulă varianta greșit tradusă cum ca Herodot ar fi
spus „Dacii, cei mai viteji și mai drepți dintre traci.”
Când de fapt el a spus ”. Dacii, cei mai viteji și mai
drepți dintre geți !”
Și atunci cine au fost ei Tracii ?
Tracia era o provincie antică din Dacia lui Burebista
,din Nordul Greciei doar până la Munții Balcanici
(Haemus Mons), cu Marea Neagră (Pontul Euxin,
Marea Getică) la Est și Macedonia (provincie
daco/getică) la Vest.
Deci studiul Tracologiei ar trebuie să se rezume doar
la acel spațiu, care astăzi este aproximativ jumătatea
inferioară din harta Bulgariei
Termenul de Daci este folosit prima oară în secolul I
î.e.n., în lucrarea lui Caesar, De Bello Gallico.
Și Horațiu, unul din cei mai importanți poeți romani
din secolul I î.e.n. pomenește adesea despre Daci.
În general, numele geți apare cu predilecție în sursele
grecești, în timp ce termenul daci se găsește mai adesea în cele latine.
Cea mai veche mențiune a termenului get o găsim în
secolul V î.e.n. la Sofocle, în tragedia Triptolem; unul
dintre personajele sale, Charnabon, este menționat
ca domnind peste Geți.
O nouă maculatură jignitoare, manipulatoare, plină de
infamii şi elucubraţii eructate de un insolent numit dan
alexe, demn urmaş a istoriei bolşevicului alogen Roler
isi face prezenta si nu pot sa nu-i mentionez opinia
“omului de cultura” care intr-o emisiune televizata il
numeste pe Densuşianu
un notar de provincie
??? Diletantantul alexe
dan, provenit dintr-o
familie de alcoholici,
cum singur recunoaste,
trebuie sa stie ca
Densuşianu a fost printre multe altele un eminent istoric şi jurist,
premiat de nenumărate
ori, membru al Academiei Române (veritabile!) şi director la
Biblioteca Militară Națională timp de 27 de ani !
Primul exemplar din
celebra Dacia Preistorică i-a fost oferită
chiar Regelui Carol I la
cererea expresă a
acestuia, un surprinzător iubitor al istoriei
dacilor, rege care a
apreciat-o în mod deosebit !
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În țara ochilor închiși
Teodor Palade

Se zice că marele Will ar fi spus: „Întotdeauna mă simt
fericit, știi de ce? Pentru că nu mă aștept la nimic de la nimeni”.
Pășind prin istorie cu ochii închiși
Poate nu am dreptate dar, privind retrospectiv, mi se pare
că o mare parte a istoriei noastre am parcurs-o cu ochii
închiși. Ochi pe care nici în prezent nu ne prea grăbim săi deschidem. O fi un defect genetic? O fi lenea ancestrală
care ne îndeamnă la somnolență perpetuă, sau doar o
manifestare exterioară a nepăsării noastre cronice?
Este deja demonstrat, cu două mii de ani în urmă n-am
văzut că romanii construiau un pod peste ditamai Dunărea
cu scopul de a-și trece oștile. Și ne-au cucerit. Ne-au furat
tezaurul țării, ne-au luat tinerii și femeile în lungi convoaie
de sclavi, ne-au exploatat aurul și argintul timp de două
sute de ani. Și, poate unic în istoria lumii, noi, poporul cu
ochii închiși, ne mândrim azi cu această înfrângere, socotind-o cea mai importantă realizare a istoriei naționale.
Înclusiv azi, după 20 de secole, printr-o neînțeleasă contorsionare a sentimentului național proslăvim în imnul țării
bucuria de-a fi fost supuși, tâlhăriți, violați de romani. Mai
târziu, n-am observat că flămândele neamuri ale hunilor
oprite din rătăcire în Câmpia Panoniei vor râvni la
frumusețea și bogăția Transilvaniei. Și au cotropit-o, au
spus că-i a lor din totdeauna și au refuzat să plece de
acolo timp de sute de ani. Apoi, tot cu ochii închiși, am acceptat entuziaști regi străini care, din tată în fiu, ne-au
condus precum bastonul alb pe orbi, timp de 78 de ani.
Aveam pleopele lăsate peste ochi atunci când căminul
strămoșilor a fost sfârtecat în bucățele de nu mai aveam
un loc al nostru nici pentru a pune scaunele guvernului
devenit voiajor. Nu aveam ochii deschiși nici atunci când
am fost târâți, complet ne pregătiți, în prima mare conflagrație
mondială. Din cauza orbirii noastre, atunci când întreaga
Europa lupta hotărâtă cu arma în mână pentru cauze pe
care le vedea ca fiind juste, noi am orbecăit. Am fost, pe
rând, țară neutră, țară beligerantă, țară în stare de
armistițiu, țară necombatantă și din nou țară beligerantă.
În războiul acela absurd ca toate războaiele, noi nu am
văzut mitralierele și tunurile inamicului și ne-am bulucit,
cu ochii închiși și gândul la îndurarea Dumnezeească,
călare pe telegari, cu sabia goală în mână, sau pedeștri
cu piepturile învelite în pijamale, spre a opri cu carnea
copiilor noștri ploaia de plumb ucigaș.
Nu am deschis ochii nici când, în primele decenii ale
secolului al XX-lea, conaționalii mână în mână cu alogenii
au început să fure pe rupte din bunurile noastre și nici
când fără arme, fără echipament, fără o minimă pregătire
militară, cu o armată improvizată și subminați din interior
de politicieni vânzători de țară, am fost împinși în al doilea
Război Mondial. Păstrând tradiția ochilor închiși, nu am
văzut sufletele celor circa 300.000 de tineri sfârtecați de
fier și plumb înățându-se la cer și nici durerea sângerie a
suferinței sutelor de mii de soldați români azvârliți în
gulagurile Siberiei.
Nu am văzut nici când, poate ultimul mare patriot român,
Ion Antonescu, a fost trădat, vândut sovieticilor și apoi
împușcat ca un câine. Ne-am comportat ca orbii când un
bețiv notoriu, mare iubitor de whisky și șampanie, prin
simpla mâzgălitură pe un șervețel al restaurantului în
care își satisfăcea viciul ne-a aruncat pentru lungi decenii
în gura hulpavă a marelui ucigaș sovietic. Tot noi suntem
aceia care am mers, cu ochii închiși, pe marele drum al
socialismului multilateral dezvoltat și am suportat, tot cu
pleoapele coborâte, o revoluție care n-a fost revoluție și
trăim acum o democrație care nu seamănă deloc a
democrație.
Mircea Eliade este și nu este de acord
După modul în care a fost expusă mai sus, istoria noastră
pare scurtă, pare tristă și pare a fi opera exclusivă a celor
ce ne-au tot stăpânit. De acord și nu cu această părere,
eruditul Mircea Eliade descria astfel, sintetic, istoria
românilor: „Noi, Românii, nu avem niciun motiv să idolatrizăm
Istoria. Printre neamurile fără noroc, ne numărăm în
frunte.

[…] Cu ce am idolatriza, noi, românii, Istoria? Descindem
dintr-unul din neamurile cele mai numeroase din lume și
praful s-a ales de el; nici măcar limba nu i se mai
cunoaște”.
Cu o viziune, diferită de aceea a poporului cu ochii închiși,
Eliade nu dă vina pe noi, pe orbirea și nepăsarea românilor
în confruntarea cu viitorul. El invocă în apărarea noastră
lipsa de noroc (!), invazia slavă și Occidentul. Acuză mai
ales Occidentul care ne-ar fi lăsat singuri în calea năvălirilor
barbare și a expansiunii otomane: „Pe noi, timp de cinci
secole, ne-a scos din istorie victoria Imperiului Otoman; și
această victorie se datorează neputinței occidentalilor de
a se uni împotriva unui dușman comun. […] Istoria se
făcea în Apus; fără noi, datorită și sângelui nostru.
Occidentalii nu stăteau nici ei cu mâinile în sân, ci se
luptau; dar se luptau între ei. Evident, lupta aceasta între
frați, veri și cumnați, nu putea avea aceeași sângeroasă
intensitate ca, prin părțile noastre, lupta cu turcii și tătarii.
Se ardeau orașele în apus, dar parcă tot mai rămânea
ceva. Occidentul e bogat în ruine și toate sunt istorice. La
noi, nu rămânea nimic, nicio urmă. Încă din timpul năvălirilor
barbare, oamenii învățaseră cum să-și ardă satele și să le
refacă primăvara următoare. În timpul acesta, la o mie,
două de kilometri spre Apus, se înălțau catedralele, se
îmbogățeau castelele, se înfrumusețau mânăstirile și
oamenii aveau prilejul, măcar la răstimpuri, să citească
pe sfinți, pe teologi și pe poeți, să înțeleagă că sunt
oameni și să se bucure că trăiesc omenește – iar nu ca
fiarele sălbatice, prin munți, prin păduri, ca strămoșii
noștri, care nu aveau altă vină decât aceea de a se fi
născut în calea răutăților”.
Și, patriot adevărat, Eliade nu-și pierduse încrederea în
români. Nu-i putea incrimina: „Românii nu au sabotat
istoria”, ne spune el, „Au înfruntat-o și i-au rezistat din
toate puterile lor”.
Realitatea de azi, lipsită de curtoazie,
îl contrazice pe Eliade
Dacă cineva poate spune că după 1989 românii au văzut
drumul ce li se așterne în față și că și-au înfruntat soarta
„din toate puterile lor”, acela fie este idiot, fie este parte a
acelora care profită din plin de orbirea noastră. Realitatea
demonstrează, prin cuvântul sec al cifrelor, nu numai că
am fost orbi, dar că nici nu ne-a păsat de ceea ce se
întâmplă! Realitatea de azi arată cât se poate de convingător
că nu am întrezărit distrugerea programată a economiei
României, prăbușirea țării în adâncul ființei sale și că nu
ne-am luptat, nu am schițat niciun gest notabil, pentru a o
stopa!

Mai mult, ea, realitatea nemiloasă, ne spune că asemenea
somnambulilor, ca aflați în transă, ca drogați, noi, românii,
am pus în mod voluntar umărul la definitivarea tragediei
statului român. De-ar fi trăit aceste vremuri, ar mai fi
afirmat Eliade că „Românii nu au sabotat istoria”? Ar mai
fi spus el, pentru posteritate, că românii au înfruntat istoria
potrivnică și „i-au rezistat din toate puterile lor”? Ne-ar
trebui cărți câte într-o bibliotecă pentru a descrie dezastrul
și dimensiunea nepăsării noastre…
Pentru exemplificare, iată câteva fraze ale unui un specialist
în materie de economie, Constantin Ciutacu, director la
Institutul Economic al Academiei Române. Sunt fraze
care surprind o clipă, o infimă părticică, din cutremurul
devastator care nici azi nu s-a oprit: „În 1989, infrastructura
industrială situa România în primele 10 ţări din Europa.
Exista platforma Pipera, creată de francezi, unde se construiau calculatoare; autocamioanele şi autobuzele fabricate
la Braşov şi Bucureşti erau patente germane; avioanele
Rombac erau cumpărate de la englezi; locomotivele de la
Electroputere Craiova erau patent elveţian; la Reşiţa se
fabricau motoare de vapoare după licenţa Renk din Germania; Centrala nucleară de la Cernavodă provenea din
Canada. Putem spune, şi nu suntem nostalgici, că începusem să ne integrăm acceptabil cu economiile mari ale
lumii.
România era a treia ţară din lume, după S.U.A. şi Japonia,
care fabrica anvelope gigant, pentru autobasculante de
peste 110 tone. Doar două ţări din lume făceau şuruburi
cu bile: România şi Japonia. Acestea se foloseau în
industria nucleară şi aerospaţială. […] Au venit « sfaturi »
de la competitorii noştri europeni: faceţi I.M.M.-uri, întreprinderi mici şi mijlocii, daţi afară muncitorii din marile
uzine, închideţi mamuţii industriali, produceţi kit-uri, componente, nu produse integrale, faceţi cabluri, radiatoare,
sisteme de frânare şi anvelope, nu locomotive şi tractoare.
Parcă intenţionat, nu a existat o viziune politică de
dezvoltare, ci doar una pentru distrugere; guvernanţii şiau îndeplinit misiunea cu exces de zel. Nu mă poate
convinge nimeni pe mine că nu a fost totul pe bază de
program, o teorie a conspiraţiei. U.E. a fost creată pe
baza comunităţii economice a Cărbunelui şi Oţelului. Deci,
România nu putea să intre în grila europeană cu industria
ei siderurgică, de 14 milioane tone de oţel. A trebuit
lichidată, ca un « bonus » pentru admiterea în U.E.”[1].
Ni se deschid ochii?
Frământările sociale, răbufnind periodic în mitinguri și
demonstrații de protest stradale, par a indica o oarecare
dezlipire a genelor. Înșelătoare părere. Este doar o, oarbă
și ea, luptă politică! Nu are nimic de-a face cu înfruntarea
unei istorii potrivnice clamată de marele Eliade. Sunt,
doar, noi dovezi ale ceții care ne ocoperă ochii, mărturii
ale neputinței noastre de a separa adevărul de minciună,
ale credulității și proba lipsei complete din gena noastră a
acelui simț care permite omului cu ochii deschiși să
priceapă, să intuiască, sensul istoriei. Orbecăind, ne
îndepărtăm de calea care ne-ar permite să dovedim că
suntem în stare să ne croim singuri istoria. Nepăsători, ne
lăsăm duși de curentul sinucigaș care, de secole, ne
trece din postura de vasali ai unora în aceea de supuși ai
altora. Nu lipsa de noroc ne-a adus în situația de azi, ci
nepăsarea și încăpățânarea nefirească a păstrării pleoapelor
peste ochi. Ca o dovadă pe înțelesul tuturor, numai într-o
țară a ochilor închiși un președinte închinat doar stăpânilor
săi și care timp de cinci ani n-a făcut nimic pentru poporul
ce l-a urcat în palatul din deal ar putea avea incredibilul
tupeu să ceară aceluiași popor încă un mandat. Și asta
pentru că, un altul asemenea lui, a reușit. Țara asta
există, domnilor! Se numește România.
Ni se deschid ochii? Nu! Chiar de-ar fi să se supere acolo
sus Eliade, cu fiecare zi ce trece noi probăm că nu
suntem capabili să înfruntăm Istoria și, cum credea el, săi rezistăm. Noi ne simțim bine așa. Ne place mângâierea
stăpânului pe creștetul capului și îngenunchiați, cu ochii
plecați încă, mai sperăm și acum în întervenția divină
(azi, premierul urmat de sfetnicii apropiați s-a închinat îndelung unor sfinte moaște) care ar urma să ne facă, fără
niciun efort din partea noastră, puternici și fericiți.
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Ucraina modernizează
reţelele pentru a importa gaz
din România în cazul unei
crize cu Rusia

Întâlnire Macron-Putin.
Preşedintele Franţei vrea
îmbunătăţirea relaţiilor
Uniunii Europene cu Rusia

Sfârşitul libertăţii de
circulaţie: Marea Britanie
va institui controale vamale
imediat după ieşirea
din Uniunea Europeană

Ucraina a semnat un contract cu Republica Moldova
pentru modernizarea staţiilor de distribuire a gazelor
astfel încât să efectueze importuri din România, pe
fondul riscului întreruperii alimentării de către Rusia,
anunţă compania Ukrtransgaz.
O mare parte din exporturile de gaz rus spre Uniunea
Europeană tranzitează reţele din Ucraina. Consumatorii
ucraineni pot accesa pentru nevoi proprii gaz din
fluxul rus care alimentează Europa. Dar acordul Rusia-Ucraina privind tranzitul gazelor spre Europa
urmează să expire în ianuarie 2020, iar autorităţile
de la Kiev se tem că Rusia ar putea opri alimentarea.
"Companiile Ukrtransgaz şi Moldovagaz (...) au stabilit
soluţiile tehnice necesare pentru crearea de noi
capacităţi de import în baza sistemului de gazoducte
transbalcanic, pe direcţia sud-nord. Principalul obiectiv
al cooperării este diversificarea reţelelor de alimentare
a Ucrainei în cadrul acţiunilor de pregătire pentru perioada de toamnă-iarnă 2019/2020", a transmis luni
seară compania de stat din Ucraina într-un comunicat
postat pe site-ul propriu.
"Este de aşteptat ca până la 1 ianuarie 2020 să fie
realizată o capacitate constantă pentru importuri din
România de 1,5 miliarde de metri cubi pe an, indiferent
de volumul fluxului tranzitului de gaz rus pe teritoriul
Ucrainei", precizează Ukrtransgaz, subliniind că gazele
vor fi importate prin conductele Razdelnaia-Ismail şi
Şebelinka-Dnepropetrovsk-Krivoi Rog-Ismail.
Staţiile de distribuire a gazului din Grebeniki (Ucraina)
şi Căuşeni (R.Moldova) vor fi modernizate şi vor
permite schimbarea direcţiei fluxului.
"Pentru Ucraina şi Republica Moldova, acest proiect
are o importanţă strategică (...)", subliniază Ukrtransgaz.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a pledat
luni, în cursul întrevederii cu omologul său rus Vladimir
Putin, pentru apropierea Uniunii Europene de Rusia,
informează site-ul cotidianului Le Figaro.
"În pofida neînţelegerilor din ultimele decenii, a dezbaterilor privind relaţiile cu Occidentul, Rusia este
europeană şi trebuie să reinventăm o arhitectură de
securitate şi încredere între Uniunea Europeană şi
Rusia", a declarat Emmanuel Macron.
La rândul său, Vladimir Putin a declarat că Rusia
susţine armata siriană în eforturile de "eliminare a
ameninţărilor teroriste" din regiunea Idlib. Emmanuel
Macron a insistat pentru respectarea acordului de
încetare a focului din provincia siriană Idlib.
Preşedintele Franţei a anunţat că în mai 2020 se va
deplasa în Rusia pentru celebrarea celei de-a 75-a
aniversări a victoriei împotriva Germaniei naziste.
"Voi fi în Rusia alături de preşedintele Putin" la acest
eveniment. "Îi sunt recunoscător" lui Emmanuel
Macron pentru acceptarea invitaţiei, a afirmat, la
rândul său, Vladimir Putin.
Emmanuel Macron a propus organizarea unei noi reuniuni, în următoarele săptămâni, pe tema conflictului
din Ucraina. "Alegerea în funcţie a preşedintelui
Volodimir Zelenski constituie o reală schimbare a
situaţiei şi vom analiza oportunitatea - aceasta este
dorinţa mea - de a organiza în următoarele săptămâni
un nou summit în formatul Normandia" (Rusia, Ucraina,
Germania şi Franţa), a precizat Emmanuel Macron,
care s-a întâlnit cu Vladimir Putin la reşedinţa sa de
vară din sud-estul Franţei.

Marea Britanie va institui controale stricte la frontiere
imediat după ieşirea din Uniunea Europeană,
programată pe 31 octombrie, a anunţat un purtător
de cuvânt al Guvernului Boris Johnson.
Priti Patel, noul ministru britanic de Interne, a elaborat
planuri care prevăd instituirea controalelor vamale
stricte imediat după producerea Brexit, afirmă surse
citate de cotidianul The Independent.
"Libera circulaţie care există în prezent se va încheia
pe 31 octombrie, când Marea Britanie va ieşi din Uniunea Europeană. Spre exemplu, vom introduce
imediat cele mai stricte reglementări în materie de
infracţionalitate pentru persoanele care intră în Marea
Britanie", a confirmat un purtător de cuvânt al
Guvernului de la Londra, citat de cotidianul Le Figaro.
Partidul Liberal-Democrat (opoziţie) a catalogat decizia
drept "brutală", apreciind că Priti Patel "este complet
desprinsă de realitate".
Organizaţia care îi reprezintă pe imigranţii din ţări UE
aflaţi în Marea Britanie, The3million, a avertizat că o
astfel de măsură ar genera "discriminare".
Boris Johnson a adoptat o abordare dură faţă de
Uniunea Europeană, respingând Acordul Brexit elaborat
de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul şi afirmând că Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fără un nou
tratat.
La rândul său, Uniunea Europeană a refuzat renegocierea Acordului Brexit şi a avertizat că va introduce
controale la frontiera cu Marea Britanie în cazul producerii unui Brexit fără acord.

IN MEMORIAM

Preotul MIRCEA DOBRE
(1949 - 2019)

Mircea Dobre a fost preot-paroh la Biserica Greacă Ortodoxă
”Sfântul Dumitru” din Jamaica, Queens, New York.
Timp de mulți ani, dânsul l-a slujit cu har și credință pe Domnul
și a fost apreciat de enoriași. Fire deschisă, comunicativă, Mircea Dobre
s-a bucurat de simpatia oamenilor pe care i-a condus pe calea cea dreaptă
prin rugăciuni și sfaturi înțelepte.
La 70 de ani, Mircea Dobre a trecut în lumea celor drepți.
Să-i fie țărâna ușoară și Domnul să-l odihnească în pace!
redacția Romanian Journal

www.mediafax.ro

14 l 21 august, 2019

CULTUr<

ÎN INIMA DE FOC A
SPANIEI, LA ZARAGOZA

universitarii: Anca Sîrghie (Sibiu, România), Claudine Elnecave
(Haifa, Israel), Theodor Damian (New York, SUA)

În orașul spaniol Zaragoza am poposit într-o seară de vară
caniculară, taxiul rulând dinspre anostele periferii smulse
unei zone semideșertice spre centrul care nu și-a arătat nici
el frumusețea, ci doar scrisul pe pereții incendiați în răstimpuri
de lumina neoanelor. Nerăbdătoare să văd totul chiar de la
primul contact, am constatat că nu întâlnisem în cale nimic
din luxul barocului spaniel, la care visam, sau al artei mudejar,
cu care îi binecuvântaseră arabii pe spanioli în 800 de ani de
dominație în Peninsula iberică. Și apoi, după ce vizitasem
Madridul, Barcelona, Granada, Valencia, Sevilla, Algesiras,
Cadiz și Cordoba, (nici nu am enumerat orașele Galiciei,
văzute și ele în descinderile mele anterioare în Spania), ei
bine, ce mai putea să-mi ofere deosebit Zaragoza, unde eu
veneam acum pentru un congres internațional la Universitate?
Privind programul ediției a XVI-a a ISSEI, renumit prin
manifestările științifice care pun în dialog universitari din toate
colțurile lumii, de la China și Australia, la Africa de Sud,
Norvegia, Rusia, S.U.A., Spania și altele, emoția mi-a crescut
la constatarea că eram singura invitată din România care a
reușit să participe. Sosiseră Theodor Damian, profesor la
Metropolitan College din New York, și Anca Pop care venea
de la o universitate britanică, dar din țară nu mai era nimeni,
ceea ce simțeam că mă obligă enorm. Tema comunicării
mele The Romanian National Identity as r eflected in Mihai
Eminescu’s Poetry urma să familiarizeze pe participanții
secțiunii moderate de profesorul Th. Damian cu idealul de
unitate al poporului român, ilustrat de cel mai mare poet al
său, o noutate pentru cei mai mulți. De succes a fost ideea
de a oferi în exemplare pe hârtie un rezumat însoțit de
portretul lui Eminescu și cu harta provinciilor istorice reunite
la 1 Decembrie 1918. Încântată să-l primească a fost și organizatoarea Congresului ISSEI, dr. Edna Rosenthal din Israel,
care mi-a mărturisit-ce surpriză!- că mama ei era româncă.
Totuși, un preludiu turistic de o zi nu era de refuzat. La
Zaragoza, al cincilea oraș spaniol, cu peste 800.000 de
locuitori, bucuria mea era să reîntâlnesc Ebro, fluviul iberic
ce, alături de Guadalquivir, se distinge perfect din avion. Dar
nu bănuisem la prima descindere în Spania că, pe caniculă
estivală, ele sunt singurele cursuri de ape ce rezistă căldurii
de foc, pe când alte râuri seacă pur și simplu. Interesant este
că Ebro a înregistrat în istorie revărsări catastrofale și avusese
un port pe vremea colonizării romanilor. Între alții, pictorul Velazquez i-a consacrat o pictură, pe care am văzut-o la
Muzeul Prado din Madrid. Este greu de imaginat asemenea
caniculă ce trebuie să dispere pe turiști, gândeam eu, pășind
spre hotelul din Plaza d’España unde eram cazată.
A doua zi, protejată de o cremă antisolară, am luat-o la pas
prin centrul orașului, țintind spre marile biserici, ce păstrează
frumusețile barocului, purtate prin timp în vechea capitală a
Aragonului, care se mândrește și azi cu istoria sa glorioasă.
Înființat de romanii colonizatori, atestați în situri arheologice
și - atât de surprinzător - de o statuie uriașă a lui Caesar
August, așa cum este înglobată într-un centru comercial pe
înălțimea a două etaje, astfel că mâna împăratului întemeietor
se odihnește pe balustrada etajului superior (idee șocantă și
total neinspirată!), orașul aflat la răscrucea drumurilor dintre
Madrid, Barcelona și Valencia este o destinație turistică
ofertantă. Despre faima folclorului său, nutrit din sevele
câtorva culturi, ce se îngemănează semnificativ în palatemuzeu, ca Alhaferia, spre exemplu, aș dori să aflu mai
multe, cândva, dar nu de data aceasta, când ținta mea este
științifică și programul Congresului va fi încărcat la maxim, zi
după zi.
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Înțeleg ce interesantă este și gastronomia sa, ceea ce
constat că devine și în câteva orașe din România un laitmotiv
al inițiativelor de promovare turistică în ultimii ani. O idee
inspirată și practică, așadar cu bătaie lungă. Dar înainte de
toate, dintre numeroasele obiective turistice și culturale,
(dacă ascultăm sfatul ghidului turistic, ar fi cel puțin 10 ținte
distincte) va trebui să-mi aleg la Zaragoza pe cele mai
tentante, pentru ca să am ,,o experiență spaniolă de neuitat”,
cum promite același ghid.
Abia depășind Mercado de Zaragoza, odată intrată în Plaza
del Pilar, tentațiile curg-lanț. Nu pot face altă alegere pentru
început decât să întru în Bazilica Nuestra Señora del Pilar,
unde liturghia este în plină desfășurare. Câtă pace în
rugăciunea catolică! M-am liniștit rugându-mă, după atât
zbucium al pregătirilor de călătorie din ziua precedentă. În
majestuoasa biserică se întrec în strălucire capele diferite,
fiecare cu credincioșii ei. Am ascultat predica preotului, dar
nu m-am putut abține să nu întreb în șoaptă pe o doamnă,
îngrijit vestimentată, unde se află fresca lui Goya, pictorul
care între septembrie 1780 și februarie 1781 a decorat întrun stil academic tema Maria, mama martirilor. Pentru că
singură nu mă puteam orienta între cele 11 cupole ale
bisericii cu 4 turle, speram că localnicii știu precis ce comori
artistice există pe pereții bazilicii lor. Doamna nu știa, dar
nici nu accepta să rămână datoare în fața întrebării mele,
așa că a scos un ,,telefon deștept” și imediat mi-a arătat pe
micuțul ecran imaginea dorită. Ca să văd acea lucrare în realitate, trebuia să trec în spatele altarului, unde erau alte
capele. Doamne, dar cum să mă descurc? Nu aveam de
ales, așa că după ce am luat cuminecătura catolică, m-am
oprit la altarul unde este plasată statuia din lemn negru a Fecioarei Maria, așezată pe stâlpul de jasp, cea care prilejuiește
atâtea pelerinaje în amintirea singurei arătări între pământeni
a Señorei în anul 40 d. Hr., ea cerând sf. Iacov căruia i-a
dăruit statuia și coloana de jasp să ridice o biserică închinată
ei. Sus, în frescele cupolei de la Corul mic, am întrezărit
pictura lui Goya căutată, dar se afla prea departe ca să-i pot
vedea detaliile. Tot telefonul doamnei era mai clar și exact.
Norocul a fost ca, invitată de familia prof. Damian, după
Congres să vizitez în Fuendetodos, satul natal al lui Goya,
cele 3 spații expoziționale, pornind de la casa unde s-a
născut pictorul și completând cu muzeul, ce se mândrește
cu lucrări originale. Foarte convingătoare prin șocanta fantezie
funebră și caricatural-umoristică, lucrările lui Goya m-au impresionat, de altfel, și în muzeul din centrul orașului
Zaragoza. Satul lui natal, abia cât o palmă de loc, așezat
într-o înfundătură de dealuri golașe, poate umili, gândeam
eu, Rășinariul sibian, dacă avem în vedere că pe lângă
centrul muzeal, în onoarea pictorului spaniol s-au ridicat
două busturi, atât de diferite ca stil. Pe când, m-am întrebat
cu tristețe, se vor deschide și în vecinătatea Sibiului muzeele
pe care poetul Octavian Goga și gânditorul Emil Cioran le
merită cu prisosință? Dar câte alte muzee nu sunt în România
în aceeași situație de nefuncționare. Turismul românesc ar
avea mult de câștigat prin reabilitarea lor.
Ca să continui periplul primei mele zile turistice la
Zaragoza, nici la Museo Pilarista din bazilică nu am stăruit
prea mult, admirând obiecte din aur, ce ilustrează opulența
lăcașelor sfinte din Spania, mare putere colonială a lumii.
Revenită în imensa piață centrală, o altă localnică mi-a
mărturisit că, de departe mai reprezentativă decât Bazilica
Nuestra Señora del Pilar, renumită ca loc de pelerinaj, când
catolicii fac munți de flori aduse Sfintei, este Catedrala
metropolitană de Seo, aflată în vecinătate.
Dar vrând să-mi creez un intermezzo, am intrat în Bursa
de comerț construită în stil florentin între anii 1541-1551 cu
joc de ogive în formă de stea și coloane mândre. Devenită
de câteva decenii un spațiu expozițional, La lonja păstrează
arhitectura renascentistă aragoneză, dar interesul vizitatorilor
se orienta acum spre tema cutremurătoare a celor 40 de fotografi care ilustrau condiția tragică a omului în epoca
confruntărilor, ce au traumatizat contemporaneitatea noastră.
Ei, artiștii fotografi, deveneau niște modelatori de conștiințe
și fiecare panou explica în ce situație au fost făcute pozele
ce în acest spațiu fast recompun tragedia epocii noastre.
Ceva mai îngrozitor nu mi-a fost dat să văd despre civilizația
prezentului în lume!
Da, acum merita să respir alt aer, însă afară dogoarea
își făcea de cap. Erau 41 grade Celsius la ora prânzului, așa
că nici apa din bazinele pieței nu mă mai ajuta, chiar așa
cum anume încălțasem niște șlapi de plastic, ca să mă
răcoresc la oricare fântână ivită în cale.

Simțeam că asfaltul emana din belșug căldura, lăfăindu-se
în lumina soarelui neiertător. O cervesa rece m-a potolit pe
moment, mai ales că i-am închinat-o lui Goya, care mă
privea pacient din statuia ce patrona acel colț de piață.
Acum elanul meu de reintrare în lumea frumosului etern era
deplin. Catedrala Metropolitană La Seo mai păstrează câteva
elemente ale artei romane, ca absida centrală splendidă din
interior, amintindu-mi că edificarea catedralei începuse în
secolul al XII-lea. Un întreg perete exterior cu turla sa
hexagonală ilustrează, ca veche moschee, arta mudejar,
atrăgând curiozitatea turiștilor prin îngemănarea culturilor în
Spania. Expresia absolută a înglobării unei moschei într-o
catedrală catolică o admirasem cândva la Mezquita din Cordoba. În anii 1316-1319 la Zaragoza s-a modelat în stil gotic
noua biserică, cu materiale aduse din zonă și cu faianța
emailată, realizată în ateliere aragoneze. La alt interval, în
1491, Episcopul Alonso de Aragon a dispus să se adauge
vechiului lăcaș de cult două nave laterale, iar după vreo 60
de ani, sub episcopatul lui Hernando de Aragon, s-a completat
structura clădirii, dându-i-se aspectul păstrat până astăzi. O
imensă catedrală, așadar, copleșitoare ca frumusețe, unde
s-au încoronat cu fală regii Aragonului. Pentru vizitatorul
străin este greu de cuprins o asemenea bogăție artistică, întrucât ansamblul acesta, unic în spațiul Aragonului, te uimește
cu cele 20 de capele dedicate unor sfinți ai catolicismului. La
ele s-a lucrat câteva secole medievale, cu ce au avut înalții
prelați mai bun ca bogăție și ca geniu european. Capela Sf.
Mihai, consacrată patronului catedralei, are zidul de nord
ornat în stil gotic mudejar, cu ceramică policromă, acolo
apărând blazonul episcopului de Luna (1352-1381). Nu știi
ce să admiri mai întâi, de la statui de sfinți la morminte de
episcopi, ferestre, bolți și coloane gotice. Și câtă strălucire
săpată în piatră de alabastru policrom!
Dar minunea nu s-a terminat aici. Catedrala adăpostește
Muzeul de tapiserii, o colecție ce prezintă scene istorice și
mai ales religioase, datând din secolele XV-XVI. Secretul
păstrării tapiseriilor stă în climatul uscat al zonei. Totuși,
nimeni n-ar putea crede că din secolul al XV-lea ele au
rămas intacte până astăzi. Nu! De aceea, în ultimul timp s-a
decis restaurarea unor lucrări care au fost deteriorate de
vreme. Colecția a pornit de la inițiativa episcopului Alonso de
Aragon (1497-1529) și a tatălui său, regele Fernando Catolicul,
completată harnic și de urmași ai înaltului prelat sau de
nobili aragonezi bogați. Esențial este că în secolul al XX-lea
colecția a intrat în atenția opiniei publice ca expoziție
permanentă. Din 1985 s-au dat 5,1 milioane de euro pentru
organizarea muzeului, completat cu săli noi. Astfel, s-au
restaurat 22 de pânze și s-a creat un depozit modern, în
care sunt adăpostite tapiseriile neexpuse. Deși am început
vizita sălilor mari ale muzeului convinsă că voi afla istoria
Aragonului ,,urcată pe pereți”, cum preciza un pliant oferit la
agenția de turism, surpriza a fost să întâlnesc, în fapt, cu
totul altceva, anume istoria mitologică a lumii. Erau câteva
momente din istoria Israelului, reprezentată prin povestea
frumoasei Estera și a regelui Persiei sau prin Moise și fiul
său luând, într-o interpretare apocrifă, coroana faraonului
egiptean. Alte panouri de tapet îi reprezintă pe Priam și
Hecuba, pe Agamemnon și Ifigenia, pe Hector, Paris și
Elena, exact așa cum îi cunoaștem din epopeile homerice și
din tragediile antice grecești. Nu lipsesc zeii mitologiei eline,
care încarcă până la refuz casetele din care sunt formate
tapiseriile. Am urmărit de-a lungul lor povești conduse minuțios
de la scene cu rol de expozițiune, până la punct culminant și
deznodământ. Culorile sunt și acum strălucitoare în tonalități
vii de roșu și auriu. Mai important este că figurile personajelor
au expresivitate caracterială. Mi-a plăcut lucrarea intitulată
Tapiul spadelor, unde se pregătesc de duel Paris și Menelau.
Penthesilea, fiica zeului Marte, aduce spade și scuturi oferite
amazoanelor care urmau să-l ajute pe regele Priam. În
centru apare Achile, alături cu Menelau, care ia o atitudine
pasivă. Altundeva, minunat realizate sunt corăbiile din lucrarea
intitulată Expediția lui Brutus în Aquitania, având ca protagonist
pe nepotul lui Eneas. Așadar, o călătorie prin marile mituri
ale lumii, care și-au făcut loc în fantezia episcopilor aragonezi,
spre cinstea lor eternă. Aragonezii au știut să iasă în universalitate și cu această colecție, care, într-un miez de zi
caniculară, la Zaragoza, s-a constituit într-un neașteptat
cadou, anume unul care să-mi învingă prejudecata că
văzusem totul în Spania excursiilor precedente.

ANCA SÎRGHIE
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O româncă din Suceava
candidează la Senat în America!

” In ziua in care am parasit Romania, mama mi-a spus sa
fiu capul, nu coada…!”

Ana Magdin: Draga Cristina, cand ai plecat in America si
de ce?
Cristina Puraci: Am plecat in America pe 10 aprilie, 1992,
din Suceava. Numele meu in Romania a fost Cristina
Ujeniuc. Am primit viza de logodnica si am avut la
dispozitie 90 de zile ca sa ma casatoresc. Alesul inimii
mele era in America, in anul doi de facultate. El a fost in
Romania, in anul 1983 si de atunci, am avut o poveste
frumoasa de dragoste, ne era foarte greu cand trebuia
sa ne despartim, asa ca, am ales, am plecat dupa el in
America.
Familiile noastre au fost bune prietene. Cand ei veneau
in Romania, petreceam vacantele de vara impreuna,
era foarte frumos…, avem amintirile noastre de atunci!
Ana Magdin: Au trecut anii, ai devenit om politic! Te rog,
povesteste-ne, ce te-a determinat sa intri in politica si
care este povestea ta?
Cristina Puraci: Inca din copilarie mi-a placut sa fiu lider.
Am fost comandanta de detasament in fiecare an si comandanta de unitate in clasa a 7-a si a 8-a. Fiind
crestina, niciodata numele meu nu a fost scris pe hartie,
nu scria ca eram comandanta, dar eu aveam snurul
galben si cel albastru cand ieseam in careu, in curtea
scolii. Ca si copil, asta era, dar cand am ajuns aici, am
dorit ca vocea mea sa fie auzita si sa fie importanta.
De cand am ajuns in California si imediat dupa casatorie,
am inceput sa invat limba engleza. Imi amintesc si
acum, cand am plecat din Romania, mama mea, Valeria
Ujeniuc, mi-a spus sa fiu cap si nu coada. Mie mi-a
placut scoala foarte mult si am vrut sa fiu invatatoare in
Romania. La admiterea la liceu, la examenul oral, nu
am fost admisa pentru ca eram crestina, dar motivul invocat de ei, a fost acela ca eu nu pot sa pronunt litera
„r”. In fine…, asa au fost vremurile pentru mine in comunism!
Cand am venit in America, sotul meu studia ca sa
devina invatator si dupa ce a venit pe lume Sebastian,
baietelul nostru, am inceput si eu scoala. Fiind in
America, fara ajutor de la parinti, am lucrat full time si
am mers la scoala full time. Am primit Bachelor of Arts
in Liberal Studies, apoi am luat Multiple Subject Credential
si am terminat cu Master in Educatie. Cat am mers la
scoala am lucrat in mai multe locuri, la o fabrica de
jucarii, intr-un magazin foarte mare…, in fine, munceam
foarte mult. M-am implicat apoi in politica si in sindicat.
Cand am inceput sa predau la scoala, m-am inscris in
sindicat si am devenit foarte activa. Am predat in ultimii
15 ani la clasa intai si gradinita. In California, gradinita
este in incinta scolii! Cei de la gradinita pana la clasa a12-a, ne numim teachers (cu bachelors si foarte multi
cu masters), profesorii sunt cei de la facultate si care
au doctorate.

In Districtul unde predau eu, sunt 29 de scoli (18 elementare, 4 gimnaziale si 5 licee, 1 prescolara si una de
adulti ), avem in jur de 1200 de persoane, angajati (invatatori, consilieri, asistente medicale, psihologi si
speech patologist).
La nivelul sindicatului am vrut sa fiu o voce pentru cei
care nu au curajul sa vorbesca pentru ei.
Am devenit Directoare, Negociatoare de salarii/contracte,
vicepresedinta timp de 7 ani iar acum sunt presedinta.
Am inceput cu pasi mici si am avansat tot mai mult. In
2016, mi-am pus numele pe baner prezidential si am
castigat sa fiu Board of Trustee (peste inspectorul
general, sunt 5 sau 7 oameni alesi care sa supravegheze
tot ce se intampla deoarece bugetele de la districte
sunt foarte mari, peste 200 de millioane de dolari, ca sa
nu fie coruptie)! Pentru
Districtul in care locuiesc eu, care are 27 de scoli, am
castigat. Am fost sprijinita de un senator crestin, Mike
Morrell, care m-a luat sub aripa lui si a devenit mentorul
meu, pentru ca i-a placut povestea mea de succes. El a
propus o rezolutie pentru mine in fata Senatului din
California, care este pe youtube. Incetul cu incetul m-a
introdus in mai multe comitete.
Ana Magdin: Cu siguranta ai colaborari la nivel inalt in
America, poti sa ne spui cateva nume importante?
Cristina Puraci: Ma intalnesc cu multi electori oficiali, in
cercurile si in sedintele pe care le frecventez. De la City
Councils, Mayors, County supervisors, Controllers, Assembly, Senators and Congress officials. Am intalnit
foarte multi oficiali si am dat mana cu ei. La nivel de
stat eu sunt delegata pentru Partidul Republican, asa
ca am intalnit majoritatea oamenilor alesi din Partidul
Republican. Cu oamenii alesi cu care lucrez, cei mai
multi sunt somitatile locale, de la orasele pe care
Districtul meu le acopera (Highland, Loma Linda, Redlands, Mentone) Assembly, Senate si Congress care
acopera districtul meu.
Senator- Makie Morell
Assembly- James Ramos
Congress- Pete Aguilar
Ana Magdin: Vei candida la Senat…, asta dovedeste ce
om puternic esti, cat esti de sigura pe experienta ta si
ca iti place lupta in aceasta viata! Ce face un candidat
la Senat in America, ce faci tu pentru a convinge
electoratul ca trebuie sa te voteze? Care este mesajul
tau pentru ei?
Cristina Puraci: Observ ca America in aceste vremuri se
indreapta spre socialism, iar eu, am experienta cu socialismul, am experienta in educatie, in general, unele
lucruri care sunt introduse in scoli nu sunt in acord cu
ce credem noi, economia este foarte buna in California
in acest moment, dar din cauza birocratiei, foarte multi
oameni de afaceri pleaca din California, siguranta
publica nu mai este cum era candva din cauza ca
unele idei progresiste dau mai multe drepturi criminalilor
decat pentru restul populatiei, ideea mea este sa redam
siguranta oamenilor, iar ultimul meu punct este homelessness- oamenii strazii- economia este foarte buna
dar multi dintre veteranii intorsi din diferite razboaie se
lupta cu mari probleme, locuiesc pe strazi si nimeni nu
vine cu o solutie sa rezolve problema aceasta! Ca sa
conving ca sunt cel mai bun candidat, nu pot face
altceva, in afara de comunicate de presa si sa vorbesc
la diferite grupuri de persoane si social media!
Ana Magdin: Ce altceva mai faci in aceasta perioada,
cum este viata ta in America?
Cristina Puraci: In aceasta perioada, eu sunt Presedinta
la Sindicatul de Invatatori la Colton Unified School
District, unde am predat timp de 15 ani, sunt Presedinta
la Board of Trustee la Redlands Unified School District,
Board of Trustee for Colton Redlands Yucaipa Regional
Occupational Program, Redlands Cultural Council, sunt
voluntara pentru Hands Of Mercy (construim case in
Mexico), am fost in leadership team pentru Refresh
and Renew (dusuri portabile pentru oamenii strazii),
sunt activa in biserica.
In perioada aceasta, viata mea este foarte buna aici,
sotul ma suporta si, impreuna, cand avem timp iesim la
plimbare cu motocicletele, ne place sa mergem la ocean
sau la munte, locuim aproape de amandoua, sau, pur
si simplu, stam langa bazin si ne relaxam sau citim. Imi
place sa impletesc si sa ma ocup de gradina cu legume
si de florile pe care le am.
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Lucrul meu favorit in ultimele opt luni este sa ma joc cu
nepotelul nostru, Sebi, fiul meu si sotia lui, Simina, miau facut bucuria de ma face bunica.
Ana Magdin: Ce proiecte ai anul acesta?
Cristina Puraci: Anul acesta o sa ma ocup mai mult de
campanie, si o sa incerc sa petrec cat de mult timp cu
familia.
Ana Magdin: Esti o femeie foarte frumoasa, cum te
ingrijesti, faci sport, ai o anumita alimentatie sau te
bucuri de o gena buna?
Cristina Puraci: Haha, de fapt, un lucru negativ, pentru
mine este pozitiv, radiatiile de la Cernobil, mi-au atacat
glanda tiroida, care este foarte rapida. Multi ani m-a
atacat negativ (ameteli, neputinta de a ma tine pe
picioare) dar de cand am gasit cum sa tratez problema
aceasta, cu medicamente, pot sa o tin sub control. Imi
place sa merg la sala sa fac exercitii, dar in ultimul timp,
a fost aproape imposibil, dar imi place sa ies la plimbari
cu sotul meu, ca sa ma mentin (dorinta mea este sa fac
intre 6000-10000 de pasi pe zi).
Ana Magdin: Ce inseamna pentru sufletul tau, Romania,
Bucovina…si ce inseamna America?
Cristina Puraci: Bucovina-Suceava-Itcani, pentru mine
sunt locurile unde a inceput viata mea. Imi amintesc cu
drag zilele la Scoala Numarul 9, si apoi, Scoala Numarul
7, urmate de Liceul Economic. Am crescut intr-o familie
iubitoare cu 9 copii, sunt al treilea copil. Familia Ujeniuc
Valeria si Viorel si toti cei 9 copii am fost foarte respectati
in comunitatea noastra. Toti am fost fruntasi la scoala si
un exemplu bun in comunitate. Am multe amintiri placute
de acasa, serile tarzii de vara cand toti copiii de la bloc
ne jucam pana seara tarziu iar mamele noastre erau
afara la povesti in fata blocului. In fata blocului erau 3
spatii verzii unde ne jucam ascunselea, pe trotuarele
unde ieseam la plimbare cand am devenit domnisoare
si nu ne mai jucam prinsa sau ascunselea.
Imi amintesc cu drag de toti vecinii cu care am crescut
si cu multi dintre ei tin legatura pe Facebook sau
Instagram. Cu toate ca am crescut in comunism,
Itcani/Suceava e un loc special pentru mine unde am
incercat sa ma intorc cam la doi ani si sa-i vizitez pe cei
8 frati si surori. Parintii, amandoi au decedat foarte
tineri, in 11/2014 taticu si 6/2015 mamica.

America e noua mea casa, aici m-am casatorit si am inceput o noua viata cu alesul inimii mele, Adrian Puraci,
aici am primit cel mai mare cadou/miracol de la Dumnezeu
– baiatul nostru- Sebastian, apoi, el s-a casatorit cu o
fata din Romania, Simina Mihaltan si au un baietel, pe
Kevin. Aici, unde locuim acum, ne simtim foarte bine si
suntem fericiti de tot ce am realizat!
Ana Magdin: Un gand pentru romanii si americanii de pretutindeni!
Cristina Puraci: Plecarea din tara natala e grea, nici
dupa 27 de ani, alta tara nu iti apartine total.
Romanii sunt o natiune de oameni foarte muncitori si
razbatatori, acolo unde sunteti, faceti roade bune, si fiti
capul, nu coada!

Ana Moroșanu Magdin
romaniavippress.com
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FESTIVALUL UNEI GENERA}II
Magia imperfec]iunii:
50 de ani de la Woodstock

Ce înseamnă legendarul festival
Woodstock din 15-18 august
1969 pentru cei care nici nu se
născuseră încă la acea vreme?
"Ce mi-ar fi plăcut să mergem
împreună la Woodstock", îmi spune
Fabian, tânărul profesor de filosofie
pasionat de concerte rock, cu care
am norocul să fiu căsătorită. Amândoi
suntem născuți în anii 80, dar în lumi
diferite: el în Germania de Vest, eu în
România comunistă. Dar dacă am fi
fost tineri în 1969, nu aș fi avut libertatea
să călătoresc în străinătate, deci nu aș
fi ajuns nici în SUA la legendarul festival
de la Woodstock, nici în Germania la universitatea din Düsseldorf, unde ne-am
cunoscut.
Aproape 500.000 de adolescenți și tineri
au fost la Woodstock cu jumătate de secol în urmă, majoritatea sunt din generația părinților noștri. Nu ne leagă
amintiri și nostalgii de Woodstock. Coloana sonoră a
primelor noastre chefuri era muzica anilor 90, un
amestec de techno în care parcă totul suna la fel și
sentimentalismul de duzină al unor "boybands". Am
descoperit muzica generației "flower power" așa cum
ai găsi un roman vechi în biblioteca părinților, pe care
îl răsfoiești întâi la întâmplare, descoperind apoi, pas
cu pas, că e mai captivant decât bestseller-ul pe care îl
citesc toți colegii.
"La concertele din ziua de azi, totul se desfășoară, de obicei, conform unei coreografii perfecte. Spre exemplu, am văzut la Köln-Arena concerte unde
soliștii știu dinainte exact în ce moment va aplauda
publicul cel mai tare", îmi povestește
Fabian, care a fost la mai
multe concerte și festivaluri
decât mine, încă de la vârsta
adolescenței (eu eram mai
tocilară în liceu și facultate).
"Woodstockul era muzică live în
forma ei cea mai pură: artiștii nu
știau cum va reacționa publicul,
au avut multe probleme tehnice,
s-a ajuns la decalaje de multe ore,
a plouat abundent, dar totuși, nimeni nu s-a lăsat. Această
imperfecțiune, acest talent de a improviza mă fascinează și astăzi, când
ascult muzica și când mă uit la documentarele despre Woodstock."

Richie Havens, muzicianul care a deschis festivalul pe 15 august 1969, a descris
aceste provocări și emoțiile pe care le-a avut într-un text publicat de revista
Rolling Stone în 1989, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la Woodstock. Când
i s-a spus că trebuie să urce pe scenă primul, deja în orele după-amiezii, din
moment ce alți artiști erau blocați cu mașina la mulți kilometri de festival, muzicianul și-a spus: "Aoleu, ăștia vor arunca după mine cu doze de bere." După ce
a terminat cu piesele pe care urma să le cânte la festival potrivit programului, a
fost îndemnat să continue - și a cucerit publicul cu improvizația "Freedom".
Joan Baez a venit la Woodstock gravidă în luna a șasea, într-o perioadă în care
soțul ei era la închisoare pentru că refuzase să lupte în Vietnam, și a cântat
imnul mișcării americane pentru Civil Rights "We Shall Overcome".

Formația Creedence Clearwater Revival a ajuns să cânte de abia în toiul nopții,
când majoritatea publicului dormea. Am auzit această anecdotă chiar de la
solistul formației, John Fogerty, când l-am văzut în această vară la un festival
rock în Belgia. La 74 de ani, acest veteran al rockului are o energie vulcanică și
a fost aplaudat cu mai mult entuziasm la festivalul de la Werchter decât grupul
Bon Jovi, headliner-ul festivalului. "La Woodstock, o singură voce din public a
strigat: suntem cu tine, John", și-a amintit Fogerty la Werchter. "Așa că am
cântat numai pentru tipul ăla ."

Jimi Hendrix, care era deja pe atunci o legendă, a ajuns
pe scenă de abia luni dimineața, pe
18 august, la ora 8:30,
când majoritatea fanilor
plecaseră deja (festivalul
urma să se termine duminica). Generații de fani și
jurnaliști au văzut în interpetarea sa insolită a imnului
Statelor Unite, în care chitara
imită focurile de armă, un simbol
al scindării societății americane
din perioada războiului din Vietnam.

Hipioții cu plete și haine înflorate
sosiți la Woodstock protestau împotriva acestui război, festivalul era un simbol al rebeliunii
împotriva generației părinților. Cu toate acestea, Woodstockul
n-a fost, de fapt, un eveniment politic, își amintește Michael
Lang, unul dintre principalii organizatori ai festivalului, întrun interviu cu Deutsche Presseagentur (dpa): "Cel mai
mare statement politic a fost că totul a funcționat." În 1969,
Lang a reușit să-și păstreze calmul în orice moment, chiar
dacă la mai puțin de o lună înainte de festival nu avea
încă o locație potrivită. Peste 100.000 de bilete erau vândute, artiștii fuseseră deja plătiți, dar localitățile din statul
New York în care ar fi trebuit să aibă loc, inițial, evenimentul, l-au refuzat în ultimul moment - printre altele,
și cea care poartă numele Woodstock. Festivalul Woodstock nu s-a desfășurat, în final, la Woodstock, ci în
apropierea localității Bethel, pe pajiștea în formă de amfiteatru a fermierului Max Yasgur, un conservator care sprijinea războiul din Vietnam și a
primit, totuși, sute de mii de hipioți.
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Woodstock: 50 de ani de iubire şi pace
Mulți au fost surprinși că nu s-a ajuns la violență și conflicte, în ciuda haosului:
au venit mult prea mulți oameni, mâncarea nu ajungea, facilitățile sanitare erau
insuficiente, traficul rutier era blocat în
întreaga zonă.
S-a adus mâncare
donată de oamenii
din localitățile din jur
cu elicopterul. "Voi
ați arătat lumii că
o jumătate de milion de copii - și
vă spun copii,
pentru că eu am
copii mai mari
decât voi - pot trăi trei zile de distracție
și muzică, și nimic altceva decât distracție și muzică.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru acest lucru", a spus Max Yasgur,
adresându-se mulțimii de pe scena festivalului.
Solidaritatea fanilor și pacea din mijlocul mulțimii l-au impresionat și pe muzicianul
Richie Havens. "Woodstockul n-a fost doar sex, drugs and rock n'roll", a scris
veteranul festivalului în articolul său din Rolling Stone. "Spiritul Woodstockului e
spiritul unor oameni care sunt, pur și simplu, oameni."
Să fim, pur și simplu, oameni, să ne bucurăm de clipă în loc să facem selfie-uri
încontinuu la concerte și să verificăm dacă primim multe like-uri pe Facebook și
Instagram, să transformăm haosul și imperfecțiunea în improvizații minunate:
Da, poate că tocmai noi, generația numită millennials, avem nevoie de câte o
scânteie a acestui spirit.

Artistii participanti la Woodstock 1969
Ziua 1: vineri, August 15 1969
• Richie Havens
• Sweetwater • Bert Sommer
• Tim Hardin
• Ravi Shankar
• Melanie
• Arlo Guthrie
• Joan Baez
Ziua 2: sambata, August 16 1969
• Quill
• Country Joe McDonald
• John B. Sebastian
• Keef Hartley Band
• Santana
• Incredible String Band
• Canned Heat
• Grateful Dead
• Leslie West & Mountain
• Creedence Clearwater Revival • Janis Joplin • Sly & The Family Stone
• The Who
• Jefferson Airplane
Ziua 3: duminica, August 17 1969
• Joe Cocker • Country Joe & The Fish
• Ten Years After
• Johnny Winter • Blood Sweat And Tears • Crosby, Stills, Nash & Young
Ziua 4: luni, August 18 1969
• Paul Butterfield Blues Band • Sha Na Na • Jimi Hendrix
continuare \n pagina 36
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LIA LUNGU

A

„De mii de ani sălășluiesc în mine Dacii
cărora le tot plătesc tribut pentru cântările necântate încă”.

rtista vocală Lia Lungu este o personalitate a cărei valoare este unanim
recunoscută în spectacolul atât de divers al lumii noastre. Contribuția dânsei,
prin cântec, la cunoașterea și prețuirea trecutului nostru istoric, începând cu
dacii întemeietori de țară, este imensă și demnă de a fi cunoscută și prețuită în
continuare. Folclorul contemporan datorează mult artistei Lia Lungu care, prin
activitatea continuă pe care o desfășoară atât pe plaiurile românești, cât și pe
cele din America și din alte țări și continente, transmite solia de prietenie și de
armonie prin frumusețea unică a melosului nostru.
***
Reporter: Stimată doamnă Lia Lungu, multă lume vă cunoaște și vă apreciază
atât calitatea deosebită a vocii, cât și repertoriul pe care îl alegeți cu grijă.
Știm că sunteți româncă din Banat, dar și americancă din New York. Pentru
început, vă rugăm să ne vorbiți despre începutul vieții dumneavoastră, despre
părinți și despre copilărie.
liA lUNGU: Îmi face plăcere să vorbesc despre copilărie. M-am născut, am
copilărit și m-am format în ”arealul Daciei Superior”, așa spun mereu, pentru
că așa este. Localitatea unde am văzut pentru prima oară lumina zilei este în
Ţara Haţegului, la Baru, de unde este originară mămica mea. Copilăria mi-am
petrecut-o în comuna Domașnea, situată pe culoarul Timiş – Cerna, între
Caransebeş şi Herculane, unde tăticul meu era şef de gară, la bunicii din
Banat, dar și la bunicii din Țara Hațegului. gara Domașnea deservea şase
sate, risipite între dealurile subcarpatice. În acei ani, gara era un „centrum
mundi”! În gară veneau femei și fete să vândă fructe călătorilor. Erau femei,
dar și fete tinere, care urmau să intre în joc şi aveau nevoie de bani ca să-şi
facă haine noi de sărbătoare, costume țărănești, pe care ele le coseau.
R.: Probabil că de atunci, din anii inocenți ai copilăriei, ați început să prețuiți
frumusețea vestimentației populare și a cântecelor bănățene.
l.l.: Da, fără îndoială. Din luna mai, când apăreau cireşele, şi până toamna
târziu, când se brumau prunele, rampa gării devenea o micro-lume fantastică.
Aceasta a fost prima mea şcoală de folclor autentic şi foarte diversificat. Aici
am văzut pentru prima oară scălanele de cireşe şi de prune pe care nu le-am
uitat niciodată. Scălanele se făceau din nuiele lungi de treizeci de centimetri,
pe care se legau cu aţă codiţele cireşelor sau ale prunelor. Arătau ca niște
minunați pomișori! Când trenul se oprea, fie și doar trei minute, fetiţele cu
coşurile încărcate purtate pe mâna stângă, alergau pe lângă tren purtând în
mâna dreaptă scalanul-pomişor cu cireşe strălucitoare şi proaspete, și strigau:
„Luvaţ cirèșe, luvaţ cirèșe!”. Călătorii obosiţi de drumul lung, însetaţi şi mai
ales fascinaţi de minunăţia scalanului, cumpărau pe 1 leu un scalan. Uneori,
la aceeaşi fereastră se cumpăra toată marfa micii vânzătoare! „Şcoala mea
de folclor” se desfăşura în timpul aranjării fructelor pe scălane. În acele ore,
femeile și fetele povesteau întâmplări din satul lor, cântau sau spuneau
snoave şi chiar povestiri fantastice pe care le creau pe loc. Eu le ascultam
fascinată, le provocam imaginaţia şi învăţam cântările lor. Câteodată mergeam
cu ele la culesul fructelor. Tot drumul cântam şi ne imaginam cele mai
năstruşnice întâmplări cu zmei sau cu alte creaturi fantasmagorice, care
puteau apărea în orice moment să ne răpească…
R.: Se simte căldură în vocea dumneavoastră și se vede că ați prețuit ”școala de
folclor”. Când ați descoperit frumusețea culturii străvechi a neamului nostru?

l.l.: Cred că am avut și noroc fiindcă am crescut de o parte și de alta a
versanților Retezatului, lângă vârful gugu, așa că am putut să învăț forme
vechi ale culturii noastre, atât de la bunicii și oamenii din Țara Hațegului, cât și
din lumea Banatului. De mic copil, mergeam cu bunicii la cetățile dacice,
învățam cât de mare și de viteaz au fost regii Burebista, Scorilo și Decebal.
Știam că Zamolxe, care era trimis de Dumnezeu să îi înțelepțească pe daci și
să îi ajute, trăiește în peștera gugu din Munții Retezatului și, dacă voi fi
înțeleaptă și pricepută, îl voi putea întâlni… Mergeam la înmormântări și eram
fascinată de femeile care „se cântau”. Mergeam la nunți și mai ales asistam
mereu la îmbrăcatul miresei. Aș putea să vă spun multe întâmplări care m-au
îndreptat spre cunoașterea și recunoașterea valorii incomensurabile a istoriei
noastre străvechi.
R.: Din copilărie ați îndrăgit folclorul și istoria și de aceea, în principal, ați urmat
cariera muzicală. Vorbiți-ne despre acest aspect care vă definește personalitatea.
l.l: Da, așa este. Studiile mele sunt muzicale: Liceul pedagogic din Caransebeș,
Școala de Arte, secția Canto, din Timișoara, precum și Facultatea de Jurnalism
la București. profesia mea este cea de muzician. Sunt artistă lirică. Începuturile
mele sunt la Ansamblul profesionist ”Banatul” din Timișoara și la Opera
Națională din Timișoara. Am fost un artist profesionist în țară și am rămas un
artist profesionist și în America, unde am venit într-un turneu, în anul 1991.
R.: Știm că în acele zile fierbinți de la sfârșitul anului 1989, în timpul ”Revoluției”,
ați fost în primele rânduri, la Timișoara, sperând că România va deveni liberă
de comunism și că în țară se va instaura democrația.
l.l.: Da, în timpul revoluției, am făcut "bravura" de a cânta Colindele Neamului
în vestitul Balcon Al Operei, devenit Bastion al Revoluției Române. Am fost
singurul artist care a îndrăznit să-și riște viața, înainte de căderea lui
Ceaușescu, în 20 decembrie! Văzând că schimbarea în care am crezut și
pentru care mi-am riscat viața nu se întâmplă, la sfârșitul turneului din America
și Canada, am hotărât să rămân în New York.
R.: Fără îndoială că nu a fost o hotărâre ușor de luat. Cum ați fost primită aici?
Cum ați reușit să vă afirmați?
l.l.: Am avut șansa să primesc cetățenia americană la clasă specială:
Extraordinary Ability. Această clasă onorantă de cetățeni americani mi-a creat
facilități de manifestări culturale. Aici am deschis Clubul Artelor BALADA. Am
cântat pe marile scene americane, de la Lincoln Center, Cammy Hall, Actor
place, Simphony Space, Assamby Hall UN, Central park, până pe coastele
de vest ale Americii, în Florida, sau în îndepărtate locuri din Canada. Am
colaborat cu muzicieni americani, de la Orchestra de Muzică Contemporană
NYU, între care compozitorul Dinu ghetzzo mi-a fost deschizător de drumuri
în show-ul american, muzicianul Rom Mazurek, John gilbert, sau managerul
de programe culturale Susana Bastarrica. Am fost rezident la New York
University, la catedra de compoziție. Am avut emisiuni pe canalele de
televiziune pBS 13 și pe posturi de radio World Music International. Am fost
crainic de radio la Brille Institute of New York și jurnalist al presei românoamericane.
R.: Este impresionant palmaresul dumneavoastră artistic, atât cel referitor la
muzică, cât și cel care este mai complex, transformat în spectacol teatral. Din
1974 ați făcut înregistrări la radio și la televiziune în Timișoara, la București.
De asemenea, ați oferit spectacole în țară și în New York la Lincoln Center, pe
Broadway, la Carnegie Hall, în Las Vegas, Los Angeles, Olanda, Germania,
Austria, Ungaria, Iugoslavia, Canada, Franța, Spania. Și lista ar putea continua.
Palmaresul este variat și de calitate. O bogată activitate artistică atât în
România, cât și în multe alte țări. Oamenii vă cunosc, ați fost și sunteți
prezentă la activitățile comunității noastre, ale românilor. Care credeți că este
cheia succesului?
l.l.: Cred că viața îți deschide drumurile spre succes dacă tu ești pregătit
pentru aceste drumuri. Cheia realizărilor noastre depinde în mare măsură de
tenacitate, de pricepere și de cunoașterea deplină a domeniului. Desigur,
talentul este esențial și tot atât de importante sunt loialitatea, demnitatea și
moralitatea.
R.: Fără îndoială că ați cunoscut și cunoașteți mulți români-americani. Ca
mesager al artei vocale românești, ați contribuit la unirea noastră și preferați
să vedeți binele în oameni. Vorbiți-ne despre românii-americani pe care îi
apreciați.
l.l.: Mă bucură întrebarea. Da, am cunoscut foarte mulți români de-a lungul
anilor, în America. prin cântec și prin cuvântul scris, am contribuit, sper, la
unirea comunităților noastre. Am foarte mult respect pentru toți românii demni
și cinstiți, care reflectă imaginea țării din care suntem veniți.
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Există personalități româno-americane cărora le port un respect enorm pentru
ceea ce reprezintă (nu numai în comunitate). Mulți dintre ei îmi sunt prieteni
sau mentori (avem mereu nevoie de mentori, indiferent cât suntem de împliniți).
Între ei, profesorul universitar doctor, preotul Theodor Damian, doctorul
Napoleon Săvescu, președintele Societății Internaționale ”Dacia Revival”, Lia
Roberts, președinta femeilor republicane din Nevada, Maria Marici regizor,
Radu Lupu muzician, preot poet Dumitru Ichim - Canada. Între colegii din
presă, îi amintesc pe cei cu care am lucrat: george Roșianu, dr.Marius
Badea, gabriel Kovacs, Valentina Apostol, Ștefan Minovici, Vasile Bădăluță,
Mariana Terra, Ștefan Străjeri, george Roca-Australia. Și mulți alți români,
oameni simpli, care fac cinste neamului din care provin. Există oameni plecați
în eternitate, care au marcat drumul meu american și cărora le port smerită
recunoștință. Între aceștia, compozitorul Dinu ghetzzo este cel mai proeminent.
R.: Care dintre realizările dumneavoastră considerați că este cea mai importantă
și de ce?
l.l.: Cred că cea mai de preț împlinire a mea este bucuria de a fi mama fiului
meu, dublată de profesie, menite mie de la Înaltul Creator. Mulțumesc pentru
părinții minunati prin care am venit în lume. Sunt fericită pentru bucuriile pe
care le pot aduce oamenilor prin cântecele și epodele străvechiului meu
neam. Mulțumesc smerit înaintașilor, plecați în eternitate, care au străluminat
neamul.
R.: Frumos spus! Ce rol credeți că avem noi, românii din diaspora, pentru mai
binele patriei noastre? Ce poate contribui la unitatea noastră?
l.l.: Toate comunitățile românești, oriunde s-ar afla în lume, au o importanță
esențială pentru țară. Comunitățile româno-americane au avut un rol marcant
în multe dintre momentele importante ale devenirii noastre istorice.
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Clauza Națiunii celei mai Favorizate, intrarea în NATO sau locul binemeritat la
ONU, sunt câteva dintre acțiuni. Există societăți și asociații româno-americane
care au peste 150 de ani de existență. Aceasta spune mult despre românii din
America. Biserica a coagulat și a păstrat lumea românească aici, în America.
preoți cu har și dragoste de neam au creat școli în limba română, cenacluri
literare, au sprijinit oamenii noștri la greu. Credința ne-a unit mereu.
R.: Cum caracterizați situația actuală din România și ce credeți că trebuie făcut
pe viitor?
l.l.: Situația actuală în Țară este, cred eu, greu de definit. Corupția, dublată de
imoralitate, au devenit norme. Valorile sunt ignorate, forma primară constând
în îmbogățirea rapidă și pe orice cale. politicul și-a întins plasa în care prinde
întreaga societate, controlând-o... pentru progres, unirea și respectul valorilor
autentice sunt esentiale. Suntem un neam mic cu valori imense! Dar toate
aceste valori s-au remarcat și au marcat lumea, după ce au plecat din țară!...
Oare de ce? Ce blestem ne întunecă rațiunea? Am spus mereu că orgoliul
dublat de fudulie/prostie, ucide spiritul neamului. Și mereu observ că așa este.
R.: Un gând pentru noi, când sunteți departe...
l.l.: Să fim înțelepți, să ne iubim și să recunoaștem că numai valorile adevărate
pot lumina neamul. Să facem tot ce ne stă în putință, dincolo de orgolii și
măruntă îngâmfare, să repunem neamul la masa de valori a omenirii. Atunci
când nu sunt cu voi, aici, îmi este un dor enorm să vă revăd și să vă aduc
bucuria gândului meu curat.
R.: Vă mulțumim mult, stimată doamnă Lia Lungu, mesager neobosit al culturii
române pe meridianele lumii. Vă dorim sănătate și spor în tot ce vă doriți.
prof. Mariana Terra
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10 moduri de a vă proteja
de tehnicile de control
mental de tip nLP
(programare neurolingvistică)
Scris de Jason Louv - Ultraculture.org
Traducere in romaneste de magicInsight

NLP sau programarea neurolingvistica este una din cele
mai raspandite metode de control mental din lume, folosita
de toata lumea, de la vanzatori la politicieni si experti in
media – si este o metoda foarte urata. Iata zece moduri
in care va puteti asigura ca nimeni nu o va folosi vreodata
pe voi.
Programarea neurolingvistica (NLP) este o metoda de a
controla mintile oamenilor care a fost inventata de Richard
Bandler si de John Grinder in anii 1970; metoda a devenit
populara in lumea psihoanalizei, in lumea oculta si in
new age in anii 1980 si a patruns in advertising, marketing
si politica in anii 1990 si 2000. Ea a devenit atat de intrepatrunsa cu modul in care se comunica cu oamenii,
incat utilizarea ei este destul de invizibila. De asemenea,
ea reprezinta oarecum si o forta daunatoare, demonica
in lume – practic toata lumea care se ocupa de influentarea
oamenilor a studiat cel putin cateva din tehnicile acestei
metode. Maestrii ei sunt renumiti pentru capacitatile lor,
care le egaleaza pe ale lui Rasputin, de a pacali oamenii
in moduri incredibile – cel mai mult pe ei insisi.
Dupa ce o sa explic putin ce inseamna NLP si de unde a
aparut, o sa prezint 10 moduri in care va puteti vaccina
impotriva folosirii acestei metode asupra voastra. Cu
cateva indicii care sa va spuna ce sa cautati, sigur o veti
observa in stanga si in dreapta si peste tot in media.
Confesiune: pe la 20 de ani mi-am petrecut timpul studiind
sisteme new age, magice si religioase de modificare a
constiintei. Unul din aceste sisteme a fost NLP. Am fost
la ambele capete ale spectrului: oamenii au folosit fara
mila NLP pe mine in incercarea de a ma controla, dar si
eu am studiat si chiar am folosit metoda in lumea advertising-ului. In ciuda fascinatiei timpurii, pana prin anul
2008 ajunsesem deja la concluzia ca e aproape inutila –
ca e un mod de a manipula limbajul care isi supraestimeaza
foarte mult propria eficienta ca disciplina, care nu obtine
rezultate palbabile in sensul vreunei schimbari durabile
si care nu contine nicio samanta reala de respect pentru
oameni sau macar vreo intelegere corecta despre modul
de functionare al fiintei umane.
Insa dupa ce am aruncat-o cat colo, m-am convins ca
este esential sa intelegem NLP, pur si simplu pentru ca
oamenii sa se poata impotrivi folosirii acestei metode. E
cam la fel ca si cu valva cu PUA (pick-up artists / maestrii
seductiei, maestri in tehnici de ‘agatat’) care a cuprins
anii 2000 pe la jumatate – o serie de tehnici care
functionau pentru cativa oameni lipsiti de scrupule, pana
cand publicul si-a dat seama ce se intampla si le-a
respins, ca atunci cand corpul identifica si respinge un
corp strain.

CE ESTE NLP SI DE UNDE PROVINE?
“Programarea neurolingvistica” este termenul de piata
care denumeste o ‚stiinta’ pe care au inventat-o doi californieni —Richard Bandler si John Grinder—prin anii
1970. Bandler fuma iarba si era student la UC Santa
Cruz (asa cum am fost si eu in anii 2000), apoi a fost un
soi de punct de pelerinaj pentru lumea psihedelica, hipioti
si ganditori radicali (acum un punct de pelerinaj pentru
aspirantii la Silicon Valley).
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Grinder era la vremea aceea profesor asociat de lingvistica
la universitate (anterior fusese capitan in Fortele Speciale
ale SUA si in comunitatea de servicii secrete, ahemahem, nu ca asta ar fi important, dar…). Ei au lucrat impreuna si au modelat tehnicile lui Fritz Perls (fondatorul
terapiei Gestalt), ale terapeutei de familie Virginia Satir si
– cel mai important – ale tanarului si talentatului hipnoterapeut Milton Erickson. Bandler si Grinder au cautat
sa elimine mare parte din ceea ce percepeau ei ca fiind
ineficienta terapiei prin discutii si sa ajunga direct in
inima, la tehnicile care functionau efectiv si eficient pentru
a produce o schimbare comportamentala. Inspirati de
revolutia informaticii —Bandler era absolvent de stiinte
informatice —ei au cautat sa dezvolte si un limbaj de
programare psihologica pentru fiintele umane.
Produsul lor a fost un soi de evolutie a hipnoterapiei—in
timp ce hipnoza clasica depinde de tehnici pentru a pune
pacientii in stare de transa sugestiva (chiar pana la
punctul de a isi pierde cunostinta la comanda), NLP este
o tehnica mult mai putin neindemanatica: o tehnica de
suprapunere a unor intelesuri subtile in limbajul scris sau
vorbit, astfel incat sa poti implanta sugestii in mintea inconstienta a persoanei, fara ca persoana sa stie ce faci.
Desi terapeutii din zona
mainstream au respins
NLP ca pe o aberatie
pseudostiintifica (tehnica
a avut parte de recenzie
critica din partea comunitatii si a fost discreditata
ca tehnica de interventie
– mai multe despre asta
gasiti aici), metoda a reusit
totusi sa se mentina. Erau
inca anii 1970, iar Miscarea Potentialului Uman
era in plina dezvoltare; NLP a fost noul favorit. Construind
imediat un imperiu de edituri, conferinte si cursuri, pana
in 1980 Bandler facuse peste 800.000 de dolari din
creatia lui — era chiar chemat sa tina cursuri pentru
directori de corporatii, pentru armata si pentru CIA. Gurusi in domeniul dezvoltarii personale precum Tony Robbins
au folosit tehnici de NLP ca sa devina milionari in anii
1980 (Robbins are acum o valoare neta estimata de 480
milioane de dolari). Pana la jumatatea deceniului, NLP
era o afacere atat de mare, incat au izbucnit procese si
razboaie pe tema dreptului de a preda metoda sau chiar
de a folosi termenul ‚NLP’.
Dar pe atunci, Bandler se confrunta cu probleme mai
mari decat litigiile legate de drepturile de autor: era dat in
judecata si acuzat de uciderea prostituatei Corine Christensen in noiembrie 1986. Acuzatiile sustineau ca Bandler
o impuscase pe Christensen, in varsta de 34 de ani,
direct in fata cu un Magnum .357, intr-o afacere cu
droguri care a degenerat. Conform presei de la acea
vreme, Bandler descoperise un mod si mai bun decat
NLP, de a face oamenii sa il placa – si anume cocaina, si
se imbarligase intr-un joc mult mai intunecat decat
controlul mental. O investigatie foarte recomandata asupra
cazului, publicata de Mother Jones in 1989, incepe cu
aceste randuri infioratoare:
In ultima dimineata in care Corine Christensen a tras cocaina, s-a trezit, cu paiul in mana, fata in fata cu un
revolver Magnum .357. Cand pistolul a explodat, spargand
intr-o clipa linistea de toamna, a trimis un singur glont, pe
o traiectorie diagonala, prin nara ei stanga, in creier.
Christensen s-a prabusit peste masa rotunda de stejar
din sufragerie, cu sangele scurgandu-i-se pe blatul de
sticla, langa un carnetel cu foi detasabile si un biletel
galben pe care scrijelise, NU NE OMORI PE TOTI (DON’T
KILL US ALL). Inecandu-se, a scuipat sange intr-un
pahar de vin si pe camasa omului care avea sa fie
acuzat de crima, apoi s-a prabusit lateral din scaun si a
cazut pe spate. Dupa cateva minute nu s-a mai miscat.
Pe cand Christensen murea, doi barbati au parasit casa
ei inchiriata din oras, intr-un cartier muncitoresc din Santa
Cruz, California. Unul dintre ei era fostul ei prieten, James
Marino, traficant de cocaina recunoscut si hot condamnat.
Celalalt, Richard Bandler, era cunoscut in lume ca fiind
unul dintre fondatorii programarii neurolingvistice (NLP),
o abordare controversata a psihologiei si comunicarii.
Dupa vreo 12 ani, in seara de 3 noiembrie 1986, Richard
Bandler a fost arestat si acuzat de crima.

Apararea lui Bandler a fost, pur si simplu, ca Marino o
omorase pe Christensen, nu el. Multa lume l-a acuzat la
vremea aceea ca a folosit tehnici NLP pentru a scapa de
condamnare. Cu toate astea, Bandler era acuzat si ca
folosea efectiv un pistol in sedintele de NLP, pentru a
produce modificari psihologice dramatice la clienti – o
tehnica ce a fost ulterior preluata de Hollywood in filmul
Fight Club, in care personajul interpretat de Brad Pitt
scoate un pistol si ameninta un vanzator de la o statie de
benzina ca il ucide daca nu isi urmeaza visurile in viata.
Multi au spus ca acesta a fost si modul de operare al lui
Bandler.
Oricare ar fi adevarul in aceasta chestiune, Bandler a
fost intr-adevar eliberat, iar povestea a fost ingropata
rapid – n-am intalnit niciun student de NLP care sa fi
auzit vreodata de cazul de crima, tin sa mentionez, desi
am vorbit cu foarte multi. Cazul abia daca a stirbit cu
ceva popularitatea in crestere a NLP-ului, care acum era
o mare afacere si isi croia drum nu numai in trusa de
unelte a psihoterapeutilor, ci si aproape in toate colturile
lumii politice si a advertising-ului, depasind cu mult
personajul singular care este Richard Bandler, desi acesta
a continuat (si continua) sa ceara preturi fabuloase pentru
seminariile de NLP din toata lumea.
In prezent, tehnicile de NLP si de scriere hipnotica de tip
ericksonian sunt deja prezente in lumea marketingului
pe internet si a schemelor si inselatoriilor de imbogatire
rapida online. (Pentru mai multe detalii in acest sens, a
se vedea un articol excelent Scamworld: ‘Get rich quick’
schemes mutate into an online monster (Lumea inselatoriilor:
Scheme de imbogatire rapida ce produc mutatii monstruoase
online) scris de prietenul meu Joseph Flatley, unul din
cele mai bune articole pe care le-am citit in spatiul online.)
Cea mai raspandita folosire la nivel public a venit probabil
cu Barack Obama, a carui campanie din 2008, “Change”
(Schimbare), a fost o capodopera de hipnoza ericksoniana
permisiva. Derren Brown, hipnotizator si iluzionist celebru,
are si el tehnici de NLP in numerele sale.
CUM FUNCTIONEAZA DE FAPT CHESTIA ASTA?
NLP este predata intr-o structura piramidala, iar tehnicile
mai avansate sunt rezervate pentru seminariile de cateva
mii de dolari. Pentru a simplifica un subiect mult prea
complicat, mai mult sau mai putin functioneaza in felul
urmator: mai intai, utilizatorul de NLP (sau „NLP-istul”,
cum isi spun ei adesea —si aici voi mentiona ca marea
majoritate a NLP-istilor, mai ales cei care sunt in principal
terapeuti, cel mai probabil ca sunt bine intentionati) urmareste foarte, foarte atent persoana cu care lucreaza.
Urmarind indicii simple precum miscarea ochilor, infiorarea
pielii, dilatarea pupilelor si ticurile nervoase, un NLP-ist
bun poate sa determine cu repeziciune:
Ce parte a creierului foloseste predominant persoana;
Ce simt (vedere, miros etc) este cel mai predominant in
creierul persoanei;
In ce mod creierul persoanei stocheaza si utilizeaza
informatii (TOATE aceste lucruri pot fi observate din
miscarile ochilor);
Cand persoana minte sau inventeaza informatii.
Dupa aceasta runda initiala de culegere de informatii,
‚NLP-istul’ incepe sa imite incet si subtil clientul, preluand
nu numai limbajul corporal al acestuia, ci si afectarea din
limbaj, si va incepe sa vorbeasca in tipare de limbaj
menite sa tinteasca simtul principal al clientului.
Un specialist NLP, in esenta, simuleaza cu atentie indiciile
sociale care fac o persoana sa lase garda jos si sa intre
intr-o stare de deschidere si sugestionabilitate.
De exemplu, unei persoane concentrata predominant pe
simtul vizual i se va vorbi intr-un limbaj ce foloseste
metafore vizuale —”Vezi ce spun?” “Uita-te la aceasta
chestiune in felul asta”—pe cand unei persoane care are
simtul auditiv predominant i se va vorbi intr-un limbaj plin
de metafore auditive —”Asculta-ma pana la capat”, “te
ascult cu atentie”.

Prin copierea limbajului corporal si a tiparelor lingvistice,
NLP-istul incearca sa obtina o reactie anume: deschiderea
relationala. Deschiderea relationala este starea mentala
si fiziologica in care omul intra atunci cand isi lasa garda
sociala jos, si se obtine in general atunci cand o persoana
ajunge la concluzia ca persoana cu care vorbeste este la
fel ca ea. Vedeti cum functioneaza lucrurile, in mare?
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In esenta, un specialist NLP simuleaza cu atentie indiciile
sociale care fac o persoana sa isi lase garda jos si sa
intre intr-o stare de deschidere si de sugestionabilitate.
Odata atinsa starea de deschidere relationala, NLP-istul
va incepe sa conduca subtil interactiunea. Deoarece a
copiat cealalta persoana, acum poate sa faca modificari
subtile si sa influenteze efectiv comportamentul celeilalte
persoane. In combinatie cu tipare subtile de limbaj, cu intrebari cu raspuns indus si cu o serie intreaga de alte
tehnici, un NLP-ist bun poate, la acest moment, sa conduca
celalta persoana oriunde doreste, atata timp cat cealalta
persoana nu este constienta de ce se intampla si crede
ca totul se petrece natural, sau atata timp cat si-a dat consimtamantul. Asta inseamna ca e destul de greu sa
folosesti NLP pentru a face oamenii sa actioneze altfel
decat ar face-o in mod normal, insa se poate folosi pentru
a fabrica reactii in gama comportamentala normala a unei
persoane – cum ar fi sa doneze pentru o cauza, sa ia o
hotarare pe care o tot amana, sau sa mearga cu tine
acasa daca ar fi luat oricum in considerare aceasta idee.
Din acest moment, NLP-istul va cauta sa faca doua
lucruri – sa starneasca si sa ancoreze. A starni inseamna
cand un NLP-ist foloseste sugestionare si limbaj pentru a
fabrica o stare emotionala – de exemplu, foamea. Odata
starnita o stare, NLP-istul poate apoi sa o ancoreze cu
un indiciu fizic – de exemplu, sa va atinga pe umar.
Teoretic, daca acest lucru este facut cum trebuie, NLPistul va putea apoi sa evoce starea de foame de fiecare
data cand va atinge umarul in acelasi fel. Este conditionare,
pur si simplu.
CUM SA MA ASIGUR CA NU IMI FACE NIMENI CHESTIA
ASTA?
Am cunoscut tot felul de oameni care au incercat sa
foloseasca NLP sa ma programeze la supunere, printre
care multi dintre angajatorii mei pentru care am lucrat
perioade mai lungi de timp si chiar persoane cu care am
avut o relatie. Ca urmare, am ajuns sa fiu destul de imun
la asta. I-am si studiat foarte indeaproape mecanismele,
in mare pentru a ma impotrivi prostiilor persoanelor
despre care spuneam mai sus. Iata cateva metode
principale pe care le-am descoperit.
1. FITI FOARTE PRECAUTI CU PRIVIRE LA PERSOANELE CARE VA COPIAZA LIMBAJUL CORPORAL.
Daca stati de vorba cu cineva care s-ar putea sa se
ocupe cu NLP si observati ca persoana sta exact in
acelasi fel ca voi, sau ca va copiaza modul in care va
tineti mainile, testati-o facand cateva miscari si vedeti
daca face la fel. NLP-istii buni vor masca mai bine
decat cei noi, insa cei noi vor copia miscarea aproape
imediat. Acesta este un moment bun pentru a ii demasca.
2. MISCATI-VA OCHII IN TIPARE ARBITRARE SI IMPREVIZIBILE.
Este super amuzant sa spionezi NLP-istii. Mai ales in
fazele initiale de inducere a starii de deschidere
relationala, un utilizator de NLP va fi incredibil de atent
la ochii vostri. Poate veti crede ca persoana este profund
interesata de ceea ce spuneti. Este, dar nu pentru ca ii
pasa ce ganditi: va observa miscarile ochilor, pentru a
vedea modul in care stocati si accesati informatiile. In
cateva minute, va putea sa-si dea seama nu doar cand
mintiti sau cand inventati ceva, ci si ce parti din creier
folositi atunci cand vorbiti, iar asta
poate sa le dea atatea indicii despre ceea ce ganditi, incat aproape
ca aveti impresia ca au un soi de
viziune mediumnica prin care
va acceseaza gandurile cele
mai intime. Un mod destept
de a sparge aceasta actiune
este pur si simplu sa aruncati
priviri arbitrare in jur – uitativa in sus in dreapta, in stanga,
dintr-o parte in alta, in jos… faceti
ca totul sa para natural, insa sa
fie arbitrar si fara un tipar anume.
Asta va scoate din tatani NLPistul, pentru ca ii veti
perturba calibrarea.

3. NU LASATI PE NIMENI SA VA ATINGA.
Asta e destul de evident si cumva se intelege de la
sine in general. Dar sa spunem ca aveti o conversatie
cu cineva despre care stiti ca se ocupa cu NLP si va
aflati intr-o stare emotionala amplificata – poate ca
incepeti sa radeti foarte tare, sau va suparati foarte
tare sau ceva asemanator – iar persoana cu care
vorbiti va atinge in timp ce sunteti in acea stare. De exemplu, poate sa va atinga pe umar. Ce s-a intamplat?
V-a ancorat, astfel incat ulterior, daca vrea sa va
readuca in acea stare, poate (sau cel putin asa dicteaza
logica NLP) sa va atinga in acelasi loc. Pur si simplu
adoptati o atitudine de la naiba, in niciun caz.
4. AVETI GRIJA LA LIMBAJUL VAG.
Una din tehnicile principale pe care NLP le-a luat de la
Milton Erickson este folosirea limbajului vag pentru a
induce transa hipnotica. Erickson a descoperit ca, cu
cat este mai vag limbajul, cu atat duce oamenii in
transa, pentru ca sunt mai putine lucruri cu care
persoana ar putea sa nu fie de acord sau la care ar
putea sa reactioneze. Alternativ, un limbaj mai precis
va scoate persoana din transa. (Nota: folosirea de
catre Obama a acestei tehnici in campania „Change”
(schimbare) – un cuvant atat de vag, incat oricine
putea sa inteleaga orice din el.)

5. AVETI GRIJA LA LIMBAJUL PERMISIV.
„Simtiti-va liberi sa va relaxati”. „Sunteti binevenit sa
luati masina la un test drive daca doriti”. „Puteti sa va
bucurati de asta cat doriti”. Aveti naiba grija cu astea.
Asta a fost o observatie majora a hipnotizatorilor preNLP precum Erickson: cel mai bun mod de a determina
pe cineva sa faca ceva, inclusiv de a determina pe
cineva sa intre in transa, este sa lasi persoana sa iti
permita sa o determini. Dat fiind acest lucru, hipnotizatorii
buni nu iti vor comanda NICIODATA direct sa faci ceva
– i.e. ‚Intra in transa’. Dar ITI VOR SPUNE lucruri
precum ‚Simte-te liber sa te relaxezi cat vrei de mult’.
6. AVETI GRIJA LA VORBARIE.
Fraze fara sens, precum ‚Pe masura ce te eliberezi de
acest sentiment din ce in ce mai mult te vei trezi ca te
deplasezi in alinierea prezenta cu sunetul succesului
tau din ce in ce mai mult.”. Genul asta de vorbarie este
painea si untul fazei de indrumare si inducere a NLPului; hipnotizatorul nu spune, practic, nimic, ci doar incearca sa iti programeze starile emotionale interioare
si sa te deplaseze catre unde vrea el sa mergi.
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INTOTDEAUNA spuneti: ‚Poti sa fii mai exact?’ sau
‚Poti sa-mi explici exact ce vrei sa spui?’. Asta face
doua lucruri: intrerupe intreaga tehnica si forteaza conversatia sa treaca intr-un limbaj precis, spargand
utilizarea de limbaj vag cu scopul de a induce transa,
despre care am discutat la #4.

7. CITITI PRINTRE RANDURI.
Persoanele care se ocupa de NLP vor folosi consecvent
un limbaj cu intelesuri ascunse sau suprapuse. De exemplu, ‚Regimul alimentar, nutritia si dormitul cu mine
sunt cele mai importante lucruri, nu crezi?’. La suprafata,
daca ati auzit fraza repede, ar parea ca o declaratie
evidenta, cu care probabil ca ati fi de acord fara sa va
ganditi prea mult. Da, sigur ca regimul alimentar, nutritia
si dormitul sunt lucruri importante, sigur ca da, iar persoana asta chiar e preocupata sa fie sanatoasa, ce
tare. Dar care este mesajul suprapus? ‚ Regimul
alimentar, nutritia si dormitul cu mine sunt cele mai importante lucruri, nu crezi?’. Da, si tocmai ati fost de
acord inconstient cu acest lucru. NLP-istii buni pot sa
fie incredibil de subtili cu lucrurile astea.

8. OBSERVATI-VA ATENTIA.
Fiti foarte precauti daca va zboara atentia atunci cand
va aflati in preajma unei persoane care se ocupa de
NLP – aceasta este o invitatie sa intervina cu un indiciu
inconstient. Iata un exemplu: Un utilizator de NLP care
incerca sa ma faca sa scriu pentru blogul lui pe gratis
a observat ca paream sa nu fiu atent si sa ma uit
undeva in departare si a inceput sa foloseasca

tehnica mentionata la #7, povestind cum el nu
trebuie niciodata sa plateasca pentru nimic, pentru
ca birourile de media ii trimit copii de recenzie ale
cartilor si albumelor, pe gratis. „Totul pe gratis”, a
inceput sa sasaie inspre mine. ‚Imi vine totul pe
gratis’. Clar, nu?

9. NU FITI DE ACORD CU NIMIC.
Daca observati ca sunteti indrumati sa luati o
decizie rapida cu privire la un lucru si simtiti ca
sunteti condusi, parasiti situatia. Asteptati 24 de
ore inainte de a lua orice decizii, in special decizii
financiare. NU va lasati atrasi in a lua hotarari
emotionale, intr-un impuls de moment. Oamenii
de vanzari sunt inarmati cu tehnici de NLP anume
pentru a fabrica impulsuri de cumparare. Nu acceptati. Plecati si folositi-va mintea rationala.

10. AVETI INCREDERE IN INTUITIA
VOASTRA.
Si principala si cea mai importanta regula:
Daca instinctul va spune ca cineva isi bate
joc de voi, sau daca va simtiti inconfortabil in
preajma persoanei, aveti incredere in ce va
spune instinctul. NLP-istii aproape intotdeauna
par cumva ‚deplasati’, ciudati, sau ca un
fel de vanzatori de masini uzate. Plecati
sau cereti sa va arate respectul de a nu
aplica tehnici NLP atunci cand interactioneaza
cu voi.

Sper ca acest ghid scurt sa va fie de ajutor
in a va impotrivi acestei forme sacaitoare si daunatoare
de magie neagra moderna. Luati-l cu voi pe telefon
sau pe hartie data viitoare cand va duceti la un parc
de masini uzate, cand va luati abonament la sala
sau cand va uitati la TV la discursul unui politician.
Veti fi surprinsi cum veti putea sa vedeti din ce in ce
mai mult tehnicile de NLP… din ce in ce mai mult…
nu credeti?
magicinsight.wordpress.com
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Povestea celor 4 lumânări.
O pildă care îți va fi
de mare ajutor toată viața

Patru lumanari ar deau incetisor, si daca
ascultai cu atentie puteai chiar sa le auzi
vorbind:
Prima a spus: Eu sunt Linistea. In ziua de
astazi oamenii au uitat ca pot face parte din
viata lor..Flacara s-a micsorat din ce in ce
mai mult si s-a stins. Apoi a vorbit cea de a
doua:
–Eu sunt Credinta. Oamenii spun ca pot sa
traiasca foarte bine si fara mine, nu cred ca
mai are vreun rost sa ard. Cand a terminat
de vorbit, si aceasta s-a stins.
–Eu sunt Iubirea, a spus cea de a treia. Nu
mai am putere sa ard, oamenii ma dau la o
parte ca pe un lucru fara valoare, ei uita sai iubeasca chiar si pe cei mai apropiati
oameni din viata lor…

O adiere blanda care trecea pe langa ea a
stins-o fara sa vrea.
Un copil a intrat in incaperea unde mai ar
dea o singura lumanare, si vazandu-le pe celelalte trei stinse, a inceput sa planga.
-Voi ar trebui sa fiti mereu aprinse.. Cea de a
patra lumanare i-a soptit usor:
-Nu-ti fie frica, atat timp cat eu a rd, le putem
reaprinde pe celelalte. Eu sunt Speranta!
Cu ajutorul ei, copilul le-a reaprins si pe celelalte.
Flacara Sperantei sa ar da mereu in sufletul
tau..pentru ca tu sa ai o viata plina de Liniste,
Credinta si Iubire! Si mai mult decat toate
acestea, Mantuitorul Hristos sa te binecuvinteze
cu prezenta Sa.

“Prima chestie de care ar trebui sa tinem

Deci, nu uita ca speranta nostra ramane Dumnezeu. NU va pierdeti credinta orice s-ar intampla.

”Se spune ca daca lumanarea arde normal,

Cum recunoști un om toxic
cu ajutorul unei lumânări

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat,
pe intelesul tuturor, cum poti recunoaste oamenii toxici cu ajutorul unei banale lumanari.

cont, cand vine un prieten la noi, care e nou
in relatia noastra, este sa punem o lumanare.

De aceea in serile romantice era la masa o
lumanare pe un stativ. Acesta este un test psihologic”.

flacara e linistita, deci nu curge, nu se intampla
nimic, se spune ca ai in fata ta un partener
care e cu inima deschisa, fara ganduri negative.
Daca lumanarea trosneste, se inegreste ceara
cand curge, ai in fata ta un mincinos si un escroc”, a spus Lidia Fecioru.
secretele.com
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Manipularea şi programarea
ştiinţifică a realităţii noastre

Citatele de mai jos sunt extrase dintr-o carte intitulată
Perspectiva ştiinţifică, a autorului Bertrand Russell, un
renumit filozof britanic, un susţinător al eugeniei şi al guvernului mondial. El a avut o influenţă uriaşă în dictatura
ştiinţifică în care noi toţi trăim în ziua de azi. Citatele
următoare descriu modul în care guvernele utilizează
propaganda în şcolile publice, televiziune şi filme pentru a
modela opinia publică şi credinţele, în vederea manipulării
largi a populaţiei în beneficiul elitei.
Manipularea ştiinţifică a gândirii publice

„Ştiinţa ne-a dat, prin succesiune, puterea asupra naturii
neînsufleţite, puterea asupra plantelor şi a animalelor şi,
în cele din urmă, puterea asupra fiinţelor umane.”
„Acesta este tipul de manipulare al idealiştilor care vor
crea societatea ştiinţifică în zilele noastre. Lenin este
arhetipul. Şi Mao Zedong. Toată puterea reală va fi
concentrată în mâinile celor care înţeleg arta manipulării
ştiinţifice.” „Ştiinţa va fi studiată cu sârguinţă şi va fi strict
limitată la clasa conducătoare. Populaţiei nu-i va fi permis
să ştie cum i-au fost generate convingerile sale, cu alte
cuvinte, publicului nu-i va fi permis să ştie cum credinţele
şi opiniile lui au fost ştiinţific manipulate de către guvern
pentru a gândi într-un anumit fel. Va fi de aşteptat ca
bărbaţii şi femeile de rând să fie docili, harnici, punctuali,
nepăsători şi mulţumiţi. Dintre aceste calităţi, probabil,
mulţumirea va fi considerată cea mai importantă. În scopul
de a o produce, toate cercetările de psihanaliză, behaviorism
şi biochimie vor fi aduse în joc.”

Modelarea sclavului perfect pentru a fi mulţumit cu
sclavia lui
Copiii „vor petrece mult timp în aer liber şi nu li se va oferi
nicio carte de studiu în plus decât este absolut necesar.
La temperamentul astfel constituit, docilitatea va fi impusă
de metodele de instrucţie cazonă, sau poate prin metodele
mai moi utilizate la Boy Scouts.
Toţi băieţii şi toate fetele vor învăţa de la o vârstă fragedă
să fie ceea ce se numeşte „cooperativ”, adică, să facă
exact ceea ce face toată lumea. Iniţiativa va fi descurajată
la aceşti copii şi nesupunerea, fără a fi pedepsită, va fi
eliminată din ei în mod ştiinţific. Planul de învăţământ va fi
în mare parte ghidat, iar atunci când ei se vor apropia de
sfârşitul anilor de şcoală vor fi învăţat deja ce este
comerţul. Pentru a stabili ce tip de comerţ vor adopta,
experţii le vor evalua aptitudinile. Lecţii oficiale vor fi
realizate prin intermediul cinemaului sau al radioului, astfel
încât un profesor să poată da lecţii simultan în toate
clasele de-a lungul unei ţări întregi (învăţământul la distanţă
care se practică cu succes azi prin intermediul internetului,
n.r.). Menirea acestor lecţii, desigur, va fi ca ele să fie recunoscute ca sursă a unei înalte calificări, rezervate
pentru membrii clasei de guvernare.”
„Este de aşteptat ca progresele în fiziologie şi psihologie
să ofere guvernelor un control mult mai mare asupra
mentalităţii individuale decât au acum chiar şi în ţările totalitare. Fichte a statuat că educaţia ar trebui să vizeze
distrugerea voinţei libere, astfel încât, după ce elevii au
terminat şcoala, să fie incapabili, pe tot parcursul restului
vieţii lor, de a gândi sau acţiona altfel decât institutorii lor
ar fi dorit. Dar în timpul lui acest lucru a fost un ideal de
neatins: ceea ce el a considerat a fi cel mai bun sistem
existent l-a produs pe Karl Marx.

În viitor, aceste lipsuri nu sunt prevăzute să apară în cazul
în care există o dictatură.
Dieta, preparatele injectabile, precum şi interdicţiile stricte
se vor combina, de la o vârstă foarte fragedă, pentru a
produce un gen de caracter şi un gen de credinţe pe care
autorităţile le consideră de dorit şi orice critică serioasă la
adresa puterilor va deveni imposibilă psihologic. Chiar
dacă toţi trăiesc mizerabil, toţi vor crede despre ei înşişi
ca sunt fericiţi, pentru că guvernul le va spune că sunt
aşa.”
„În ceea ce priveşte lucrătorii manuali (muncitorii), ei vor fi
descurajaţi să gândească serios: locurile lor de muncă
vor fi făcute cât mai confortabile şi programul lor de
muncă va fi mult mai scurt decât este în prezent; ei nu vor
avea frica sărăciei sau a nenorocirilor pentru copiii lor. De
îndată ce stau peste orele de lucru, activităţi de divertisment
le vor fi furnizate, sau alt gen de activităţi, pentru a le
provoca o veselie sănătoasa precum şi pentru a preveni
orice gânduri de nemulţumire, care altfel le-ar putea
înnoura fericirea.”
Propagandă: de la sala de clasă la Hollywood
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„Per ansamblu, în prezent în educaţie, forma de loialitate
faţă de stat cea mai accentuată este de ostilitatea faţă de
duşmani.”

Predarea uniformităţii prin Hollywood şi televiziune
„Invenţiile şi tehnicile modeme au avut o influenţă puternică
în promovarea uniformităţii de opinie şi în a-i face pe
oameni mai puţin individuali decât erau. […] Dar, în lumea
modernă există trei mari surse de uniformitate în plus faţă
de educaţie: acestea sunt presa, cinemaul şi radioul.
Poate că cel mai important dintre toţi agenţii moderni de
propagandă este cinemaul. În cazul în care cinematograful
este implicat, motivele tehnice ale producţiilor de mare
amploare, care duc la uniformitate la nivel mondial sunt
supracopleşitoare. Costurile unei producţii bune sunt
colosale, dar nu sunt mai mici dacă aceasta este expusă
rar decât dacă este expusă mai des şi peste tot.”
„Marea majoritate a tinerilor, în aproape toate ţările civilizate
îşi derivă ideile lor despre dragoste, onoare, mod de a
face bani, precum şi despre importanţa hainelor bune, de
la serile petrecute pentru a vedea ce crede Hollywood-ul
că este bun pentru ei. Mă îndoiesc că toate şcolile şi
bisericile combinate la un loc au o influenţă aşa de mare
ca sălile de cinema, în ceea ce priveşte opiniile tinerilor
cu privire la astfel de chestiuni intime ca dragostea şi
căsătoria precum şi modul de a face bani. Producătorii de
la Hollywood sunt marii preoţi ai unei noi religii.”
Depopularea – cheia spre guvernul mondial

„Se pare că tehnica publicitară ne arată că, în marea majoritate a colţurilor lumii, orice propunere va obţine
acceptarea dacă este reiterată în aşa fel încât să rămână
în memorie. Cele mai multe dintre lucrurile pe care le
credem, le credem pentru că noi le-am auzit afirmate (de
altcineva); nu ne amintim unde sau de ce au fost afirmate,
de aceea suntem în imposibilitatea de a fi critici chiar şi
atunci când afirmaţia a fost făcută de către un om al cărui
venit va fi majorat prin acceptarea acesteia şi chiar dacă
nu a fost susţinută de nici un fel de dovezi.” (Ex: cât
profită Al Gore de pe urma minciunii că CO2 controlează
temperatura de pe Pământ.)
„Reclamele tind, pe măsură ce tehnica devine tot mai
perfecţionată, să fie mai puţin şi mai puţin argumentative,
şi mai mult şi mai mult izbitoare. Atât timp cât se crează o
impresie, rezultatul dorit este atins.”
„Luând acest fapt în considerare, în mod natural ne
întoarcem la subiectul educaţie, care este a doua mare
metodă de propagandă publică. Educaţia are două scopuri
foarte diferite; pe de o parte are ca scop dezvoltarea individului şi oferirea cunoştinţelor, care vor fi utile pentru el;
pe de altă parte, acesta are ca scop producerea de
cetăţeni, care vor fi convenabili pentru stat sau pentru
biserică, care se vor ocupa cu educarea lor. Până la un
punct aceste două scopuri coincid în practică: este
convenabil pentru stat ca cetăţenii să fie capabili să
citească şi să aibă unele aptitudini tehnice în virtutea
cărora să fie în măsură să facă o muncă de producţie;
este convenabil ca aceştia să aibă suficient caracter moral
pentru de a se abţine de la o crimă, precum şi să aibă suficiente informaţii pentru a fi în măsură să-şi dirijeze viaţa.
Dar atunci când vom trece dincolo de aceste cerinţe elementare, interesele individuale pot intra în conflict de
multe ori cu cele ale statului sau ale bisericii. Aceasta în
special în ceea ce priveşte credulitatea.
Pentru cei care au controlul publicităţii, credulitatea este
un avantaj, în timp ce pentru individ o putere de judecată
critică este mai mult decât probabil să fie benefică; în
consecinţă, statul nu vizează producerea unei deprinderi
ştiinţifice a minţii, cu excepţia unei mici minorităţi de
experţi, care sunt bine plătiţi, şi, prin urmare, ca regulă,
suporteri ai status quo-ului. Printre cei care nu sunt bine
plătiţi credulitatea este mai avantajoasă pentru stat; în
consecinţă, copiii la şcoală trebuie să înveţe ceea ce li se
spune şi sunt pedepsiţi în cazul în care exprimă neîncredere.
În acest fel, un reflex condiţionat este stabilit, conducând
la credinţa în orice s-a spus autoritar de către persoanele
în vârstă, ca importanţă.”

„Există trei modalităţi de control a unei societăţi în ceea
ce priveşte populaţia. Prima este prin controlul naşterilor,
a doua este pruncuciderea sau chiar războaiele distructive,
iar a treia – o societate ştiinţifică a lumii nu poate fi
stabilă, cu excepţia cazului în care există un guvern
mondial. Numai dacă … o putere sau un grup de puteri
ies victorioase şi purced la a stabili un guvern unic mondial
cu monopol asupra forţei armate, (în acest caz) este clar
că nivelul de civilizaţie trebuie să fie într-un declin continuu…”

În concluzie, unul dintre cele mai mari exemple de
manipulare şi programare ştiinţifică a societăţii noastre
este discuţia despre încălzirea globală; elitele au inundat
pieţele mass-media cu o propagandă care îi va face şi
mai bogaţi şi care implantează în psihicul uman ideea că
oamenii nu sunt buni pentru mediul înconjurător. Ei au
propagat afirmaţia că CO2 – element esenţial al vieţii –
este un gaz toxic care ar trebui să fie reglementat de
către un guvern mondial.
Elita globală a încercat să convingă întreaga lume să
accepte propunerea că oamenii sunt răi şi că toate
activităţile umane trebuie să fie reglementate de dragul
planetei. Acesta este doar unul dintre numeroasele exemple
despre manipulările ştiinţifice în formarea opiniilor şi
credinţelor publicului. Copiii sunt loviţi din greu de
propagandă, nu doar la TV şi în filme, dar şi în sălile de
clasă; aşa cum spunea Russell, şcolile publice sunt un
laborator pentru conturarea sclavului perfect; ei convertesc
minţile tinere pentru a accepta Religia Noii Ordini Mondiale,
care se ocupă tot cu reglementarea şi distrugerea vieţii
umane pe Pământ.

Nu uitați că Bertrand Russell a scris această carte în
1954.

Sursa: mucenicul.wordpress.com
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ArTA r<zboIULUI - foILETon

Arta razboiului este o carte care se invecineaza cu mitul. Cunoasterea oferita pe parcursul celor cateva sute de versete este una de tip biblic, iar misterul si numeroasele
incertitudini biobibliografice au generat un plus de fascinatie. Atat despre Sun Tzu, cat si despre Arta razboiului istoricii au foarte putine certitudini. S-a convenit ca tin
de secolul al V-lea i.Hr., o epoca in care China trecea de la o armata de tip feudal la una profesionista... In mod straniu, autorul nu face nici apologia conflictelor, nici un
elogiu pentru onoare. Dimpotriva, incurajeaza arta disimularii, a inselaciunii si a divizarii; ultimul capitol al cartii este dedicat spionilor si agentilor secreti. De altfel, in
ciuda conciziei si a frazarii esopice, Arta razboiului discuta marile si (la fel de) actualele probleme ale relatiilor dintre instantele de putere (fie ele state sau indivizi):
razboiul drept, legaturile dintre puterea politica si cea militara, raporturile cu dusmanii etc. Spiritul lui Sun Tzu este prezent in lumea contemporana, in tot ce tine de concurenta, de strategii de marketing, de calcul rece al profitului.

SUN TZU

ARTA RĂZBOIULUI
(3)

continuare din ediţia precedentã

II

Conducerea războiului
Sun Tzu a spus:
1. În general, operaţiunile militare necesită o mie de care
uşoare şi o mie de'care grele acoperite cu piele, fiecare
tras de câte patru cai şi o sută de mii de soldaţi cu
platoşe.
Tu Mu: «...Altădată în luptele cu care, "cele acoperite cu
piele" erau fie uşoare, fie grele. Carele grele erau
folosite pentru transportul halebardelor, armelor, al materialelor, militare, obiectelor de valoare şi al uniformelor.
Ssu Ma Fa spunea: "Un car transportă trei ofiţeri cu
platoşe; şaptezeci şi doi de infanterişti îi însoţeau. Se
mai adaugă zece bucătari şi servitori, cinci oameni care
să aibă grijă de uniforme, cinci rândaşi la cai pentru
nutreţ şi cinci oameni care aveau sarcina să adune
lemne pentru foc şi să scoată apă. Şaptezeci şi cinci de
oameni pentru fiecare car uşor, douăzeci şi cinci pentru
căruţa cu bagaje, astfel încât în total o sută de oameni
formează o companie."
2. Dacă proviziile sunt transportate pe o distanţă de o mie
de li, cheltuielile în spatele şi pe teatrul de operaţiuni,
alocaţiile destinate să acopere întreţinerea consilierilor
şi a oaspeţilor, costul furniturilor, cum ar fi cleiul şi lacul
şi cel al carelor şi al armamentului se vor ridica la o mie
de galbeni pe zi. Dacă se dispune de această sumă se
poate indica o oaste cu o sută de mii de oameni de
trupă.
Li Ch'uan: "Or, în timp ce armata va înainta în teritoriu
străin, visteria se va goli în interiorul teritoriului naţional".
Tu Mu: «În armată, există un ritual de vizite amicale
făcute de către seniori vasali. De aceea, Sun Tzu
vorbeşte despre consilieri şi oaspeţi".»
3. Victoria este obiectivul principal al războiului. Dacă ea
întârzie, armele se tocesc şi moralul se macină. Când
trupele vor ataca oraşele, ele vor fi la capătul puterilor.
4. Când armata se va angaja în campanii îndelungate,
resursele statului nu vor fi suficiente.
Chang Yu: "...Campaniile împăratului Wu al hanilor au
tărăgănat fără nici un rezultat. Odată visteria golită,
împăratul a promulgat un edict de austeritate".
5. Când armele îşi vor fi pierdut tăişul, când înflăcărarea
se va stinge, când forţele vor fi epuizate şi visteria va fi
golită, suveranii vecini vor profita de slăbiciunea ta
pentru a acţiona. Şi chiar dacă ai consilieri pricepuţi,
nici unul dintre ei nu va fi în stare să întocmească
planuri de viitor adecvate.
6. Dacă deja am auzit vorbindu-se despre succese întrun război de scurtă durată, dus fără îndemânare, n-am
văzut încă un succes în cazul unei operaţiuni de lungă
durată, chiar purtată cu iscusinţă.
Tu Yu: "Un atac poate fi lipsit de ingeniozitate dar el
trebuie neapărat să se desfăşoare cu viteza fulgerului."

7. Căci nu s-a văzut niciodată ca un război prelungit să fie
convenabil vreunei ţări.
Li Ch'uan: "În analele Primăverii şi Toamnei se citeşte:
Războiul este asemănător focului; cei ce nu vor să
depună armele pier ucişi de arme".
8. Astfel, cei ce sunt incapabili să înţeleagă pericolele
inerente la folosirea trupelor sunt tot a'ţât de incapabili
să înţeleagă cum să le conducă spre victorie.
9. Cei ce sunt experţi în arta războiului nu au nevoie de o
a doua recrutare şi o singură aprovizionare le este deajuns.
10. Ei îşi iau echipamentul la plecare; pentru hrană ei
contează pe inamic. Astfel, armata este aprovizionată
din abundenţă.
11. Când o ţară este secătuită de pe urma operaţiunilor
militare, cauza este preţul ridicat al transporturilor pe
distanţe lungi, trimiterea proviziilor la depărtare lasă
poporul în cele mai grele lipsuri.
Chang Yu: "...Dacă armata va trebui să fie aprovizionată
cu cereale la o distanţă de o mie de li, oamenii vor avea
un aspect înfometat.
12. Acolo unde se află armată, preţurile sunt ridicate,
când preţurile urcă, avuţia poporului se epuizează.
Când resursele ţării sunt epuizate, ţăranii sunt sleiţi.
Chia Lin: "Când trupele sunt concentrate, preţul tuturor
mărfurilor creşte, pentru că fiecare îşi propune să scoată
profituri foarte mari.
13. Din cauza acestei uzuri a forţelor şi bogăţiilor, Din
cauza acestei uzuri a forţelor şi bogăţiilor, gospodăriile
câmpiilor principale vor sărăci de tot, resursele lor fiind
reduse cu şapte zecimi.
Li Ch'uan: "Dacă războiul se prelungeşte, bărbaţii şi
femeile vor fi supăraţi că nu se pot căsători şi vor fi
reduşi la mizerie sub greutatea cheltuielilor de transport."
14. În ceea ce priveşte cheltuielile guvernului, cele datorate
de stricarea carelor, de istovirea cailor, de echi-parea
cu armuri şi căşti, săgeţi şi arbalete, lănci, scuturi pentru
mână şi corp, cu animale de tracţiune şi vehi-cole de
aprovizionare, se vor ridica la 60% din total.
15. În consecinţă, generalul avizat veghează ca trupele
sale să se hrănească pe seama inamicului, căci o
baniţă de alimente luată de la inamic face cât douăzeci
de ale sale.
Chang Yu: "Dacă trebuie transportate alimente pe o
distanţă de o mie de li, douăzeci de baniţe vor fi
consumate pentru unul singur livrat armatei... Dacă
traseul prezintă dificultăţii vor fi necesare cantităţi mai
mari."
16. Dacă trupele îşi masacrează inamicul, este din cauză
că se află la capătul rezistenţei lor psihice.
Ho Yen Hsi: «Atunci când armata Yen încercuia Chi Mo în
ţinutul Ch'i, soldaţii tăiară nasurile tuturor prizonierilor
Ch'i. Oamenii din Ch'i, ieşindu-şi din fire, se apărară cu
îndârjire. T'ien Tan trimise un agent secret să spună:
"Tremurăm de teama ca nu cumva voi, oamenii din
Yen, să nu scoateţi din morminte trupurile strămoşilor
noştri. Ah! Ne-ar îngheţa sângele în vine."»
"Imediat armata Yen se năpusti şi violă mormintele şi
arse cadavrele. Apărătorii lui Chi Mo asistară de pe
înălţimile zidurilor oraşului la acest spectacol, şi cu
ochii în lacrimi fură cuprinşi de dorinţa de a se arunca
în luptă, căci furia le înzecise forţa. T'ien Tan îşi dădu
seama că trupele erau gata, şi el aplică ţinutului Yen o
dureroasă înfrângere".

17. Îţi jefuieşti inamicul pentru că îi râvneşti bogăţia.
Tu Mu: "...Sub a doua dinastie Han, Tu Hsiang, prefectul
din Chin Chou, atacă rebelii din P'uet Chou printre alţii
pe Pu Yang şi pe P'an Hung. El pătrunse în Nan Hal,
unde distruse trei tabere, şi puse mâna pe o importantă
sumă de bani. În acest timp, P'an Hung şi partizanii săi
rămâneau puternici şi numeroşi, în timp ce trupele lui
Tu Hsiang, în prezent bogate şi arogante, nu mai aveau
nici cea mai mică dorinţă să se lupte".
Hsiang spune: "Pu' Yang şi P'an Hung sunt rebeli de zece
ani. Amândoi sunt versaţi în arta atacului şi a apărării.
Ceea ce ar trebui să facem, în realitate, este să unim
forţele tuturor prefecturilor şi apoi să-i atacăm. Pentru
moment, trebuie să incităm soldaţii să meargă la
vânătoare". Astfel că soldaţii de toate gradele se duseră
împreună să prindă vânatul în capcană.
"De îndată ce aceştia plecară, Tu Hsiang trimise oameni
în taină pentru a le incendia tabăra. Bogăţiile pe care le
strânseseră fură complet distruse. Când vânătorii se
întoarseră, toţi plângeau."
Tu Hsiang spune: "Bogăţiile şi bunurile lui Pu Yang şi ale
partizanilor săi sunt de ajuns pentru a îmbogăţi mai
multe generaţii. În timp ce voi, Domnilor, n-aţi arătat
încă tot ce puteţi. Ceea ce aţi pierdut nu reprezintă
decât o mică parte din ceea ce au ei. De ce să vă faceţi
griji?"
"Când soldaţii auziseră aceste cuvinte, apucaţi de furie,
au vrut să se lupte. Tu Hsiang ordonă să fie hrăniţi caii
şi toţi să mănânce în pat, apoi dis de dimineaţă ei
atacară tabăra rebelilor. Yang şi Hung nu se pregătiseră
de loc. Trupele lui Tu Hsiang îi atacă cu violenţă şi îi
zdrobi".
Chang Yu: ...Sub această dinastie imperială, când Eminentul
Fondator ordonă generalilor să atace Shu, el decretă:
"În toate oraşele şi prefecturile care vor fi cucerite, veţi
trebui, în numele meu, să goliţi visteriile şi magazinele
publice pentru a-i distra pe ofiţeri şi pe oameni. Ceea
ce vrea statul, este numai pământul".»
18. În consecinţă, dacă într-o luptă de care, mai mult de
zece din ele sunt capturate, recompensează pe cei
care l-au luat pe primul. Înlocuieşte drapelele şi stindardele
inamicului cu ale voastre, amestecă cu ale voastre
carele recuperate şi dă oameni care să le conducă.
19. Tratează bine pe prizonieri şi ai grijă de ei.
Chang Yu: "Toţi soldaţii luaţi prizonieri trebuie să fie îngrijiţi
cu o sinceră generozitate, pentru ca să poată fi folosiţi
de noi."
20. Iată ce se numeşte "a câştiga o bătălie şi a deveni mai
puternic".
21. Esenţială în război este, deci, victoria, nu apariţiile
prelungite. Iată de ce generalul care înţelege războiul,
este stăpânul destinului poporului şi arbitrul destinului
naţiunii.
Ho Yen Hsi: "Dificultăţile inerente la numirea unui comandant
şef sunt aceleaşi astăzi, ca şi altă dată."
continuare în ediţia urmãtoare
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dormi cu pisica în pat sau în
cameră? Iată ce trebuie să [tii

Fara sa aiba studii de specialitate, pisicile simt cand un
om este bolnav si pot identifica energia negativa in
organism. Ele au un camp electromagnetic foarte puternic,
iar prin contactul intre om si pisica undele electromagnetice
ale acesteia neutralizeaza undele emise de un organism
bolnav.
Medicii au observat de multa vreme ca in familiile in care
exista animale de companie, in special pisici, atmosfera e
mai senina, bolile sunt mai rare, iar cand apar, afectiunile
se vindeca mai repede.
PISICA SIMTE DACA TE DOARE CEVA
Nu trebuie sa te miri daca o pisica ti se asaza in poala, la
sale, daca stai intins pe pat, sau dupa cap, in zona
cervicala. N-o alunga, fii rabdator, las-o acolo unde s-a
cuibarit, pisica stie cat trebuie sa stea si va pleca singura,
scrie mesajeinspirationale.com
Pisica incearca sa se lipeasca de acea parte a corpului
unde se afla organul bolnav si, dupa un timp, durerea se
potoleste si omul se simte mai bine.
Bioenergeticienii considera ca pisicile au capacitati extrasenzoriale foarte dezvoltate. Acest lucru le permite sa
vada aura omului si la nevoie sa o trateze.
Inainte de toate, micutele patrupede pot fi ajutoare de incredere ale neurologilor si psihoterapeutilor. Ele reduc
starile de neliniste, calmeaza, trezesc sentimente de incredere, de optimism.

PISICA SI INIMA
Sistemul cardiovascular pare a fi „specializarea” acestor
patrupede. Pisicile sunt excelenti „cardiologi”, asa ca cei
care sufera de hipertensiune, au trecut printr-un infarct
sau accident cerebral li se recomanda sa tina mai des in
brate o pisica.
Din experienta s-a constatat ca prezenta in casa a unei
pisici stabilizeaza tensiunea arteriala si la persoanele cu
distonie neurovegetativa.
Conform observatiilor facute de cercetatori americani, in
cazul persoanelor care au pisici, riscul de a face un infarct
scade cu 30-40%.
Iubitorii de pisici spun ca favoritele lor diagnosticheaza intotdeauna corect starea de spirit si de sanatate a stapanului,
se asaza pe pieptul lor si adesea previn chiar atacurile de
cord.

PISICA SI CREIERUL
Un alt efect uimitor al influentei pisicilor asupra organismului
omului este imbunatatirea memoriei.
Medicii au gasit urmatoarea explicatie a acestui fapt: cea
mai mare acumulare de puncte care activeaza memoria
se afla in centrul palmei.
Pentru stimularea acestor centri, in Orient se fabrica bile
speciale. Cate doua asemenea bile se tin zilnic in fiecare
palma, rostogolindu-le.
La noi aceasta practica nu este raspandita, in schimb ne
putem mangaia cainele sau, cu o eficienta si mai mare,
pisica. Specialistii au mai observat ca aceste animale
ajuta la reducerea mai rapida a febrei in cazul persoanelor
racite sau gripate, calmeaza senzatiile dureroase si chiar
intaresc oasele!
Conform uneia dintre ipoteze, torsul ar fi sursa actiunii
terapeutice a pisicilor. S-a masurat si frecventa pe care o
are torsul pisicii – intre 25 si 50 Hz.

MOTAN SAU PISICA?
S-a stabilit ca, in pofida universalitatii lor, reprezentantii
familiei pisicilor se specializeaza totusi in diverse afectiuni.
De exemplu, influenta bioenergetica a unei pisici este cu
mult mai puternica decat cea a unui motan.
Pisicile „fetite” vindeca mai bine afectiunile sistemului
nervos si ale organelor interne, in vreme ce „baietii” sunt
specialisti mai buni la capitolele artroza, spondiloza, osteopatii.
Pisicile cu blana lunga sunt excelenti neurologi. Ele ajuta
in cazul depresiilor, reduc irascibilitatea, normalizeaza
somnul. Cele cu blanita de lungime medie sunt buni cardiologi, iar pisicile cu blana scurta trateaza mai bine
afectiunile stomacului, ficatului si rinichilor.
Pisicile siameze, pe langa faptul ca sunt de mare ajutor in
tratarea racelilor, au un rol important si in profilaxia gripei.
Simpla lor prezenta in locuinta anihileaza microbii care
pot genera boala.

NEAGRA, ROSCATA SAU CENUSIE?
S-a demonstrat ca are importanta chiar si culoarea blanii.
Pisicile negre sunt capabile sa absoarba foarte multa
energie negativa si, de aceea, sunt de neinlocuit in
curatenia energetica a locuintelor cu multa aparatura electrica.
Una sau chiar doua-trei asemenea pisici pot sa-i calmeze
pe stapanii exagerat de impulsivi si temperamentali.
Ferindu-si stapanul de excesul de energii negative, pisicile
ajuta la normalizarea circulatiei, a metabolismului si chiar
la resorbtia hematoamelor interne.
In felul acesta ele previn infarctul, accidentele cerebrale,
hipertensiunea, gastrita si osteopatiile.

Înlocuie[te o aspirină
cu 20 de cire[e!

Iata ca a sosit si vremea cireselor!
Ce ar fi daca v-as spune ca o mana de cirese este
echivalenta cu puterea unei aspirine?
Haideti sa descoperim impreuna secretele cireselor si
cum putem inlocui o aspirina cu 20 de cirese :
secole, oamenii au folosit ciresele atat pentru gustul lor
extraordinar, dar mai ales in scopuri terapeutice.
Acest lucru a fost confirmat de numeroasele studii stiintifice,
care au demonstrat ca ciresele sunt bogate in antioxidanti
si flavanoide, avand un impact favorabil asupra bolilor de
inima, bolilor osoase dar si un impact pozitiv in ameliorarea
durerilor.
Acest fruct parfumat contine cantitati foarte mari de
antociani, atat de eficienti in reducerea durerilor. Practic
cantitatea de antociani ce se regaseste in 20 de cirese
este capabila sa reduca durerile mult mai eficient decat o
aspirina.
Iata mai jos si alte beneficii uimitoare ale cireselor:
– Datorita continutului mare de magneziu si calciu, ciresele
sunt bune pentru oase
– Deoarece acestea contin un procent mare de apa si
sunt sarace in calorii, sunt foarte bune pentru cei care
doresc sa piarda in greutate
– Fibrele, vitaminele si mineralele ce se regasesc in
cirese iti vor energiza corpul si iti vor purifica sangele.
Este bine de stiut faptul ca pe langa fructul in sine, si
cozile de la cirese sunt benefice organismului si pot fi
utilizate oricand. Puteti sa va faceti ceai din cozi de cirese
care va fi benefic in cazul in care aveti infectie urinara sau
suferiti de probleme la rinichi.
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Pregatirea acestui ceai este foarte simpla: puneti un pumn
de cozi de cirese in 500 de ml de apa si lasati-o sa fiarba.
Dupa ce a fiert, acoperiti ibricul si lasati-l sa faca infuzie
15-20 de minute. Beti inghitituri mici pe tot parcursul zilei.
In Japonia, floarea de cires este considerata a fi floarea
nationala, simbolizand fericire. In luna aprilie, japonezii
sarbatoresc Hanami (Festivalul Florilor de Cires). Aceasta
sarbatoare are loc exact in perioada in care infloresc
ciresii, oamenii bucurandu-se din plin de frumusetea lor
trecatoare.

o combina]ie uimitoare
pentru fetele care vor
să slăbească sănătos

Acest amestec arde sute de calorii in timp ce tu stai si
citesti o carte. Crezi ca exista ceva mai bun?
Proprietatile curative ale scortisoarei si mierii, separate
sau in combinatie, sunt deja bine cunoscute. Dar ceea ce
poate nu stiati este faptul ca aceste doua ingrediente
magice va pot ajuta sa pierdeti in greutate.
Incercati aceasta bautura, care pe langa faptul ca este
gustoasa, este si foarte usor de preparat. Acest amestec
accelereaza metabolismul si te ajuta sa scapi de excesul
de grasime, fara sa faci nici un efort in plus. Pur si simplu
iti va arde grasimile stand pe scaun, citind o carte sau
dormind.
Noi nu spunem ca este bine sa uitam de exercitiul fizic,
insa in cazul in care nu aveti timp pentru asta sau pur si
simplu nu puteti sa o faceti, acest amestec este aliatul
vostru!
Iata mai jos ce trebuie sa faceti:
Vei avea nevoie:
2 lingurite de miere
1 lingurita de scortisoara
250 de ml de apa
Instructiuni de preparare:
1) Valoarea recomandata poate fi schimbata, dar este important sa utilizati intotdeauna doua masuri de miere si
o masura de scortisoara. Puteti prepara o cantitate
care sa va ajunga si pentru mai multe zile, trebuie doar
sa pastrati proportia. Se pastreaza la frigider.
2) Se fierbe apa.
3) Dupa ce a fiert, turnati apa fiarta peste scortiosara.
Acoperiti vasul si lasati-l sa stea pana cand se raceste.
4) Dupa ce s-a racit, adaugati mierea. Niciodata nu se
toarna miere in apa fierbinte, deoarece caldura distruge
enzimele si alte elemente nutritive ale ei.
Dupa ce ati adaugat mierea, amestecati bine, pana
cand lichidul devine unul omogen. Bagati apoi amestecul
la frigider pana dimineata urmatoare.
5) Bea jumatate din aceasta cantitate dimineata pe
stomacul gol. A doua jumatate o bagati la frigider, pana
seara. Seara inainte de culcare consumati si cea de-a
doua jumatate.
Amintiti-va! Aceasta reteta functioneaza doar in cazul in
care este consumata dimineata pe stomacul gol si seara
inainte de culcare!
secretele.com
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GnoME

de: Dumitru GUINEA
ORIZONTAL:

VERTICAL:

2) Vine de la o demonstra]ie – Serve[te

2) Confundat cu altul.

1) Le-a venit de petrecanie turcilor.
când are el chef.

3) Act de absolvire – Interpretare solo la
tobe.

4) Cuplaj cu partide desf~[urate în nocturn~ – Ziua judec~]ii de apoi.

5) Campionul unei mari iubiri – Gr~san ac-

cu destul~ greutate.

4) Vedere panoramic~ prin acoperi[ul
ma[inilor de clas~ – E la vârsta
b~trâne]ii!

5) Vin de pe valea Oltului (sg.) – Preluat

lelor.

6) }ine caden]a în mers – Rod al ]arinei.

7) Ni[te putori de calug~ri pe la mân~stire
– Supus~ deseori unor fr~mânt~ri.

8) Vânt... dinspre Arad – Ne serve[te cu
un ibric de cafea.

9) D~ dovad~ de toceal~ la examen (pl.).

10) Spa]iu de joc pentru [ah – Pomenirea
tuturor sfin]ilor (sg.).

Oamenii de stiinta au dovedit ca totul este compus
din energie si totul are propria vibratie si frecventa,
care poate creste sau poate scadea. Frecventa 432
Hz este o configuratie alternativa, care se afla in
concordanta cu armonicile Universului.
Experimentele au aratat cum ne pot afecta frecventele
in moduri pozitive sau negative, unele frecvente ne
pot ajuta sa ne concentram intr-un mod mai bun, in
timp ce frecventele joase pot provoca disconfort si
pot avea un efect daunator asupra corpului uman.
Stiinta Cymatics, care se ocupa cu studierea vizualizarii
sunetului si a vibratiilor, ilustreaza cum vibratiile
sunetelor modeleaza materia atunci cand trec prin
diferite medii, cum ar fi apa sau aerul.
Atunci cand undele sonore se deplaseaza pe un
mediu fizic (nisip, aer, apa), frecventa undelor este
direct legata de formarea structurilor create de undele
sonore.
Diferenta dintre frecvente poate fi observata in
imaginea de mai jos:

3) Negru îmbracat în ro[u – Se pronun]~

ceptat, f~r~ s~ se ]in~ cont de ras~!

6) Poart~ spre infinit – Sunetul geampara-

Secretul frecven]ei
432 Hz

1) Ecoul prelungit al unor bombe turce[ti.

Cu totii vibram pe o anumita frecventa, mai inalta
sau mai joasa, in functie de gandurile, intentiile si
emotiile pe care le traim si le manifestam. Asa cum
corpul uman este constituit din 80% apa, frecventele
muzicale ne pot influenta frecventa vibrationala, modificandu-ne starile de constiinta.

In 1953, International Standards Organisations (ISO)
a hotarat ca muzica pe care o asculta oamenii sa
treaca la un standard international de 440 Hz. Insa,
cercetarile au aratat ca aceasta tonalitate vine in
dizarmonie cu rezonanta care se regaseste in natura.
Astfel, se pot genera efecte negative la nivel de constiinta si comportament uman.
Unele teorii sustin, ca regimul nazist a favorizat
adoptarea acestei frecvente standarde, dupa ce stiinta
a determinat care sunt frecventele care induc frica si
violenta printre oameni.
Studiile moderne arata ca frecventa ideala la care ar
trebui sa ascultam muzica este cea de 432 Hz.
Aceasta ar fi frecventa la care vibreaza universul.
Nu doar oamenii de stiinta au demonstrat diferentele
si efectele frecventelor 432 Hz si 440Hz. Muzicienii
profesionisti, dar si amatorii au observat ca muzica
pe 432 Hz este mai frumoasa si mai armonioasa. In
plus, aceasta induce o senzatie placuta in corp.
Muzica la 440 Hz a fost simtita ca o senzatie mai exterioara si mai superficiala.
Exista foarte multe conspiratii in jurul acestei frecvente
si acestea par destul de plauzibile, daca admitem ca
industria muzicala pentru mase incorporeaza propaganda si controlul mintii.

dintr-o bucat~ dup~ un atac incisiv.

7) În]eap~ ca un junghi – A ataca în for]~
cu st~pânire de sine.

8) Opereaz~ doi la ficat – A[a ceva nici nu
exist~.

9) Intrat~ în prelungiri. ˘

10) Ie[it dintr-o gura. . . de canal.

Asadar, daca frecventele transforma si modifica apa,
atunci ce ar putea face in corpul nostru?

Exista doua frecvente care au efect pozitiv puternic

asupra mintii umane. Acestea sunt 432 Hz si 528 Hz.
Fiecare frecventa are o functie si o caracteristica
diferita:

396 Hz – elibereaza de sentimentul de vina si frica;
417 Hz – curata experientele tra-umatice si faciliteaza
schimbarea;
440 Hz – nu este in armonie cu corpul uman si poate
fi daunatoare. Nu este gasita nicaieri in natura si
poate distruge nivelul de creativitate;
528 Hz – cunoscuta ca frecventa naturala a pamantului,
repara ADN-ul si aduce transformari frumoase in
viata. Rezoneaza cu corpul uman si cu natura;
639 Hz – imbunatateste relatia cu oamenii din jur,
intareste relatiile;
741 Hz – ofera puterea de exprimare de sine, curata
celulele de toxine;
852 Hz – ajuta la trezirea intuitiei.
Frecventele potrivite ne permit sa atragem lucruri
mai bune in viata, prin stimularea emotiilor noastre
pozitive.

secretele.com
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Ardei umplu]i
cu brânz~ [i m~rar

Ai poftă de o gustare rapidă și sănătoasă, în aceste
zile calde? Îți recomandăm ardeii umpluți cu brânză
și mărar!

Ai nevoie de:
INGREDIENTE:
8 ardei Kapia colorati diferit
300 g branza telemea rasa
200 g branza de vaci
100 g crema branza
50 g unt
1 legatura mare marar tocat
piper * sare – optional
PREPARARE:
Mixam cele 3 tipuri de branza cu untul si mararul
tocat marunt. Asezonam cu piper, amestecam, apoi
verificam daca mai este nevoie de sare, recomanda
articolegenerale.eu.
Umplem ardeii cu aceasta compozitie. Ii lasam la
rece o ora, apoi ii putem taia in sferturi, in jumatati
sau rondele.

Gula[ de ciuperci, f~r~ carne

Reteta Gulas de ciuperci – Musafirii au cerut si a
doua portie intrucat nici nu simti ca nu are carne…

Pentru aceasta reteta, veti avea nevoie de urmatoarele
ingrediente:
600 g mix de ciuperci (am folosit 200g ciuperci
champignon; 200g hribi congelate; 200g ghebe
congelate)
1 catel usturoi
1 fir mic rozmarin
1 fir mic cimbru
5 fire patrunjel
1 lingura ulei
sare
piper negru
Pentru a prepara sosul, veti avea nevoie de:
1 ardei rosu (gras sau kapia; aprox 150 grame)
jumatate de ceapa mica (cca 15 grame)
1 catel usturoi
1 lingurita cu varf boia de ardei dulce
1 lingurita cu varf pasta de rosii
1 lingurita de otet balsamic
1 lingura zahar
1 lingura ulei sare
Cum se prepara?
Daca folositi ciuperci congelate incepeti cu ele: le
puneti intr-o tigaie larga, la foc mediu si le lasati pana
sunt decongelate complet. Strecurati sucul lasat de
ciuperci, presand bine pe ciuperci; retineti separat
ciupercile si sucul lasat

Masurati sucul lasat de ciuperci si completati cu apa
daca e cazul astfel incat sa aveti 300 ml lichid. Restul
ciupercilor se sterg cu un servetel, se curata de
picioruse si se taie bucati potrivite.
Sosul: intr-o oala incingeti uleiul si adaugati ceapa
tocata, usturoiul felii groase si ardeiul curatat taiat
bucati nu foarte mari. Se soteaza impreuna 5 minute,
pana ceapa se inmoaie un pic.
Se adauga pasta de rosii si otetul balsamic si se
soteaza impreuna inca 1 minut.
Se trage oala de pe foc, se adauga boiaua (daca
doriti puneti si putina boia iute si afumata) si zaharul
si se amesteca bine. Se stinge cu lichidul de pe
ciuperci si se condimenteaza cu putina sare. Daca
nu ati folosit ciuperci congelate folositi 300 ml apa.
Se fierbe la foc mic, timp de 25 de minute.
Se mixeza sosul in blender si apoi se trece printr-o
sita fina. Intr-o cratita mai larga incingeti uleiul si
adaugati ciupercile crude (in cazul meu cele
champignon). Se soteaza la foc mare pana incep sa
se rumeneasca. Se adauga si ciupercile care au fost
congelate si se soteaza impreuna inca 2-3 minute.
Se adauga usturoiul taiat felii, firele de verdeata,
putina sare si piper negru si se soteaza inca 1 minut.
Se adauga sosul gulas si se fierbe cu capac timp de
10 minute. Se scot verdeturile din oala.
Se drege gulasul de sare. Se adauga patrunjel tocat.
E bun cu mamaliguta sau piure de cartofi.

Dovlecei cu carne tocat~,
gata în doar câteva minute

Dovlecei cu carne tocata, gata in doar cateva minute
– O reteta foarte usor de facut… dar te va cuceri cu
gustul ei! Ingrediente necesare:
400 g carne tocata
1 dovlecel mediu
2 oua
2 linguri de gris
1/2 lingurita de sare
faina
ulei, condimente
Cum se prepara?
1. Pentru inceput, spalam dovlecelul si il curatam de
seminte daca este nevoie… Apoi, il dam prin razatoarea cu ochiuri mari…
2. Amestecam carnea tocata cu dovlecelul pregatit
anterior. Adaugam ouale, grisul, sare si piper dupa
gust. Se lasa 15 minute pentru a lasa grisul sa absoarba sucul in exces, scrie iladies.ro.
3. Formam chiftelutele, le dam prin faina si le prajim
intr-o tigaie cu ulei incins.
Asta-i tot – simplu ca buna ziua!

Mini eclere „Profiterol”

Cea mai simpla reteta de Mini eclere „Profiterol” – Se
prepara foarte simplu si sunt foarte delicioase – Daca
inca nu v-ati decis sa faceti aceste mini eclere „Profiterol”.

Ingrediente:
Ingrediente pentru aluat:
1 pahar de apa
100 grame unt sau margarină
1 pahar de faina
4-5 oua
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Ingrediente pentru crema:
100 grame unt (sau margarina)
1/2 lingurita de cacao (se poate si fara)
1 borcan de lapte condensat
Mod de preparare:
Se pun untul si apa intr-o cratita, la foc mediu, si se
aduc la punctul de fierbere. Cand incep sa clocoteasca,
adaugati treptat faina… putin cate putin… si amestecati
continuu…
Opriti focul si asteptati pana se raceste compozitia.
Adaugati apoi ouale, unul cate unul, si amestecati
energic, folosind un tel (daca doriti, puteti folosi si un
mixer), relateaza iladies.ro.
Preincalziti cuptorul la 175 de grade.
Se tapeteaza o tava cu hartie pentru copt, se aranjraza
gramajoare de aluat in forma de bilute cu ajutorul
unei lingurite (sau in forma de benzi cu o seringa de
patiserie)… formand eclere sau mini eclere… Pastrati
distanta intre ele pentru ca isi vor mari volumul in
timpul coacerii…
Se pune tava in cuptor si se coc pana se rumenesc
si isi maresc volumul. Sa nu deschideti usa cuptorului
in primele minute, pentru a le lasa sa creasca frumos…
Se taie pe jumatate si se umple cu crema. Pentru a
pregati crema, amestecati si topiti intr-o cratita, la foc
mediu, toate ingredientele. Amestecati bine pana
obtineti un amestec omogen.
Sa le savurati cu drag!

Cel mai bun desert al verii:
mere pane

De ce să mănânci vara deserturi care să te rotunjească,
în loc să consumi un preparat absolut delicios, dar
care să nu-ți afecteze cu nimic silueta? Ai acum la
dispoziție o rețetă minunată de mere pane.
Vei fi extrem de mulțumită de gustul minunat al
acestui desert.

Pentru a obține acest desert ce-ți lasă gura apă, ai
nevoie de următoarele ingrediente:
200 g de zahăr pudră,
1 plic cu zahăr vanilat,
1 pahar cu făină,
1 ou,
50 g de unt,
1/2 pahar cu vi n alb,
ulei.
Mod de preparare:
Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să separați
albușurile de gălbenușuri.
Puneți zahăr pudră peste gălbenușuri și unt și
amestecați cât puteți de bine folosind mixerul. Ulterior,
adăugați făina și vi nul și continuați să mixați până la
omogenizare.
Bateți apoi albușurile de ou, folosind tot mixerul și
vărsați apoi spuma de albușuri în compoziția de mai
sus.
Este momentul să curățați merele de coajă semințe
și cotor și să le tăiați după cum doriți.
Într-un vas mai adânc, puneți la încălzit uleiul. Treceți
feliile de măr prin aluat și prăjiți-le în uleiul bine
încins, până se rumenesc frumos pe toate părțile.
secretele.com
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BANCURI
• C^nd o femeie tace ~ n-o-ntretupi!

• B~rba]ii cred c~ toate femeile viseaz~ s~ g~seasc~
un b~rbat perfect.
S~ fim serio[i! Visul oric~rei femei este s~
m~n^nce f~r~ s~ se \ngra[e!
• Ea spune:
- Iubesc b~rba]ii curajo[i
El o prive[te atent \n ochi [i spune:
- Te-ai \ngr~[at.

• Va]i \ntrebat vreodat~ de ce dimensiunile sutienelor
sunt indicate cu literele: A, B, C, D, DD, E, F, G [i
H?
A - Aproape s^ni
B - Bini[or
C - Cuprinz~tori
D - Demni
D - Deosebit de Demni
E - Enormi
F - Fal[i
G - Gravita]ionali
H - Hopa Mitic~, de-o c~dea cine-o ridic~?

• Cic~ prin]ul Harry n-a f~cut petrecerea burlacilor.
... Cum s~ le bagi gagicilor \n chilo]i bancnote cu
poza lui m~ta mare?

• Femeile se sup~r~ doar din 4 motive:
din nimic, din orice, de aia [i de ce nu.

• Completeaz~ c^mpul de mai jos cu DA sau NU:
_______, nu am creier.
... [i mai crede]i c~ limba Rom^n~ e u[oar~ ...

• Când ești mort, nu știi asta, dar îi afectează pe
ceilalți.
La fel și când ești prost.

• Intr-o mica asezare evreiasca se stinge din viata
prostituata locului si lasa mostenire toti banii ei pentru repararea sinagogii. Enoriasii in majoritate nu
vor sa primeasca mostenirea. Vezi, Doamne, "nu-i
cuvios sa primesti banii unei curve".
Discutii si discutii, pana ce hotaresc sa se duca la
Rabin. Rabinul hotaraste ca e voie sa primeasca
banii.
− Dar bine, Rabi, de ce, ca doar femeia stii bine cu
ce s-a ocupat la viata ei!??
− Pai, spune rabinul, banii aceia, in fond, sunt tot
banii nostri. Nu?

• Intrebare la Radio Erevan:
- Este rău sa fii al doilea sot al unei văduve ?
Radio Erevan răspunde:
- Bineinteles că nu, rău e sa fii primul...

• Sexul nu se poate numi sport ! ...
In sport, invingator e cel care termina primul.

• El si Ea, pe canapea:
Ea: Ce faci ?
El: Ma gandeam ! Tu ?
Ea: Si eu ma gandesc !... Tu la ce te gandesti ?
El: La ce te gandesti si tu !
Ea: Porcule !
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• -Ba, tu care boala crezi ca este mai grava, Parkinson sau Alzheimer?
- Io zic ca mai bine este sa ai Parkinson.
- De ce?
- Pai mai bine versi jumatate de pahar pana il duci
la gura, decat sa uiti unde ai pus sticla.
• Cand eram mica ii faceam cu mana domnului politist, acum ca am crescut sunt mai zgarcita si ii arat
doar un deget.

• Sotul in fata monitorului, joaca un shooter.
Sotia incercand sa-i atraga atentia:
- Asculta, dragul meu, pentru ce-ti trebuie acesti
monstri cand ma ai pe mine?
• Matrimoniale: Sunt in cautarea unui barbat: fumator, alcoolic, curvar... Consider ca intr-un cuplu
ambii trebuie sa aiba interese comune!

• “Dac~ nu po]i s~-]i faci b~rbatul fericit, nu o \ncurca
pe alta!”
• Dac~ te \nsori:
- la 20 de ani, ia-]i o unguroaic~, face sex de te
sparge!
- la 30 de ani, ia-]i o nem]oaic~, face copii frumo[i
[i \i educ~ bine.
- la 40 de ani, ia-]i o fran]uzoaic~, te \nva]~ fine]urile
vie]ii.
- la 50 de ani, ia-]i o englezoaic~, este o Lady, nu
te face de r^s.
- la 60 de ani, ia-]i o americanc~, este o persoan~
agreabil~ \n c~l~torii.
- la 70+ ani, ia-]i o rom^nc~, fac astea ni[te parastase !!!...
• Din categoria cafea f~r~ cofein~, bere f~r~ alcool
[i cola f~r~ zah~r, prefer [pri]ul f~r~ ap~.
• Femeia nervoas~, prin cas~.
B~rbatul st~ lini[tit la mas~.
- {i deci iar m~ contrazici, zice femeia
- Dar n-am zis nici un cuv^nt.
- N-ai zis, dar ascul]i agresiv!!!

• Jur c~ nu mai beau!
C^nd ajung beat acas~, lucrurile se \nt^mpl~ pe
dos!
C^inele m~ linge iar nevasta latr~ la mine!

• Perle la Bacalaureat
„O știu pe Nichita, nu știam că o cheamă și
Stănescu… Probabil între două cafteli mai scrie și
poezii.
Eminescu a fost poet doar cât a trăit. În rest nu știu
ce meserie avea.
Poeții nici ei nu știau ce scriu, de aceea suntem
întrebați mereu ”Ce a vrut să zică autorul ?”
Poezia patriotică este cea în care ne arătăm
dragostea de țară și ura față de dușmani. De
aceea maneaua este poezie patriotică.
Baltagul e un fel de topor cu care babele își căutau
soții prin pădure .
Tudor Arghezi și-a luat numele de la râul Argeș, deci
este un poet acvatic. În schimb, Ion Dunăreanu
este poet Fluvial.
În Luceafărul poetul arată cât de proastă e femeia
care refuză un super gagiu nemuritor și rece pentru
un ospătar muritor și cald.
După titlu, poezia ”Zdreanță” pare să fie despre o
curvă , dar știu precis că este un câine care punea
botul la ouă.”
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Chakrele, de la A la Z

Fiecare om are un schelet cu exact acelaşi număr de oase. In mod similar, cu toţii avem
o anatomie energetica, care include chakrele şi meridianele cunoscute deja în
acupunctura.
Fiecare fiinta de pe Pământ este compusă din energie. Plantele absorb
energie direct de la soare şi o transformă în viaţă, iar animalele mănâncă
plante verzi, care se hrănesc cu Energie, astfel că aceasta reprezintă baza
vieţii. Suntem legaţi prin aceasta Energie, de materia vie. Fiecare element
viu din jurul nostru este constituit din aceasta , aranjată în diferite forme şi
vibraţii. Fizicienii care studiază particulele subatomice ştiu că, atunci când
analizezi materia în amănunt, descoperi că întregul univers este constituit
din vibraţie şi sunet.

DIVERSE
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Chakra Swadhisthana: în sanscrită swa înseamnă ” a propriului” iar
adhisthana înseamnă „reședința”, deci semnificația cuvântului swadhisthana în acest context este „în propria lui reședință”. Chakra are
șase nadi-uri (canale energetice) si ne pune in legătura cu energiile
subtile ale apei. Este chakra asociată cu începutul conștientizării
conștiinței individualității, în special în direcția percepțiilor emoțiilor.
Citeste mai mult despre Swadhisthana aici.

Chakra Manipura: în sanscrită cuvântul mani înseamnă „piatra prețioasă”
sau „giuvaer” și cuvântul pur înseamnă „oraș”, deci semnificația cuvântului
manipura in acest context este „locul giuvaerului”. Chakra are zece nadi-uri
(canale energetice) si ne pune in legătura cu energiile subtile ale focului. Este
chakra unde ființele devin foarte active, extrovertite. Este centrul dinamismului,
a energiei si a mentalului practic (inferior). Foarte mulți oameni trăiesc la acest
nivel. Citește mai mult despre Manipura aici.

Chakra Anahata: în sanscrită semnificația cuvântului anahata este
„nebătătorit” (se refera la sunet), sunetului care exista pur si simplu,
el nu exista ca rezultat al lovirii a doua obiecte, este sunetul primordial
la ființei (care nu are cauza). Nu întâmplător există o ramură din yoga
numită Nada Yoga care este axată pe activarea acestui centru.
Chakra are 12 nadi-uri (canale energetice) si ne pune in legătura cu
energiile subtile ale aerului. Acesta este centrul individual emoțional
si mental elevat. Anahata este locul unde se află Sufletul
individual (Jivatma). Citește mai mult despre Anahata aici.

Chakrele sunt discuri rotitoare ce asigura ‘alimentarea’ cu lumina (energie
cosmica) a corpului nostru. Cu cat chakrele sunt mai ‘curate’ si mai deschise,
cu atat corpul fizic va fi mai energizat si va functiona mai bine. Chakrele
sunt o conductă directă către reţeaua neuronală umană. Ele se rotesc în
sensul acelor de ceasornic, în aceeaşi direcţie în care se învârtesc şi
braţele galaxiei. Fiecare chakră are o frecvenţă unică, pe care o percepem
printr-o culoare a curcubeului. Chakrele unui nou-născut prezintă culorile
lor pure – de la roşu în prima chakră la violet în cea de-a şaptea. Pe
măsură ce îmbătrânim, culorile se atenuează.
Traumele şi pierderile din viaţa noastră lasă în urmă reziduuri
ce pot impiedica functionarea optima a chakrelor. Procesul
prin care apare un blocaj al chakrei, este analog unui
motor ale cărui pistoane sunt blocate în mocirlă. Chakrele
se înfundă şi încep să se învârtească alene, astfel încât nu
mai avem energie şi devenim uşor iritabili sau deprimaţi, în
cele din urmă, ele se închid, iar sistemul nostru imunitar cedează.

In traditiile estice(hinduism sau budism), chakrele principale sunt in numar de sapte.
Samanii din zona Americii de Sud, vorbesc despre noua chakre (cu toate ca le denumesc
diferit). Numerotarea lor incepe de jos in sus, de la ‘pamant’ spre ‘cer’, asemeni unor
‘etape’ de dezvoltare -de la nevoile primordiale umane, pana la constientizarea de sine,
si iluminarea spirituala. Iata mai jos o descriere mai detaliata:

l

Chakra Muladhara: în sanscrită moola înseamnă „rădăcina” sau „bază” si cuvântul
adhara înseamnă „suport”, deci semnificația cuvântului muladhara in acest context
este ” centrul suport”. Chakra are patru nadi-uri(canale energetice) si ne pune in
legătură cu energiile subtile ale creației, ale pământului. Este chakra asociata cu
rădăcina fundamentală a individualității, a existentei, a senzațiilor fizice, este
baza individualității. Citește mai mult despre Muladhara aici.

Chakrele constituie ‘organele’ corpului nostru de lumina. Cuvântul chakra
înseamnă „roată” în sanscrită. Cu toate ca termenul apartine traditiei hinduse,
intalnim notiuni asemanatoare si in alte culturi .In traditia ebraica si studiul kabalei
apare arborele sefirotic, în anumite părţi ale Americii de Sud, chakrele sunt cunoscute
drept ‘ojos de luz’ sau ochii Luminii, incasii le numesc ‘pu-kios’, sau fântânile de
Lumină,in timp ce medicina traditionala chineza si japoneza studiaza centrii de
acupunctura si meridianele prin care circula fluxul energetic.

Atunci când rezervele noastre de energie devin toxice, chakrele
transportă aceste toxine înspre sistemul nervos central şi ne îmbolnăvim.
Câmpul Energiei Luminoase, asemenea unei baterii, poate opera la
capacitate maximă, doar până când devine incapabil să se regenereze. Cu toţii cunoaştem
oameni care au îmbătrânit brusc, după o traumă suferită în viaţă. De cât de bine păstrăm
şi ne regenerăm rezervele de Lumină, depind durata şi calitatea vieţii noastre.
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aici.

Chakra Vishuddha: în sanscrită semnificația cuvântul
vishuddha este”purificare”. De la acest centru (inclusiv)
in sus nu mai exista caracteristici negative legate
de activarea in exces (in acest caz vorbim de profunzime), de la aceasta chakra se trece la conștiința
unificării cu Creația (Universul sau Maya). Chakra
are 16 nadi-uri (canale energetice) si ne pune in legătură
cu energiile subtile ale eterului.Este chakra nectarului divin,
unde binele si răul, nectarul sau otrava sunt toate unite in
experiența Gratiei. Este chakra conștiinței pure. De asemenea
este și centrul vorbirii. Citește mai mult despre Vishuddha

Chakra Ajna: semnificația cuvântului ajna In sanscrită semnificația cuvântul ajna este
„comanda”. Chakra mai este numita si „Al treilea ochi”. Caracteristicile generale:
chakra Chakra are 2 nadi-uri (canale energetice) Ida și Pingala (o să le prezentam întrun curs viitor) si ne pune in legătura cu armonia universala, androginitatea, clarviziunea.
Este chakra care coordonează chakrele de sub ea. Prin această poartă putem
pătrunde dincolo de Maya. Citește mai mult despre Ajna aici.

Chakra Sahasrara: în sanscrită cuvântul sahasrara înseamnă „1000”, deci semnificația
cuvântului sahasrara în acest context este „Lotusul cu 1000 petale”. Chakra are 1000
de nadi-uri (canale energetice) si ne pune in legătură cu Creatorul. Citește mai mult
despre Sahasrara aici.
www.yogasat.ro
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CALENDARUL
THEBAIC

Adaptare dup~
Armand G. Constantinescu
© A Plus Turnkey Systems Inc.

continuarea din edi]ia precedent~

9 Decembrie: Inteligenta, simt al masurii, viata
calma a omului care nu prea se trece cu firea.
John Milton, Kirk Douglas, Donny Osmond
10 Decembrie: Smecheria si imprudenta isi dau
mina. Reusita prin dibacie si sansa.
Emily Dickinson, Dorothy Lamour

S<GET<TORUL
22 Noiembrie - 1 Decembrie * Indrazneala armonizata cu bunavointa si generozitate. Reputatie datorata calitaiilor.
22 Noiembrie: Spirit profund, clar vazator. Pericol
de moarte subita.
Billie Jean King, Jamie Lee Curtis, Mariel Hemingway
23 Noiembrie: Caracter banuitor care isi strica singur, prin acest fapt, posibilitatile de activitate.
Reusita cind si cind.
Billy the Kid, Boris Karloff
24 Noiembrie: Caracter egal, bine echilibrat; sansa
in evitarea pericolelor.
Dale Carnegie
25 Noiembrie: Reusita si esec alternalte; succes
final.
Ricardo Montalban, John F. Kennedy, Jr.
26 Noiembrie: Gust excesiv pentru risc. Lipsa de
avutie; moarte subita.
Eugen Ionesco, Tina Turner
27 Noiembrie: Oricind gata de lupta. Existenta
foarte agitata.
Bruce Lee, Jimi Hendrix, Caroline Kennedy
28 Noiembrie: Incredere excesiva in aproape;
tendinta de a te darui pe de-antregul. Pericol din
cauza unui mediu stricat pe care-l frecventeaza
nativul.
Friedrich Engels, Alexander Godunov, Judd Nelson, Anna
Nicole Smith
29 Noiembrie: Incapatinare. Reusita relativ
usoara.
John Mayall
30 Noiembrie: Caracter nedecis. Succes in viata
in roluri de mina a doua.
Jonathan Swift, Mark Twain, Winston Churchill, Dick Clark
1 Decembrie: Inertie. Viata calma, calitatile nativului ramin nefolosite.
Richard Pryor, Bette Midler

2-11 Decembrie * Scopurile nativului se indreapta mai mult catre vis sau ideal. Destin
agitat, viata petrecuta intr-o atmosfera romantica, intre umbre sau himere.
2 Decembrie: Pretentios, vanitos. Ruina dupa
cautarea zadarnica a unei soarte mai bune.
George Seurat, Maria Callas, Cathy Lee Crosby, Tracy Austin,
Monica Seles
3 Decembrie: Temperament versatil. Deceptii
mai mult de ordin romantic decit material.
Andy Williams

11 Decembrie: Dorinta de a se dastainui, de a se
sprijini pe aproape. Dificultati din cauza parintilor.
Fiorello La Guardia, Carlo Ponti
4 Decembrie: Putere mare de asimilare. Viata bogata.
Francisco Franco, Jeff Bridges, Marisa Tomei
5 Decembrie: Impulsivitate, credulitate, slabiciune fata de sexul opus. Viata fara rost, plina de
suferinte si lipsita de reusita.
Walt Disney, Little Richard
6 Decembrie: Spirit vast, imaginativ, dar cheltuindu-se pe nimicuri. Viata trudnica dusa pe cai
neproductive.
Agnes Moorehead, Dave Brubeck
7 Decembrie: Exces de incredere in sine insusi.
Succes rapid dar efemer, facindu-te sa iei intotdeauna lucrurile d'a capo.
Larry Bird
8 Decembrie: Independenta, lipsa de afectiune
pentru camin.
Existenta semanata de ghinion.
Singuratate la finele
vietii.
Sammy Davis, Jr., Jim
Morrison, Kim Basinger,
Sinead O'Connor

12-21 Decembrie * Intelepciunea frineaza spontaneitatile native. Viata mai mult pe plan
intim, fara reusita pe plan social.
12 Decembrie: Fire geloasa, intunecoasa. Caminul
cu probleme.
Edward G. Robinson, Frank Sinatra, Connie Francis, Dionne
Warwick
13 Decembrie: Fire isteata, "smechera". Succes pe
baza staruintelor amicale.
Christopher Plummer
14 Decembrie: Copilaros, atras mai mult spre lucruri fara importanta. Cariera medie; insucces
probabil.
Lee Remick
15 Decembrie: Temperament navalnic, agresiv;
viata intunecata de tot felul de pericole si dusmanii.
J. Paul Getty, Don Johnson
16 Decembrie: Tendinta catre placeri sensuale,
cite odata excesive. Unele satisfactii, insa cistigate dupa eforturi.
Ludwig Von Beethoven, Jane Austen,
Benny Andersson
17 Decembrie: Vointa de neclintit, perseverenta. Reusita, scop atins.
Bob Guccione
18 Decembrie: Initiativa secondata de
judecata. Succes de buna calitate, care
dureaza.
Keith Richards, Steven Spielberg
19 Decembrie: Fire nelinistita, nervoasa,
lipsa de incredere in sine. Accidente. In
viata intimpini obstacole care te
dezarmeaza.
Daryl Hannah, Alyssa Milano
20 Decembrie: Fire optimista, dar de un optimism
bazat pe judecata gresita. Neintelegeri cu anturajul.
Harvey Firestone, Kiefer Sutherland
21 Decembrie: Caracter serviabil. Viata placuta,
inconjurat de prieteni sinceri.
Joseph Stalin, Jane Fonda, Frank Zappa, Chris Evert
continuarea \n edi]ia urm~toare
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Comunicare
In aceasta saptamana trebuie sa te concentrezi mai
mult asupra afacerilor si sa stabilesti ultimele detalii
pentru un proiect la care lucrezi de ceva timp. Trebuie
sa participi la mai multe intalniri in acest scop si sa
interactionezi cu oameni cat se poate de diferiti, asa
ca singura ta varianta este sa te adaptezi in functie
de situatia data. Soarele in zodia Leului te indeamna
sa iti alegi cu intelepciune cuvintele, ceea ce te poate
ajuta sa iesi din multe situatii ce par fara solutie. Nu
exagera cu lucrurile care stii ca pe altii ii deranjeazala
la tine, mai ales daca vrei sa iti pastrezi o imegine
placuta.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Concentrare
Din fericire, in aceasta saptamana reusesti sa te
concentrezi mult mai bine decat in mod normal, asa
ca nu exista lucruri pe care sa iti propui sa le faci si
sa nu reusesti. Este doar o chestiune de timp pana
cand vei obtine tot ceea ce vrei, insa important este
sa fii recunoscatoare pentru fiecare rezultat pozitiv.
Luna in zodia Berbecului te face sa actionezi cu mai
multa incredere pe cont propriu, asa ca nu ai nevoie
neaparat de sprijinul cuiva pentru a implementa o
idee care iti trece prin minte. Important este sa ai
curajul de a o pune in practica.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

LEU • (Vest 24 Iul-23 Aug / Vedic 15 Aug-15 Sep)
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SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Inversunare
In aceasta saptamana iti aperi cu inversunare ideile
si parerile, chiar daca uneori nici macar nu ai dreptate.
Trebuie sa incerci sa fii mai calculata si sa nu mai
faci totul in graba, iar cand vine vorba de incapatanare,
gaseste-ti motive pentru a mai lasa si de la tine din
cand in cand. Aspectul potizitiv dintre Mercur si
Jupiter te ajuta in acest sens, astfel ca si interactiunea
ta cu ceilalti va deveni mai placuta. Sunt lucruri pe
care ar fi bine sa le analizezi mai in detaliu inainte de
a-ti forma o opinie pe care sa nu vrei sa o mai
schimbi mai tarziu.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Conflict
In zilele ce urmeaza ar fi bine sa nu lasi agresivitatea,
ori sentimentele de nemultumire personala sa provoace
conflicte cat se poate de nedorite. Sunt numeroase
cai prin care poti rezolva neintelegerile care vor
aparea, asa ca ar fi bine sa o iei pe o cale pasnica
inca din start. Soarele in zodia Leului astfel te
indeamna, insa Luna in zodia Berbecului ti-ar putea
trimite din cand in cand cate un imbold pentru a isca
o discutie aprinsa. Incearca sa iei deciziile importante
pe cont propriu si nu te lasa influentata de ceea ce
spun ceilalti.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Bonus
Saptamana aceasta vine cu o oportunitate foarte
buna pe plan profesional. Gasesti o posibilitate de a
obtine mai multi bani, asa ca toata atentia ta se indreapta catre acea directie. Soarele in zodia Leului
iti poate intinde o capcana, astfel incat sa crezi ca te
poti imbogati peste noapte, fara sa depui niciun efort.
Adevarul este ca vei fi nevoita sa muncesti foarte
mult pentru a obtine chiar si un mic bonus, dar in
cele din urma, fiecare efort se va merita. Daca nu iti
face placere compania unei anumite persoane, mai
bine evit-o, in loc sa te straduiesti la nesfarsit sa faci
sa mearga.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Optimism
In saptamana aceasta, paspectul ozitiv care se contureaza intre Mercur si Jupiter te indeamna sa devii
mai optimista si sa nu mai renunti la prima greutate
peste care dai. Este un lucru simplu in teorie, insa
practica ti-ar putea demonstra ca este nevoie de o
convingere suficient de mare pentru a lasa de-o
parte anumite sentimente negative, de neincredere
sau teama. Poti capata mai mult curaj pur si simplu
documentandu-te asupra problemei care iti da de
gandit. Cu cat vei avea mai multe informatii in acest
sens, cu atat te vei simti mai stapana pe situatie.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

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

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

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

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

Familie
In zilele ce urmeaza, familia va fi cea mai importanta
pentru tine. Indiferent cat de ocupa ai fi, iti vei gasi in
permanenta timp pentru a-l petrece alaturi de cie
dragi, ori pentru a oferi o mana de ajutor celor care
au nevoie de tine si trec printr-un moment dificil. Se
creeaza un aspect pozitiv intre Mercur si Jupiter, asa
ca s-ar putea spune ca ai parte de sprijin si din
partea astrelor, suficient cat sa reusesti tot ceea ce
trebuie sa infaptuiesti. Pe plan profesional nu te
confrunti cu probleme care sa te incurce prea tare,
insa pentru acest lucru este important sa stii foarte
bine ce ai de facut.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Angajament
In aceasta saptamana nu trebuie sa eviti, ori sa
refuzi anumite indatorii, indiferent de temerile pe care
le-ai putea avea la inceput. Cu Soarele in zodia
Berbecului, vei obtine increderea de care ai nevoie,
insa treptat, abia dupa ce iti vei lua un angajament.
Acesta poate fi doar inceputul pentru o serie intreaga
de proiecte interesante, dar si benefice pentru evolutia
ta profesionala. Stresul, oboseala si nelinistea vor
trece pe parcurs si vei invata cum sa te descurci in
fiecare situatie. Pentru a fi in armonie cu cei din jur,
mai intai trebuie sa iti gasesti echilibrul cu tine insati.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Planuri
Sansele sunt ca tot ceea ce iti vei planifica in aceasta
saptamana sa nu iasa conform planului, asa ca cel
mai bine ar fi sa nu iti pierzi timplu cu punerea la
punct a unor detalii de care in cele din urma nici nu
vei mai tine cont. Cu toate ca acest interval incepe
cu Luna in zodia Berbecului, „echilibru” nu este
tocmai un cuvant care sa te caracterizeze, iar rabdarea
iti lipseste cu desavarsire. Pentru ca toate sa mearga
bine in ceea ce te priveste, este posibil sa fie nevoie
de interventia unei persoane care sa iti lumineze intro oarecare masura drumul pe care ar fi bine sa mergi.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Creativitate
In aceasta saptamana incerci sa dai frau liber
creativitatii si sa iti cultivi pasiunile intr-un mod cat
mai relaxant. Chiar daca nu ai foarte mult timp liber,
incerci sa profiti la maximum de el si sa te bucuri de
hobby-urile tale. Luna in zodia Berbecului te poate
face sa fii putin mai timida, insa acest lucru nu te va
opri atunci cand ai sansa de a spune ce gandesti sau
ce ai pe suflet. Reusesti cu usurinta sa transmiti
ceea ce it doresti, asa ca nu intra in discutie problemele
de comunicare. Daca ceva nu merge cum ar trebui,
cel mai probabil nu este vina ta.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Incredere
In zilele ce urmeaza nu vei avea un program foarte
incarcat, iar aspectul pozitiv dintre Mercur si Jupiter
te incurajeaza sa socializezi mai mult, sa iesi in oras
cu prietenii, ori sa iti faci cunostinte noi. Te vei simti
ambitioasa si increzatoare, asa ca interactiunea cu
ceilaltli va decurge lin si fara niciun fel de problema.
Poti participa cu incredere la toate evenimentele la
care esti invitata, intrucat nu vei avea decat de
castigat in cele din urma. Se poate sa intalniesti o
persoana care sa iti schimbe destul de mult anumite
pareri, principii sau preferinte, de care erai absolut
sigura.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Siguranta
Saptamana aceasta te gaseste cu capul in nori, cat
se poate de visatoare si uneori chiar inconstienta de
pericolele care te asteapta daca nu deschizi cat mai
curand ochii. Sunt lucruri pe care trebuie sa le constientizezi pentru a le putea evita in caz de nevoie,
intrucat vorbim de probleme de care ar trebui sa te
temi cu adevarat. Cu Soarele in zodia Leului, ai parte
de o incredere de sine iesita din comun si poate si
din aceasta cauza, treci cu vederea toate semnalele
de alarma pe care le primesti din jur. Nu lasa lucrurile
sa evolueze intr-un mod negativ, mai ales atunci
cand ai putea rezolva totul din timp.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

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

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

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)
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Top 10 GSP - Cei mai buni
antrenori rom^ni \n ultimii 20 ani

ANCHETĂ GSP. Ținând cont de toate performanțele
realizate cu echipele noastre de club în intervalul
1999-2019, Oli e lider, deși a antrenat în Liga 1 doar
6 sezoane și îi devansează pe Reghecampf și Ioan
Andone, în vreme ce Dan Petrescu nu ajunge nici la
70% din Olăroiu.
Gazeta a făcut acum 6 ani o anchetă asemănătoare,
dar extinsă la toată istoria fotbalului românesc.
Atunci, la secțiunea cel mai bun antrenor all-time,
câștigător a fost Mircea Lucescu, completat de Hagi
(fotbaliști) și Rainea (arbitri).
Acum, plecând de la declarațiile apăsate ale lui Dan
Petrescu, de după succesul cu Celtic, în care se
plângea din nou că în România nu e apreciat la
adevărata valoare, deși "peste tot pe unde am fost
am realizat rezultate fantastice", GSP a realizat o
ierarhie virtuală pentru ultimii 20 de ani.
În privința antrenorilor de club care au activat în
această perioadă la echipele noastre.
CE CRITERII AU FOST ALESE
Pentru ca ierarhia să fie cât mai elocventă, au fost
luate în calcul toate performanțele notabile reușite în
ultimii 20 de ani, doar cu echipele de club din
România, pe plan intern și în cupele europene. Intern
sunt 4 competiții:
- campionatul
- Cupa României
- Supercupa
- Cupa Ligii
S-a punctat exclusiv câștigarea trofeului, nu postură
de vicecampion sau de finalist în cele două Cupe.
Apoi, pe plan extern, în cele două competiții, sunt 6
parametri care au fost atinși de echipele noastre:
- calificarea în grupele Cupei UEFA / Europa League
- calificarea în grupele Champions League
- calificarea în primăvara europeană
- optimi de finală
- "sferturi"
- semifinale
În privința calificărilor în grupe nu au fost luate în
considerare sezoanele în care unele echipe au mers
direct în grupele Champions League, datorită coeficientului României. Antrenorii au fost punctați la acest
capitol doar dacă au calificat o echipă în grupe prin
intermediul preliminariilor.
Cu toate aceste criterii și ținând cont de ceea ce s-a
întâmplat începând cu sezonul 1999-2000, podiumul
arată așa:
1. COSMIN OLĂROIU
2. LAURENȚIU REGHECAMPF
3. IOAN ANDONE
Antrenorul care câștigă acest top inedit e Cosmin
Olăroiu. Are cel mai mare punctaj, iar podiumul e
completat de Reghecampf, aflat la mică distanță în
spatele lui Oli, dar și de Ioan Andone.
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românia 2020, made by vietnam »
Cum se ridică stadioanele din
Giule[ti [i Ghencea

Sute de muncitori vietnamezi lucrează în proiectul României
pentru Euro 2020, asiaticii construiesc stadioanele Ghencea
și Giulești, cele mai mari arene modernizate în vederea
turneului final din care țara noastră va găzdui patru partide.
Arena istorică a Stelei a fost realizată la începutul anilor
'70 cu munca soldaților români, noua casă a "militarilor" e
opera vietnamezilor.
Asiaticii garantează că rămân
La fel ca în alte domenii, societățile de construcții au
apelat la vietnamezi fiindcă nu mai găseau români dispuși
să lucreze. Asiaticii mai prezintă un avantaj pentru
angajatori: permisele lor de muncă sunt acordate în baza
contractelor pe care le obțin în România, deci ei nu-și
permit să renunțe, pur și simplu, la joburi și să rămână
totuși la București. Asta îi leagă de locul de muncă, dacă
nu se hotărăsc să revină în patria lor.
Șantierele din Ghencea și din Giulești sunt numai două
exemple care subliniază o tendință, a recrutării tot mai
multor străini pe piața muncii din România, în domenii
pentru care angajatorii nu mai găsesc localnici.
Doar în prima jumătate a acestui an au fost importați
11.000 de muncitori! Într-o analiză a Ziarului Financiar
apare estimarea că s-ar putea ajunge la 30.000 de străini
atrași până la sfârșitul lui 2019! Și e vorba doar despre
cetățeni din afara Uniunii Europene, nu despre toți străinii
care lucrează în țara noastră.
Scouting ca la fotbal
Statele din care provin cei mai mulți: Vietnam, Moldova,
Sri Lanka, Nepal, Turcia, India. Firmele apelează la agenții
care le propun asiatici calificați în funcție de domeniu.

Dacă un restaurant caută personal pentru curățat legumele,
agenția îi oferă CV-urile câtorva zeci de asiatici, cu tot cu
filmulețe de prezentare a "talentului" lor de curățători de
cartofi.
Managementul restaurantului poate să-l aleagă pe cel
Cererea este enormă. Găsim filipinezi, srilankezi, vietnamezi
peste tot, de la firme de curățenie la parcurile de distracții,
șantiere, depozite, carmangerii, patiseriiElena Antoneac,
head of operations - Nestlers Group, companie cu servicii
de imigrare
* 9,7 milioane de români trăiesc în afara țării, dintre care
5,6 milioane se află în diaspora, restul sunt în comunități
românești istorice" - Natalia-Elena Intotero, ministrul
românilor de pretutindeni, pe 24 iulie 2019
* 94,5 milioane de locuitori are Vietnam, statul care
furnizează în România cei mai mulți muncitori din afara
Uniunii Europene
* 3 meciuri - din grupele Campionatului European 2020
va găzdui Bucureștiul plus o partidă din prima fază
eliminatorie. Toate jocurile vor avea loc pe Arena
Națională, alte trei arene vor fi utilizate pentru antrenamentele selecționatelor: Ghencea, Giulești și Arcul de
Triumf

***

TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI,
CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI
VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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Constantin budescu revine \n Liga 1

Mijlocasul ofensiv Constantin Budescu s-a intors in Liga
1. Desi a fost dorit de FCSB si CFR Cluj, Budescu a ales
sa se intoarca la Astra Giurgiu.
"A semnat pe doi ani", a spus presedintele giurgiuvenilor,
Dani Coman.
Budescu s-a intors in Liga 1 din postura de jucator liber
de contract, dupa ce a reziliat contractul cu Al Shabab.
El a mai evoluat pentru Astre intre februarie 2011 si
februarie 2016, respectiv septembrie 2016 si iulie 2017.
Budescu va face pereche la Astra cu Denis Alibec, alaturi
de care a format un cuplu letal.

Juc~torii de la fCSb s-au luat la b~taie \n vestiar
dup~ \nfr^ngerea cu Poli Ia[i

Tensiunea a atins cote maxime in vestiarul celor de la FCSB dupa infrangerea cu
Poli Iasi. Conform Pro Sport, patru jucatori au fost implicati intr-o bataie astazi in
, vestiar. Este vorba despre Mihai Pintilii, Eddy Gnohere, Adi Popa si Vali Cretu.
Sursa citata scrie ca totul a pornit dupa ce capitanul Mihai Pintilii a ridicat tonul la
colegi, iar spiritele s-au incins. De asemenea, inclusiv antrenorul cu portarii de la
FCSB, Marius Popa, ar fi fost implicat in bataie.
i "E adevarat ca s-au incins putin spiritele, ceea ce nu e o noutate in intimitatea
echipelor de fotbal. Totusi, aceata nu a luat deloc amploare. De altfel, incepand
de azi am activat un nou Regulament de Ordine Interioara pentru care vom avea
toleranta zero", a spus directorul sportiv de la FCSB, Narcis Raducan.
Jucatorii implicati vor fi amendati drastic dupa acest episod, insa nu vor fi scosi
i din lot. FCSB ocupa locul 11 in Liga 1, iar joi o asteapta un meci crucial cu Vitoria
Guimaraes in Europa League.

e

becali d~ afar~ 4 jucatori de la fCSb \ntr-o zi

Conform Gsp.ro, Becali a hotarat sa renunte la Claudiu Belu, Alexandru Stan,
Lukasz Gikiewicz si Diego Salomao. Dintre acestia, Belu, Giekiewicz si Salomao
a abia au fost transferati la FCSB. Celor patru li s-a transmis ca vor fi trimisi sa
joace in Liga 3 in cazul in care nu vor accepta sa-si rezilieze contractele. In acest
sezon, Stan a bifat 46 de minute in tricoul lui FCSB si a fost trecut pe linie moarta.
Salomao a prins 122 de minute, Gikiewicz a prins 207 minute, iar Belu 584 de
minute.

MErCATo 2019 - Ultimele transferuri
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Etapa a 6-a

VINERI
Hermannstadt - Academica Clinceni
2-1
Chindia Targoviste - Dinamo
3-2
SAMBATA
Sepsi - CFR Cluj

1-1

DUMINICA
FC Botosani - Universitatea Craiova
1-1
FCSB - Poli Iasi
1-2

LUNI
FC Voluntari - Gaz Metan Medias 0-3
Astra - Viitorul
1-1

Clasamentul este urmatorul:
1. CFR 1907 Cluj

14p

2. CSM Politehnica Iasi

14p

4. CS Gaz Metan Medias

12p

6. Universitatea Craiova

10p

3. FC Viitorul

5. FC Botosani

12p
10p

7. Sepsi Sfantu Gheorghe

8p

9. Hermannstadt

6p

8. FC Astra Giurgiu
10. FC Voluntari
11. FCSB

12. Chindia Targoviste

13. FC Academica Clinceni
14. FC Dinamo Bucuresti

8p

5p
4p

4p

3p

3p

Ivan Perisic (30 de ani, mijlocaş) - de la Inter la Bayern Munchen, împrumut pe un
sezon pentru 5 milioane de euro.
Henry Onyekuru (22 de ani, atacant) - de la Everton la Monaco pentru 12,5
milioane de euro. A semnat până în 2024.
Mihai Bălaşa (24 de ani, fundaş) - de la FCSB la U Craiova. A semnat până în
iunie 2022.
Andrei Marc (26 de ani, fundaş) - împrumutat de Concordia la FCSB pentru un
sezon, cu opţiune de cumpărare.
Nahitan Nández (23 de ani, mijlocaş) - de la Boca Juniors la Cagliari pentru 18
milioane de euro. A semnat până ăn 2024.
Erick Pulgar (25 de ani, mijlocaş) - de la Bologna la Fiorentina pentru 10 milioane
de euro. A semnat până în iunie 2023.
Maximilian Philipp (20 de ani, atacant) - de la Dortmund la Dinamo Moscova
pentru 20 de milioane de euro. A semnat până în iunie 2023.
Alex Iwobi (23 de ani, mijlocaş) - de la Arsenal la Everton pentru 30.400.000 de
euro. A semnat până în iunie 2024.
Giovani Lo Celso (23 de ani, mijlocaş) - de la Betis la Tottenham împrumut pe un
sezon pentru 19 milioane de euro, cu opţiune de cumpărare de 41 de milioane
de euro.
Ismaila Sarr (21 de ani, atacant) - de la Rennes la Watford pentru 33 de milioane
de euro. A semnat până în 2024.
Romelu Lukaku (26 de ani, atacant) - de la Manchester United la Inter pentru 80
de milioane de euro. A semnat până în 2024.
David Luiz (32 de ani, fundaş) - de la Chelsea la Arsenal pentru 10 milioane de
euro. A semnat un contract pe 2 ani.

Philippe Coutinho (27 de ani, mijlocaş) - de la Barcelona la Bayern Munchen,
împrumut pe un sezon de 8,5 milioane de euro cu opţiune de cumpărare de
120 de milioane de euro.
Stephan Lichtsteiner (35 de ani, fundaş) - de la Arsenal la Augsburg, liber de
contract. A semnat pentru un sezon.
Mario Balotelli (29 de ani, atacant) - de la Olympique Marseille la Brescia, liber de
contract.
Michaël Cuisance (20 de ani, mijlocaș) - de la Monchengladbach la Bayern
Munchen pentru 10 milioane de euro.
Steven N'Zonzi (30 de ani, mijlocaș) - de la Roma la Galatasaray, împrumut pe un
sezon cu opțiune de cumpărare de 16 milioane de euro.
Adrian Popa (31 de ani, mijlocaş) - de la Reading la FCSB, împrumut pentru un
sezon.
Diadie Samassékou (23 de ani, mijlocaș defensiv) - de
Mr. SOFTEE angajează șoferi/operatori.
la RB Salzburg la Hoffenheim pentru 12 de milioane
E nevoie să lucreze 5-6 zile pe săptămână.
de euro. A semnat pe cinci ani.
Trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență
Borja Iglesias (26 de ani, atacant) - de la Espanyol la
Real Betis pentru 28 de milioane de euro.
ca șofer și să vorbească limba engleză.
Jeff Reine-Adelaide (21 de ani, mijlocaș central) - de la
În plus, Driver Licence-ul pe care-l are
Angers la Olympique Lyon pentru 25 de milioane de
trebuie să fie curat.
euro.
Adresa este: 213-33 99 Ave,
Rony Lopes (23 de ani, atacant) - de la Monaco la
Queens Village.
Sevilla pentru 25 de milioane de euro.
Wissam Ben Yedder (29 de ani, atacant) - de la Sevilla
Sunați pe Lorenzo: (718) 551-1502
la Monaco, pentru 40 de milioane de euro.
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24 de fraze magice [i extraordinar de frumoase

Aceste sfaturi sunt pline de farmec si in fiecare dintre ele se ascunde foarte mult
adevar.
Cititi-le si incercati sa priviti lumea cu alti ochi. Viata este ceea ce dorim sa
vedem, reactia noastra fata de anumite situatii, asa ca trebuie sa avem o
mentalitate sanatoasa, capabila sa inteleaga care sunt cele mai prioritatile in viata.
Aceste citate va vor ajuta sa aveti o viata mai implinita:
1. Pentru a nu fi doar un plan pe ziua de maine, visele trebuie sa fie nebunesti
sau ireale.
2. Pacea interioara este mai puternica decat manifestarea intensa a emotiilor.
Tacerea este mai zgomotoasa decat strigatul. Indiferenta este mai rece decat
razboiul
3. Cred ca nu ma voi maturiza prea curand. Inca cred in miracole, in iubire si in
bunatatea umana, scrie stiridinredactie.com.
4. Nu te-am ales pe tine pentru farmecul tau si nici
nu voi inceta sa te iubesc din cauza batranetii.
5. Incearca sa le dai libertatea de alegere oamenilor.
Persoanele care sunt menite sa faca parte din
viata ta, se vor reintoarce.
6. Sufletul este un mister. Nimeni nu stie unde se afla,
dar toti stiu cat de mult doare.
7. Traieste in asa mod ca oamenii care te vad sa-ti zambeasca, iar cei care vorbesc cu tine sa devina mai
fericiti.
8. Timpul le rezolva pe toate.
9. Suntem impliniti atunci cand parintii nostri sunt sanatosi.
10. Umilindu-i pe altii, nu vei fi stapanul lor.

11. Cea mai mare problema a noastra este ca avem impresia ca avem foarte mult
timp…
12. Nu regretati nimic in viata!
13. Sa ne ierte Domnul atunci cand suntem nemultumiti de ceea ce avem…
14. Nu incerca sa clarifici relatia cu persoanele care te-au dezamagit. Lasa-i sa
ramana singuri cu gunoiul lor.
15. Fiecare om are probleme. Unii au la pranz doar paine uscata, altii au impresia
ca diamantele pe care le au sunt prea mici. Pretuieste tot ce ai!
16. Uneori Dumnezeu ii indeparteaza pe unii oameni de tine pentru a te proteja.
Totul se intampla cu un motiv!
17. Nu zi hop pana nu sari gardul.
18. Daca nu simti o legatura speciala cu o persoana, n-o vei putea tine prea mult
timp alaturi de tine.
19. Dumnezeu le face pe toate la timpul lor,
asa ca invata sa astepti.
20. Iata adevarata fericire, dar nu „BMW-ul”
21. Succesul copiilor tai este mai presus
de orice.
22. Aveti grija de parintii vostri: cat timp
sunt in viata, mai suntem copii!
23. Constiinta… este cam asa: doar
cei ce o au o simt cu adevarat.
24. Cea mai mare frica a omului este
sa constate ca lucrul in care a crezut
foarte mult timp a fost fals.
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• Cameră de închiriat în Elmhurst, Queens, cu $550/lună, pentru o femeie.
Tel.: (917) 583-2564
• Doamnă serioasă, fostă asistentă medicală, rezident permanent în New
York, doresc să am grijă de o ”bunică” care are nevoie de îngrijire
permanentă. Vorbesc limba română și am 63 de ani.
Tel.: (516) 590-8968.
• Doamnă singură, închiriez cameră mobilată, cu intrare separată,
în Maspeth, Queens. Tel. (646) 896 - 4489

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

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

Abonament pentru:

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

Trimiteţi Check sau Money Order
pe numele Vasile Bădăluţă
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P.O. Box 4009
Sunnyside, NY 11104

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

• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844

• Închiriez cameră mobilată în Ridgewood pentru o femeie. Rentă
convenabilă. Tel.: (646) 683-1651

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

• Paralegal cu experiență ofer servicii imigrație, inclusiv cereri extensie
viză, cereri pentru green card și cetățenie, corespondență cu serviciul
de imigrație american în legatură cu statutul legal în S.U.A., apeluri
administrative și intervenții juridice. Telefon: 347-998-8665 sau e-mail la:
paralegalperse@gmail.com

• Căutăm bonă pentru îngrijirea unui copil de un an și 6 luni, în NY.
Preferabil live-in. Tel.: (623) 337 - 2635
• Companie audio-video din Manhattan angajează full time tehnicieni
pentru instalații audio-video. Perfecționare la locul de muncă. Necesar
carnet de conducere (driver`s licence). Tel.: (917) 841 - 5398
• Căutăm bonă internă pentru 2 copii, pe termen lung, în New York.
Nefumătoare, experiență cu copii, iubitoare, gospodină (gătit și
curățenie), sâmbăta liberă. $1,500/lună (cash). Tel.: (917) 392 - 5468.

• Doamnă serioasă, în vârstă de 63 de ani, cu domiciliul în Long Island,
NY, ofer servicii de babysitter, menaj sau îngrijire persoane în vârstă.
Prefer ”live in”. Tel: (516) 776-0420 (Anca)
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Stat: _________ Zip code: _________________
Telefon: _________________
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Cum scapi de alunițe,
fără intervenție chirurgicală

In limbajul de specialitate se numesc angioame, insa in
mod popular, toata lumea le numeste alunite rosii.
Acestea reprezinta niste anomalii vasculare care pot
aparea atat la nivelul pielii, cat si la nivleul organelor, iar
orice modificare a lor trebuie sa te trimita de urgenta la
medic.
Alunitele rosii se impart in tumori vasculare, care dispar
spontan si in malformatii cauzate de dilatarea anormala a
vaselor de sange sau limfatice. Acestea din urma nu
dispar niciodata.
Cum scapi de alunite, fara interventie chirurgicala.
Remedii populare la indemana tuturor
In cazul in care alunita este localizata pe pleoapa, pe
frunte, pe nas, pe gat ori pe buze, trebuie sa mergi de
urgenta la medicul dermatolog.
De asemenea, in cazul in care o alunita se infecteaza,
sangereaza si isi schimba aspectul, trebuie sa grabesti
vizita la medic.
Alunitele rosii sunt eliminate, in cele mai multe cazuri, pe
cale chirurgicala, prin electrocauterizare.
Daca nu vrei sa treci printr-o interventie chirurgicala, poti
apela cu incredere si la remedii naturale, care reusesc sa
te scape de alunitele rosii imediat.
Bitter suedez – se inmoaie un tampon de vata in bitter,
apoi se asaza pe alunita si apoi se lipeste cu un
c leucoplast. Se tine timp de patru zile, se indeparteaza,
apoi se aplica inca un tampon de vata inmuiat in bitter,
pentru alte patru zile.
Rostopasca
– aplica suc de rostopasca de mai multe ori
e
pe
zi.
Poti
apela si la tinctura, pe care o folosesti cu o
l
discheta
de
bumbac peste alunita rosie, fara insa a
i
freca
zona.
:
Aloe vera – scurge suc din planta pe alunite de mai multe
ori pe zi.
.Usturoi – este un tratament pe care multi l-au incercat cu
succes. Se taie un catel de usturoi in doua, apoi se
i aplica pe alunita cu partea care a fost taiata. Se tine un
leucoplast peste catelul de usturoi peste noapte, iar
dimineata se sterge bine cu apa calduta.

.
i

.

De ce ni se zbate ochiul? E semn
bun, e semn rău sau un mesaj
pe care ni-l dă organismul?

De ce ni se zbate ochiul? Dacă e dreptul, e de bine, vom
avea o bucurie. Dacă e stângul, e de rău, ne paște un
necaz. Cei cărora nu le plac superstițiile rele, spun doar
că ai să vezi pe cineva cu care nu te-ai mai văzut de mult.
În realitate, este vorba despre un semnal de alrmă dat de
organism.
Totuși, de ce ni se zbate ochiul? Care este mecanismul?
În tradiția populară se spune că ni se zbate ochiul dar, de
obicei, este vorba doar despre o pleoapă. Poate să
tremure pleoapa inferioară, poate să fie cea superioară.
Ce se întâmplă?
Oftalmologul Rubén Pascual de la Spitalul San Pedro din
Logroño este de părere că acesta este mai degrabă un
semn rău. Dar nu în sensul mistic din credința populară,
ci într-un sens medical.
Este vorba despre contracții involuntare ale mușchilor
care deschid pleoapele. Dr. Pascual ne liniștește într-o
privință. „Aceste contracții nu țin de sănătatea ochiului în
sine, sau a vederii. În privința asta, nimic rău nu se poate
întâmpla”, explică el.

„Sunt contracții cu durată de de zecimi de secundă și se
repetă de 3-4 ori pe secundă”, adaugă oftalmologul.
Totuși, este deranjant. Pot să treacă lungi perioade fără
să apară, dar când apar, pot dura și zile la rând, chiar
săptămâni.
Majoritatea acestor episoade trec neobservate de ceilalți.
Uneori, nici noi, în oglindă, nu le percepem. „Dar dacă,
odată cu pleoapa, tremură și mușchii globului ocular, asta
se poate resimți la nivelul vederii”, avertizează medicul
oftalmolog. „Nu putem fixa privirea, nu putem vedea cu
claritate, nu putem urmări un text scris cu viteza obișnuită.
Și nu ne dăm seama de ce.”
În termenii medicinei, aceste contracții minuscule se
numesc fasciculații musculare. Sunt contracții involuntare
ale mușchilor orbiculari, însărcinați cu deschiderea ochiului.
De fapt, se contractă alternativ fibre din mușchi, în mod
dezordonat și fără un scop anume. Aceste contracții apar
spontan și tot spontan dispar. Nu se dă nici un tratament
pentru ele.
De ce ni se zbate ochiul și ce trebuie să facem?
Dr. Rubén Pascual explică: „Fasciculațiile mușchilor
orbiculari sunt asociate cu stresul și oboseala. De asemenea,
pot fi legate de consumul substanțelor stimulatoare, cum
sunt cafeaua, băuturile energizante sau unele medicamente.
Deci, în afară de faptul că e sâcâitor, este și un semn pe
care ni-l dă organismul.
Dacă începi să devii conștientă de zbaterea pleoapei sau
a globului ocular, înseamnă că trebuie să iei măsuri. Iar
aceste măsuri vor fi benefice pentru întregul organism.
Va trebui să-ți analizezi programul de somn. Dacă nu
dormi 8 ore din 24, înseamnă că ai nevoie de câteva nopți
de somn bun. Dacă în ultimul timp ai fost foarte stresată,
organizează-te de așa manieră încât să mai elimini din
stres. Ia lucrurile pe rând, lămurește situațiile tensionate,
ia-ți o vacanță.
Calculează câtă cafea bei pe zi și poate descoperi că ai
putea s-o mai reduci. Cât despre băuturile energizante,
poți să le elimini complet, pentru că sunt un moft.
Oboseala cronică, stresul și substanțele excitante au
efecte mult mai grave decât simpla zbatere a unei pleoape.
Întregul sistem nervos are de suferit. Pot apărea dereglări
de ritm cardiac și de respirație. Ca să nu mai vorbim de
ficat și stomac care suferă din toate cauzele menționate.
Uzura inutilă a organelor interne se traduce prin îmbătrânire
prematură. În cazurile mai puțin norocoase, pate duce la
îmbolnăviri grave.
Deci, ochiul care se zbate are să-ți spună ceva. Nici de
rău, nici de bine: este, deocamdată, un avertisment.

Ce ți se întâmplă dacă mănânci
iaurt de 4-5 ori pe săptămână

Iaurtul este un aliment bogat în nutrienţi esenţiali (proteine
de foarte bună calitate, calciu, alte minerale şi vitamine) şi
are un conţinut caloric moderat. În plus, conţine bacterii
lactice active, necesare pentru o floră intestinală echilibrată.
Includerea iaurtului în alimentaţia de zi cu zi are efecte
pozitive şi asupra circumferinţei taliei, care este mai
redusă în cazul persoanelor care îl consumă regulat (de 4
– 5 ori pe săptămână). Efectele benefice ale consumului
de iaurt în scăderea riscului de exces ponderal reies şi
din concluzia unei analize complexe, realizate pe baza
mai multor studii internaţionale.
“Cercetătorii din întreaga lume acordă din ce în ce mai
mult credit iaurtului, asociindu-l cu un indice de masă
corporală mai mic, cu o circumferinţă a taliei mai scăzută
şi cu menţinerea grăsimii corporale în limite normale.
Acest aliment este deosebit de important în contextul
eforturilor care se fac pentru prevenirea şi managementul
obezităţii”, spune prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, Membru
de Onoare al Academiei Române, nutriționist și unul dintre
cei mai mari specialiști în diabet zaharat, nutriţie, obezitate
şi dislipidemii din ţară.
În momentul în care o persoană urmează o dietă controlată
caloric, recomandată în cazuri de obezitate sau exces
ponderal, introducerea iaurtului în alimentaţia zilnică poate
ajuta în mod semnificativ la scăderea în greutate. Pe parcursul a 12 săptămâni de dietă, s-a observat o scădere
importantă a depozitelor de grăsime corporală în rândul
celor care au integrat iaurtul în alimentaţie, ceea ce nu se
întâmplă în cazul persoanelor care nu îl consumă, doar
urmează o dietă săracă în calorii.
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Deşi este evidenţiat rolul semnificativ al iaurtului în managementul greutăţii, nu se poate vorbi despre o relaţie de
tip cauză-efect între acesta şi greutate. Altfel spus,
consumul de iaurt nu este un panaceu pentru combaterea
obezităţii, dar includerea lui într-o dietă echilibrată şi
controlată caloric contribuie, alături de alte obiceiuri
sănătoase: exerciţiu fizic, hidratare, la pierderea kilogramelor
în plus.
Consumul regulat de iaurt, ca parte a unei alimentaţii
echilibrate, este benefic şi în privinţa apariţiei altor afecţiuni
metabolice. Rezultatele unor studii care au investigat
influenţa dietei în raport cu o serie de probleme de
sănătate au arătat că un consum regulat de iaurt (de 4 –
5 ori pe săptămână) poate reduce cu 28% riscul apariţiei
diabetului de tip 2.

Grăsimea de pe BURTĂ, DISPARE și
balonarea SE REDUCE INSTANT
ATUNCI CÂND CONSUMI ASTA!

Balonarea se produce atunci când în farfuria ta se află alimente neadecvate nevoilor tale nutriționale. Această acumulare de gaze intestinale îți umflă burta și creează o
senzație de disconfort. Iată cum scapi de balonare cu
niște tratamente naturiste unice, în funcție de alimentele
care ți-au provocat această problemă de sănătate.

Ce tratament naturist ți se potrivește în funcție de alimentul
de la care te-ai balonat:
1. DACĂ TE-AI BALONAT DE LA SOSURI PICANTE,
MÂNCARE SĂRATĂ, CARNE CONDIMENTATĂ SAU
CARNE FOARTE CALDĂ…
Este bine să mesteci câteva frunze de mentă. Dacă îți
este imposibil să mesteci frunzele de mentă pentru că
nu îți place gustul aromat atunci fă-ți un ceai de mentă.
Menta acționează asupra colonului, reducând inflamația.
2. DACĂ TE-AI BALONAT DE LA BĂUTURI CARBOGAZOASE…
Cel mai bun remediu anti-balonare este decoctul de
cimbrișor. Cu doar 30 de grame de pudră de plantă
adăugată într-un litru de apă, vă veți ameliora starea de
sănătate. Beți de trei ori pe zi pentru prevenirea senzației
de balonare.
3. DACĂ TE-AI BALONAT DE LA ALIMENTELE FOARTE
BOGATE ÎN GRĂSIMI…
Fă-ți propria soluție naturistă din trei picături de ulei de
chimen, două picături de ulei esențial de lavandă și alte
două picături de ulei de coriandru. Se ia câte o gură
înainte de fiecare masă din această combinație.
4. DACĂ TE-AI BALONAT DE LA LACTATE…
Ia o doză de mangan. Îl găsești și în farmaciile naturiste
dar și în cele obișnuite. De asemenea, poți încerca apa
cu frunze de mentă.
5. DACĂ TE-AI BALONAT DE LA DULCIURI…
Infuzați busuioc înainte și după fiecare masă a zilei.
Tratamentul anti-balonare durează aproximativ 5 zile.
Efectele benefice le veți simți încă din prima oră.
www.floaredetei.ro
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