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Imagini cu Gheorghe Dincă
înainte să o ucidă pe Alexandra.
A cui este mașina albastră din
care coboară

Comisia Europeană verifică
România asupra nerespectării
unor obligații
privind piaţa unică digitală

Noi informații și imagini în legătură cu cazul cutremurător
de la Caracal. Digi24 a obținut imagini cu Gheorghe
Dincă în timp ce se afla în oraș, atunci când Alexandra
Măceșanu l-a trimis la farmacie ca să-i cumpere un
unguent pentru a-i trata rănile provocate de sârmele
cu care a fost legată.
În imagini este surprins Gheorghe Dincă, dimineață,
în timp ce merge pe jos, după ce coboară din mașină
și se îndreaptă spre farmacie. Câteva ore mai târziu,
în imaginile suprinse de camerele de supraveghere
apare și un autoturism albastru din care coboară
suspectul principal al crimelor din Caracal.
Așadar, bărbatul de 66 de ani ajunge la farmacie în
jurul orei 8:40. Coboară din mașină, face câțiva pași,
pare că a uitat ceva și se întoarce la autoturism.
După ce deschide portiera, rămâne câteva secunde
acolo apoi merge la farmacie.
De aici, el pleacă spre jos spre casă, drum care
durează în jur de două ore. În acest timp, Alexandra
a găsit telefonul răpitorului ei, sună la 112 și vorbește
și cu polițiști de la IPJ Olt. Atunci când ajunge acasă,
bărbatul își dă seama de acest lucru și o omoară,
potrivit declarațiilor date anchetatorilor.
Următoarele imagini obținute de Digi24 sunt la puțin
timp după ora 13:00. În câmpul vizual al camerei de
supraveghere apare o mașină albastră, care aparține
unui vecin. Aparent, l-a rugat pe vecin să-l ajute
pentru că și-a uitat mașina.
Gheorghe Dincă coboară din această mașină și se
îndreaptă spre a lui, o verifică, apoi merge în spatele
unui autocar parcat chiar în spatele mașinii sale și
acolo, potrivit localnicilor, a aruncat mai multe obiecte
peste gard.
De aici, se întoarce la mașina lui și pleacă. La
această oră, potrivit informațiilor disponibile până
acum, Alexandra Măceșanu era moartă.
Persoanele care ne-au oferit imaginile au precizat
că, până în momentul de față, polițiștii nu au legătură
cu ei pentru furnizarea probelor.
Șoferul mașinii albastre, audiat de polițiști
Procurorii au efectuat și astăzi noi audieri în cazul
crimelor din Caracal, unul dintre persoanele interogate
fiind chiar un vecin de-al lui Gheorghe Dincă, care
desfășoară mai multe activități și deține și o tarabă în
piață, transmite Mediafax citând surse apropiate anchetei.
Vecinul suspectului principal apare alături de Dincă
în unele imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Comisia Europeană a lansat proceduri de constatare
a neîndeplinirii obligațiilor împotriva mai multor state
membre în ceea ce privește numărul de urgență 112,
geoblocarea nejustificată și normele de securitate
cibernetică UE, se arată într-un comunicat al Reprezentanței în România a Executivului comunitar.
României i se atrage atenția că nu a furnizat informații
cu privire la operatorii de servicii esențiale identificați
în temeiul legislației UE privind securitatea rețelelor
și a sistemelor informatice (Directiva (UE) 2016/1148).
Comisia trimite României o scrisoare de punere în
întârziere, o etapă în procesul mai larg al unei
proceduri de infringement.
De asemenea, România, alături de alte state, va
primi o scrisoare de punere în întârziere din partea
Comisiei pentru că întârzie transpunerea în legislația
națională a Regulamentului UE privind geoblocarea.
Este vorba de adoptarea și notificarea măsurilor
aplicabile în cazul încălcării normelor privind geoblocarea, inclusiv sancțiunile din partea organismelor
naționale de aplicare a legii pentru întreprinderile
care încalcă normele UE. România are la dispoziție
două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate
de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să
trimită un aviz motivat sau să trimită cazul în fața
Curții de Justiție a UE, după caz.
Alături de aceste probleme, România este pusă la
colţ de Comisia Europeană și în alte 10 obligaţii
asumate faţă de Bruxelles. Sunt 11 puncte în care
Comisia Europeană ameninţă România cu procedura
de infringement. Cele mai importante eşecuri ale
României sunt cele legate de protecţia mediului şi
monitorizarea poluării.
State cu deficiențe în privința numărului 112
În ceea ce privește numărul 112, statele vizate sunt
Croația, Cehia, Germania, Grecia și Spania. Acestea
sunt atenționate că nu au reușit să pună în aplicare
în mod eficient normele privind numărul pentru apeluri
de urgență 112 (Directiva 2002/22/CE), în special
prin asigurarea unui acces echivalent pentru utilizatorii
cu handicap.
Tragedia de la Caracal face să devină extrem de
importantă procedura de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor împotriva în ceea ce privește numărul de
urgență 112, geoblocarea nejustificată și normele de
securitate cibernetică la nivelul UE.
COMUNICATUL REPREZENTANȚEI COMISIEI EUROPENE:
Comisia Europeană a decis astăzi, 25 iulie, să
continue procedurile de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor împotriva mai multor state membre ca
urmare a nerespectării de către acestea a obligațiilor
care le revin în legătură cu piața unică digitală.

31 iulie, 2019

ULTIMA OR<

l

3

Comisia va trimite avize motivate Bulgariei, Germaniei
și Irlandei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica
transpunerea integrală a legislației UE privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile
(Directiva (UE) 2016/2102), precum și Croației pentru
neîndeplinirea obligației de a prezenta corespunzător
planurile sale de derulare a benzii de frecvențe de
700 MHz pentru serviciile 5G (Decizia (UE) 2017/899).
În plus, Comisia a decis să trimită scrisori de punere
în întârziere mai multor țări din UE. În primul rând,
Austriei, Belgiei, Greciei, Ungariei, României și
Sloveniei pentru că nu au furnizat informații cu privire
la operatorii de servicii esențiale identificați în temeiul
legislației UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor
informatice (Directiva (UE) 2016/1148).
În al doilea rând, Croației, Cehiei, Germaniei, Greciei
și Spaniei, deoarece nu au reușit să pună în aplicare
în mod eficient normele privind numărul pentru apeluri
de urgență 112 (Directiva 2002/22/CE), în special
prin asigurarea unui acces echivalent pentru utilizatorii
cu handicap.
În final, în urma întârzierilor cu transpunerea Regulamentului UE privind geoblocarea (Regulamentul (UE)
2018/302) în legislația națională, Cipru, Franța,
Polonia, România, Slovacia și Spania vor primi scrisori
de punere în întârziere din partea Comisiei. Acestea
se referă la adoptarea și notificarea măsurilor aplicabile
în cazul încălcării normelor privind geoblocarea,
inclusiv sancțiunile din partea organismelor naționale
de aplicare a legii pentru întreprinderile care încalcă
normele UE. Statele membre în cauză au acum la
dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor
prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate
decide să trimită un aviz motivat sau să trimită cazul
în fața Curții de Justiție a UE, după caz.
www.digi24.ro

CFR Cluj trece de Maccabi
[i se calific~ \n turul III
preliminar al Champions League

CFR Cluj s-a calificat in turul III preliminar al Champions
League dupa ce a trecut in dubla mansa de Maccabi
Tel Aviv.
A fost 1-0 in partida tur din Gruia si 2-2 in returul de
marti, de la Tel Aviv, elevii lui Dan Petrescu reusind
sa faca o partida mare intr-o deplasare dificila.
Duelul din Israel n-a inceput tocmai bine pentru campioana Romaniei, care a ratat o sansa uriasa prin
Rondon, iar apoi s-a vazut condusa dupa ce Blackman
a profitat de o greseala foarte mare pe faza defensiva.
Imediat insa CFR a dat replica, Bordeianu reusind sa
scoata o lovitura de la 11 metri la chiar urmatoarea
faza, penaltiul fiind transformat de Culio.
Pe final de repriza, acelasi Culio a sutat puternic,
portarul Gianniotis a respins neglijent in fata, iar
Rondon, atent pe recuperare, a trimis in plasa si i-a
adus in avantaj pe "feroviari".
Maccabi a fortat in partea secunda, avand si avantajul
unui gol inscris rapid de Cohen, insa israelienii n-au
putut sa faca mai mult decat sa egaleze.
CFR s-a retras in propria jumatate de teren si a
aparat cu disperare in unele momente remiza ce le-a
adus calificarea.
Mai departe, in turul III preliminar al Ligii Campionilor,
elevii lui Dan Petrescu vor da peste scotienii de la
Celtic Glasgow, prima mansa urmand a se disputa in
Gruia pe 6 august.
www.ziare.com
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Noutăți pentru românii
din diaspora

Autoritatea Electorală Permanentață (AEP) a anunţat
că începând de azi, 28 iulie 2019, ora 12 (ora
României), au început înscrierile pentru alegătorii
români care doresc să voteze online la alegerile
prezidenţiale din acest an prin corespondenţă sau la
o secţie de votare din străinătate.
Formularele de înregistrare vor fi active până în data
de 11 septembrie 2019. Reamintim că alegerile
prezidenţiale din acest an vor avea loc în zilele de 10
şi 24 noiembrie, datele fiind deja stabilite prin hotărâre
de guvern.
Potrivit AEP, înscrierea online se poate face pe
portalul www.votstrainatate.ro, creat şi administrat
de AEP. Portalul cuprinde două secţiuni: Alegător în
străinătate la o secţie de votare şi Alegător în
străinătate prin corespondenţă.
Alegătorul român care optează să voteze în străinătate
la o secţie de votare va completa un formular on-line,
în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric
personal, localitatea şi statul unde optează să voteze,
la care anexează copia scanată sau fotografia actului
de identitate.
AEP menţionează că o secţie de votare poate fi
înfiinţată la cererea a minimum 100 de cetăţeni din
aceeaşi localitate sau dintr-un grup de localităţi.
Alegătorul care doreşte să se înscrie pentru votul
prin corespondenţă trebuie să completeze un formular
on-line, în care să menţioneze numele, prenumele,
codul numeric personal, adresa de domiciliu sau
reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de
transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică
a votului exprimat prin corespondenţă.
La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze
copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a
documentului care dovedeşte dreptul de şedere,
eliberat de autorităţile străine.
„După finalizarea procedurii de preînregistrare pe
portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe
care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea
înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea
înregistrării alegătorului din străinătate se face de
către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de
către acesta, a email-ului de control”, arată reprezentanţii
AEP
evz.ro
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Românii din diaspora se pot
înscrie deja pentru a vota la
alegerile prezidenţiale

Începând de astăzi, alegătorii români din străinătate
care vor să voteze la alegerile prezidenţiale din iarnă
se pot înregistra online pe site-ul votstrainatate.ro.
Aceştia pot alege să voteze fie prin corespondenţă
fie la o secţie din afara ţării mai aproape de domiciliu
sau de reşedinţa lor.
Potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea
Electorală Permanentă (AEP), înscrierea a început
pe 28 iulie 2019, ora 12:00, ora României, iar
formularele de înregistrare vor fi active până în data
de 11 septembrie 2019. Astfel, românii care vor
intra pe votstrainatate.ro vor avea de ales între două
secţiuni: Alegător în străinătate la o secţie de votare
şi Alegător în străinătate prin corespondenţă. Cei
care vor alege prima variantă, de a vota la o secţie
de votare, vor avea de completat un formular on-line
ce conţine numele, prenumele, codul numeric personal,
localitatea şi statul unde optează să voteze, la care
se anexează copia scanată sau fotografia actului de
identitate. O secţie de votare poate fi înfiinţată la
cererea a minimum 100 de cetăţeni din aceeaşi localitate sau dintr-un grup de localităţi. Alegătorii
care vor dori să-şi exprime opţiunea electorală prin
corespondenţă trebuie şi ei să completeze un formular
on-line care conţine numele, prenumele, codul numeric
personal, adresa de dimiciliu sau reşedinţă, adresa
de e-mail, precum precum şi opţiunea de transmitere
în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La fel ca şi în celălalt
caz, la formular se anexează o copie scanată sau o
fotografie a actului de identitate, precum şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat
de autorităţile străine. Lista documentelor care
dovedesc dreptul de şedere în străinătate este
cuprinsă în Ordinul 500/2016 privind documentele
care atestă reşedinţa în străinătate în vederea
exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare
din anul 2016. În comunicatul AEP se mai menţionează
că după finalizarea procedurii de preînregistrare pe
portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe
care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea
înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea
înregistrării alegătorului din străinătate se face de
către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de
către acesta, a email-ului de control.
(Adevărul)

Director şi Fondator
Vasile Bădăluţă
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IN MEMORIAM

(1941 - 2005)

Actor, avocat, ghid turistic, refugiat politic la New York, taximetrist, ziarist, regalist, desconspirator
al ramasitelor comuniste romane in SUA si singurul român de aici care ținea legătura cu generalul Pacepa
- acesta a fost brasoveanul Cornel Dumitrescu.

*
Era în toamna anului 1983. Venisem de două săptămâni din Germania la New York, având statut de refugiat politic. Tocmai aflasem că la
biserica ortodoxă "Sf. Dumitru" din Manhattan va avea loc o întrunire organizată de Centrul Cultural Român (nu era încă înființat actualul
Institut Cultural Român, tutelat de România).
Nerăbdător să-i cunosc pe compatrioții mei dragi, am participat si eu la această întrunire, dar m-am întors acasă, în Queens, dezamăgit pentru
că, spre finalul adunării, am asistat la un scandal cu acuze si jigniri foarte grave care m-au surprins neplăcut si m-au pus pe gânduri. Atunci,
un domn cam plinuț, cu sprâncene ridicate, pe nume Cornel Dumitrescu, l-a atacat dur pe unul, Milovan, acuzându-l că "este omul comunistilor
români"... si că a participat la banchetul dat de Ceausescu cu ocazia vizitei sale la New York, în 1978. Aceasta a fost neplăcuta întâmplare când
l-am întâlnit pe Cornel Dumitrescu. De-a lungul anilor, am legat cu acesta o frumoasă si benefică prietenie. Naivitatea mea de nou venit de a
avea încredere si chiar simpatie cu aproape oricine vorbea româneste, s-a diminuat în urma sfaturilor si informațiilor primite de la Cornel.
Bine documentat despre majoritatea românilor "importanți" din comunitatea româno-americană, Cornel Dumitrescu a dat în vileag multe
cozi de topor si cârtițe ascunse aici, printre noi. De la ambasadori, consuli, mitropolitul Anania sau preoți si până la informatori ai Securității,
acesta i-a demascat cu curaj.
Deconspirarea comunistilor din diaspora noastră, chiar si după 1989, a contribuit la curățirea socio-politică a comunității române si a condus
mai târziu la o mai usoară apropiere si încredere între noi, aici, cei de o limbă si de-un neam.
Ar fi multe de spus, căci n-a fost usor.
Poate că în dorința sa de a separa grâul de neghină, Cornel a făcut si câte o nedreptate. Dumnezeu să-l ierte. Mă refer la cazul răposatului
preot Casian Fetea, paroh al bisericii "Sf. Maria" din Queens, New York.
Cât priveste situația din România din acele vremuri, prin renumita sa revistă "Lumea liberă", el a avut curaj, periculos persoanei sale, de a
săpa la temelia hidoseniei comuniste din România lui Ceausescu.
Si după Revoluție, "Lumea liberă" a lui Cornel Dumitrescu si Dan Costescu a continuat cu demascarea neocomunistilor instalați la cârma
țării. Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, deranjat profund de cele scrise în "Lumea liberă" despre el si, profitând de
îmbolnăvirea redactorilor, cumpără, printr-o persoană intermediară, ziarul, după care îl închide.
În 1998, venind în masină de la Washington, unde îl întâlnisem pe Emil Constantinescu, aflat în vizită oficială, Cornel Dumitrescu suferă o
congestie cerebrală, care, desi nu l-a omorât, l-a schimbat profund si nu mai era ce-a fost.
După 2 - 3 ani, soția l-a părăsit si Cornel a rămas doar cu tatăl lui care avea peste 90 de ani.
Cornel Dumitrescu se stinge la 1 august 2005.
Dumnezeu să te ierte, dragă Cornel, si să-ți fie țărâna usoară!

Vasile Bădăluță

PS Duminică, 28 iunie a.c., la biserica Ortodxa Română Buna Vestire (70-31 48 Ave, Woodside, NY 11377) am oferit un parastas în memoria
lui Cornel Dumitrescu. Preotul-paroh a oficiat slujba religioasă la care au participat câțiva credinciosi, printre care Dimitrie Vicovanu,
presedintele Consiului Parohial al bisericii.
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CRIMELE de la Caracal.

Radiografia celor 7 zile şi neputinţa unui sistem

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, şi-a recunoscut, duminică,
ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât şi al Luizei, a declarat avocatul din
oficiu al bărbatului, pentru MEDIAFAX. La scurt timp după declaraţia apărătorului,
familiile victimelor au fost anuţate că cele două fete nu se mai află în viaţă,
conform declaraţiilor celui care le-a răpit. Ulterior, avocatul din oficiu al lui Dincă
Gheorge a confirmat faptul că ucigaşul a indicat locul unde le-a ucis pe Alexandra
şi Luiza, şi, conform unor surse, le-a ars pe cele două fete în butoaie. Marţi se va
judeca recursul la măsura arestării preventive.

Evoluţia cazului de la Caracal:
Miercuri, 24 iulie
Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, ia o ocazie să ajungă acasă. Acela
este momentul în care fata dispare.
JOI, 25 iulie
- Între orele 11.00 şi 12.00, la numărul de urgenţă 112 sunt înregistrate 3 apeluri.
Alexandra spune că este sechestrată, legată cu sârma şi a fost violată. Dă detalii despre garajul în care este ţinută şi spune că atacatorul este un om robust,
în vârstă, Ultimele cuvinte sunt "Vine, vine", după care apelul se întrerupe. Operatorul face o greşeală, care ar fi putut să îi fie fatală, după ce revine apelând
pe numărul de telefon de câteva ori. Nimeni nu a mai răspuns.
- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu reuşeşte să o localizeze. Poliţia anunţă
că au început căutările la scurt timp, dar aria era destul de mare, iar locaţiile
oferite de STS nu erau corecte.
-Ulterior au apărut informaţiile legate de mandatul de percheziţie şi faptul că
poliţiştii au intrat în casa suspectului abia dimineaţa, deşi puteau să acţioneze
cu 3 ore mai devreme.
- Între timp se face legătura cu un caz similar, o altă fată, Luiza, care a dispărut
în luna aprilie 2019. Era elevă în clasa a XII-a şi a plecat de acasă în prima
jumătate a lunii aprilie pentru a rezolva probleme personale în Caracal şi nu sa mai întors.
VINERI, 26 iulie
- ora 6.00 dimineaţa- Poliţiştii intră în casa lui Gheorghe Dincă. Maşina sa a apărut
pe mai multe camera de supraveghere. Aici oamenii legii găsesc cenuşă şi ceea
ce par a fi rămăşiţe umane. Sunt ridicate probe, iar percheziţiile au loc în prezenţa
suspectului
- Suspectul spune că a făcut focul pentru a se feri de ţânţari. Neagă că o cunoaşte
pe Alexandra şi afirmă că miercuri şi joi s-a ocupat de dezasamblarea de bucăţi
de motoare şi a făcut două drumuri până la piaţă şi până la un cunoscut
- percheziţiile durează pâmă vineri seara, iar suspectul este reţinut
SÂMBĂTĂ, 27 iulie
- Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul dispaţiei Alexandrei, fata de 15
ani din Olt, a fost arestat, după audieri maraton. Autorul nu şi-a recunoscut
faptele. Acuaţiile sunt de trafic de minori şi viol, nu de omor.
- Surse judiciare confirm că la percheziţiile domiciliare din casa suspectului, în
cenuşa aflată într-un butoi metalic, erau mai multe fragmente de oase calcinate
şi 21 bucăţi dinţi de natură umană. Mai mult, în cenuşă erau inele, iar în maşina
bărbatului era un cercel al Alexandrei, identificat de mama ei.
- poliţiştii au cerut ajutorul scafandrilor pentru a căuta în lacul din apropierea casei
suspectului. După circa 9 ore de căutari, scafandrii s-au retras sâmbătă seara.
Surse judicare susţin însă că nu au găsit nimic suspect.
- Apelurile Alexandrei la 112 au venit de pe telefonul mecanicului auto, a declarat
avocatul numit din oficiu pentru apărarea lui Gheorghe Dincă.
- Alexandru Cumpănaşu, care este preşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României şi unchi al victimei, i-a acuzat pe poliţişti că l-ar fi pus pe

tatăl Alexandrei să spargă uşile la descinderi, spunându-i că e bun de plată
"dacă fata a fugit cu vreunul"
- Tot sâmbătă s-a aflat că părinţii Alexandrei au fost sunaţi joi de pe un număr
privat pentru a li se spune că fata este bine şi a plecat din ţară. În acelaşi fel,
în aprilie, bunicul Luizei Mihaela, a fost sunat pentru a i se spune că nepoata
lui este bine, în Elveţia.
- lipsa unui cadavru a alimentat speranţa părinţilor. Mama Alexandrei a declarat
că speră ca fiica ei să fie în viaţă, gândindu-se, în primul rând la faptul că suspectul nu a recunoscut nicio faptă.
- Parchetul General a anunţat că autorizaţia de percheziţie a fost emisă la 3.05
şi pusă în aplicare la 6.00 dimineaţa. Un rapot al procurorului de caz
menţionează că mandatele s-au dat ofiţerului de serviciu de la Poliţie în jurul
orei 3,15, acesta spunând că la Poliţie nu mai e nimeni.
- mătuşa Luizei Mihaela, fata dispărută în aceleaşi circumstanţe ca Alexandra,
acuză poliţiştii că atunci când mama şi bunica fetei au mers la postul de la
Coşoveni pentru a reclama dispariţia, li s-a spus: „Lăsaţi, doamnă, că am mai
avut cazuri şi au găsit fetele după doi ani” .
- Ora 17.00. Gheorghe Dincă, principalul suspect, a fost adus sâmbătă după-amiaza, înapoi la casa unde erau rămăşiţele umane. Audierile au durat mai bine
de 7 ore, iar la percheziţii a participat şi soţia lui, Elena. Femeia trăieşte în
prezent cu un fiu al ei în Deveselu, după ce suspectul a bătut-o crunt în umă
cu două săptămâni.
- Oasele găsite în curtea lui Gheorghe Dincă par umane, dar vechi, au declarat
surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare că şi cenuşa recoltată este
veche, ceea ce îngreunează ancheta.
- Ora 19.00. Proteste în mai multe oraşe din ţară, inclusiv în Capitală. S-a scandat
„Şi eu sunt Alexandra”. În Bucureşti, poliţiştii care asigurau ordinea au fost
huiduiţi de protestatari
- Ora 22.00 este scos Gheorghe Dincă din casa unde se presupune că a avut
loc crima. Tensiunea a fost maximă, oamenii scandând „Daţi-i drumul printre
noi” şi „Nepăsarea voastră ucide”.
Deşi până la această oră nu există o recunoaştere a faptei, nu există un cadavru, suspectul principal este acuzat de viol şi trafic de minori strict pe baza
declaraţiilor telefonice ale Alexandrei, iar o ţară acuză autorităţile că au intervenit
târziu pentru a salva un copil care a reuşit să pună mâna pe un telefon şi să
sune de 3 ori la 112, sâmbătă au fost şi următoarele declaraţii:
- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale anunţă că în cazul Caracal nu au fost
inadvertenţe, sincope sau defecţiuni tehnice şi dacă există o problemă este
legată doar de comunicarea întârziată. "În urma verificărilor interne, dorim să
vă reconfirmăm că au fost respectate prevederile privind operarea şi că nu au
fost inadvertenţe, sincope sau defecţiuni tehnice ale echipamentelor sau serviciilor lor în ceea ce priveşte modul de tratare a apelurilor 112", se arată în comunicatul STS.
- Şeful Poliţiei Caracal, Nicolae Mirea, a declarat că, din punctul său de vedere,
poliţiştii au acţionat „perfect” şi nu are ce să îşi reproşeze.
Sancţiuni şi decizii:
- Şefii Poliţiei Olt sunt anchetaţi în cazul Alexandrei. Şeful Poliţiei Caracal, Nicolae
Mirea, a fost demis din funcţie.
- Prefectul Petre-Silviu Neacşu şi subprefectul din Olt Radu-George Ioniţă au fost
schimbaţi din funcţie, a anunţat ministrul de Interne Nicolae Moga.
- Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că ia în calcul posibilitatea convocării unui
referendum de consultare a românilor în vederea înăspririi drastice a
pedepselor pentru crimă, viol şi pedofilie
-Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor are şedinţă, luni, ora 17.00. Aleşii
urmează să îi cheme la audieri pe ministrul de Interne Nicolae Moga, directorul
STS Sorinel Vasilca, inspectorul general interimar al Poliţiei Române Florian
Dragnea şi fostul şef al Poliţiei Ioan Buda.
DUMINICĂ, 28 IULIE
Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul dispariţiei Alexandrei, a fost adus
duminică dimineaţa de Poliţie din nou la casa în care se presupune că a avut
loc crima. Forţele de ordine păzesc zona, având în vedere tensiunile de seara
trecută când oamenii s-au strâns la poartă.
- ora 11.25 Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, spune că primele rezultate
ale probelor ADN confirmă faptul că fata de 15 ani a fost în maşina lui Gheorghe
Dincă. Acesta a declarat că este vorba de fire de păr şi de scociul cu care i-a
fost lipită gura.
- ora 12.25 Bogdan Alexandru,avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dincă, spune
că nu sunt probe noi găsite în ultimele 24 de ore,iar sângele din curte este de
natură animală. Mai mult, apărătorul spune că procurorii au încercat insistent
să afle despre Alexandra de la suspect, dar acesta susţine că nu ştie nimic.
- ora 12.30 DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal în cazul Caracal
să fi avut complici, spune procurorul şef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu.
- ora 12.41 14 scafandri intervin pe lacul aflat în apropierea casei suspectului
Gheorghe Dincă, iar căutările au loc pe o suprafaţă de cinci hectare, au declarat
surse apropiate anchetei, pentru MEDIAFAX. Totodată, firele de păr din maşina
suspectului se confirmă a fi ale Alexandrei.
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- ora 13.05 Un procuror al Secţiei de Investigare a Infractiunilor din Justiţie se va
întâlni în cursul zilei de luni cu tatăl Alexandrei, au declarat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.
- ora 14.15 Gropi adânci sub care se poate intra pentru a repara o maşină
suspendată, o bârnă în locul unde pare să fie un garaj, copaci, animale,
camioane de haine vechi – aşa arată curtea lui Gheorghe Dincă, descrisă de
procurorul şef adjunct DIICOT. „Colegii mei cercetează haos”, a spus Georgiana
Hosu.
- ora 14.18 Rămăşiţele umane găsite la locuinţa suspectului de crimă de la Caracal au ajuns la Institutul de Medicină Legală din Bucureşti, iar luni diminaţă va
începe analiza lor, în prezenţa organelor de anchetă. Se va analiza ADN-ul şi
se va face un examen antropologic, spun reprezentanţii INML.
- ora 14.40 Procurorii care anchetează casa lui Gheorghe Dincă au găsit în casa
acestuia geamuri zidite sau acoperite, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Totodată, procurorul DIICOT a declarat că în curte sunt gropi cimentate.
- Ora 14.50 Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, şi-a recunoscut, în
urmă cu puţin timp, ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât şi al Luizei, a
declarat avocatul din oficiu al bărbatului, pentru MEDIAFAX.
- Ora 15.40 Luiza a fost ucisă. Scene sfâşietoare cu părinţii fetei, la poarta criminalului, în momentul în care au primit vestea că fiica lor a fost omorâtă
- Ora 16.50 Gheorghe Dincă luase şi alte femei cu maşina, la ocazie: „Preferam
să merg cu acest om/ Şi i-a căzut în mâini exact un copil cuminte. Alexandra
era un copil liniştit, respectuos”
- Ora 18.30 Autorul crimelor din Caracal le-a spus anchetatorilor ce a făcut cu
cadavrele - surse/ Avocat despre Gheorghe Dincă: Remuşcările l-au făcut să
recunoască. Se va face reconstituire
- Ora 19.30 Date noi din ancheta de la Caracal: Cel puţin una dintre victimele
criminalului Gheorghe Dincă a fost aruncată în râul Olt, au declarat surse judiciare. Surse apropiate anchetei spun că ar fi vorba despre trupul Luizei, fata
dispărută în aprilie.
- Ora 20.00 Scafandrii chemaţi să caute probe în lacul din apropierea casei lui
Gheorghe Dincă s-au retras fără să găsească noi indicii. Într-un butoi a fost
găsit un inel ars care pare să aparţină Alexandrei, tânăra de 15 ani dispărută
de miercuri.
- Ora 21.30 Procurorii au extins cercetările în cazul Dincă Georghe pentru omor
calificat, după cele de viol şi trafic de minori
LUNI, 29 IULIE
- Ora 9:15 - Detalii despre trecutul lui Gheorghe Dincă: a lucrat într-un spital ca
geamgiu
Gheorghe Dincă, autorul crimelor de la Caracal, a fost angajat al Spitalului Municipal din Caracal, unde a lucrat ca geamgiu timp de opt ani. Oamenii care lau cunoscut au spus despre el că „era un om de treabă”, dar dezordonat.
- Ora 11:17- „Şi eu sunt Alexandra”: Momentele emoţionante continuă la poarta
lui Dincă. Bărbat:Toţi suntem de vină
Momentele emoţionante continuă la poarta casei lui Gheorghe Dincă, acuzat
de omorul a două fete. La poartă, oamenii au făcut un adevărat altar în memoria
victimelor, iar un bărbat care a adus o coroană de flori a spus că suntem cu
toţii vinovaţi de cele întâmplate.
Oamenii continuă să meargă la locuinţa lui Gheorghe Dincă şi să aprindă
lumânări şi candele.
- Ora 11:25 Ministrul de Interne Nicolae Moga, directorul STS Sorinel Vasilca,
fostul şef al Poliţiei Române Ioan Buda precum şi directorul Direcţiei Generale
de Protecţie Internă din cadrul MAI se vor prezenta, luni, la audierile Comisiei
de Apărare a Camerei Deputaţilor privind cazul fetelei ucise la Caracal.
- Ora 11:43 Poliţistul care a discutat cu Alexandra, atunci când a sunat la 112
pentru a cere ajutor, a avut o atitudine refractară faţă de situaţia prezentată de
fată şi nu a dat dovadă de implicare pentru a obţine mai multe date privind locul
în care este sechestrată, arată raportul MAI, potrivit unor surse.
- Ora 11.43 Inspecţia Judiciară a început verificările magistraţilor implicaţi la Caracal
Inspecţia Judiciară a demarat, luni, anchetă în cazul crimelor de la Caracal,
pentru a verifica dacă magistraţii implicaţi în instrumentarea cazului au îndeplinit
procedura, dar şi pentru a verifica cum informaţii din dosar au fost date
publicităţii de o asociaţie a magistraţilor.
- Ora 11:47 Anchetatorii îl vor duce pe Gheorghe Dincă la Caracal, pentru reconstituirea celor două crime pe care le-a recunoscut. Dincă va fi dus la locurile
unde a săvărşit crimele, dar şi acolo unde se presupune că a aruncat cel puţin
una dintre victime. Potrivit avocatului Bogdan Alexandru, luni Gheorghe Dincă
va fi dus la locurile unde a săvărşit crimele, dar şi acolo unde se presupune că
a aruncat cel puţin un cadavri.
Ora 11:59 - BREAKING Directorul STS şi-a dat DEMISIA din funcţie: „Nu a fost
depusă ca urmare a existenţei unei sincope, inadvertenţe sau ca umare a celei
mai mici umbre de vinovăţie”
Ionel-Sorinel Vasilca, director al STS, a anunţat, luni, că a înaintat preşedintelui
Klaus Iohannis, demisia sa din funcţie. Demisia a fost înaintată pentru a nu
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afecta prestigiul instituţiei, spune acesta.
- Ora 12:07 Procurorul Cristian Popescu, cel care s-a ocupat de dosarul privind
dispariţia Alexandrei, este audiat, luni, de procurorii de la Secţia Îndrumare şi
Control din cadrul Parchetului General. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care s-a ocupat de cazul
dispariţiei Alexandrei, este audiat, luni, de către Secţia Îndrumare şi Control din
cadrul Parchetului General.În privinţa modului în care a acţionat procurorul, şi
Inspecţia Judiciară a început o verificare pentru a afla dacă acesta a respectat
toate procedurile atunci când a intervenit.
- Ora 12:35 Poliţistul care a preluat apelul Alexandrei la 112, cercetat de Parchetul
din Caracal/ Cinci ofiţeri şi trei agenţi vor fi cercetaţi prealabil pentru intervenţie
MAI a sesizat parchetul, în urma verificărilor Corpului de Control în cazul
crimelor din Caracal, cu privire la modul în care poliţistul care a preluat apelul
la 112 al Alexandrei a tratat situaţia prezentată de fată. Totodată, cinci ofiţeri şi
trei agenţi vor fi cercetaţi prealabil pentru intervenţie.
- Ora 12:35 Cazul de la Caracal. Guvernul va da OUG pentru modificări la sistemul 112
Coaliţia de guvernare PSD-ALDE a hotărât să formeze un comitet interministerial din care să facă parte şi instituţii din afara Guvernului, pentru a analiza
posibilele modificări legislative la sistemul de urgenţă 112, au declarat, pentru
MEDIAFAX, surse politice.
- Ora 14:17 - EXCLUSIV Imagini din Casa Groazei. Ce a făcut agresorul după
ce a găsit-o pe Alexandra vorbind la 112
Potrivit unor surse judiciare, agresorul a lovit-o cu putere pe Alexandra, după
ce a surprins-o pe fată vorbind la 112. Fata a căzut şi a rămas inconştientă, în
timp ce agresorul s-a urcat în maşină şi a plecat în oraş. Imaginile din Casa
Groazei arată dezastrul în care a fost ţinută fata.
- Ora 14:26 Cum a reuşit Alexandra să pună mâna pe telefon pentru a suna la
112:Agresorul era plecat la farmacie
Alexandra a reuşit să găsească un telefon mobil în locul în care a fost
sechestrată după ce agresorul său a plecat la farmacie să cumpere o cremă
pentru a-i trata rănile provocate la mâini, se arată în raportul MAI, obţinut de
MEDIAFAX. Fata a relatat că este legată şi că a fost violată.
- Ora 16:10 Gheorghe Dincă a fost internat de mai multe ori la Psihiatrie. Avea
probleme şi din cauza alcoolului
Bărbatul acuzat de uciderea celor două fete în Caracal, Gheorghe Dincă, a fost
internat de mai multe ori la Psihiatrie. Potrivit unor surse medicale, bărbatul
suferea de mai multe tulburări de comportament, unele apărute în urma consumului de alcool.
- Ora 16:18 Părinţii Luizei au aflat de la televizor că ucigaşul şi-a recunoscut
faptele
Părinţii Luizei au aflat de la televizor că ucigaşul şi-a recunoscut faptele, au
spus aceştia luni, în faţa casei lui Gheoghe Dincă, acolo unde urmează să aibă
loc şi reconstituirea.
- Ora 16:55 - RECONSTITUIREA crimelor din Caracal: Anchetatorii l-au adus pe
Gheorghe Dincă la Dunăre
Anchetatorii l-au adus, luni după-amiază, pe Gheorghe Dincă, pentru reconstituirea celor două crime din Caracal, pe care acesta le-a recunoscut. Dincă este
dus şi acolo unde se presupune că a aruncat cel puţin una dintre victime.
MARŢI, 30 IULIE
- Ora 6:00 Crimele de la Caracal: Iohannis, Dăncilă şi membri ai Guvernului
analizează cazul în şedinţa CSAT
Preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă şi membri ai Executivului
se vor reuni, marţi ora 13.00, la Cotroceni, în şedinţa CSAT, pentru a analiza
raportul MAI şi date cu privire la crimele din Caracal.
- Ora 7:00 Curtea de Apel Craiova judecă astăzi contestaţia lui Gheorghe Dincă,
ucigaşul din Caracal, la decizia de arestare preventivă
Curtea de Apel Craiova judecă azi contestaţia lui Gheorghe Dincă, bărbatul
acuzat de uciderea celor două fete în Caracal, la decizia de arestare preventivă.
- Ora 7:30 Traseul criminalului din Caracal în ziua în care Alexandra a fost ucisă.
Un drum a fost la farmacie
Gheorghe Dincă, bărbatul de 66 de ani din Caracal, care a recunoscut că le-a
ucis pe Luiza şi Alexandra, a mers la farmacie în dimineaţa în care a ucis-o pe
fata de 15 ani. Când a revenit, a prins-o pe fată apelând 112 şi a lovit-o cu putere.
- Ora 9:43 Gheorghe Dincă spune că anchetatorii l-au lovit cu picioarele când a
fost imobilizat. Ucigaşul din Caracal cere îngrijiri medicale
Gheorghe Dincă acuză dureri la nivelul pieptului şi coastelor şi cere îngrijiri
medicale, spunând că ar putea avea o fractură deoarece, atunci când anchetatorii au decins la locuinţa sa şi l-au imobilizat, a fost lovit cu picioarele, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
www.mediafax.ro
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VASILE ROAN< * 90

În comunitatea româno-americană din New
York, domnul Vasile (Vali) Roană s-a
remarcat de la început ca fiind un
om implicat în activitățile
compatrioților săi, la care a
participat și la care continuă să
participe cu drag.
Săptămânal sau ori de câte ori
există un eveniment românesc,
Vasile Roană este prezent: la
slujbele religioase din biserică, la
sesiunile Cenaclului Literar ”Mihai
Eminescu”, la simpozioane, la alte
manifestări culturale din zona Astoria,
Queens și din alte locuri în care românii se
întâlnesc și se bucură să fie împreună.

Având-o alături, de zeci de ani, pe doamna
Dora, Vasile (Vali) Roană se simte
foarte bine între români și este
apreciat și respectat pentru
verticalitatea sa morală, pentru
bunătatea sufletului său și
pentru bucuria ce îi inundă
ființa când se află între
conaționali.
Recent, Vasile Roană a împlinit
90 de ani.
Îi urăm să trăiască încă mulți ani
cu sănătate și să aibă multe
bucurii!
LA MULȚI ANI,
domnule VASILE ROANĂ!
Redacția Romanian Journal,
New York
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9.700.000 de români
trăiesc în străinătate

Ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero,
a precizat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă
organizată, că cele mai recente statistici indică o cifră de
aproximativ 9.700.000 de români care trăiesc în afara
granițelor.
„Dintre aceștia, aproximativ 5.600.000 se află în Diaspora,
diferența în comunitățile istorice”, precizează Intotero.
„Principala solicitare a românilor din afară este starea infrastructurii și când mă refer la infrastructură, mă refer la
drumuri, autostrăzi, drumuri, județene, comunale, spitale,
investiția și existența unor condiții decente în sănătate și
existența școlilor, toate aceste lucruri i-ar determina pe ei
să se întoarcă acasă. (...) Motivele cele mai des invocate
când vine vorba de România sunt neajunsurile materiale
cotidiene, veniturile mici, lipsa unui loc de muncă decent,
stabilitatea, calitatea slabă a clasei politice de-a lungul
timpului, corupția. Remedierea acestor motive ale plecării
lor ar constitui motivul principal pentru întoarcerea în
România, însă probabilitatea celor chestionați în următorii
patru ani ne arată că un număr mic dintre aceștia își
doresc să se întoarcă”, adaugă ministrul, potrivit Mediafax.
Ministrul a apreciat că cifra românilor plecați în străinătate
este „foarte mare”.
„Vreau să vă spun că vorbim aici de români care au
plecat în perioada `45-`90. Au plecat din cauza unui regim
la vremea respectivă, apoi sunt cetățenii care au plecat
după `90 și mare parte din ei au plecat în special în țările
din UE, după intrarea României în UE”, a subliniat Natalia-Elena Intotero.
Potrivit datelor ministerului, bugetul alocat de instituție
pentru sprijinirea activităților românilor de pretutindeni și
a organizațiilor acestora este, în anul 2019, 13.468.000
lei. Totodată, a fost solicitată majorarea acestei sume la
următoarea rectificare bugetară.
www.digi24.ro

Comisia Europeană a discutat
despre interzicerea adopțiilor
internaționale din România.

O juristă a mărturisit că un număr mare de adopții au ca
scop traficul de organe și exploatarea sexuală. Legăturile
cu cazul Sorinei
Cazul Sorinei din Baia de Aramă a readus în discuție
chestiunea adopțiilor internaționale și deși au fost mulți
care au strâmbat din nas, realitatea este că există
numeroase probleme cu acest tip de adopție.
O dovadă în acest sens este faptul că însăși Comisia
Europeană a dezbătut această problemă, în noiembrie
2018, iar punctul de pornire a fost chiar România.
Mai precis, în 2018 la Bruxelles, politicianul portughez
Ana Gomez și Roelie Post, fost funcționar UE, au prezentat
ceea ce se întâmplă în cazul adopțiilor internaționale din
România și au cerut interzicerea acestora.
Ana Gomez a cerut atunci Președintelui Comisiei Europene
Jean Claude Junker, „să acționeze diferit, sa reconsidere
tot cazul, sa ia la cunoștință ca Roelie Post a făcut o
munca deosebita pentru Uniunea Europeana, pentru Romania si in special pentru copiii din Romania si sa-i ofere
protecție nu excludere”, informează România Liberă.
Jurista Catarina de Albuquerque, activist pentru drepturile
omului, i-a spus Anei Gomez că „un număr extraordinar
dintre aceste adopții s-a dovedit a fi împotriva binelui
copiilor, scopul lor fiind exploatarea sexuală și alte scopuri
urâte, inclusiv traficul de organe”.

Ana Gomez a mai spus că francezii au condiționat intrarea
României în UE de ridicarea moratoriului pe care țara
noastră l-a introdus în octombrie 2001 și care suspenda
adopțiile internaționale. Conform acesteia, în spatele lobby-ului francez s-ar fi aflat François de Combret.
Roelie Post, fost asistent in rezolvarea problemelor legate
de Protectia Copiilor în cadrul Uniunii Europene, a decoperit
o adevărată rețea de traficanți de copii în România. Ea a
mai aflat că Agenția de Protecția Copiilor din România devenise partenera de afaceri cu agențiile de adopție.
„Copiii care au fost oferiți spre adopție au arătat că părinții
erau încă în viață și că nu aveau idee ce s-a întâmplat cu
descendenții lor. Este doar crimă organizată.”, declara
Roelie Post. Nu doar în Franța este cerere mare, dar și în
Statele Unite, acolo unde sunt mulți cei care vor să devină
părinți. Rost a descoperit cum sunt făcuți dispăruți copiii
de către autoritățile române, chiar din gura unui fost
secretar de stat:„ Adoptarea îi conferă copilului o identitate
complet nouă. Deci, aveți un copil A. Asta merge în
Olanda, de exemplu, și este dat numele B. Toate lucrările
sunt în ordine. Dar există un alt copil – C – care va
dispărea. Acest copil este, de asemenea, înregistrat sub
numele B. Deci, există două B, dintre care unul dispare.
Nimeni nu știe unde se îndreaptă ultimii copii și ce se
întâmplă cu ei”.
Reamintim că și-n cazul Sorinei, D.G.A.S.P.C Mehedinți
(Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția
Copilului) s-a implicat de partea adoptatorilor internaționali.
Însăși președinta Autorității Naționale pentru Protecția
Drepturilor Copilului, Gabriela Coman, a recunoscut că
instituția i-a ajutat pe cetățenii americani, la cererea acestora.
Mai mult, memoriul depus de Procurorul General al
României la Judecătoria Turnu-Severin acuză o multitudine
de ilegalități comise de angajații instituțiilor de protecția
copilului în favoarea adoptatorilor internaționali.
Cazul Sorinei s-a petrecut exact în perioada investigației
Roeliei Post și a Anei Gomez.
www.activenews.ro

Studenții români confundă
pomana electorală cu drepturile

Lume, lume, s-au supărat studenții fiindcă Guvernul nu
mai acceptă blocaje în transportul feroviar! De când au
primit călătorii nelimitate și gratuite cu trenul, studenții o
ard aiurea pe site-ul CFR-ului, mulți fac rezervări de bilete
pe care apoi nu le mai onorează, dar și mai mulți umblă
brambura prin țară, dintr-un oraș în altul; e mai mișto
decât la cursuri, nu-i așa? Și, totuși, când cineva s-a
gândit c-ar fi cazul să se ia măsuri, s-au trezit asociațiile
studențești să amenințe, atenție, cu mișcări de stradă! O
fi rămas România fără mineri, dar mai are ceva jandarmi,
astfel că amenințările voalate și nu prea ale studenților nu
dau bine. De dat, și chiar bine de tot, dau jandarmii, asta
cam așa e!

Studenții români confundă pomana electorală cu drepturileMinistrul Eugen Teodorovici este cel care a sesizat
că lucrurile nu stau tocmai cum trebuie în chestiunea
gratuității pe calea ferată pentru studenți. Ba ar fi ceva
probleme și cu bursele de merit pe perioada verii, când
singurul merit al studenților ar fi acela că poluează plajele
cu resturi de peturi.
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În replică, Laurențiu Tuca, președintele Alianței Naționale
a Organizațiilor Studențești din România, afirmă că
Guvernul își asumă riscuri mari dacă declanșează atacul
la „drepturile” studenților. „Nu vom accepta astfel de
decizii. Guvernul ar da dovadă de inconsecvență în acțiuni.
Dacă se investește în studenți, societatea va avea foarte
multe beneficii în viitor, ce se vor vedea pe termen mediu
și lung (…) Aștept să vedem exact care e impactul bugetar.
La o preconizare a noastră, spre exemplu, pe transportul
feroviar impactul bugetar este de 0,02% din PIB. La burse
ar fi un pic mai mare, de 0,03%”. Întrebat cum vor reacționa
studenții, liderul acestora a declarat: „Pașii sunt mai mulți.
Se poate ajunge până la mișcări în stradă. Dar primul pas
va fi negocierea”.
Și uite cum au ajuns studenții români să confunde pomana
electorală cu un drept. Deh, Dragnea le-a făcut, Viorica
să le tragă!

Trenurile UE lasă mii de români
fără case și pământ

Operațiunea ”marea expropriere”, cerută de Uniunea
Europeană pentru rețeaua trans-europeană de transport
feroviar, a început deja. Guvernul a aprobat ieri suma de
9,5 milioane de lei, bani pentru despăgubirile acordate
celor care rămân fără case și fără terenuri.
Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria,
componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulaţia
trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, a început cu exproprierea a peste 1.600 de imobile din localitățile județelor
Brașov, Mureș și Covasna. Pentru a permite trenurilor să
circule cu această viteză, toate curbele trebuie îndreptate,
suprafața totală a terenurilor achiziționate de Guvern fiind
de 1.314.921 mp. Potrivit unei hotărâri aprobate ieri în
ședința de Guvern, sumele individuale se vor vira de
către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30
de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar
deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate
„CFR” – S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru
lucrarea de utilitate publică, de interes naţional în vederea
efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de
expropriere, în condiţiile legii. Totodată, potrivit actului
normativ, Ministerul Transporturilor prin Compania Naţională
de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. va răspunde de realitatea
datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate
privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes
naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele
care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de
modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a
sumei alocate.
Localnicii, disperați
Cele mai multe terenuri și case vor fi expropriate în
comuna Vânători, din județul Mureș, unde vor fi luate de
stat 415 terenuri și case, în comuna Cața, din Brașov,
unde 374 de proprietari vor rămâne fără imobile, comuna
Apața, din Brașov, unde se vor face 228 exproprieri, și comuna Feldioara, din Brașov, cu 151 de exproprieri. Primarii
spun că oamenii sunt deja foarte nemulțumiți, mai ales
cei care își vor pierde casele, dar și cei care rămân fără
terenurile agricole. Problema primarilor din comune este
că nu mai dețin terenuri pe care să le poată da la schimb
oamenilor sau pe care să le vândă, fapt care ar putea
conduce la situații absurde în care cei care locuiesc acolo
de o viață să fie nevoiți să se mute în alte sate. Referitor
la speranțele edililor ca oamenii să primească despăgubiri
corecte, lista cu sumele acordate este destul de dubioasă.
De exemplu, pentru o suprafață de teren extravilan de
12.000 de m.p, valoarea despăgubirilor este de doar 36
de lei, iar pentru 5.000 de m.p. valoarea este de 24 de lei.
În Brașov, un metru pătrat de teren extravilat a fost evaluat
la mai puțin de un leu, în timp ce există terenuri extravilane
pe aceeași listă de exproprieri care se despăgubesc cu
100 de lei metrul pătrat.
www.national.ro
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BUCURE{TIUL Un vACARM
dIn CAUzA PRIMARILOR
{I POLI}IEI RUTIERE

A ajuns un oras asediat de masini, motociclete, biciclete,
scutere, betivi, drogati, scandalagii, manelisti….zgomot
infernal zi si noapte. Ziua pe strada faci slalom printre toti
astia, ai telefonul dat la maxim pentru ca altfel nu-l auzi
daca suna si dupa o zi infernala a zgomotului ajungi
acasa sa te odihnesti dar constati ca tipetele copiilor din
parculetele din jurul blocului sunt bomba de care nu mai
aveai nevoie. Vine noaptea si apar motocilistii care fac
liniuta, ambaleaza motoarele la maxim de iti vine sa le
urezi „sa ajungi mai repede la cimitir”.
Primarii au construit spatii de joaca in apropierea blocurilor
la nici 10 m de ele. Sunt ilegale dpdv al legii 61/ 1991
modificata in 2018 in interesul cetateanului care are
dreptul la o viata linistita si civilizata. Intereseaza pe
primari ca avem dreptul la liniste in apartamentele noastre?
Nu, doar voturi. In nici o tara europeana nu vezi spatii de
joaca in apropierea locuintelor. Spatiul verde al blocului
din imediata apropiere a parculetului este wc-ul copiilor.
Credeti ca ajunge spatiul de joaca? Migreaza in alee cu
biciclete, tortinete, mingii, tipete si chiar urlete. Tot se te
odihnesti dupa o zi de munca. Primarii au fost mereu interpelati de multi cetateni nemultumiti dar dorm pentru ca
ei probabil ca stau in vile departe de zgomotul cartierelor.
Politia comunitara ridica din umeri si te indrepata spre Primarie fiind depasita de situatie. Din cauza acestor spatii
au reclamatii cu nemiluita dar nu au ce face.
Nivelul admis de zgomot este undeva la jumatate ori la
sfert decit avem in realitate. Legea? E pe hartie, ce treaba
avem noi cu ea? Stiti ca in Romania a disparut matura?
Acum avem suflante care scoala si mortii de 2-3 ori pe
saptamina cind se face curatenie pe strada. Matura era
prea iaftina si firma angajata de primarie nu mai putea sa
ceara nu stiu cite mil. doar pentru maturi.
Politia rutiera doarme noaptea cind ar trebui sa-i prinda
pe motociclisti. Ea poate sa doarma, mai putin locatarii
din intreaga zona de pe bulevarde.
Deci legea si apararea cetateanului in Romania e doar pe
hartie, in realitate te descurci cum poti departe de cei pe
care ii platesti pentru ca tu sa ai o viata linistita!
Aveti aici un articol despre bucuria de a locui intr-un
Bucuresti in care legea…doarme.
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Bucureștiul și sinuciderea pietonului-omului în plină
reformă rutieră: trotinetiști peste scuteriști, bicicliști
peste automobiliști, trotinetiști peste bicicliști, scuteriști
peste automobiliști
Este un încârlândî rutier comic, care devine tragic, nu?
Este care pe care. Și au apărut și victime. Culmea, pe
care poliția nu știe-nu poate să le clasifice. Băi, cine are
dreptate? Al cui e trotuarul? Cine are dreptul pe trotuar?
Trotinetiști peste scuteriști, bicicliști peste automobiliști,
trotinetiști peste bicicliști, scuteriști peste automobiliști și
combinațiile sunt infinite, astfel încât ajung toți claie peste
grămadă. Într-o junglă rutieră ca asta omul-pietonul nu
există. Sau se sinucide, dacă mai există, dacă are curajul
să iasă din casă. Ce pistoale și arme atomice? În București,
bucureștenii lui Firea și a zeci de primari incapabili ca ea,
sunt înarmați ca pentru apocalipsă. Armele lor sunt
vehiculele cu care asasinează omul-pietonul.
Orele 9-11. Este ora auto și trotinetistă. Te calcă, bre!
Atenție vin automobiliștii-trotinetiștii-bicicliștii care merg la
serviciu. Oameni odihniți, dar arși la minte de sarcinile pe
care le au, comisioanele pe care le au de recuperat/de
pierdut, dornici să practice un “mod sportiv” de transport
mai ales pe trotuare. Fugi, bă, omule, că pilaf te fac!
Orele 11-14. Ferește! Vin Uber Eats și Glovo. Bicicliști,
trotinetiști, inșii cu ciorbele în spate se urcă și-n autobuze,
tramvaie să ducă masa flămânzilor. Ferește! Ardeeee! Vai
de capul tău de om. Ăștia nu văd, doar au simțul răspunderii,
pardon, ciorbei fierbinți.
Orele 16-19 Ies turbați automobiliștii, trotinetiștii. bicicliștii.
Se scutură blocurile de birouri de nervi, de plictiseală, de
oftică. Ferește! Te omoară pe străzi laterale, pe trotuare,
fereșteeee!
Orele 20-24 Fereșteeee iar! Pericol mare. Vine Glovo cu
șaorma, prezervativele, băutura, distribuitorii de pizza,
dealerii de droguri. Sunt momentele chefurilor.
Omule, fugiiiiii dracului că te calcă. Da, ca om, ca pieton
n-ai nicio șansă.
Trotuarele sunt pline de mașini parcate. Colțurile de trotuar
sunt pline de trotinete electrice abandonate sau distribuitorii
de biciclete. Scuterul, bicicleta, trotineta, automobilul te
urmăresc și te calcă pe trotuar.
– Dă-te, mă, la o parte! Ce ești tu?
– Omul sunt. Vino să te lovesc. Cioc-cioc.
Sunt Omul care vrea să meargă să-și ia o pâine pe jos.
Fără Glovo. Omul care nu vrea să ia Uber până la Universitate (1 kilometru). Omul care n-are chef de mașină.
Omul care ar vrea să meargă cu metroul, cu autobuzul,
cu tramvaiul, dar care n-are cum să ajungă la mijlocul de
transport altfel decât pe jos. Ori pe jos, pe trotuar, ca
pieton este sinucidere curată. Trotuarele au fost îngustate
de primari. Și acolo sunt parcate/umblă în forfotă maximă
vehicule de tot felul. Pe trotuarele îngustate te calcă
trotineta, automobilul, scuterul.
Toți au motive, sunt bazați și motivați. Toți sunt automate.
Toți. Este o armată întreagă cu arme bio, electrice,
sofisticate, 4X4, poluante, hibride. Un arsenal apocaliptic.
Automate. Omul-pietonul se sinucide pe trotuar dacă iese.
Mulțumim primăriei capitalei, primăriilor de sector, poliției
rutiere, poliției locale, tuturor factorilor de decizie care au
facilitat de atâta amar de ani această situație de fapt.
Mulțumim pentru complicitate la „omorul deosebit de grav”
al omului-pietonului.
www.hotnews.ro

TAxIMETRI{TII s-AU APUCAT dE
UBER, BOLT {I YAngO

Reglementarea serviciilor de ride-sharing din România a
dus la o migrație masivă a șoferilor de taxi. Proprietarii
firmelor de taximetrie se află într-o situație mai dificilă ca
niciodată.
Capitala se confruntă cu o criză a șoferilor profesioniști.
Din ce în ce mai multe mașini de taxi rămân în parcări,
abandonate. Pur și simplu nu mai are cine să le conducă.
Principalii vinovați sunt companiile Uber, Bolt și Yango.
„Ne-au plecat oamenii la aplicațiile de ride-sharing”, se
plâng patronii. Pe de altă parte, companiile la care au
migrat mulți taximetriști, duc și ele lipsă de șoferi. Ca să-i
atragă, unii angajatori le donează mașinile după primul
an de parteneriat.
Ca să înțelegi mai bine fenomenul, dacă ești din București,
este suficient să vezi parcarea din fata cimitirului Ghencea.
Aceasta este plină de taxiuri care nu au fost mișcate de
pe loc de foarte multă vreme. Acela este doar un exemplu,
dar în multe dintre parcările publice de pe raza Capitalei,
vezi zeci de mașini trase pe dreapta, nefolosite.
Fenomenul este sintetizat în doar câteva cuvinte de către
patronii companiilor de taximetrie. De luni întregi, nu le-a
mai bătut niciun șofer la ușă. Mihai Ghișa, primvicepreședintele Federaţiei Operatorilor de Transport, dar
şi patronul unei firme de taxi, recunoaşte deschis: ”După
reglementarea aplicaţiilor de ride-sharing, şoferii au migrat
masiv.”
În mod fascinant, problema majoră ține însă de bani. În
teorie, un șofer de taxi sau ride-sharing din București
câștigă în orice circumstanță aproximativ 1000 de euro.
Fascinația cu Uber, Bolt sau Yango este derivată din programul flexibil.
Pentru că nu pot să le ofere mai mulți bani, le sunt oferite
mașinile pe care le conduc după încheiera unui an de
contract. De curând, operatorii companiilor de ride-sharing
au început să apeleze la practici similare. Din păcate, în
mod real, numărul șoferilor profesioniști care vor să
activeze în aceste domenii este din ce în ce mai mic. Cel
mai grav va fi de la toamnă, când va începe școala, iar
lipsa taxiurilor va fi și mai evidentă decât în miezul verii.
playtech.ro

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

Și cine sunt ei, SECUII?
continuare din edi]ia precedent~

partea a II-a

Secuii anihilați, absorbiți și transformați în ... maghiari
De ce această duşmănie a ungurilor faţă de secui?
Din două pricini, iar mai târziu din trei..
De la început, faptul că Secuii se înţelegeau foarte bine
cu ceilalţi rumâni, din Moldova şi Muntenia - teritorii neocupate de unguri la vremea respectivă - era intolerabil pentru
unguri.
A doua pricină: secuii erau alt neam decât Ungurii!
În secolul XIX s-a declanşat maghiarizarea sistematică a
scaunelor secuieşti şi spre sfârşitul perioadei interbelice
maghiarizarea şi-a atins scopul. Secuii dispăruseră din istorie. Naţiunea secuiască înceta să mai existe!
La mijlocul secolului XIX, Secuii încă socoteau că "Ţara"
este pentru ei Rumânimea, acoperind prin acest nume,
"Ţara", Moldova şi Muntenia, considerând Ungaria ca
"străinătate". Acum însă nu mai există Secui, întrucât au
fost asimilaţi de Unguri.
Deci, în revendicările lor de azi, Ungurii nu pot apela la
nimic din istoria şi drepturile celor pe care i-au nimicit,
adică pe Secui.
Cum s-a înfăptuit diabolica maghiarizare a secuilor??
Primele maghiarizări ale numelor au avut loc între 1848 si
1849, când la aproape 700 de persoane li s-a schimbat
numele.
În 1862, altor 550 de persoane le sunt maghiarizate numele, cinci ani mai târziu numărul acestora ajungând la o
mie. Numirea în 1867 a unui nou ministru responsabil cu
maghiarizarea avea să accentueze procesul.
Sub presiunea autorităților, la fiecare jumătate de an se întocmeau liste pentru schimbările de nume, pe regiuni și
provincii, lucru ce avea să ducă la maghiarizarea a încă
2.700 de persoane între 1867 și 1880.
Rezultatele nu erau însă pe măsura pretențiilor iredentiste
ale societății de maghiarizare. Prin urmare, în 1898, revizionismul maghiar comanda răspândirea în masă a unui
îndrumar intitulat "Cum să maghiarizăm numele de familie". Autor era chiar președintele Societății de maghiarizare
a numelui, Telkes Simon, pentru care "așa cum prin botez
creștinul devine membru al comunității creștine, tot așa,
prin maghiarizarea numelui de familie, prin...botez național,
cel cu nume străin este primit în societatea maghiară.
Astfel, promotorul maleficei lucrări prevedea mai multe
metode de maghiarizare rapidă și eficientă a numelor de
familie. În primul rând, maghiarizarea prin preluarea numelui așezării din care provenea supusul imperial și
adăugarea terminației "i": Aradi, Erdi, Lendvai etc.

Sau se recomanda traducerea denumirilor meseriilor: AcsDulgheru, Dobos-Tobosaru, Festo-Boiangiu, Lakatos-Lacatusul, Pap-Preotu, Kantor-Dascalu, Zaszlos-Stegaru,
Tiszt-Ofiterul etc.
Pentru cei ce voiau să păstreze amintirea naționalității
strămoșilor, li se permitea să folosească numele de Najos
(Bavarez), Bolgar (Bulgaru), Gorog (Grecul).
Pentru români era rezervat apelativul Olah, autorul inventând și numele de Kun, ca aplicare pentru neamul "așezat
între Dunăre și Tisa".
În urma acestor acțiuni, fenomenul de maghiarizare a numelor a luat rapid proporții. Peste 300 de schimbări de
nume în 1880, încă 1.300 un an mai târziu și mai bine de
14.000 în deceniul care a urmat.
Totuși, la sărbătoarea mileniului din 1896, Societatea de
Maghiarizare a Numelor a considerat rezultatele ca
nesatisfăcătoare, fiind expediate într-un ritm frenetic noi
metodologii și propuneri de nume tuturor acelora care prin
pozitia lor puteau contribui la aplicarea deciziilor (directori
de școli, ziare și reviste, societăți financiare și industriale,
dar și arhive).
Apelurile aveau să fie trimise și episcopilor greco-catolici,
reformați, catolici, unitarieni și lojelor masonice.
Ungaria își urmează “instinctul”.
Cartea secretă a guvernului
În 1907, la Budapesta apare sub egida Tipografiei Regale
Maghiare de Stat lucrarea "Românii din Ungaria". Un
volum de lucru confidențial al guvernului maghiar, în cele
o mie de pagini fiind inserate măsuri dure vizând reducerea
la tăcere a tuturor mișcărilor care militau pentru apariția în
cadrul unei confederații de state naționale a Transilvaniei
Românești. Desigur, editarea lucrării este și astăzi negată
de Guvernul de la Budapesta. Peste timp, însă, s-au
păstrat cel puțin două exemplare, unul aflat la Biblioteca
Universitară din Cluj-Napoca, iar cel de-al doilea arhivat
în fondul secret al Academiei Române din București.
Direcțiile de luptă împotriva românismului propuse de
Anton Huszar se refereau la distrugerea unității demografice a românilor ardeleni, maghiarizarea Bisericii
greco-catolice române, desființarea autonomiei Bisericii
Ortodoxe Române, maghiarizarea învățământului, interzicerea culturii românești în Transilvania, desființarea presei
românești și a organizațiilor politice ale ardelenilor, precum
și împiedicarea accesului românilor la instituțiile financiare. Lucru care s-a realizat, între 1907 și 1918, Ardealul
fiind colonizat cu maghiari, românii ardeleni fiind transcolonizați în mai multe regiuni maghiare. Din atenția
revizioniștilor nu scăpau nici școlile. Astfel, ținând cont de
faptul că limba română era cea mai puternică armă a
românilor împotriva maghiarizării, autorul propunea ca în
școlile secundare românești limba de predare să fie
maghiara (cum și azi se întâmplă în județele Harghita și
Covasna) iar limba română să fie ...opțională.
La rândul lor, societățile de lectură de la liceele românești
erau obligate să-și țină ședințele în mod alternativ, într-o
săptămână în maghiară, în alta, în română.
În ceea ce-i priveşte pe români, procesul de secuizare a
lor s-a produs de-a lungul secolelor, lent, pe cale paşnică
şi ”naturală”, dar au existat şi presiuni şi constrângeri de
natură etnică şi confesională, cum au existat şi momente
de constrângere, de trecere forţată a românilor vorbitori
de limbă maghiară din satele etnic mixte la religii de expresie maghiară.
Purificarea etnică a românilor.
Cronologic, aceste momente de maximă intoleranţă faţă
de confesiunea şi etnia românilor din "Secuime" au avut
loc după cum urmează: anii 1848/1849, toamna anului
1916 (după retragerea armatei române din Ardeal), lunile
ce au urmat retragerii administraţiei româneşti; anii care
au urmat după Dictatul de la Viena (1940-1944), perioada
de după instalarea administraţiei Comisiei aliate de Control
(noiembrie 1944- martie 1945), primăvara anului 1990.
Prezente în memoria colectivă a românilor din Covasna şi
Harghita, aceste momente reprezintă, o "piatră grea" a
convieţuirii interetnice, manifestându-se ca o adevărată
..."teroare a istoriei."
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După ce a trebuit să renunţe la poziţia dominantă ca urmare a destrămării monarhiei austro-ungare şi formării
României Mari, maghiarii din acest spaţiu au avut şi au
dificultăţi să accepte noua poziţie de minoritate, continuând
să lupte pentru menţinerea sau recâştigarea privilegiilor şi
poziţiilor lor dominante. Aşa au procedat după instaurarea
comunismului când, cu sprijinul lui Stalin, au reuşit să
înfiinţeze Regiunea Autonomă Maghiară, "experiment socialist" de tristă amintire pentru rumâni.
În final, trebuie să spun că nu e niciun motiv să fii supărat
dacă ești maghiar sau țigan în țara românească.

Dar consider că este o crimă ca cineva să te păcălească
și să-ți schimbe părinții, rădăcinile.
NU SUNT MAGHIAR ŞI-N VIAŢA MEA
NU VOI PERMITE NIMĂNUI
SĂ-MI SPUNĂ MIE ALTCUMVA,
SĂ-MI ZICĂ-ALTFEL DECÂT SĂCUI!

DIN NEAM DE GETO-DACI MĂ TRAG,
VĂ SPUN CE CRED, VĂ SPUN CE SIMT,
ÎN VENE-AM SÂNGE DE PELASG ŞI NICIDECUM
MONGOLOID.
STRĂBUNII MEI MAGHIARIZAŢI, FORŢAT AU FOST, O
ŞTIM CU TOŢII,
ŞI DE NU RECUNOAŞTEM ASTA, SE RĂSUCESC SUB
GLIE MORŢII.
NU SUNT MAGHIAR ŞI-N VIAŢA MEA
NU VOI PERMITE NIMĂNUI
SĂ-MI SPUNĂ MIE ALTCUMVA,
SĂ-MI ZICĂ-ALTFEL DECÂT SĂCUI!

AM OCHI ALBAŞTRI SAU VERZUI,
AM PAR ŞATEN, TENUL SPĂLAT
ŞI-ATUNCI CUM POŢI SĂ VII SĂ-MI SPUI
CĂ NU SUNT PUI DE GETO-DAC?!
ÎN ROMÂNIA M-AM NĂSCUT, ÎN EUROPA VOI MURI,
ŞI CÂT TRĂIESC NU EXECUT
CE ÎMI COMANDĂ UNGURII.
NU SUNT MAGHIAR ŞI-N VIAŢA MEA
NU VOI PERMITE NIMANUI
SĂ-MI SPUNĂ MIE ALTCUMVA,
SĂ-MI ZICĂ-ALTFEL DECÂT SĂCUI!

NU-S UNGUR ŞI NICICÂND N-AM FOST.
NICI BOZGOR, CĂCI AM ŢARA MEA.
EU SUNT ROMÂN ŞI RECUNOSC.
CĂ VREAU O VIAŢĂ BUNĂ-N EA.
CE DACĂ-AM FOST MAGHIARIZAŢI?
AZI NE-AM TREZIT! PRIMUL SUNT EU!
NOI ŞI ROMÂNII SUNTEM FRAŢI
DE CÂND ERA ZAMOLXE ZEU.
NU SUNT MAGHIAR ŞI-N VIAŢA MEA
NU VOI PERMITE NIMĂNUI
SĂ-MI SPUNĂ MIE ALTCUMVA,
SĂ-MI ZICĂ-ALTFEL DECÂT SĂCUI!

Silvestru Sosoaca
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Ilie Șerbănescu:
”O biată colivă acuzată că ar fi
tortul cel scump: cum ar putea
fi scump un stat care
e ca și dispărut ca pondere în
economie și decizie politică?!”

Dacă limba română
suportă că o idioțenie
poate fi perfectă, atunci
aprecierea „statul românstat scump” este o
idioțenie perfectă. Politic,
poți acuza o biată colivă
că ar fi tortul cel scump,
dar economic, este o
anomalie!
Cel mult, statul român
poate fi ticălos, injust,
incorect, populat cu
corupți și hoți, dar că ar
fi scump este imposibil. Cum ar putea fi scump un
stat care e ca și dispărut ca pondere în economie și
decizie politică?! Este adevărat, apropo de limba
română, că scump poate însemna și drag, dar, vai,
afirmația la care ne referim că „statul român este un
stat scump” nu are deloc o asemenea conotație. Și
n-o are nici pe aceea că l-ar fi făcut scump durerile
provocate tocmai de dispariția sa.

Iată afirmația: „Problema noastră este dacă nu ne
prăbușim sub greutatea unui stat foarte scump și ce
se va întâmpla când acest stat extrem de scump nuși mai asumă nimic. Trebuie să vedem ce se întâmplă
cu acest stat și să ne gândim dacă va exista un
moment de implozie, de revoluție. Până să avem o
revoluție în privința pieței ne paște o revoluție în
privința greutății cu care statul apasă pe societate”.
Afirmația aparține unuia dintre reprezentanții capitalului
autohton, s-ar zice de frunte după cât este de vocal,
căci ca greutate în afaceri nu știm cât cântărește.
Citarea domniei sale cu nume și prenume nu are rost
pentru că, reprezentând chiar o asociație de oameni
de afaceri, poate exprimă opinii împărtășite de colegii
săi și poate și de alții. În orice caz, este vorba de cei
care aleg să fie mai catolici decât papa în criticarea
de zor a statului român, dar nu pentru ceea ce ar
trebui într-adevăr criticat, ci doar pentru a face plăcere
capitalului străin, care vede în stat singura forță ce iar putea încurca treburile și sta în calea mâinii libere
dorite. „Solidaritate patronală” din partea autohtonului
nostru probabil în ideea că astfel capitalul străin va
lăsa să-i cadă de la gură niscai fărâmituri pentru
cântăreții cei mai destoinici și dedicați!

Romanian Journal • New York

Stimate dle X, ca om de afaceri ce sunteți, de ce
anume vă simțiți apăsat: de costul materiilor prime și
materialelor, de costul finanțării, de costul forței de
muncă, de costul taxelor la stat?! Ce anume este
scump în raport cu ceea ce ar trebui?!

Păi, dacă aveți a vă plânge cumva de costul materiilor
prime și materialelor sau de costul finanțării, atunci
trebuie să vă adresați integral fraților dv privați. Statul
român nu mai are aproape nicio legătură cu eventualele
dv probleme, căci nu mai are aproape nicio prezență
și oricum nicio putere în domeniile respective! Așa i
s-a indicat din afară, așa s-a conformat! Ba, fiți atent,
nu vă adresați cumva fraților dv români, căci și ei
sunt cam în aceeași situație cu statul român, cheia în
domeniile cu pricina – adică puterea, decizia și
prețurile – aflându-se în mâna capitalului străin, pe
care probabil îl venerați și a cărui să-i zicem „colaborare”
o căutați!
Vă deranjează costul utilităților?! Tot la ușa capitalului
străin trebuie să bateți! Poate cu cei care i se dedică
trup și suflet este mai drăguț la preț! Ba, dacă urmăriți
cu perseverență colaborarea cu capitalul străin, poate
vă deschide o finanțare din străinătate, unde absolut
aceleași bănci din România oferă finanțare la costuri
de 2-3 ori mai mici!

Să trecem la costul forței de muncă. Probabil vă
enervează pretențiile din ultimul timp ale oamenilor
la salarii mai mari. Este de înțeles, fiecare patron ar
vrea, dacă s-ar putea, să plătească mai nimic pe
salarii. Dar criza de forță de muncă din ultimii ani se
opune acestei dorințe patronale. Cred că, în asemenea
condiții, sunteți vexat de-a binelea de creșterile de
salarii la care a procedat la stat guvernul PSD-ALDE,
ce dă astfel un exemplu atât de prost salariaților de
la privați! Și ce să mai vorbim de majorările salariului
minim, care au caracter general și obligatoriu și care
mai împing în sus și întreaga grilă de salarizare, mai
ales în contextul crizei de forță de muncă!
Totuși, dle X, în ciuda acestor creșteri ce probabil nu
vă convin, salariile din România sunt cele mai mici
din UE! Este vorba de UE care, nu mă îndoiesc vreo
clipă, este, pentru dv, mântuitorul venit pe pământ!
Și, pe deasupra, grație dlui Dragnea – desigur, nu
pentru asta l-ați hulit – antreprenorii din România nu
mai plătesc nimic în contul contribuțiilor sociale ale
angajaților pentru pensii și sănătate, de unde până la
1 ianuarie 2018 acopereau în proporție de circa 60%
aceste contribuții. Contribuțiile sociale integral în
seama angajatului reprezintă o pomană unicat în UE
pentru patroni! Ca atare, relațiile dv cu angajații nu
mai au nicio legătură cu statul. Astfel, relațiile de
muncă se întorc în capitalismul primitiv, de dinainte
de marile cuceriri sociale ale muncii în lupta istorică
cu capitalul.

DE VÂNZARE ÎN PLOIEȘTI

Dacă vă întreabă cineva cum vă este în domeniu din
2018 încoace, desigur spuneți că pentru dv costul cu
forța de muncă este același, ba chiar a crescut în
contextul presiunilor exercitate de majorările salariale
de la stat. Inexact dle X, statul, hulitul stat român, a
dispărut complet din ecuație: relațiile salariale sunt
numai problema dv cu angajatul sau potențialul
angajat! Costul dv cu forța de muncă nu mai are
nicio legătură cu statul, nu mai depinde decât de
piață! Nu aceasta doriți?! Vrea piața să dați salarii
mai mari?! Le dați sau vă retrageți din afacere! Nimic
nu vă împiedică să dați salariul pe care îl vreți! Că
angajatul sau potențialul angajat îl acceptă este o
altă problemă. Statul nu mai este implicat în niciun
fel. O adevărată economie de piață! Nu aceasta
doriți?! Dv sunteți șeful cu cravașa în mână, iar
angajatul cu căciula în mână! Statul a dispărut în
decor! Ar fi de hulit sau de proslăvit dl Dragnea?! De
fapt, nu mai are importanță, căci este băgat la
pușcărie!

Și acum despre taxele la stat. Vi se par mari? Păi,
statisticile arată că, la cât furnizează bugetului de
stat, anume 26-27% echivalent PIB, taxele în România
sunt mici, deosebit de mici, oricum cele mai mici din
UE! Aceeași UE, cea mântuitoare! Vă costă scump,
vă apasă greu?! Dacă da, cum atunci atârnă ele în
celelalte țări UE, unde în medie bugetul preia din
taxe fiscale echivalentul a peste 40% din PIB, iar în
unele chiar peste 50% din PIB. După campania de
reducere a taxelor, numită „relaxare fiscală”, declanșată
de Dragnea și ai lui spre a face comestibile pentru
companii, îndeosebi pentru cele străine, creșterile de
salarii, firmele au ajuns în România să plătească
doar TVA în contul consumatorilor (care le acoperă
până la urmă), mai nimic în contul angajaților, iar cât
despre impozitele pe profit este întrecere în a le
evaziona, campionii absoluți și detașați fiind firmele
străine care externalizează fără fiscalizare cam 8590% din profiturile efectiv realizate în România. Dacă
îi întrebi pe antreprenorii români cât plătesc în contul
taxelor către stat, acum față de în urmă cu câțiva ani,
toți se fac că plouă, căci ar trebui să admită că
trebuie să plătească cu 10-15% mai puțin, iar, după
transferul contribuțiilor sociale integral asupra angajatului, chiar cu vreo 25% mai puțin! Cum atunci l-ar
mai putea însă critica pe Dragnea-PSD, zis „ciuma
roșie”?! Încă înainte de acest transfer al contribuțiilor
sociale integral în cârca angajatului – transfer unic în
Europa – România era considerată fiscal o țară „low
tax jurisdiction”. Realitatea este că, fără echivocuri,
costul fiscal statal pentru firmele private a ajuns în
România la nivel de … paradis fiscal! Că poți fi
nemulțumit cum cheltuie statul banii, de altfel puțini,
încasați din taxe este o altă problemă, dar a nu
recunoaște că acești bani sunt extrem de puțini
înseamnă a o lua rău pe arătură.

Ilie Șerbănescu
România liberă

Apartament de vânzare în zona Ploiești Nord, la 10 minute de Centru și 5 minute de Spitalul
Județean. Locație bună, frumoasă în zonă liniștită cu multă vegetație.
Apartamentul este remodelat și mobilat, are 3 camere cu un balcon, termopane, centrală, frigider,
mașină de spălat și uscat, aragaz, etc.
Prețul apartamentului 60.000 Euro cu tot ceea ce se află în el: mobilă, covoare, lustre, oglinzi, etc.
Pentru informații suplimentare sunați la 1(818) 766-3764
sau scrieți la email gabrielavio@sbcglobal.net
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Boris Johnson: Vom ieşi din
Uniunea Europeană în data de
31 octombrie „orice ar fi”

„Prim-ministrul a explicat
clar că Marea Britanie
va părăsi Uniunea
Europeană în data de
31 octombrie orice ar
fi”, se menţionează întrun comunicat emis de
biroul prim-ministrului
britanic în urma discuţiei
telefonice dintre cei doi
lideri.
„Prim-ministrul a transmis că Guvernul va accepta orice negocieri
care au loc cu determinare, energie şi în spiritul prieteniei. A explicat clar că preferă să părăsească
Uniunea Europeană cu un acord, dar trebuie să fie
un acord care elimină backstop-ul”, conform comunicatului.
Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii
Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019. Camera
Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de
Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În
cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii
Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă
imediat.
Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar i-a transmis lui
Boris Johnson că Acordul Brexit nu poate fi renegociat
şi că aranjamentele alternative „satisfăcătoare” nu
au fost momentan identificate.
„Aranjamentele alternative ar putea înlocui în viitor
backstop-ul, dar aceste alternative nu au fost momentan
identificate sau demonstrate”, a declarat Varadkar în
cadrul discuţiei telefonice cu Boris Johnson.

MASACRUL de la penitenciarul
din Brazilia: Zeci de deţinuţi
morţi, dintre care 16 persoane
au fost decapitate

Cel puţin 57 de deţinuţi au murit în urma unei
confruntări dintre două grupuri infracţionale într-un
penitenciar din regiunea braziliană Para, au transmis
reprezentanţii închisorii, conform BBC şi Reuters.
Dintre persoanele ucise, 16 au fost decapitate în
urma violenţelor care a început luni dimineaţă şi au
durat aproximativ cinci ore.
Deţinuţii au incendiat zone ale penitenciarului, oprind
autorităţile să intervină. Majoritatea victimelor au
murit în urma incendiului.
Doi gardieni au fost ţinuţi ostatici câteva ore, dar au
fost eliberaţi nevătămaţi.
„A fost un atac ţintit, o reglare de conturi între cele
două grupuri”, a declarat Jarbas Vasconcelor, directorul
penitenciarului, menţionând că nu au existat acţiuni
care să sugereze că urmează un asemenea conflict.

ATAC ARMAT la Festivalul
Usturoiului din gilroy,
California: Cel puţin PATRU
mor]i [i 15 răniţi

Patru persoane, printre care şi principalul suspect,
au fost ucise în urma atacului armat produs la
Festivalul Usturoiului din statul american California,
au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters şi
CNN.

Alte cel puţin 15 persoane au fost rănite, a transmis
Scot Smithee, şeful poliţiei din oraşul Gilroy.
„Este incredibil că un asemenea eveniment, care
face mult bine comunităţii, a fost marcat de o astfel
de tragedie”, a declarat Smithee.
Conform primelor informaţii, suspectul a intrat în
festival printr-o gaură din gardul exterior şi este
posibil să nu fi acţionat singur, a transmis şeful
poliţiei.
Preşedintele american Donald Trump a transmis prin
intermediul unui mesaj publicat pe Twitter că persoanele
aflate la faţa locului trebuie să rămână „atente şi în
siguranţă”.
mediafax.ro

Războiul petrolierelor
irano-britanic. Al doilea
vas de război britanic
a intrat în Golful Persic

Un al doilea vas de război britanic a ajuns în Golf
pentru a asigura securitatea navelor care utilizează
strâmtoarea Ormuz, a anunţat Ministerul Apărării, în
plină criză a petrolierelor între Londra şi Teheran,
transmite AFP, citat de Agerpres.
Distrugătorul HMS Duncan va acţiona pentru a asigura
„trecerea în deplină securitate a navelor sub pavilion
britanic prin strâmtoarea Ormuz împreună cu HMS
Montrose”, o fregată aflată deja la faţa locului, a
indicat ministerul într-un comunicat publicat duminică.
„Libertatea navigaţiei în strâmtoarea Ormuz este
vitală nu doar pentru Regatul Unit, ci şi pentru
partenerii şi aliaţii noştri internaţionali”, a subliniat
ministrul Apărării, Ben Wallace.
Ministerul anunţase joi că a ordonat Marinei Regale
să escorteze prin strâmtoare navele civile cu pavilion
britanic.
Tensiunile s-au intensificat în această regiune strategică
după retragerea SUA, în mai 2018, din acordul
nuclear cu Iranul, acţiune urmată de reinstituirea
unor sancţiuni dure americane contra Teheranului, şi
au sporit în ultimele săptămâni după atacuri contra
unor petroliere în Golf, imputate de Washington
Iranului, care dezminte orice implicare.
Pe 19 iulie, în strâmtoare, Iranul a sechestrat un
petrolier suedez sub pavilion britanic, Stena Impero,
la 15 zile după reţinerea petrolierului iranian Grace 1
de către autorităţile britanice în largul Gibraltarului.
HMS Duncan va fi înlocuit în cursul anului de fregata
HMS Kent. HMS Montrose va rămâne staţionată în
Orientul Mijlociu până în 2022 în cadrul prezenţei
permanente în regiune a Marinei Regale.
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„Rechinul”, spaima Mexicului.
Asasinatul care l-a dat de gol
pe liderul român al rețelei ce
făcea și 20 de milioane de
dolari pe lună

Cinci suspecți au fost reținuți în ancheta care vizează
o rețea de interlopi cu legături în Mexic, deconspirată
de anchetatorii români, cu sprijinul serviciilor secrete
americane. Indivizii erau implicaţi în trafic de persoane
pe filiera România - Mexic - Statele Unite și și-au
construit averi clonând cardurile turiștilor din Cancun,
acolo unde acționau. Reușeau să strângă, într-o lună
bună, chiar și 20 de milioane de euro. Însă afacerile
au început să se prăbușească atunci când aliații au
devenit dușmani și au trecut la asasinate în plină
stradă. Anchetatorii au descins joi în casele suspecților
din București și Craiova şi au confiscat bani, carduri,
mașini de lux, chiar și arme.
Cancun, Mexic. Un paradis exotic, căutat în fiecare
an de milioane de turişti şi situat, convenabil, la
aproape 10 mii de kilometri de casă. Acolo şi-a pus
bazele afacerilor cu iz ilegal craioveanul Florian
Tudor, cunoscut drept „Rechinul”. Sub aparenţa unui
specialist în instalarea şi mentenanţa bancomatelor,
bărbatul şi-a construit, în ultimii şapte ani, o adevărată
reţea axată, în principal, pe clonarea cardurilor
turiştilor.
În urma audierii unuia dintre suspecţi, procurorii au
rămas fără cuvinte - acesta le-a declarat că au existat
luni în care gruparea infracţională colecta chiar şi 20
de milioane de dolari în urma infracţiunilor bancare.
Banii au ajuns în România, la Craiova
Pentru a asigura suportul tehnic al activităţilor
infracţionale, membrii grupării au recrutat din România
persoane care aveau cunoştinţe în domeniul electronicii
și tinichigii, pentru a construi dispozitive electronice,
sisteme informatice şi componente de ATM-uri necesare
copierii datelor cardurilor bancare, se arată în comunicatul DIICOT.
Imediat ce obțineau informațiile conturilor, cardurile
clonate erau înmânate membrilor grupării al căror rol
era să plece în Statele Unite, India, Paraguay și Indonezia, unde le foloseau pentru a goli, într-o clipă,
conturile. Din toate destinațiile, banii erau trimiși în
România, mai exact în Craiova, unde familiile celor
implicați îi investeau în case și mașini de lux sau, pur
și simplu, îi îngropau pentru a le pierde urma.
De altfel, la descinderile făcute în casele membrilor
clanului, anchetatorii au găsit zeci de mii de euro și
dolari, precum și ustensile folosite pentru clonarea
cardurilor, îngropate în grădina unei vile.
Ajutau imigranți să treacă ilegal în SUA
La perchezițiile făcute în Craiova a participat și un
ofițer al FBI, care a intrat pe firul investigațiilor după
ce serviciile secrete americane au descoperit că, pe
lângă banii câștigați din clonarea cardurilor, gruparea
îi ajuta pe românii care nu aveau acte în regulă să
treacă granița dintre Mexic și Statele Unite, unde
cereau azil.
Asasinarea rivalului. Cum s-a prăbușit rețeaua
Afacerea construită de-a lungul anilor a început să
scârțâie anul trecut. Un fost asociat, devenit rival,
este împușcat mortal de bodyguardul liderului grupării,
după o ceartă pornită de la bani.
Momentul este surprins de camerele de supraveghere
din stațiunea turistică, iar după mai puțin de jumătate
de an de investigații, în aprilie, „Rechinul” este capturat
de autoritățile locale.
www.digi24.ro
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DAN ORGA-DUMITRIU:
“Fă rai din ce ai”
(Heaven Within You)

ulți scriitori contemporani, deși s-au remarcat
M
mai întâi în alte domenii, totuși literatura și, fără
îndoială, dragostea pentru frumosul relevat prin
cuvinte sau imagini au rămas coordonate importante
ale activității lor. Un astfel de creator este doctorul
Dan Orga-Dumitriu, originar de pe plaiurile ardelenești
de o rară frumusețe de lângă Mureș și așezat profesional ca medic internist și lector universitar la
Facultatea de Medicină din străvechea cetate a
Sibiului.
Dan Orga-Dumitriu, un român îndrăgostit de literatură
și de cultura ancestrală a strămoșilor, a înțeles
valoarea inestimabilă a creației populare și, prin publicarea cărții ”Fă rai din ce ai”, a dat curs glasului
interior care-l îndemna să ofere oamenilor ceea ce
dânsul adunase de-a lungul timpului - maxime,
proverbe, zicători, poezii, narațiuni condensând în
ele o pildă, un sfat, o încurajare. Cuvintele sale stau
mărturie în acest sens: ”...mi-am dorit să transmit
mai departe din energiile pozitive care mi-au alimentat
viața și să trezesc emoții, abordând o paletă largă de
circumstanțe în care am fost cu toții puși la un
moment dat”. Este exact ceea ce paginile cărții oferă
cu generozitate cititorilor.
Ediția princeps a cărții a apărut în anul 2017 la
editura Coresi și, în același an, a fost lansată la
Bookfest, în București, fiind foarte bine primită de
cititori. Cartea se află la a doua ediție care are texte
adăugite și revizuite. De asemenea, există traducerea
în limba engleză, sub titlul ”Heaven Within You; Cures
for the Ailing Soul”. Ediția a doua urmează să apară
în acest an. De asemenea, cartea poate fi accesată
online (google) la ”Fă rai din ce ai”.
Numeroase aprecieri din partea unor specialiști în
domeniul culturii converg spre definirea cărții ca fiind
un instrument de idei și sentimente necesar oamenilor
care doresc să-și facă viața mai frumoasă.
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Cartea este structurată în 3 părți: ”Drumul către raiul
din noi”, ”Dezvoltarea personală” și ”Relații echilibrate”,
toate conducând către ideea centrală: putem fi fericiți
cu ceea ce avem. Subtitlul cărții, ”Leacuri pentru
suflet”, este, în fapt, o inspirată sinteză complimentară
a intenției autorului de a transmite ideea că viața
este frumoasă și merită trăită, chiar dacă ți se pare
uneori că e greu să fii fericit. Sufletul oamenilor
renaște cu speranță sporită după citirea ”leacurilor”,
leacuri pe care toți le avem la dispoziție. Trebuie
doar să știm de unde să le luăm și cum să le folosim.
Demersul epic sau liric este, deseori, nuanțat prin
scurte comentarii pilduitoare care conving chiar și pe
cei pesimiști că noi, oamenii, oricât de deosebiți am
fi, putem și trebuie să facem ”rai” din viața noastră.
Cu alte cuvinte, în viață există două posibilități
opozante în alegerea unui drum, a unei atitudini
sociale: poți alege răul, răzbunarea, bârfa, ura sau
poți alege binele, iertarea, prietenia. Autorul cărții
demonstrează că binele atrage după el binele, dar
răul duce întotdeauna la rău și la mai rău.
Un citat semnificativ din Isaac Newton deschide
paginile cărții: ”Oamenii construiesc prea multe ziduri
și prea puține poduri...”. Narațiunea ce urmează este
impresionantă și pilduitoare: doi frați, care erau vecini,
s-au certat și nu-și mai vorbeau; fratele cel mare
angajează un tâmplar și-i cere să construiască ”un
gard înalt de trei metri” fiindcă nu mai vrea să-l vadă
pe fratele lui; seara, fratele cel mare vede un pod, nu
un zid, un pod între casa lui și cea a fratelui și-l vede
pe fratele mai mic venind spre el, pe acel pod, cu
ochii în lacrimi și spunându-i fratelui mai mare: ”Nu
pot să cred ce gest extraordinar ai făcut după toate
cuvintele grele pe care ți le-am aruncat. Ești un om
minunat, frate! Te rog, iartă-mă! S-au îmbrățișat și sau iertat.” Iar tâmplarul și-a continuat drumul fiindcă
avea încă ”multe poduri de construit”. Autorul încheie
cu o mărturisire care-i face cinste: ”E o pildă
minunată...pe care o împărtășesc fiecărei generații
de studenți de care mă ocup la stagiile de Medicină
internă. Îi sfătuiesc să construiască poduri între ei și
cei din jur, pe care să transmită frumusețile pe care
le întâlnesc de-a lungul vieții, indiferent dacă este
vorba de o pildă, o poezie, un cântec, un gând sau o
emoție”.

Cu un profesor universitar deosebit cum este Dan
Orga-Dumitriu, care le vorbește studenților săi despre
binele și frumosul existențial, avem convingerea că
generațiile aflate sub îndrumarea sa vor ști să aleagă
calea cea bună, vor ști să construiască poduri de
pace și prietenie și vor transmite, la rândul lor, aceste
precepte de înaltă moralitate celor ce vin după ei.
Cartea ”Fă rai din ce ai” se remarcă prin naturalețea
enunțului, prin meditațiile filosofice de substanță care
sunt presărate inteligent de-a lungul parcursului
narativ. Iată un exemplu concludent. Oamenii sunt
comparați cu semnele de circulație: ”...unii merită prioritate, pe alții e mai bine să-i depășim, pe alții să îi
evităm, iar la alții chiar merită să ne oprim. Dacă neam continuat călătoria vieții fără anumiți prieteni, e
clar că asta s-a datorat unei fracturi emoționale. Spre
deosebire de fracturile osoase, cele emoționale se
soldează invariabil cu formare de calus vicios. Da,
se poate reface o legătură ruptă cândva, ne pot
ajunge din urmă cei care ne-au greșit, dar oare vor
mai merge alături de noi zâmbind cu aceeași căldură
precum odinioară? Mă îndoiesc. Pentru că cel mai
greu în viață nu este să ierți, ci să mai ai încredere...”.
Dan Orga-Dumitriu este nu numai un pasionat
colecționar de maxime și pilde populare, dar și un
atent comentator al acestora. Versuri dintr-o creație
anonimă atrag atenția asupra nevoii de moderație în
toate:
”Un pic de durere te face profund,/Mai multă durere
te-afundă prea mult./
C-un pic de avere n-ai lipsuri în casă/Cu multă avere
n-ai somn și te-apasă/.../ Un pic de putere te face
mai tare,/Prea multă putere pe alții îi doare./.../
C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă,/Dar dacă ai
trei – n-ai masă, n-ai casă!/Păstrează, creștine,
măsura în toate/...”
Scopul cărții este de a-i face pe oameni să
conștientizeze frumosul din viața lor de zi cu zi, să se
bucure de ceea ce au și să construiască raiul cu
ceea ce au primit, mult sau puțin, de la Cel de Sus.
O carte de suflet, o carte care merită citită și
apreciată pentru frumusețea gândului emanat spre
bucuria luminii din noi.
Iana Târnăvean
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Românul ajuns
cel mai citit poet
în Spania

La doar 26 de ani, Miguel (Mihai) Gane, originar din
comuna argeşeană Lereşti, este cel mai citit, difuzat şi
prezentat poet în Spania, fiind foarte apreciat şi în ţările
din America Latină. Cele două volume de poezie scrise
până acum s-au vândut în peste 70.000 de exemplare şi
au făcut ca Mihai să fie unul dintre cei mai bine vânduţi
poeţi din lume la ora actuală.
Originar din comuna argeşeană Lereşti şi stabilit în Spania
cu familia de când avea 9 ani, Miguel (Mihai) Gane (26 de
ani) este acum cel mai bine vândut poet în Spania.
În 2017 a fost nominalizat la Premiul Naţional de Poezie
din Spania şi a fost chiar la un pas de a primi premiul
pentru cea mai bună carte de poezie a anului. A fost
publicat şi în ţări din America Latină şi America de Sud,
iar pe reţelele de socializare are mai bine de 400.000 de
cititori, aproape 150.000 de adepţi pe Instagram şi peste
30.000 pe Twitter.
Necunoscut în România, este probabil cel mai bine vândut
poet român din lume la ora actuală. Mihai Gane a publicat
până acum două volume de poezii, în limba spaniolă,
care au avut vânzări ameţitoare: peste 70.000 de exemplare,
tiraje foarte mari pentru o carte, în general, şi unele
aproape imposibile pentru volume de poezie. Prima sa
carte a fost tipărită până acum în 17 ediţii de cel mai mare
grup editorial din lume, iar poeziile lui Mihai (Miguel)
Gane s-au aflat, săptămâni la rând, în topul vânzărilor de
literatură, având prezentări la Feria del Libro, din Madrid
sau Sant Jordi, cele mai prestigioase aşezăminte literare
din Peninsula Iberică. Cu toate acestea, în anul 2018,
atunci când România a fost invitată la un festival literar,
Institutul Cultural Român nu l-a luat în seamă, deşi avea o
uriaşă popularitate în Spania.
În interviul acordat pentru „Weekend Adevărul“, Mihai a
vorbit despre copilăria sa, despre cariera spectaculoasă,
despre motivele pentru care poezia şi literatura o duc
greu în România, ca şi despre elitismul exagerat şi
nejustificat al lumii literare de la noi.
Care sunt cele mai speciale amintiri din perioada petrecută
în România?
Miguel Gane: Probabil verile cu băile în rău, iernile prin
grădini, cu sania, cum treceau toate anotimpurile şi se
aşezau pe dealuri şi pe munte, covrigi de Paşte, artificile
de Revelion, căţeluşa mea Cassandra… Sunt foarte
multe.
Cum ai ajuns în Spania şi care a fost motivul pentru care
familia ta a plecat din România?
Aş putea spune că clasa politică, situaţia socială, slabele
şanse de viitor, se află printre motivele părinţilor mei de
a pleca de acasă. Am ales Spania pentru că a fost
prima oportunitate. Sunt sigur că dacă ajungeam înainte
în Italia, acesta ar fi fost destinul.
„În Spania îmi pierdusem identitatea şi a trebuit să îmi
construiesc alta nouă“
Aveai doar 9 ani când ai ajuns la Madrid. Cât de dificilă a
fost pentru ţine adaptarea la nouă ţară?

Veneam dintr-o comună din judeţul Argeş, numită Lereşti.
De pe o zi pe altă aterizasem într-un oraş enorm ca
Madrid. Sincer, a fost greu pentru că nu ştiam limba, nu
cunoşteam cultura de aici, nu aveam prieteni… în fine,
îmi pierdusem identitatea şi a trebuit să îmi construiesc
alta nouă. Emigraţia se traduce într-o pierdere generală
pe care nu ştii dacă o vei recupera cândva. Eu, noi, am
avut noroc pentru că am întâlnit persoane bune, în
marea majoritate, dar cunosc cazuri foarte triste care
au fost nevoite să se întoarcă acasă. În plus, în vremea
acea era o emigraţie masivă către Peninsula Iberică.
Spaniolii trebuia să se adapteze şi ei la milioane de
persoane. Din păcate au existat multe probleme rasiale,
pe care eu le-am simţit. Nu vreau să spun că spanioli
sunt rasişti, dar din păcate mereu există mere stricate
în pom. Pe de altă parte, cred că noi, români, suntem
mult mai rasişti decât ei.
În cât timp ai învăţat spaniola?
În trei luni o vorbeam, şi pot spune că am perfecţionat-o
în tot timpul petrecut aici.
De unde a pornit pasiunea pentru poezie?
Când am ajuns în Spania, părinţi mei mi-au luat un
profesor particular, pe numele Rafael. El mă ajuta cu
pregătirea la liceu dar, cu timpul, a devenit pentru mine
un fel de bunic. Scria poezii şi câteodată le citeam şi le
analizam cu el. Aşa am învăţat şi limba.
Care au fost reacţiile la primele poezii pe care le-ai scris?
Sincer, nu îmi mai amintesc exact. Sunt deja 13 ani de
atunci. Dar unele prietene, foarte puţine, m-au susţinut
cu drag şi bucurie, dar marea majoritate mi-au dăruit
tăcere.
Care a fost poezia la care ţii cel mai mult?
Nu pot alege între mama şi tata. E aproape imposibil. În
orice caz, îmi amintesc cu bucurie de „Madrid es ella“.
A fost primul meu poem cunoscut şi mi-a adus foarte
mulţi cititori. „Arde“, este un simbol a mişcărilor feministe
din multe ţări, şi asta este un motiv de orgoliu. Scria un
cotidian de aici, că e puţin probabil că cineva să nu fi
citit o poezie de-a mea, chiar fără să vrea. Adevărul
este că multe dintre ele s-au distribuit aşa de mult încât
nici eu nu sunt în stare să spun câte persoane m-au
citit în total.
Ai numărat câte poezii ai scris până acum?
Nu, este imposibil. Probabil câteva sute. Sunt etape în
care scriu trei-patru poezii pe săptămâna şi vremuri în
care nu scriu nimic într-o lună. E ciudată inspiraţia asta.
În general, cât durează procesul de realizare al unei
poezii, de la idee până la produsul finit?
Depinde de poem. Sunt poezii care durează trei-patru
ore. Altele durează o jumătate de ora, iar unele câteva
săptămâni sau câteva luni. Câteodată am idea sau
primul vers, şi de acolo încep să construiesc.
Primele tale două volume au fost publicate de cel mai
mare grup editorial din lume. Cum ai ajuns să fii publicat?
Da, casa Penguin Random House mi-a acordar o şansă
şi am ştiut să o gestionez. Monica, editoarea mea, era
o veche cititoare anonimă a blogului meu. Cum a avut
şansa de a-mi publica o carte, a pariat pe munca mea
fără să stea pe gânduri.
În România, poeţii o duc foarte greu din punct de vedere
financiar. Cât de rentabil e să fii poet în Spania?
Momentan eu pot trăi din asta. În Spania există o mişcare
poetică foarte mare între tineri, datorită reţelelor de socializare. Din fericire, eu sunt printre poeţii cei mai
vânduţi. În plus, să nu uităm că există şi Latinoamerica
şi asta ne face să avem un public mult mai mare decât
cel din România. Oricum, eu vând marea majoritate a
cărţilor în Peninsula. A trece oceanul este foarte greu.
Însă eu am avut norocul să reuşesc asta: Mexic,
Columbia, Ecuador, Costă Rică… Dar cunosc colegi
care nu au putut face acest pas.
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În 2017 ai fost nominalizat la Premiul Naţional de Poezie
în Spania. Cât de mult te-a motivat acea nominalizare
pentru carieră ta ulterioară?
Da. Bine, nu a fost o informaţie oficială pentru că niciodată
nu se anunţă finaliştii, dar s-a filtrat o lista de 20 de persoane, cu respectivele votări şi acolo apărea şi cartea
împreună cu numele meu. Sincer, a fost o bucurie
momentană, dar nu m-am gândit la asta a doua sau a
treia zi. Nu sunt preocupat de premii sau recompense,
ci de a-mi face o carieră de lungă durată în literatură.
De ce sunt cercurile literare din România prea elitiste?
Cele din România şi cele din Spania sunt elitiste. Cred că
literatura mereu a fost oferită pe o tavă de argint şi
niciodată nu ai putut să o cumperi la colţul străzii. Eu
încerc să o ofer la colţul străzii şi în momentul ăla
mereu se găseşte cineva care se uită cu un pic de
scârbă în timp ce se urcă într-un Audi ultim-model. Majoritatea scriitorilor „cu premii“ nu vor să audă de munca
tinerilor. Pentru mulţi suntem prea puţin literari şi ca
atare ne tratează cu superioritate. Din fericire, eu am
cunoscut o persoană care în scurt timp îmi este foarte
dragă, vorbesc de domnul Dinu Săraru, el a demonstrat
a fi cu totul altceva. Dar sunt sigur că este o excepţie.
”Emigraţia se traduce într-o pierdere generală pe care nu
ştii dacă o vei recupera cândva. Eu, noi, am avut noroc
pentru că am întâlnit persoane bune, în marea majoritate,
dar cunosc cazuri foarte triste care au fost nevoite să
se întoarcă acasă”. „Sunt sigur că foarte puţini dintre
politicienii noştri citesc o carte din plăcere“
Care ar fi în opinia ta motivele pentru care poezia şi
literatură o duc greu în România?
Nu există o cultură a cărţilor. O altă problemă este
reprezentată de faptul că nu există librării în micile
oraşe. Puterea literară doarme în mâini care nu iubesc
cărţile. În plus, mai adaug ceva: oglinda clasei politice
din România este poporul. Sunt sigur că foarte puţini
dintre politicieni noştri citesc o carte din plăcere, pentru
că dacă aşa ar fi, s-ar îngrijora mult mai mult pentru
poporul nostru. Şi mai există un factor important: sistemul
educativ din România care din primii ani ne face să
urâm cărţile. Îmi amintesc că învăţam poezii pe de rost
şi le repetam că un papagal, fără să înţeleg nimic din
ce ziceam. Eu, un copil de 8 ani, citeam poezii pentru
persoane formate în literatură. De ce nu mi se punea în
faţă o carte despre Pokemon, sau o carte de Action
Man? Asta m-ar fi interesant mult mai mult decât
Sadoveanu sau Coşbuc. Probabil dacă nu începeam
casa cu tavanul, pereţii ar fi fost mult mai puternici. În
plus, nu se promovează autori din România în massmedia. Nu interesează pentru că nu generăm rating.
Se oferă un conţinut simplu, unul care nu invită la
gândire, ci la cu totul altceva. În România, scriitorul e
văzut că un prăpădit, niciodată că un model.
Eşti licenţiat în Drept. Practici avocatura în Spania? Cum
se împacă avocatura cu poezia? Câte ore pe zi aloci
scrisului?
În momentul de faţă, mă dedic exclusiv cărţilor. Sunt zile
şi zile, dar presupun că o medie de cinci-şase ore
zilnic, nu mi-o ia nimeni.
Cât de des revii în România? Te tentează ca într-un viitor
mai mult sau mai puţin îndepărtat să te întorci definitiv
în ţara ta natală?
Vin o dată pe an. Lunile iulie şi august, mereu. Ca tentaţie
este una frumoasă, dar nu pot da cu piciorul unui viitor
care, din păcate, ţara mea nu mi l-ar putea oferi. Oricum,
sunt primul care este conştient că pentru a schimba
ceva acasă, trebuie să încep cu mine. Sper ca în
curând să pot publica şi în limba noastră. Va fi o bătălie
frumoasă să încerc să duc poezia în multe locuri.
Facem pariu că, dacă îmi propun, o să reuşesc?
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Fecioara Maria, Sfânta Maria

Fecioara Maria (din ebraică Miryam  ;םירמn. Sepphoris sau Ierusalim - d.
Ierusalim sau Efes) a fost, conform scrierilor Noului Testament, mama lui Iisus
din Nazaret. Conform protoevangheliei după Iacob, Fecioara Maria a fost fiica
lui Ioachim și Ana. Conform Noului Testament, în momentul conceperii lui Iisus
Hristos, fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul Gabriel, ea era logodnica lui Iosif
din Nazaret. În tradiția creștină precum și în cea musulmană, a rămas prin
minune fecioară în timpul conceperii și nașterii lui Iisus.
Termenul de logodnă este o traducere greșită a conceptului de kiddushin, din
punct de vedere al legii iudaice cei denumiți în traduceri greșite (incluzând greaca
Noului Testament) drept „logodiți” erau deja soț și soție. În realitate la evreii
antici nu existau logodne, ci doar căsătorii, fiecare căsătorie era după câtva timp
urmată de altă ceremonie, de consumare a căsătoriei. Deci în loc să vorbim de
logodnă urmată de căsătorie, corect din punct de vedere istoric este să vorbim
despre căsătorie urmată de ceremonia de consumare a căsătoriei.
Al treilea sinod ecumenic, ținut la Efes în anul 431, convocat pentru a dezbate
asupra învățăturii dioprosopiste a patriarhului Nestorie a confirmat învățătura
Bisericii primare cu privire la Fecioara Maria (gr. Theotokos, "Născătoarea de
Dumnezeu"). Conform definițiilor dogmatice adoptate de acest sinod ecumenic,
la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie (Eva), tot printr-o femeie (Maria)
a venit în lume și mântuirea. Maria a fost denumită de aceea "noua Evă".
Venerarea Mariei ca fecioară joacă un rol important în bisericile ortodoxe, cea
catolică, cea anglicană și cele orientale. Un număr foarte mare de biserici și catedrale îi poartă numele, inclusiv spre exemplu 70% din catedralele franceze.
Sărbătorile Maicii Domnului
Principala sărbătoare a Mariei este la 15 august ("Sfânta Maria Mare"), sărbătoare
care se numește oficial în biserica romano-catolică „Adormirea Maicii Domnului”/
„Ridicarea la Ceruri a Fecioarei Maria”, iar în bisericile ortodoxe și greco-catolice
„Adormirea Maicii Domnului”. Recent biserica anglicană a introdus "Sărbătorirea
Binecuvântatei Fecioare Maria" pe aceeași dată.
În plus, toate aceste biserici sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului ("Sfânta
Maria Mică"), pe 8 septembrie, iar pe 12 septembrie, în Biserica romano-catolică
se sărbătorește Sfântul Nume al Mariei (aluzie la respectul datorat Maicii Sfinte
și încrederea în puterea invocării respectuoase a acestui Nume, ca semn de
binecuvântare și tărie în fața ispitelor).

Pe 25 martie biserica catolică și cele ortodoxe sărbătoresc Buna-Vestire, în timp
ce cea anglicană sărbătorește Ridicarea Sa la Ceruri.
Bisericile ortodoxe, greco- și romano-catolice sărbătoresc Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului / Intrarea în Templu a Maicii Domnului / Prezentarea la Templu
a Sfintei Fecioare Maria (sau Aducerea Maicii Domnului la Templu, când Sf.
Maria avea trei ani) pe 21 noiembrie. În calendarul popular sărbătoarea se
numește Ovidenie.
Biserica romano-catolică mai sărbătorește Neprihănita Zămislire a Preasfintei
Fecioare Maria pe 8 decembrie, iar după Conciliul al Doilea de la Vatican, a
schimbat denumirea sărbătorii de 1 ianuarie din Tăierea împrejur în Solemnitatea
Sfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu, Regina păcii.
În Evul Mediu, în unele regiuni ale Europei de vest Adormirea și Ridicarea la
Ceruri se sărbătorea în ianuarie și în februarie.
Biserica anglicană mai sărbătorește Purificarea Sfintei Fecioare Maria pe 2
februarie.
Bisericile ortodoxe și cele greco-catolice mai sărbătoresc:
Adunarea [credincioșilor în cinstea] Preasfintei Fecioare, Născătoare de Dumnezeu / Serbarea Maicii Domnului pe 26 decembrie
Acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie
Izvorul Tămăduirii în Vinerea luminată, adică vineri în Săptămâna luminată, de
după Paști
Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana / Zămislirea Sfintei Fecioare de
către Sfânta Ana (Neprihănita Zămislire) pe 9 decembrie.
Punerea în raclă a cinstitului veșmânt al Maicii Domnului / Aducerea veșmântului
Născătoarei de Dumnezeu în Biserica Vlaherne la 2 iulie
Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului, la 31 august.
De asemenea, atât catolicii, cât și ortodocșii serbează, în funcție de țară, regiune
și tradiție, diverse apariții sau icoane ale Maicii Domnului.
Titlurile date Fecioarei Maria
Titlurile cele mai des atribuite Fecioarei Maria sunt Maica Domnului (Our Lady,
Notre Dame, Nuestra Señora, Nossa Senhora, Madonna, numele după care ea
este cunoscută cel mai des), Binecuvântata Fecioară Maria, Regina Cerurilor
(Queen of Heaven, Regina Coeli) și altele. Calitățile venerate prin ele sunt
sumate în Troparul Maicii Domnului:
"Cuvine-se să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită
și prea nevinovată, și maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât
Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune
pe Dumnezeu Cuvântul ai născut. Pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim."
Lucrările teologice se referă la termenul grec Theotokos și echivalentele sale
latine Deipara și Dei genetrix, traduse ca Născătoare de Dumnezeu sau
Purtătoarea de Dumnezeu. Acestea sunt utilizate pentru a accentua că fiul
Mariei, Iisus Hristos, este Dumnezeu.
"Maica precistă" este un alt nume folosit pentru Fecioara Maria, cuvântul "precistă"
fiind de origine slavonă, prĕčista, și având sensul de neprihănită, de o curățenie
morală desăvârșită.
Viața * Conform Vechiului Testament
Cuvântul ebraic almah din Isaia 7:14 nu desemnează sau nu desemnează
neapărat o virgină. Conform listei lui Edersheim, almah înseamnă adolescentă
(fată aflată la începutul pubertății). Vârsta maximă a unei almah era de doisprezece
ani împliniți. De asemenea, cuvântul grecesc folosit de Matei (parthenos) nu
înseamnă neapărat fecioară, ci poate desemna vârsta, nu puritatea sexuală.
Prin urmare, conform Bibliei Maria era o adolescentă sub treisprezece ani în
momentul în care a rămas gravidă. O altă soluție este să admitem că Isaia nu sa referit la conceperea lui Isus.
Conform Noului Testament
Încrederea în Dumnezeu și modestia Mariei sunt trăsături scoase în evidență în
Evanghelia după Luca și au stat la baza venerării Mariei în mediile creștine de
mai târziu.În Noul Testament se găsesc relativ puține referințe la Maria, iar dintre
acestea cele mai numeroase în capitolul întâi al evangheliei după Luca (Luca
1:26-56). Acolo este menționată ca tânără logodită. Conform evangheliei după
Luca (Luca 1:28), a fost vizitată de un înger, care a salutat-o cu cuvântul κεχαριτωμενη (participiu pasiv de la χαριτω, "plăcut"), ceea ce a fost tradus prin
"plină de grație divină". După salutul îngerului, acesta i-a vestit că fără să
cunoască bărbat, va da naștere unui fiu, care va fi Mesia așteptat de popor.
Cu ocazia prezentării pruncului Iisus în templul din Ierusalim, bătrânul Simeon ia proorocit Mariei suferințele pe care le va trăi (Luca 2:35). Doar evanghelia lui
Ioan o menționează pe Maria în mod expres ca martoră nemijocită a crucificării
fiului ei. Ultima dată este evocată în cartea Faptele Apostolilor (Apostolilor 1:14),
ca făcând parte din grupul asupra căruia la Rusalii s-a coborât Duhul Sfânt.
Michael Coogan susține că Sfântul Pavel credea că Sfântul Iosif l-a conceput pe
Isus, „Iosif «nu a cunoscut-o pe» Maria «până când ea a dat naștere unui fiu»”
(ea nu a rămas virgină, conform Sfântului Matei).Conform Matei 13:55-56, Iacov,
Iosif, Simon și Iuda sunt frații Lui Iisus, deci copii născuți de Maria, interpretare
respinsă de catolici, ortodocși și o parte din protestanți.
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Conform multor teologi ortodocși, catolici și protestanți, Maria a rămas fecioară
după nașterea lui Isus, lucru pe care Biblia nu-l afirmă nicăieri, iar miracolele
(cum ar fi nașterile miraculoase) nu pot confirmate drept evenimente istorice
reale datorită metodologiei naturaliste a istoriei (Flew 1966: 146; cf. Bradley
1874/1935; Ehrman 2003: 229).
Evanghelia după Marcu afirmă că Isus a fost conceput și născut în mod firesc.
ro.wikipedia.org

Începe postul Sfintei Maria

Postul Adormirii Maicii Domnului, intotdeauna cu data fixa, de la 1 la 15 august,
ziua cand Maica Domnului a trecut de la viata pamanteasca la cea cereasca,
este randuit de Biserica crestin-ortodoxa spre aducerea aminte de virtutile alese
ale Sfintei Fecioare, dar si de postul cu care ea insasi, dupa cum spune traditia,
s-a pregatit pentru trecerea la cele vesnice.
Originea acestui post trebuie cautata prin secolul al V-lea, cand cultul Maicii
Domnului s-a dezvoltat si cand sarbatoarea Adormirii ei a inceput sa primeasca
o mai mare importanta. Data si durata postului pentru toata ortodoxia au fost
stabilita abia in secolul al XII-lea, la sinodul local din Constantinopol, care a
hotarat ca postul sa inceapa la 1 august si sa dureze 14 sau 15 zile, pana la sarbatoarea Adormirii, 15 august.
Desi scurt postul Sfintei Maria este foarte aspru. Biserica le cere credinciosilor ca, in
zilele de luni, miercuri si vineri sa nu manance nimic pana la ora 3 dupa amiaza, ora
dupa care sa se consume mancare uscata, adica fara grasime. In celelalte zile, se
mananca fara ulei si numai sambata si duminica sunt premise vinul si uleiul.
In Postul Sfintei Maria exista o singura dezlegare la peste, pe 6 august, cand
praznuim Schimbarea la Fata a Domnului pe Muntele Tabor, ziua cand, potrivit
traditiei noastre, a romanilor, natura incepe sa se pregateasca de toamna.
Postul, insa, nu inseamna doar abtinerea de la a manca anumite produse, ci
reprezinta si o hrana a sufletului, prin rugaciune, prin retinerea de la ganduri si
fapte rele, de la relatii conjugale si, in final, prin cainta si spovedanie.
Postul, tinut cu credinta, si respectat precum spune Biserica, reprezinta de fapt,
pregatirea corpului si a sufletului pentru primirea Sfintei Impartasanii, cu trupul
si sangele lui Hristos.
Inainte de Sfanta Impartasanie nu se consuma nu se mananca si nu se bea
nimic, nici macar apa, de la trezire pana la primirea Impartasaniei. Primirea
Sfintei Impartasanii certifica faptul ca prin post ne-am curatat sufletele si trupurile
de pacate, devenind mai buni si mai iubitori de Dumnezeu.
Din punct de vedere medical, postul reprezinta o buna cura de detoxifiere a intregului organism, pentru ca in aceasta perioada se pot consuma multe fructe si
legume crude de care acum, vara, sunt pline tarabele din piete. Studii recente au
concluzionat ca postul, prezent in toate culturile si traditiile din lume, nu reprezinta
doar un mijloc de prevenire a bolilor, ci si calea naturala de vindecare a lor.

Tradiţii şi superstiţii
legate de postul Sfintei Maria

Tradiția străveche ne spune că oamenii ar fi ieșit din primăvară prea slăbiți daca
ar fi ținut un post de nouă săptămâni și atunci s-au pus două săptămâni de post
înaintea Sfintei Maria Mare. O mare sărbătoare creștin ordotoxă care are loc în
postul Sfintei Maria Mare este sărbătoarea Schimbării la Față, denumită popular
și Obrejenia sau Pobrejenia, când e dezlegare la pește.
Tradiția românilor, spune că, la această zi mare, natura se pregătește de toamnă.
Păsările călătoare se pregătesc la rândul lor de plecare spre tărâmuri calde, iar
animalele târâtoare încep să intre în pământ, la adăpost de vreme rece.
O altă tradiție populară ne spune că, de Obrejenie oamenii trebuie să se împace
unii cu alții, daca au fost certați, altfel vor fi mustrați tot restul anului.
De sărbătoarea Schimbarii la Față sau Pobrejenie se leagă o sumedenie de
superstiții, care de care mai mult sau mai puțin respectate, și anume:
Cine mănâncă struguri înainte de Obrejenie, adică nesfințiți, o să aibă dureri de
burtă, fiindcă aceștia trebuie, mai întâi, duși la biserică pentru a fi citiți;
Fetele nu trebuie să se spele pe cap de Obrejenie, fiindcă așa cum iarba nu mai
crește în câmpuri, asa nu le va mai crește nici lor părul;
De asemenea cei care nu țin sărbătoarea Schimbării la Față or să sfârșească
uscați și gălbejiți, precum florile care se vor ofili începând cu această zi;
Femeile care spală rufe de Pobrejenie vor fi năpădite de păduchi și ploșnițe, iar
cele care poartă prunci, dacă țin această zi, vor avea o naștere foarte ușoară;
Nu este bine ca de Obrejenie să te mai scalzi în apele repezi de munte, fiindcă
apele se răcesc, iar cerbii vin și le spurcă urinând în ele;
Cine nu-și vede umbra capului la răsăritul soarelui în dimineața zilei de Obrejenie,
se spune ca va muri până la sfârșitul anului;
Se spune că ziua de Pobrejenie este una din zilele sfinte în care se deschid
Cerurile, iar cei aleși de Dumnezeu pot să vadă Porțile Raiului.
Se vorbeşte, în popor, despre postul Sfintei Maria Mare că ar fi un post relativ
ușor, pe care pot sa-l țină chiar și copiii, dar mai ales femeile însărcinate pentru
a naște ușor, fiindcă Fecioara Maria este ocrotitoarea lor.

l

PETER MUNTEAN DDS
Foarte Convenabil
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Inter-Art din Aiud și Alba Iulia,
la New York
Recital de muzică
Daniel şi Dan Avram

ri de câte ori oaspeți dragi din România ne vizitează la New York și ne
prezintă din realizările lor culturale deosebite, inimile noastre de români
tresar în bucurie și în suflete construim un pod de prietenie trainică. Așa s-a
întâmplat în seara zilei de 31 mai a.c., la Biserica ”Sf.Andrei” din Jamaica,
Queens, unde s-au desfășurat lucrările Cenaclului literar ”Mihai Eminescu”
având ca subiect Fundația Inter-Art din Aiud și din Alba Iulia cu membri ai
fundației și cu operele lor literare și de artă plastică. Un minunat profil românoamerican cu oameni de aleasă cultură din țară și din New York.
Moderatorii serii au fost Theodor Damian, președintele Cenaclului literar ”Mihai
Eminescu” din New York, preotul Ioan proteasa, parohul bisericii-gazdă, și
scriitorul aiudean Ioan Hădărig, director artistic al Fundației Inter-Art.
Am petrecut câteva ore într-o deosebită atmosferă culturală, cu oaspeți de
seamă veniți din Transilvania, din Ardealul nostru, de la Aiud și de la Alba Iulia.
Au fost prezentate mai multe cărți (proză, poezie, jurnal, memorii, fotografii):
“Vânătoare de pietre în Transilvania” de patricia goodrich, traducere de Casanda
Ioan; “Stone hunting in Transylvania” de patricia goodrich (versiunea în limba
engleză); “Aripile cerului”
poeme de Ioan Hădărig;
“37 de zile”, jurnal de
călătorie de Anca Sas;
“Aiud-album fotografic” de
Andrei Bakó cu poeme de
Ioan Hădărig; “Aiud călătorie în timp”, proiect
fotografic de Robert Lixandru; “Aiud-golgota scriitorilor
- poezii din temnițele Aiudului”, antologie de Ion Buzași;
“Emotion/Emoție” de Michel
Talon, traducere de Marcela
Hădărig; “Încă o zi fără
dimineață”, proză de Stefan
Balog; “gânduri nefiltrate”,
de Stefan Balog; “Viziuni și
gânduri”, album fotografic
de Zoltán Balog și gânduri
de Stefan Balog.
Am solicitat un interviu
domnului Ioan Hădărig.
- Domnule Hădărig, suntem
foarte bucuroși să vă
avem aici, în cadrul cenaclului nostru. Știm că
sunteți licențiat al
Universității ”1 Decembrie
1918” din Alba Iulia, Facultatea de Drept și Științe
Sociale, cu specializarea
în sociologie. De asemenea, aveți un masterat cu
tema: ”Literatură și cultură
românească în context
european”, în cadrul
Facultății de Istorie și
Filologie.

Ați scris și ați publicat numeroase cărți, în special în domeniul poetic. Ce
impresie v-a făcut această călătorie la New York?

- În primul rând, îmi exprim bucuria că suntem la New York și că am participat la
o minunată sesiune a Cenaclului literar ”Eminescu”. prin popularizarea
realizărilor noastre, dumneavoastră ne faceți o schiță de profil românoamerican pentru care vă mulțumim anticipat. Ne bucurăm că paginile de
traduceri în limbile engleză, franceză și română, poezia carcerală, într-o antologie-eveniment, paginile de jurnal, de proză şi poezie, albumele cu fotografii,
toate au fost primite cu drag de membrii cenaclului, ceea ce este o recompensă
sufletească. prin călătoria noastră aici, la New York, la ONU și la biserică,
considerăm că am contribuit la promovarea culturală și turistică din Aiud, din
Alba Iulia și din împrejurimi.
- Cărțile pe care ni le-ați oferit ne-au convins de valoarea deosebită a membrilor
Fundației Inter-Art, ca artiști ai cuvântului și ai imaginii. Fără îndoială că prin
activitatea dumneavoastră ați contribuit și continuați să contribuiți la schimbarea
opiniei negative a oamenilor, mai ales a celor mai în vârstă, despre Aiud.
Reputația negativă cauzată de ororile din temnițele comuniste de la Aiud se
estompează încet-încet. Multor oameni, când auzeau de orașul Aiud, le
apărea în minte înfricoșătoarea închisoare comunistă de acolo, în care au fost
torturați și în care și-au găsit sfârșitul mulți români de seamă, mulți intelectuali.
- Da, nu este ușor să schimbi o impresie făcută de-a lungul multor decenii, mai
ales între oamenii mai în
vârstă, o impresie bazată
pe fapte reprobabile petrecute în închisoarea din
Aiud, dar acum cine vine
și ne vizitează sau citește
despre orașul Aiud poate
vedea transformarea
fundamentală a zonei.
Orașul este în continuă
dezvoltare, închisoarea a
rămas doar o amintire, o
pagină tristă de istorie.

Afisul ONU de prezentare a Fundației

Și pentru ca spusele dânsului să fie întărite de imagini, domnul Ioan Hădărig
ne-a arătat pliante, cărți
de poezii, proză, albume
cu fotografii din vechea
urbe ardelenească Aiud.
În volumul de poezii ”Aripile
cerului”, am remarcat, printre altele, o apreciere edificatoare despre creația
lui Ioan Hădărig, apreciere
aparținând doamnei Diana
Câmpan: ”poezia lui Ioan
Hădărig aduce, în peisajul
liric un aer de suplețe
ideatică și o nuanță clară
de emoție care sfidează
barierele canonice ale cititorului comod de poezie”.
Cărţile au fost oferite Cenaclului literar “Mihai Eminescu” din New York și
publicului participant.

Romanian Journal • New York

31 iulie, 2019

l

PROFIL ROMÂNO-AMERICAN

19

Invitata proiectului a fost artistul plastic şi poeta patricia goodrich din pennsylvania - Expoziția reprezintă un amplu proiect artistic menit să ofere o imagine
concludentă asupra multiculturalității din România contemporană și expune
care a recitat poeme din volumul apărut în România - “Vânătoare de pietre în
lucrări semnate de 100 de artiști, cuprinzând 15 etnii reprezentate în parlamentul
Transilvania”. Versiunea în limba română, în traducerea poetei Casandra Ioan,
României. Evenimentul a fost deschis de: gheorghe Necula, reprezentant
a fost prezentată de Ioan Hădărig. Anca Sas a vorbit despre incitantul său jurnal
permanent al României la ONU, Krizbai Bela Dan, vicepreședinte la ICR și
de călătorie din SUA şi Haiti iar Stefan Balog a prezentat volumul de proză
Stefan Balog, președintele Fundației Inter-Art Aiud, România.
fantastică şi volumul de miniaturi grafice dedicate lui Lucian Blaga. Albumul de
fotografie artistică semnat de Balog Zoltan, cu gânduri scrise de Stefan Balog, a - Ce participare internațională ați avut la expoziție?
impresionat prin propunerea culturală inedită.
Recitalul de muzică folk s-a constituit într-un moment de reală emoție, într-un - Alături de publicul iubitor de artă și artiști plastici, au participat reprezentanți ai
misiunilor diplomatice la ONU din: Olanda, Elveția, Albania, Nigeria, Costa
melos de înaltă ținută artistică. Interpretul de muzică folk Daniel Avram şi
Rica, Ecuador, Yemen, Tanzania, Egipt, palestina, Maroc, Oman, Filipine,
pianistul Dan Avram au impresionat prin acuratețea interpretării, prin vocea caldă
Belarus, Chile, China, Bulgaria, Danemarca și din alte țări.
și distinsă, printr-un repertoriu care a însuflețit inimile celor prezenți în sală. A fost
apreciată calitatea pieselor interpretate, precum și valoarea autentică a demersului - Vă rugăm să ne vorbiți despre istoricul fundației.
muzical. Recitalul, apreciat de publicul prezent prin aplauze prelungite, a - Cu toată plăcerea. Fundația a fost înființată în anul 1996 și are ca scop
reprezentat unul dintre momentele importante ale manifestării culturale.
principal abordarea alternativă a artei contemporane. Este, în același timp, un
Scriitorul Theodor Damian a sintetizat importanța acestei seri românești: “A fost
punct de legătură între civilizații și culturi, deschizând astfel o arenă pentru
un eveniment rar și deosebit pentru comunitatea românească din New York. O
artiștii contemporani din întreaga lume. Fondatorilor activi ai fundației: Stefan
întâlnire ca un dar pentru noi, cei de peste Ocean. Talentații artiști din Aiud,
Balog, Ioan Hădărig, Robert Lixandru li s-au alăturat, în timp, Zoltan Balog,
scriitori, compozitori și
Elena Cristea și Andrei
interpreți ai muzicii româBako. Munca în coornești autentice au lăsat
donarea proiectelor nu este
aici o amintire ce ne va
ușoară, dar este făcută cu
înfrumuseța și va dăinui
pasiune și responsabilitate.
îndelung în sufletele noas- Enumerați câteva dintre
tre.”
Stefan Balog, preşedintele
cele mai importante eveniFundaţiei Inter-Art Aiud,
mente ale fundației Interapreciază că această manArt.
ifestare a fost “una din
- Avem multe realizări cu
cele mai memorabile seri
care, pe bună dreptate, ne
Inter-Art realizate vreomândrim. Amintesc câteva:
dată”, subliniind organitaberele interetnice de la
zarea remarcabilă a
Aiud, expozițiile de la palatul
manifestării de către
Națiunilor din geneva, de
părintele-profesor Theodor
la parlamentul European din
Damian şi de către
Bruxelles, de la palatul
părintele Ioan proteasa,
Cotroceni din București, de
precum şi prezența inimola Muzeul de Artă din Tulcea,
sului public atât la cenaclul
de la Muzeul Național al
literar, la spectacolul de
Unirii din Alba Iulia. Ne propmuzică, cât şi la recepția
Th. Damian cu membri ai delegației Inter-Art
unem, și credem că reușim,
românească oferită de
să prezentăm o concepție
parohia-gazdă.
modernă, inedită în reCoordonatorii evenimenceptarea diversității de extului: Theodor Damian,
primare artistică, în realizarea
Ioan proteasa, Stefan Baunui dialog intercultural
log, Ioan Hădărig, merită
reprezentativ pentru Româîntreaga noastră apreciere.
nia secolului al XXI-lea.
De asemenea, îl felicităm
pe fotoreporterul Zoltan
- Într-adevăr, notabile
realizări. Dumneavoastră,
Balog.
artiștii din Aiud și din Alba
***
Iulia ne-ați oferit o pilduitoare
L-am rugat pe scriitorul
lecție de istorie, istorie
Ioan Hădărig să ne
trecută, dar și prezentă penvorbească
despre
tru care vă mulțumim. A fost
Fundația Inter-Art și despre
o plăcere să vă avem aici,
recenta ”Expoziție a
în cenaclul nostru, și vă
Identității Multiculturale”,
așteptăm cu drag să reveniți
care a avut loc la Sediul
oricând.
Organizației Națiunilor
Vă felicităm și vă dorim
Unite din New York și care
succes deplin în continuare!
s-a desfășurat sub înaltul
patronaj al președintelui
prof. Mariana Terra
României, Klaus Iohannis.
Daniel Avram si Dan Avram
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Holograma misterioas~
a piramidei din Ceahl~u

În fiecare an, de 6 august, zeci de curioşi urcă pe vârful Toaca pentru a vedea
cum umbrele muntelui se contopesc într-o piramidă spaţială. Fenomenul, unic în
România, are o explicaţie ştiinţifică, dar este înconjurat şi de o aură de mister.

Umbra piramidală, spaţială sau holografică - iată doar câteva din denumirile date
fenomenului care se produce pe muntele Ceahlău în primele zile ale lunii august
şi are intensitate maximă pe data de 6, atunci când creştinii ortodocşi serbează
„Schimbarea la Faţă”.
Cei care vor să urmărească pe viu această minune a naturii trebuie să îndeplinească
două condiţii: să se trezească dis-de-dimineaţă (ori să înnopteze sus pe munte)
şi să fie înainte de răsărit pe vârful Toaca (1.904 m). O altă condiţie, capriciu al
naturii care joacă feste deseori, este ca linia orizontului spre est să nu fie blurată
de plafonul de nori în momentul în care soarele îşi face apariţia.
Pietreanul Mihai Marin, pasionat de fotografie şi de fenomenul piramidei de pe
Ceahlăul, a studiat şi a imortalizat de aproape 15 de ani ceea ce se întâmplă timp
de aproximativ 80 de minute în dimineţile de pe 6 august.
„Este o compunere de minimum patru umbre. Vârful Toaca are formă de piramidă
regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o
umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai
joasă, face altă umbră, prelungă. La fel, Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste
toate se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui. Pe 6 august, dimineaţa,
datorită poziţiei soarelui, toate umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine
magnifică tridimensională, ca holograma unei piramide”, spune Mihai Marin.
Cu alte cuvinte, suprapunerea perfectă a vârfului umbrelor nu se întâmplă decât
atunci când soarele răsare dintr-o anumită poziţie. Nemţeanul susţine că a fost
stârnit să studieze fenomenul de pe Ceahlău de un alt pasionat al muntelui,
profesorul de geologie Nicolae Ţicleanu de la Institutul din Bucureşti.
Ceahlăul, muntele sfânt al dacilor
După ce a cunoscut acest fenomen optic, Mihai Marin a urcat foarte des pe
Ceahlău, ca să-l studieze şi să-l înţeleagă. El recunoaşte că, la început, piramida
Ceahlăului avea o aură de mister, chiar mistică. Studiul l-a lămurit că este vorba
de un fenomen optic în care mai multe umbre se aranjează perfect, dar au mai
rămas câteva întrebări fără răspuns.
„Geometria muntelui şi optica sunt foarte precise, fiecare stâncă îşi are rolul ei în
schema asta geometrică şi te întrebi dacă nu este vreo legătură între sanctuarul
dacic recunoscut de pe Ceahlău şi acest fenomen natural. Mai departe, putem
accepta că oamenii din vechime au modelat un pic muntele, pentru ca fenomenul
optic să fie perfect?“.
Dincolo de fenomenul fizic în sine, interesant este că pe 6 august, an de an,
sătenii de la poalele masivului, chiar şi cei de vârste înaintate, iau în piept
Ceahlăul pentru a fi prezenţi la slujba de Schimbare la Faţă a Domnului care se
oficiază la schitul ridicat în vârf. Pelerinajul are se pare, origini chiar mai
îndepărtate de vremurile creştine, cunoscut fiind obiceiul dacilor liberi care trăiau
prin aceste părţi să mulţumească muntelui.
„Muntele Ceahlău este plin de sacralitate prin faptul că, de-a lungul timpului,
oamenii l-au asociat cu Olimpul Moldovei, dar şi cu istoria precreştină.
Se zicea că Zamolxe, zeul dacilor ar fi sălăşluit pe acest munte”, spune Constantin
Andraş, şeful serviciului de pază din Parcul Naţional Ceahlău. Şi mai interesant
este că doar Ceahlăul şi muntele Găina, din ţară, au o sărbătoare recunoscută a
muntelui, celebrată de populaţia care i se închină o dată în an.
„Ceahlăul a devenit sacru pentru că odată cu apariţia creştinismului, aici s-au
stabilit diferiţi sihaştri care au fondat schiturile şi bisericile de pe munte. Locul
căpătând puteri spirituale, oamenii au continuat să urce spre vârful muntelui,
singurul cu hram din România, similiar Athos-ului din Grecia”, a mai spus
Constantin Andraş. O legendă spune că cei care se întalnesc pe muntele sfânt
Ceahlău rămân legaţi într-un fel sau altul, pentru totdeauna.
adev.ro

Curioşii urcă pe vîrful Toaca pe 6 august dis de dimineaţă ca să observe
fenomenul piramidei de pe Ceahlău
FOTO arhivă Mihai Marin

Piramida, in faza in care umbrele nu sunt încă sincronizate

Piramida se formează spre apus, in spatele vârfului Toaca
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Un e-mail
despre venerabili!

MOTTO: Daruieste-ti zambetul celor care MERITA,
dragostea celor care te APRECIAZA, lacrămile
celor care iti sunt mereu alaturi si viata celor care
te iubesc !

Am regăsit de multe ori, în cărți, discursuri motivaționale
sau în filozofia colectivă, că modul în care ne privim
și ne tratăm noi pe noi înșine devine, inevitabil, modul
în care ne vor privi și ne vor trata ceilalți.
Ba chiar am dat din cap a acceptare, convinsă de
acest adevăr perfect logic. Dar, pentru că multe dintre
înțelepciunile vieții ne intră pe o ureche și fac imediat
stânga-mprejur pe cealaltă, nu m-am priceput niciodată
prea bine să parcurg drumul de la înțelegere la implementare în existența mea zilnică.

,,O persoană cu adevărat liberă este cea care-și
permite să refuze o invitație la cină fără să ofere
niciun pretext”. Cât de elocvent, cât de eliberator, cât
de greu de pus în practică. La începutul acestui an,
în timp ce încercam să-mi ordonez ,,to do”-urile
pentru următoarea perioadă, mi-am dat seama că
ultima persoană pe lista mea de priorități ajunsesem
chiar eu.

Dacă aveam vreo programare la medic, vreo rezervare
la restaurant, vreo întâlnire la film sau vreo petrecere
privată de bifat, iar programul meu pe ziua respectivă
se aglomera în mod neașteptat cu vreo întâlnire, un
eveniment sau o solicitare din partea unui prieten,
acelea erau primele liniuțe tăiate cu cerneală albastră.
,,Lasă că fac altădată”, ,,Săptămâna viitoare”, ,,Luna
viitoare”, ,,Nu e momentul”. Până când, trăgând linia
sub mine, am constatat că toate micile mele nevoi
personale stăteau sub semnul lui ,,Când o să am
timp”. Adică, având în vedere antecedentele, niciodată.

Săptămâna aceasta, în timpul unei călătorii – în scop
profesional – la Munchen, am ales să iau prânzul
într-unul dintre localurile cochete din Marienplatz, în
centrul orașului. La sosirea mea, totul era gol. ,,Aș
vrea o masă pe terasă, vă rog”, i-am glăsuit politicos
chelnerului, care – la fel de reverențios – a dat din
cap a negație. ,,Totul este rezervat, ne pare rău, vă
mai putem găsi o masă doar înăuntru, cu puțin
noroc”.
M-am uitat în jur, la cele aproape 40 de mese golgoluțe și m-am simțit ca la ,,Camera Ascunsă”. ,,Dar
nu e nimeni”, am exclamat eu, mirată. ,,Nu e acum,
dar să vedeți în zece minute”, a zâmbit băiatul. Uitându-mă la ceas, mi-am dat seama că avea dreptate.
Cum putusem să uit? Era ora 12 fără cinci minute,
iar în toate țările civilizate, intervalul 12-14 este
dedicat mesei, fără excepție.

N-o să vezi vreodată un elvețian, un neamț sau un
francez care să-și ia masa de prânz la ora patru,
fiindcă a avut rapoarte de făcut și n-a putut să plece,
nici vreun englez care mănâncă peste tastatatura
computerului un Snickers cumpărat de la automat,
fiindcă are prea multe de făcut și nu-și permite să
plece o jumătate de oră din birou. E o regulă
nescrisă, pe care toată lumea o respectă și care a
devenit o realitate ce dictează inclusiv programele
restaurantelor și ale cafenelelor.
În nici zece minute, localul pustiu la venirea mea s-a
umplut de râsete, chicoteli, discuții gălăgioase și
solicitări făcute cu mâna ridicată în aer. Familii cu
copii, cupluri ieșite în pauza de prânz, pensionari
veniți la o șuetă și chiar oameni singuri, precum
domnul de la masa de lângă mine – care avea ușor
80 de ani, dar ieșise la masă îmbrăcat elegant, în
pantaloni cu dungă, sacou și cămașă, cu o pălărie
extrem de șic și lavalieră la gât.
A cerut o salată de creveți, pe care a mâncat-o cu
înghițituri mici și gesturi elegante, fără să privească
în telefon, fără să vorbească cu nimeni, fără să se
concentreze pe nimic altceva în afară de mâncare.
Și-a savurat apoi în tihnă un espresso lung, privind
amuzat la vacarmul din jur, după care s-a ridicat, îndreptându-se cu pași mici către zona pietonală de
promenadă. Iar eu, privindu-l pe el, mi-am reamintit
ce înseamnă acel respect despre care citim în cărți.
Să știi să-ți faci bucurii zilnice, să ai grijă să-ți fie
bine, să te bucuri de viață chiar dacă nimeni nu te
privește. Să te respecți înseamnă să-ți faci timp
pentru tine și să alegi să petreci frumos acel timp,
chiar dacă ai 20, 50 sau 80 de ani. Să privești
oamenii, să te uiți la vitrine, să citești un ziar, să-ți
mai dorești lucruri, chiar dacă ești doar ,,tu cu tine”.
Dincolo de considerentul financiar, care încetinește
sau anulează multe vise, ceea ce mă întristează la
mentalitatea românească este lipsa acestui respect
de sine, care să ne permită să ne ridicăm deasupra
circumstanțelor zilnice, deasupra regimurilor politice
și chiar deasupra trecerii timpului.

Am auzit de prea multe ori ,,Ce să-mi mai doresc la
vârsta mea?”, ,,Ce pot eu să mai fac după 50/60/70
de ani?”, ,,Ce rost mai are să fac asta sau asta
acum?”, toate izvorâte din obișnuința de a fi mereu
utili, de a avea un scop pus în slujba altora, de a
ajuta, de a face și de a ne pune mereu pe ultimul loc.
Când nu mai lucrăm, nu mai avem copii de crescut
sau nepoți de îngrijit, brusc ne simțim fără niciun țel,
fiindcă ideea de a petrece timpul doar fiind fericiți cu
și pentru noi înșine este un concept total străin și de
neimaginat.
Mai mult, spre nefericirea noastră, suntem și un
popor care glorifică sacrificiul. Pentru job, pentru
familie, pentru copii, pentru soț. Am auzit multe mame
tinere care se laudă în gura mare că s-au abandonat
pe sine pentru copil și că nu le mai interesează nimic
legat de ele însele, uitând că acel copil va replica și
el, cândva, modelul pe care l-a văzut acasă. Mulți
angajați care consideră că petrecutul weekendurilor
la serviciu e un act de noblețe care le va asigura
gloria eternă și o plăcuță bătută în litere de aur pe
clădirea firmei la care lucrează, uitând că nimeni nu
e de neînlocuit și că timpul trece ireversibil în
defavoarea lor.
Ați auzit vreodată teoria ,,punerii ouălor în același
coș”, pe care o folosesc uneori brokerii pentru a
explica de ce nu e bine să-ți investești toți banii întrun singur loc? Prea mulți dintre noi facem exact asta
cu timpul și energia noastră: ne raportăm la alții
înainte de a ne raporta la noi înșine și ștergem totul
din viața noastră de dragul unui singur om, a unei
singure activități, a unui singur scop.
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Nici măcar nu încercăm să atingem un echilibru,
fiindcă găsim o plăcere inexplicabilă în a fi ,,mamă
eroină”, ,,erou al muncii”, ,,nevastă-model”, „gazda
primitoare excelenta”, și alte principii de pe vremuri,
declinate în varianta capitalistă și de secol XXI.

Deschideți televizorul la ora știrilor, indiferent de
canal, și veți auzi aceleași exprimări abrazive pentru
ureche. ,,O bătrână de 55 de ani…”, ,,Doi bătrâni de
60 de ani…”. ,,Unui bătrân de 58 de ani i s-a făcut
rău în prima zi de caniculă”. Apoi deschideți un
jurnal similar al unei televiziuni franceze, germane,
spaniole sau italiene și căutați – în zadar, vă asigur –
o exprimare similară. În Occident, oamenii ajunși la
vârsta pensionării sunt numiți ,,veterani”, ,,seniori”
sau ,,domni/doamne venerabili/e” cu respect și
diplomație.
La noi sunt ,,bătrâni”, ,,bătrâne”, ,,moși”, ,,tatăi” și
,,mamăi”. O mostră de ignoranță sau doar simptomul
unei societăți în care nu mai reprezinți nimic în
momentul în care nu mai poți SERVI cuiva, nu mai
poți plăti rate la bancă, școli particulare, abonamente
la fitness și nu mai poți semna condica în fiecare
dimineață la 8?

După o anumită vârstă, românii ajung să se considere
inutili și fără țel, iar societatea nu face decât să le
confirme acest lucru, umilindu-i în fel și chip. Și nu,
nu e vorba doar de bani, e vorba în primul rând de
atitudinea față de propria persoană și de ceea ce
ești dispus să accepți sau nu.
Deloc întâmplător, imaginea oricărei doamne trecute
de 70-80 de ani care se încăpățânează să-și păstreze
bunul-gust și cochetăria trezește la noi exclamații pe
care le-am auzit de nenumărate ori: ,,O babă nebună”.
Adică, ce-i mai trebuie, la vârsta ei, să-și pună o
rochie elegantă, o pereche de pantofi frumoși și să-și
aranjeze părul? Ce-i mai trebuie respect de sine și
cochetărie, dacă nu mai are 18 de ani și ,,90-60-90”?

Privindu-l pe bătrânelul german, mi-am adus aminte
și de doamnele cochete din cafenelele pariziene pe
care le admirasem de atâtea ori, de bătrânica simpatică
dintr-un boutique londonez, care proba cercei vintage,
de bunica unui fost coleg american de la masterat,
care își petrecea după-amiezele citind reviste de
modă și colindând magazine de antichități. Și, în
ultimă instanță, de propriul meu bunic, care la 91 de
ani nu rata nicio știre, niciun ziar și nicio revistă de
economie și politică, care comenta cu entuziasm
fiecare meci de la campionatul european, ba chiar
își făcea planuri și croșeta pronosticuri pentru Cupa
Mondială care urma peste patru ani. Și, punând
laolaltă toate adevărurile ignorate pe care le-am citit
de-a lungul vremii, mi-am dat seama că așa vreau să
fiu și eu peste 40 de ani. Doar că, pentru ca asta să
se întâmple, trebuie să încep de acum. Fiindcă ceea
ce tolerezi la 20 sau la 30 de ani ajunge să fie
destinul tău la 50, 60 sau 70.
Și nu, nimic din cele de mai sus nu ține de alții. Nu
trebuie să te războiești cu nimeni, nu trebuie să
închizi uși în nas, nu trebuie să bați cu pumnul în
masă. Trebuie doar să faci alegeri mai deștepte, să
faci loc, delicat, pentru mici bucurii semnificative, să
spui un ,,nu” elegant atunci când cineva vrea să
profite de timpul, energia și bunăvoința ta, să nu te
arunci cu capul înainte în orice proiecțel, doar ca săți arăți disponibilitatea și să speri că vei contabiliza
niște bile albe pe o tabelă imaginară și inexistentă,
să nu zici niciodată, ,,O să am timp de mine mâine,
săptămâna viitoare, luna viitoare, după ce copiii intră
la școală, după ce, după ce, după ce”.

Dacă nu îl smulgi tu cu bună-știință din ghearele
vieții, e posibil ca acel timp să nu vină niciodată.

colonel ret. Gheorghe Pancu
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Cine ajută dragostea?
– Poveste cu tâlc

Odată ca niciodată, toate sentimentele și emoțiile au
mers într-o vacanță pe o insulă. Fiecare dintre ele sa simțit bine potrivit preferințelor și naturii sale. La un
moment dat, s-a vestit sosirea unei furtuni extrem de
puternice, nimicitoare, și li s-a cerut tuturor să evacueze
de urgență insula.
Anunțul a creat o panică de nedescris. Toate au fugit
degrabă la ambarcațiunile lor. Chiar și bărcile stricate,
avariate, au fost reparate și pregătite în pripă pentru
a fi lansate la apă.
Cu toate astea, Dragostea nu dorea să-și ia rapid
tălpășița. Mai avea atâtea de făcut! Când, însă, norii
au întunecat cerul, și-a dat seama că nu-și mai putea
amâna plecarea. Dar, vai, nu mai era nici o barcă
disponibilă! Dragostea s-a uitat în jur plină de
speranța…
Chiar atunci, a trecut prin dreptul ei, într-un iaht
luxos, Prosperitatea. Dragostea i-a strigat, „Prosperitate,
poți să mă iei pe nava ta?”

Poveste cu tâlc Cine ajută dragostea?
„Nu”, i-a răspuns Prosperitatea, „iahtul meu este
încărcat peste poate cu bogații, lucruri prețioase, aur
și argint. Nu există loc și pentru tine”.
Puțin mai târziu, a apărut și Vanitatea, la bordul unui
vas impunător. Din nou, Dragostea a strigat, „Vanitate,
mă poți ajuta? Sunt în pericol! Ia-mă, te rog, cu tine!”

Vanitatea i-a replicat cu dispreț, „Nu, nu pot să te iau.
Vasul mi se va murdări de la picioarele tale înămolite.”
După câtva timp, a navigat pe acolo Durerea.
Dragostea a cerut încă o dată să fie ajutată și a fost
iarăși refuzată. „Nu, nu am cum să te aduc la bord.
Sunt atât de întristată! Vreau să fiu de una singură!”
Peste câteva minute, s-a întâmplat să se ivească
prin valuri Fericirea. În zadar i-a cerut sprijinul
Dragostea! Fericirea era în al nouălea cer,

atât de satisfăcută de ea însăși încât nu băga pe
nimeni în seamă!
Dragostea a fost cuprinsă de neliniște, dezolare.
Chiat atunci, cineva i s-a adresat din apropiere, „Vino,
Dragoste, te voi lua eu cu mine.” Dragostea nu-și
putea imagina cine era atât de mărinimos, dar a sărit
repede pe vas, ușurată că, în sfârșit, găsise o cale
de salvare!
După ce a ajuns la țărm și a debarcat, Dragostea a
întâlnit Cunoașterea. Nedumerită încă, a întrebat-o,
„Cine, cine mi-a dat cu atâta generozitate o
mână de ajutor după ce nimeni altcineva nu
a făcut-o?”
„Ah, da, a fost Timpul”.
„Și de ce Timpul s-ar opri din navigarea
sa ca să mă ia cu el și să-mi permită să
fi în siguranță?” s-a minunat Dragostea.
Cunoașterea a surâs iar și i-a răspuns,
„Pentru că numai Timpul îți cunoaște
măreția și de ce ești capabilă. Numai
Timpul poate instaura pace și seninătate
pe această lume.”

Tâlcul acestei povești este că atunci când
suntem prosperi, neglijăm dragostea. Când ne
simțim foarte importanți, uităm dragostea. Până și
când suntem străbătuți de fericire ori durere, uităm
de ea. Numai odată cu timpul ne dăm seama de
valorile dragostei. De ce așteptăm atât? De ce să nu
facem dragostea o parte esențială a vieții noastre
chiar de astăzi?
www.diane.ro
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„Arian” este numele corect
și propriu al rasei noastre

Jacques Attali, actual consilier
al lui Emmanuel Macron, este
un înalt tehnocrat care lucrează
pentru a instaura Noua Ordine
Mondială.
Cartea sa, „O scurtă istorie a
viitorului“,descrie ordinea de zi
a elitei pentru secolul XXI. Titlul
este revelator, deoarece Attali defineşte istoria ca fiind
„nimic mai mult decât gândirea celor mai puternici“. El
confirmă faptul că bancherii „Iluminați” sunt în curs de impunere a unei hidoase „Brave New World“ asupra omenirii.
A scris, de asemenea, o prezentare elogioasă la adresa
lui Karl Marx, argumentând că Marx a fost un adept al
pieţei libere care a favorizat capitalismul ca un pas decisiv
spre idealul său comunist, şi a prezis globalizarea aşa
cum o ştim astăzi (de exemplu Noua Ordine Mondială).
În „O scurtă istorie a viitorului“, Attali prezice că secolul
XXI se va desfăşura în trei faze distincte:
Super-imperiul
Mai întâi va fi o eră de privatizare în care societățile
(corporațiile) impun ordinea de zi. El scrie: „Banii îl vor
scăpa în cele din urmă de tot ceea ce-l amenință, inclusiv
de statele-națiuni, care se vor distruge progresiv. Piața va
deveni singura lege recunoscută în lume. Un sistem de
putere a cărui structură rămâne evazivă, dar al cărui scop
este global“.
Hiperconflictul
Începând cu 2030 „războaie devastatoare, națiuni erodate,
grupuri religioase, entități teroriste şi pirați ai piețelor
libere care se vor lupta unul împotriva celuilalt“.
Hiperdemocrația
(2060). Extenuată de războaie şi de revolte sociale,
populația lumii va accepta „crearea unui guven mondial
democratic“. Acesta va fi un sistem colectivist, în care
toată lumea lucrează pentru „binele comun“.
Iluminații şi sexualitatea
În viitor, oamenii nu se vor mai lega și nu își vor mai crea
familii. „Cuplul nu va mai fi principala bază a vieții și
sexualității. Oamenii vor prefera să aleagă, în deplină
transparență, iubirea poligamă sau poliandră“.
O cultură dominată de mass-media va crea o populație
egocentrică, care „va fi loială numai ei înșiși“. Cu iubăreţii
care vor eșua în fața problemelor impuse de viață, „lumea
nu va mai fi decât o juxtapunere de singurătăți și dragostea
o juxtapunere de masturbări“. Scopul elitei este de a
elimina dragostea din cadrul relațiilor sexuale, astfel încât
aceasta să poată controla reproducerea.
În secolul XX, societatea „a încercat să elimine rolul
reproducător al sexualitații, făcând artificial maternitatea,
prin utilizarea tot mai intensă de metode din ce în ce mai
sofisticate ca: pilule, provocarea de dureri premature ale
facerii, fertilizarea in vitro, mame-surogat“.
În viitor, societatea „va merge chiar atât de departe, încât
să disocieze reproducerea și sexualitatea. Sexualitatea
va fi împărăția plăcerii, reproducerea – o mașinărie“.
Generațiile viitoare „vor fabrica ființa umană ca pe un
artefact făcut la comandă, într-un uter artificial, ceea ce
va permite creierului să se dezvolte în continuare cu caracteristici alese în avans. Ființa umană va deveni astfel
un obiect comercial“.
Supravegherea
„Ambalajele produselor alimentare, tapițeriile vehiculelor
și bunurile de uz casnic vor deveni «comunicative»“.
„Roboții domestici vor deveni o prezență universală în
viața de zi cu zi. Ei vor fi permanent conectați la rețele de
mare putere pe care le vor putea accesa oriunde s-ar deplasa. Aceștia vor funcționa ca ajutoare pentru treburile
domestice, ca ajutoare pentru persoanele cu handicap
sau în vârstă, ca lucrători și ca membri ai forțelor de securitate. În special, aceștia vor deveni «Watchers» (Supraveghetori)“.
Ca principală formă de supraveghere vor fi folosite dispozitivele portabile de divertisment. Germenele acestui
lucru este astăzi iPhone-ul, care trimite date către NSA
(Agentia Națională de Securitate). Orice obiect transportabil
va fi permanent urmărit. Până în 2050, aceste mașini vor
evolua în „mașini de autosupraveghere“, vor permite
tuturor să se automonitorizeze în privința respectării

normelor impuse.

Imigrarea
Fluxurile de imigrare se vor extinde și vor scufunda statelenațiune. „Marea Britanie va deveni o țară-gazdă majoră,
în special pentru cetățenii din țările Europei Centrale. În
cele din urmă, aceștia vor spune la rândul lor bun venit
muncitorilor ucraineni, ei înșiși înlocuiți de ruși și de vasta
populație chineză“.
Țările durabile (rămase) vor învăța că „un aflux de populație
este condiția ca ele să supraviețuiască“.
Viitorul SUA
Dolarul va rămâne moneda dominantă cel puțin până în
2025, când susținătorii străini vor începe să-l abandoneze
și „piramida creditului, bazată pe valoarea locuințelor
americane, se va prăbuși“.
SUA vor începe apoi să se dezintegreze, violența și
haosul fiind urmarea crizei economice.
„Statele Unite ar putea deveni atunci un fel de socialdemocrație scandinavă sau o dictatură – și chiar, probabil,
una după alta. Nu ar fi pentru prima dată când o astfel de
surpriză s-ar produce: primul lider care a aplicat principiile
necesare pentru a ieși din criză (ultima depresiune
economică) a fost Mussolini, al doilea a fost Hitler și
însuși Roosevelt a fost al treilea”.
Zona strâns legată de Biblie din sudul Statelor Unite ale
Americii se va mobiliza și ar putea domina politica SUA.
,,Statele Unite ar putea ajunge în jurul anului 2040 să
cadă pradă unei ispite teocratice, explicite sau implicite,
sub forma izolaționismului teocratic în care democrația nu
ar mai fi decât o umbră”.
O alianță creștină internațională „ar putea forma alianțe
ici și colo cu pirați seculari și traficanți de arme, femei și
droguri“.
Înainte de sfârşitul secolului XXI, SUA vor fi dezintegrate
şi se vor afla sub autoritatea unui guvern mondial colectiv.
Viitorul război
În jurul anului 2030, Attali vede începerea „hiperconflictului“,
o perioadă de violenţă extraordinară şi de revolte, total
diferită de „hiperdemocraţie”; un guvern comunitar unic
va apărea în jurul lui 2060.
Războaiele viitoare se vor purta cu arme „chimice, biologice,
bacteriologice, electronice şi nanotehnologice“.
„Nanoroboţi la fel de mici ca un fir de praf, cunoscuţi sub
numele de jeleuri gri, ar putea efectua pe furiş misiuni de
supraveghere şi ataca celulele corpului inamicului“. Chiar
şi vacile vor fi utilizate de către pionierii armatei, „animale
clonate ar putea îndeplini anumite misiuni – animale
bombe-vii, monştri ieşiţi din coşmar“.
„Cele mai multe dintre aceste arme vor fi accesibile
naţiunilor mici, non-statelor, corsarilor, piraţilor, mercenarilor,
maquisarzilor (gherilelor) mafiei, teroriştilor şi oricărui tip
de traficant… Într-un viitor nu atât de îndepărtat, va fi
posibilă fabricarea unei e-bombe cu doar 400 dolari,
constând dintr-un condensator, o rolă de sârmă de cupru
şi un explozibil.“
Războaiele vor izbucni în toată lumea: unele vor fi purtate
pentru a obține puterea asupra resurselor, cum ar fi
războaiele pentru apă, alte războaie vor fi pentru a dobândi
influenţă sau între grupurile etnice pentru obţinerea autonomiei. Acestea vor conduce la o secesiune a ţărilor şi
la apariţia unor noi naţiuni la nivel mondial.
Legalizarea drogurilor
Attali prezice o lume viitoare în care masele se îneacă
singure în distracții, ca să scape de viața nesigură și
lipsită de sens.
„Le va fi dor de zilele când frontierele erau închise și
ocuparea forței de muncă pe durata vieții era garantată,
obiectele erau folosite pe termen lung, căsătoriile erau
pecetluite și rămâneau pecetluite, legile erau incasabile”.
În complicitate cu divertismentul, drogurile vor fi legalizate
pentru a ne amorți în fața nebuniei crescânde din jurul
nostru.
Feminismul necesar socialismului
Jacques Attali este un pionier al microfinanțării, fondator
al PlaNet Finance, a treia organizație de acest gen, ca
mărime. Microfinanțarea constă în acordarea de împrumuturi
pentru oamenii săraci și grupurile comunitare din întreaga
lume, pentru a începe o afacere.
Când a fost întrebat, într-un interviu acordat lui Charlie
Rose, de ce 80% din microcredite sunt date femeilor,
Attali a descris fenomenul ca pe „ceva ciudat“, dar în
carte expune motivul real. Femeile vor avea încredere în
colectivismul de stat.
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Până în 2060, Attali vede hiperdemocrația (un unic guvern
colectivist) devenită o realitate, iar pe pionierii acestui
sistem îi numește „transumani“. „Transumanii” vor găsi
plăcere în slujirea altora în comunitățile lor.
Ei vor „inaugura o economie a altruismului, a disponibilității
de bunăvoie, a dăruirii reciproce, a serviciului public, a interesului general. „Femeile vor deveni «transumani» mai
ușor decât bărbații, găsind plăcere în a da, plăcere care
este specifică instinctului matern”
Cipul pentru creier
Omul viitorului va merge pe străzi îngrozit de propriile
sale gânduri. El va avea implantat un brainchip (cip pentru
creier). „Protezele bionice conectate direct la creier ne
vor ajuta să construim punți între sferele de cunoaștere,
să producem imagini mentale, să călătorim, să învățăm,
să visăm şi să comunicăm cu alte minți“.
Această tehnologie „deja permite unui tetraplegic să scrie
cincisprezece cuvinte pe minut printr-o simplă transmisie
a gândurilor, și să le trimită prin e-mail. Telepatia este
astfel (deja) realitate. Vom culege cu toții „beneficiile“
acestei tehnologii. „Mâine, aceste procese vor permite să
avem forme de comunicare directă prin intermediul minții,
să ne îmbunătățim procesul de învățare și de creație în
rețele de comunicare asistate electronic”.
Consecința acestei evoluții va fi supravegherea sufocantă.
Astăzi, statul are acces la profilul nostru de pe Facebook,
mâine ne va cunoaște fiecare gând al nostru.
Într-o zi, consideră Attali, conștiința va fi stocată digital și
va fi posibil să trăiască în gazde multiple. „Datorită
progreselor uluitoare, putem aștepta de la nanoștiințe – şi
toată lumea va spera chiar – să facă posibil transferul
conștiinței de sine într-un alt organism, pentru ca fiecare
să aibă propria sa dublură, copii ale persoanelor iubite,
bărbați și femei visate, hibrizi construiți cu trăsături specific
preselectate pentru a atinge obiective precise”.
Unii vor căuta chiar să preia supremația asupra speciei
umane, printr-o formă de viață dotată cu o inteligență
diferită şi superioară. „Unii vor trăi mii de ani și vor intra
într-o zonă de crepuscul între viață și moarte. Apoi omul,
în cele din urmă fabricat ca un artefact, nu va mai cunoaște
moartea. La fel ca toate obiectele industriale, el nu va mai
putea să moară, deoarece nu s-a născut niciodată.“
Nebunia Agendei
Cartea este plină de alte descrieri similare ale omului
viitorului, ca fiind un obiect industrial, ecou al visului
comunist despre „omul sovietic“. Copiii vor fi cultivați în
laboratoare ca un „obiect comercial“, spune Attali. El
prevede că înainte de sfârșitul secolului XXI, Luna va fi
colonizată și este interesant de notat descrierea făcută
procesului psihologic cu care se confruntă omul.
Scopul final al NOW
Aproape de sfârșitul cărții, Attali ne spune scopul final al
Noii Ordini Mondiale: distrugerea omenirii. El afirmă că
hiperdemocrația va fi un Guvern mondial unic, stabilit de
către ONU, care va impune forțat fiecărui cetățean obligații
față de mediu și față de alte persoane.
Hiperdemocrația va dezvolta un bine comun definit de o
inteligență colectivă, care „este o inteligență specifică în
sine, care gândește diferit de fiecare membru al grupului“,
în același mod în care „un computer gândește diferit de
fiecare procesor“. Apoi, ne vom șterge progresiv pe noi
înșine, datorită progreselor tehnologice.
„În cele din urmă, în stadiul final al evoluției,vom putea
asista la (s-ar putea să fim deja martori) o hiperinteligență
a traiului, în care omenirea va fi doar o componentă
infinitezimală (adică va tinde spre zero)“.Omenirea va
muri apoi. „Istoria singulară a lui Homo sapiens sapiens
ar atinge punctual final – desăvârșirea“.
Lumea noastră sau a lor
Attali consideră că întreaga opoziție la viitoarea ordine a
lumii va fi inutilă, deoarece nu va propune un alt sistem.
„Majoritatea acestor noi contestatari nu va propune un
sistem înlocuitor… Așteptați-vă la o mână (de oameni)
care va propune o întoarcere la teocraţie.“
Încheiem prin a spune că a critica şi a expune noua
ordine mondială nu este de ajuns. Trebuie să ne străduim
să ne creăm propria noastră lume, înainte ca un cult
nebun să ne distrugă pentru totdeauna.
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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
(2)

continuare din ediţia precedentã

12. Cine are ofiţerii şi oamenii cei mai bine pregătiţi?
Tu Yu: «...Iată de ce Maestrul Wang spune: "Dacă
ofiţerii nu sunt supuşi unui antrenament sever, ei vor fi
neliniştiţi şi vor ezita pe câmpul de luptă; dacă generalii
nu au o experienţă temeinică, ei vor ceda când se vor
găsi în faţa inamicului".»
13. Şi cine atribuie recompensele şi pedepsele cu cel mai
mare discernământ?
Tu Mu: "Nu trebuie făcut exces nici într-un sens, nici în
celălalt".
14. Voi fi în măsură să prevăd de partea cui va fi victoriaşi
de partea cui înfrângerea.
15. Dacă este folosit un general care şi-a însuşit strategia
mea, este sigur că va învinge. Trebuie păstrat! Dacă
este folosit un general care refuză să dea atenţie
strategiei mele, este sigur că va fi învins. Trebuie
îndepărtat!
16. Ţinând seama de avantajele prezentate de planurile
mele, generalul trebuie să creeze.. condiţii care, să,
contribuie la realizarea lor. Prin condiţii înţeleg că el
trebuie să acţioneze cu promptitudine potrivit cu ceea
ce este avantajos şi astfel să fie stăpân pe situaţie.
17. Întreaga artă a războiului este bazata pe înşelătorie.
18. De aceea, dacă eşti capabil, simulează incapacitatatea,
dacă eşti activ, simulează pasivitatea.
19. Bacă eşti aproape, fă să se creadă că eşti departe,
şidacă eşti departe, fă să se creadă că eşti aproape.
20. Momeşte inamicul pentru a-l prinde în capcană;
simulează dezordinea şi loveşte.
Tu Mu: "Generalul Li Mu din statul Chao lasă turme de
vite cu paznicii lor; când cei din Hsiung Nu înaintară
puţin, el simulă retragerea, lăsând în urma lui mai multe
mii de oameni, ca şi cum i-ar fi abandonat. Când hanul
fu informat despre aceasta, încântat, el înaintă în fruntea
unui detaşament puternic. Li Mu aşeză grosul trupelor
sale în formaţie de luptă pe aripile dreaptă şi stângă,
declanşă un atac neaşteptat, zdrobi pe huni şi masacră
mai mult de o sută de mii dintre cavaleriştii lor.
21. Când inamicul se concentrează, pregăteşte-te să lupţi
contra lui; acolo unde este puternic, evită-l.
22. Enervează-l şi derutează-l pe general.
Li Chu'an: "Dacă generalul este coleric, autoritatea lui
poate fi uşor zdruncinată. Caracterul său devine instabil."
Chang Yu: "Dacă generalul armatei inamice este încăpăţânat şi se înfurie uşor, insultă-l şi enervează-l, aşa
încât să devină furios, să nu mai vadă clar şi să atace
necugetat, fără nici un plan".
23. ără să i se pară că eşti în situaţie de inferioritate şi
încurajează-l la înfumurare.
Tu Mu: «Spre sfârşitul dinastiei Chi'în, Mo Tun, din
tribul Hsiung Nu, s-a instalat la putere pentru prima
dată. Cei din tribul Hu din răsărit erau puternici şi au
trimis soli pentru a parlamenta. Aceştia au spus: "Vrem
să cumpărăm calul de o mie de li al lui T'ou Ma". Mo
Tun îşi consultă consilierii, care au strigat într-un glas:
"Calul de o mie de li!! Lucrul cel mai preţios din ţară! Să
nu li se dea!». Mo Tun răspunse: "Pentru ce să refuzi
un cal unui vecin?". Şi el trimise calul.

Puţin după aceea, cei din tribul Hu din răsărit trimiseră
soli, care au spus: "Vrem pe una din prinţesele hanului".
Mo Tun ceru avizul miniştrilor săi: Toţi strigară furioşi:
"Hu din răsărit sunt cinci! Acum am ajuns să ne ceară o
prinţesă! Vă implorăm să-i atacaţi!" Mo Tun zise: "Cum
am putea refuza o femeie unui vecin?." Şi le dădu femeia.
«Puţin după aceea, cei din tribul Hu din răsărit au revenit şi au spus: "Aveţi o mie de li de pământ nefolosit
pe care îl vrem noi". Mo Tun îşi consultă consilierii. Unii
au spus că ar fi rezonabil să se cedeze pământul, alţii
că nu. Mo Tun se mânie şi zise: "Pământul este temelia
statului. Cum am putea să-l dăm?" Toţi cei care îl
sfătuiseră să se dea pământul au fost decapitaţi.»
Mo Tun sări atunci în şa, ordonă ca cei ce vor rămâne
în urmă să fie decapitaţi şi declanşă un atac prin surprindere contra tribului Hu din răsărit. Aceştia din urmă,
care îl dispreţuiau, nu făcuseră nici o pregătire. Când îi
atacă, îi nimici. Se întoarse apoi spre vest şi atacă tribul
Yueh Ti. La sud, anexă Lou Fan... şi invadă Yen. El
recuceri în întregime pământurile strămoşeşti ale tribului
Hsiung Nu, cucerite anterior de către generalul Meng
T'ien, din statul Ch'in.
Ch'en Hao: "Dăruiţi inamicului băieţi tineri şi femei
pentru a-i suci capul, precum şi jad şi mătase pentru ai aţâţa ambiţiile".
24. Atacă-l într-una, hărţuieşte-l.
Li Ch'uan: "...Când inamicul se află în repaus, oboseştel".
Tu Mu: «...Spre sfârşitul celei de-a doua dinastii Han,
după ce Ts'ao îl învinse pe Liu Pei, acesta fugi spre
Uyan Shao, care înaintă cu trupele sale spre Ts'ao
Ts'ao Ts'ao. T'ien Fang, unul dintre ofiţerii de stat major
al lui Yuan Shao, spuse: "Ts'ao Ts'ao este expert în arta
de a conduce trupele. Nu poate fi atacat cu uşurinţă.
Cel mai bine ar fi să tărăgănăm lucrurile şi să-l ţinem la
distanţă. Cât despre dumneavoastră, generale, trebuie
să construiţi fortificaţii de-a lungul munţilor şi fluviilor şi
să ocupaţi cele patru prefecturi. În exterior, încheiaţi
alianţe cu conducători puternici; în interior urmaţi de o
politică agro-militară.21 Apoi, alegeţi din trupele de elită
şi faceţi unităţi speciale. Reperaţi punctele unde inamicul
poate fi luat prin surprindere, efectuaţi incursiuni repetate
şi perturbaţi ţara la sud de fluviu. Când el va veni în
ajutorul flancului drept, atacaţi flancul stâng; când va
veni în ajutorul flancului stâng, atacaţi flancul drept;
faceţi-l să-şi piardă suflul, silindu-l să alerge fără încetare
în toate părţile. Dacă nu veţi urma această strategie
victorioasă şi vă decideţi în schimb să riscaţi totul într-o
singură înfruntare, va fi prea târziu ca să mai regretaţi.
"Yua Shao nu urmă acest sfat. Astfel încât el fu bătut.
25. Dacă este unit, dezbinaţi-l.
Chang Yu: "Întărâtaţi pe suveran împotriva miniştrilor
săi; îndepărtaţi-l de aliaţi. Faceţi să se nască între ei
bănuieli reciproce, în aşa fel încât între ei să domnească
neînţelegerea. Atunci veţi putea complota împotriva
lor".
26. Atacă-l acolo unde nu este pregătit; acţionează când
el nu se aşteaptă.
Ho Yen Hsi: "Li Ching, din dinastia T'ang propuse zece
planuri de acţiune împotriva lui Hsiao Hsieh, şi întreaga
responsabilitate de a comanda armatele îi fu încredinţată,
în cursul celei de-a opta luni îşi adună forţele la K'ueiChou.

"Cum era anotimpul inundaţiilor de toamnă, Yang Tse
se revărsase şi drumurile care treceau prin cele trei
trecători erau periculoase. Hsiao Hsieh era sigur că Li
Ching nu l-ar fi atacat. În consecinţă, el nu s-a pregătit
deloc."
«În luna a noua Li Ching luă conducerea trupelor şi li se
adresă în termenii următori: "De primă importanţa în
război este să fii iute ca fulgerul; nu ne putem permite
să pierdem o ocazie. În prezent, forţele noastre se
găsesc concentrate iar Hsiao Hseih nu ştie încă aceasta.
Profitând că fluviul este în creştere, vom ţâşni pe
neaşteptate sub zidurile capitalei. Cum se spune: După
ce tună, degeaba îţi astupi urechile. Chiar dacă ne
descoperă, el nu va fi capabil să imagineze la iuţeală
un plan pentru a ne opri şi cu siguranţă vom putea
pune mâna pe el".»
"El înaintă până la I Ling. Hsiao Hsieh începu să se
teamă şi ceru întăriri în sudul fluviului, dar acestea n-au
putut veni la timp. Li Ching îşi stabili sediul în faţa
oraşului şi Hsieh se predă".
"Atacaţi acolo unde adversarul nu se aşteaptă", înseamnă să acţionezi în acelaşi fel în care, spre sfârşitul
ei, dinastia Wei trimise pe generalii Ciung Hui şi Teng Ai
să atace Shu...24 Iarna, în cursul lunii a zecea, Ai plecă
de la Ying P'ing şi parcurse o regiune nelocuită, întinsă
pe mai mult de şapte sute de li, străbătând drumurile
de-a curmezişul munţilor şi construind poduri suspendate.
Munţii erau înalţi, văile adânci şi această sarcină extrem
de grea şi de periculoasă. Astfel, armata, rămânând
fără hrană, era pe punctul de a pieri. Teng Ai se înfăşură
în covoare de pâslă şi coborî pantele abrupte; generalii
şi ofiţerii se căţărară ţinându-se de ramurile copacilor.
Escaladând prăpăstiile în rânduri strânse, ca bancurile
de peşti, armata avansă.
Tse şi-au disputat supremaţia.
"Teng Ai se arătă mai întâi la Chiang Yu în Shu, şi Ma
Mou, generalul însărcinat să apere acest oraş, se predă.
Teng Ai puse să fie decapitat Chu Ko Chan, care
rezistase la Mien Chnou şi înainta spre Ch'eng Tu. Liu
Shan, regele din Shu, se predă".
27. Acestea sunt, pentru strateg, cheile victoriei. Nu este
posibil să prevezi totul dinainte.
Mei Yao Ch'en: "Când vă găsiţi faţă în faţa cu inamicul,
adaptaţi-vă la schimbările de situaţie şi găsiţi expediente.
Cum ar fi posibil să prevezi acestea dinainte?"
28. Dacă estimările făcute la templu înainte de începerea
ostilităţilor lasă să se întrevadă o victorie, înseamnă că
şi calculele indică o putere superioară celei a inamicului.
Dacă ele anunţă o înfrângere, înseamnă că din aceste
calcule reiese o putere inferioară. Făcând cât mai multe
calcule, se poate câştiga; dacă se fac prea puţine,
victoria este imposibilă. Şi cât îşi micşorează şansele
cel care nu calculează deloc! Datrită acestor calcule,
exami-nez şi soluţia devine evidentă.
continuare în ediţia urmãtoare
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LEACURI BĂBEŞTI
împotriva arsurilor solare

Prevenirea este cea mai bună metodă. Dacă aţi fost
însă la plajă şi v-aţi ales cu băşicuţe şi arsuri, există
anumite remedii naturiste sau leacurile băbeşti vă
pot ajuta să diminuaţi efectele neplăcute.
Un obiect esenţial pe care trebuie să îl luaţi atunci
când mergeţi la plajă este crema cu factor de protecţie.
Pe lângă aceasta, nu uitaţi nici pălăria sau ochelarii
de soare.
Crema protectoare împotriva razelor solare trebuie
aplicată cu 20 – 30 de minute înainte de a vă expune
la soare. În acest fel, substanţa activă din cremă îşi
va face efectul înainte ca razele soarelui să pătrundă
prin piele. Aplicaţi apoi, din două în două ore, crema
protectoare pe porţiunile expuse la soare, mai ales
dacă transpiraţi sau intraţi în apă.
De asemenea, pielea buzelor este prima afectată
negativ de razele soarelui, de aceea trebuie să folosiţi
frecvent un balsam de buze pentru a le proteja de
soare.
Multe persoane cred că dacă au deja arsuri solare,
nu mai contează dacă mai stau sau nu la soare. Cu
cât expunerea se prelungeşte, cu atât efectele vor fi
mai dezastruoase. Arsurile se pot mări şi starea
generală a organismului se poate înrăutăţi.
Remedii naturiste împotriva arsurilor solare:
Oţet. Acesta poate fi folosit fie pulverizat direct pe
porţiunea afectată, fie aplicat prin comprese cu
prosoape muiate în oţet. De asemenea, puteţi face
o baie cu apă la temperatura camerei, în care aţi
adăugat 2 – 3 căni de oţet. Puteţi folosi oţet de
mere, dar mai eficient este oţetul din petale de
trandafir şi oţetul de lavandă.
Uleiuri esenţiale. Uleiul de lavandă şi cel de muşetel
au efectele cele mai eficiente. Adăugaţi câteva
picături într-un pulverizator cu apă şi pulverizaţi pe
tot corpul sau adăugaţi 10 – 12 picături de ulei
esenţial în baie.
Ulei de coriandru. Aplicarea uleiului pe părţile arse
de piele ajută la reducerea roşeţii şi a inflamaţiei,
sporind confortul.
Ulei de masline. Şi uleiul de măsline are efecte
benefice în tratarea arsurilor solare. Acesta poate
fi combinat cu oţet şi aplicat direct pe zona afectată.
Se amestecă două linguriţe de ulei de măsline cu
două linguriţe de oţet şi se masează bine pielea
arsă. După ce se lasă să acţioneze aproximativ
40-60 de minute, se clăteşte uşor.
Ulei de nucă. Cu acest ulei se poate masa delicat
zona afectată.
Ceai. Acidul tanic din ceai este un remediu excelent
împotriva arsurilor solare. Folosiţi comprese cu
ceai rece, obţinut din 4 – 6 pliculeţe de ceai. O altă
soluţie este să faceţi o baie în care aţi scufundat
mai multe săculeţe de ceai.

Lapte sau iaurt. Compresele cu lapte sunt şi ele eficiente. De asemenea, o baie calmantă, cu apă în
care aţi vărsat 3 – 4 litri de lapte, este un remediu
excelent pentru arsurile solare. Totodată, puteţi
aplica şi iaurt direct pe suprafaţa arsă.
Aloe Vera. Gelurile sau cremele cu Aloe Vera calmează
foarte repede pielea arsă de soare.
Făină de ovăz. O baie de 30 de minute în apă rece,
în care aţi amestecat două căni de făină de ovăz
poate fi şi ea un remediu calmant eficient.
Bicarbonat de sodiu. Faceţi baie de aproximativ 30
de minute în apa călduţă, în care aţi adăugat două
ceşti de bicarbonat de sodiu dizolvat.
Amidon de porumb. Puteţi folosi crema obţinută
prin amestecarea amidonului de porumb cu apă.
De asemenea, o baie de jumătate de oră în apa în
care a fost dizolvată o cană de amidon de porumb
este foarte eficientă.
Castraveţi. Aplicaţi felii de castraveţi direct pe pielea
arsă. Pentru a spori efectul, radeţi castraveţii şi
amestecaţi-i cu lapte, apoi aplicaţi soluţia obţinută
pe porţiunile arse.
Roşii. Un calmant excelent este soluţia obţinută dintr-un sfert de cană de suc de roşii, amestecat cu o
cană şi jumătate de lapte bătut. Totodată, puteţi
aplica şi bucăţi de roşii direct pe zonele arse de
soare sau puteţi adăuga două căni de suc de roşii
în apa călduţă în care faceţi apoi baie.
Cartofi. Cartofii cruzi, raşi şi aplicaţi direct pe piele
au un efect benefic asupra arsurilor solare.
Ouă. Ouăle crude, aplicate direct pe piele, fac minuni
în cazul arsurilor. Amestecaţi două ouă cu o linguriţă
de miere de albine şi cu o linguriţă de frunze de
hamamelis.
Miere de albine. Mierea este un calmant excelent,
dacă este aplicată direct pe piele. De asemenea,
puteţi încerca şi o soluţie obţinută din miere de
albine şi sirop de lămâie (patru părţi miere şi o
parte sirop de lămâie) sau din miere de albine şi
lapte (proporţie egală).
Muştar. Şi muştarul poate fi folosit pe post de cremă
calmantă contra arsurilor. Este recomandat să
folosiţi muştar de masă, fără condimente.
Murături. Compresele cu zeamă de murături sunt
eficiente în cazul arsurilor solare.
Apă. Compresele cu apă rece şi cuburile de gheaţă
calmează, de asemenea, arsurile solare.
Argilă. Pasta obţinută din argilă verde dizolvată în
apă se aplică pe pielea arsă pentru a stopa
inflamarea şi a facilita cicatrizarea.
Vitamina C. În cazul arsurilor solare, puteţi lua suplimente cu vitamina C sau puteţi mânca multe citrice.
Spumă de ras. Spuma de ras poate fi extrem de
utilă pentru a diminua simptomele provocate de arsurile solare.
În cazul arsurilor severe asociate cu insolaţie trebuie
să consultaţi de urgenţă medicul specialist!
romaniatv.net

dieta alcalină:
fructe şi legume, dimineaţa,
la prânz şi seara

Prevenirea este cea mai bună metodă. Dacă aţi fost
însă la plajă şi v-aţi ales cu băşicuţe şi arsuri, există
anumiteSecretul unei diete sănătoase nu constă în
eliminarea din alimentaţie a grăsimilor şi a dulciurilor,
ci în menţinerea echilibrului natural al corpului.
Afirmaţia îi aparţine nutriţionistului şi microbiologului
american Robert Young, care promovează medicina
alternativă, bazată pe o dietă ce ajută la menţinerea
unui echilibru între mediul acid şi cel alcalin (bazic)
din corpul uman.
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Într-un interviu acordat CNN, Young spune că organismul se îmbolnăveşte atunci când sângele şi ţesuturile
capătă un exces de aciditate, în special din cauza
mâncărurilor acide. Soluţia este dieta alcalină.
De ce îngraşă acizii
„Oamenii iau în greutate atunci când organismul lor
nu elimină acizii dăunători. Aceştia sunt produşi de
metabolismul uman în acelaşi mod prin care o maşină
produce monoxid de carbon”, explică Young.
În mod normal, aceşti acizi sunt eliminaţi prin respiraţie,
transpiraţie sau urină. Dacă vreunul dintre aceste
canale este blocat (prin congestie sau rănire), organismul împinge acizii către ţesuturile conjuctive şi
grase.
Alimentele acide, de tipul proteinelor animale sau
lactatelor cauzează congestie, din cauză că se digeră
mai greu, explică nutriţionistul. Astfel acizii, forţaţi să
rămână în organism, se aşază în zonele unde există
grăsime.
Principalele mâncăruri care ar trebui eliminate din
dietă dacă vreţi să slăbiţi sunt carnea de porc, de
pasăre ( pui sau curcan), produsele lactate, ouăle şi
oţetul. Puteţi mânca în schimb peşte gras, precum
somon sau păstrăv.
Oţetul îl puteţi înlocui cu zeama de lămâie, care are
un conţinut ridicat de potasiu şi un efect alcalin. De
asemenea, ar trebui să staţi departe de cereale,
precum grâul, şi mai ales de orez. Primul poate
provoca congestie, din cauza conţinutului de gluten,
iar cel de-al doilea are mult zahăr.
Sportul îngraşă
Exerciţiul fizic însoţeşte aproape orice cură de slăbire.
Cu toate astea, există oameni care, deşi fac mişcare,
nu slăbesc. Principalul motiv este că dieta lor conţine
mâncăruri acide, spune Robert Young.
„Corpul are nevoie de grăsime pentru a se proteja de
efectele nocive ale acizilor, care ard şi pot distruge
organele interne„, precizează specialistul.
Atât timp cât vom consuma mâncăruri acide, grăsimea
va continua să se acumuleze. Acidul lactic este
produs atât de lactate, cât şi de efortul fizic în exces.
Potrivit lui Young, în momentul în care exerciţiul fizic
ajunge să producă insuficienţă respiratorie şi durere,
nu facem decât să încurajăm organismul să reţină
grăsimea.
Pentru o viaţă sănătoasă, eliminaţi din dieta
dumneavoastră fructele cu conţinut ridicat de zahăr.
Acesta asigură retenţia grăsimilor şi vă împiedică să
slăbiţi. Puteţi consuma struguri, lămâie, avocado,
nucă de cocos.
Puneţi sare pe fructe
Dacă vă tentează totuşi alte fructe, mai aveţi o
opţiune. „Regula generală, chiar dacă optaţi pentru
un măr verde în locul unuia roşu, deci un fruct mai
puţin dulce, este să puneţi puţină sare pe el„, sfătuieşte
specialistul.
Sarea amortizează şi chiar neutralizează efectul
acizilor, ajutând la reenergizarea organismului.
Renunţaţi la alcool, cafea şi ceai dacă vreţi să aveţi o
piele frumoasă. Vă puteţi prepara un ceai sănătos
doar adăugând apă fierbinte peste suc natural de
lămâie şi ghimbir.

Young recomandă de asemenea consumul de alimente
bogate în clorofilă, întrucât aceasta ajută la formarea
de globule roşii, îmbunătăţind sănătatea organismului.
„Tot ce este verde este bun. Ar trebui să consumaţi
fructe sau legume verzi la mic dejun, prânz şi cină”,
sfătuieşte specialistul.
„Oamenii iau în greutate atunci când organismul lor
nu mai elimină acizii dăunători.“
www.facebook.com/remediinaturale

TURRIsTICI

de: Marian G|ZEA
ORIZONTAL:

1) Surprinderea unor momente inedite.
2) O scen~ s^ngeroas~ – M~cinat~ de
\ndoieli.
3) Ie[irea din birou... pe la nou~! – Un atac
purtat \n der^dere.
4) A intra \n dialog cu acuza]ii – Principalul
parazit \n cultura ro[iilor.
5) O direc]ie major~ \n studiul matematicii
– Transportoare atomice – Canea... la
putin~!
6) Carte... \n sertar! – Exponent de ras~ –
Drum pustiu!
7) Termen... mediu \n comunica]ii – Calificat pentru primirea unui ajutor umanitar.
8) Unitate aflat~ \n pregatire – Calitatea de
membru de partid.
9) Sprijin... \n atelier – Femeie luat~ \n eviden]a partidelor.
10) Fasoane scoase \n eviden]~ (sg.) – |n
centru... la Constan]a! – Oaie jupuit~!
11) Consumul de gaz – Nivel inferior de
trai.

Vrei sa te simti ca un adevarat detectiv? Uita-te la aceasta imagine atent si
incearca sa iti dai seama daca totul din aceasta imagine este la locul potrivit. Noi
iti oferim toate cele 26 de greseli. Nu este la fel de usor cum pare la prima vedere,
deci pregateste-te sa te simti ca Sherlock Holmes si descopera misterul.

1) Artizan \n plastica metalelor – A emite
o decizie.

2) Apel la calm! – Expus privirilor.

3) A stabili leg~tura pe fir – T~iatul lemnelor.

4) Dobitoc pus pe goan~ – Punte la aterizare! – Aruncate \n [an]!

5) Dar... de pus deoparte! – Dau ocoale
turmelor – C^mp nem~rginit... \n
Dambovi]a!

6) Aflat \n compania unui solist – Ax pe
plan[et~!

7) Suprafa]a de joc – Apari]ie de efect pe
plaj~.

8) Apel de la distan]~ – Unitate de capacitate redus~.

9) {irag de pietre – Cap... de bour.

10) Un subiect deschis de propaganda –
A participa la un curs f~r~ frecven]~.

11) Tratat cu r~ceal~ – E o masur~ \n felul
ei.

Sfat: Acorda atentie logicii a ceea ce se intampla in imagine. Exista o multime de
detalii mici care nu pot exista in realitate (de exemplu, arunca o privire la teren).
Mult noroc in cautarea ta; daca doresti sa te verifici, tot ceea ce trebuie sa faci
este sa iti arunci privirea peste lista cu raspunsuri de mai jos

– Vantul sufla in directii diferite in acelasi timp: fumul se indreapta spre dreapta, in
timp ce ramurile se inclina spre stanga.
– Nu exista un anumit anotimp: unii copaci sunt fara frunze, in timp ce altii au
frunze.
– Campurile sunt insamantate si secerate in acelasi timp.
– Calul merge in directia campului care este deja arat.
– Nu exista niciun om care sa tina plugul.
– Pe acel teren cresc numai copaci si nu alte plante.
– Cel mai inalt pin are o ramura diferita fata de celelalte.
– Lumina soarelui se indreapta in directii diferite: umbra barbatului si a cainelui se
rasfrang in directii diferite una fata de cealalta.
– Portile au o umbra ondulata, nu dreapta, asa cum ar fi normal.
– Portile au cinci bare de lemn orizontale, in timp ce umbra are doar patru.
– Portile nu au balamale sau alte dispozitive pentru a putea fi deschise.
– Exista un tufis care creste chiar pe gard.
– Casa nu are nicio usa prin care se poate intra.
– Perdelele sunt situate in afara ferestrelor, pe exteriorul casei.
– Omul are o statura prea mare in comparatie cu casa.
– De asemenea, cainele este prea mare in comparatie cu oile.
– O oaie nu are unul dintre picioare.
– O oaie are o coada neagra care arata exact ca o coada de caine.
– Oile au devenit mai mici in perspectiva data.
– Unele obiecte nu au o umbra.
– Curtea este imprejmuita doar pe o parte.
– Lacul este situat mai sus decat orizontul.
– Cosul cu fan este in mod evident mult mai mare decat barbatul.
– De pe roaba din prim plan lipsesc o roata si un maner (daca este rupt, atunci de
ce ar sta in mijlocul hambarului unde este depozitat fanul?)
– Hornul de pe acoperis este realizat din acelasi material ca si acoperisul.

Ceva este gre[it în imagine…
Test pentru cei aten]i.
Po]i identifica toate gre[elile?

VERTICAL:

RASPUNSURI

CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

Romanian Journal • New York

Le-ai descoperit pe toate?
Da mai departe sa incerce si prietenii tai…
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Castrave]i crocan]i
Cei mai gusto[i cartofi
la cuptor, umplu]i
conserva]i cu ap~ rece
cu ciuperci [i ca[caval
– f~r~ o]et

Pr~jitur~ cu mere,
crem~ de vanilie
[i cacao

Pentru a-i pregati, vei avea nevoie de urmatoarele
ingrediente:
Ingrediente:
4 cartofi fierti
200 grame ciuperci
2 cepe
2 linguri maioneza
100 grame cascaval
Cum se prepara?
1. Fierbeti cartofii intregi. Curatati-i de coaja si taiatii in jumatati. Cu o lingura, scoateti miezul, facand
spatiu pentru umplutura, scrie bucatarianoastra.online.
2. Prajiti ciupercile si ceapa in putin ulei pana sunt
gata. Amestecati-le cu maioneza, sare si condimente
dupa gust.
3. Puneti umplutura in cartofii pregatiti, iar deasupra
presarati cu cascaval ras. Asezati cartofii intr-o
forma unsa cu unt sau tapetata cu hartie de copt.
4. Coaceti gustarea in cuptorul preincalzit la temperatura
170 grade Celsius, 15 minute, pana se rumenesc
frumos.

Ingrediente:
Blat:
8 oua 1 cana zahar
1 1/3 cana faina
2 lingurite praf de copt
Umplutura de mere:
1 1/2 kg mere
2 lingurite scortisoara
20 grame unt
Budinca vanilie:
2 plicuri budinca vanilie
2 linguri amidon alimentar
7 linguri zahar
1 litru lapte
100 grame unt
Glazura de ciocolata:
50 grame unt4 linguri lapte
5 linguri zahar
4 linguri cacao
Decor:
Biscuiti rotunzi
Stafide

Va prezentam o reteta de castraveti conservati cu
apa rece. Fara folosirea otetului, obtineti cei mai
aromati, crocanti si deliciosi castraveti.

Acestia se prepara uimitor de simplu si pot fi pastrati
chiar si la temperatura camerei un timp indelungat.
Chiar daca in reteta de mai jos sunt prezentate ingredientele pentru 1 borcan cu volumul de 3 l, nu va
fie frica sa pregatiti din prima o portie dubla sau chiar
tripla. Succesul este garantat.
Ingrediente
2 kg de castraveti
3 umbrele de marar
1 frunza mare de hrean
4 catei de usturoi
3 boabe de piper
5 frunze de coacaza neagra
1 ardei rosu (la dorinta)
1 lingurita praf de mustar
1 l de apa
100 g de sare
bicarbonat de sodiu (pentru a spala borcanele)

Cum se prepara?
1. Pregatiti borcanul: spalati-l cu bicarbonat de sodiu.
Clatiti-l bine cu apa rece.
2. Spalati bine castravetii. Nu le taiati capetele.
3. Spalati frunzele de coacaza, de hrean, umbrelele
de marar si ardeiul rosu.
4. Curatati usturoiul. Taiati frunza de hrean.
5. Asezati în partea de jos a borcanului frunzele de
coacaza, de hrean, mararul, ardeiul, boabele de
piper si usturoiul. Apoi, umpleti borcanul cu castraveti.
Asezati-i cat mai dens.
6. Turnati apa intr-o cratita si puneti-o pe foc. Incalziti-o putin si adaugati sarea. Amestecati pana sarea
se va dizolva, scrie bucatarianoastra.online.
7. Luati saramura de pe foc si turnati-o in borcanul
cu castraveti. Presarati deasupra praful de mustar.
8. Inchideti borcanul cu un capac si asezati-l pe o
farfurie. Lasati castravetii sa fermenteze timp de 5
zile. Nu este necesar sa-i dati la un loc rece. In
acest timp, castravetii se vor acoperi cu un strat
alb, iar saramura se va limpezi.
9. Scurgeti saramura din borcan. Umpleti-l cu apa
rece, apoi iarasi scurgeti-o. Reperati procesul de
2-3 ori.
10. Umpleti borcanul cu apa rece curata si agitati-l
putin. Inchideti-l cu un capac metalic. Nu este
nevoie sa-l intoarceti cu susul in jos. Castravetii
pot fi serviti peste 1 luna.

Nota: Daca, capacul s-a umflat, indepartati-l si mai
adaugati in borcan putina apa. Inchideti borcanul cu
un capac metalic nou. Castravetii se pot pastra la
temperatura camerei, timp de cel mult 3 ani.

{ni]ele pufoase de pui

INGREDIENTE
10 fileuri din piept de pui dezosat
3 oua
100 gr.faina
60 gr.pesmet
6 lingurite ulei palmier
sare
piper
MOD DE PREPARARE
Batem bine fileurile. Le trecem prin ou batut, apoi
prin faina, apoi din nou prin ou si la sfarsit prin
pesmet. Intr-o tigaie punem uleiul si il lasam 2-3 min
sa se incinga, scrie romaniatv.net.
Punem 3-4 fileuri in tigaie si le lasam sa se prajeasca.
Cand se rumenesc pe o parte le intoarcem. Le lasam
circa 5 min la foc mic sa se rumeneasca pe fiecare
parte.
Se servesc cu salata sau cu garnitura de cartofi.
Pofta buna!

Mod de preparare:
Blat: Mixati galbenusele cu zaharul pana cand obtineti o
crema omogena, scrie bucatarianoastra.online.
Adaugati in compozitie faina mixata cu praful de copt.
Bateti albusurile pana devin rigide, apoi incorporati-le
in restul compozitiei.
Turnati aluatul format intr-o tava de 24×28 cm, in care
ati pus in prealabil hartie de copt, nivelati.
Se da tava in cuptorul incins la 190 grade celsius timp
de 45 minute sau verificati cu scobitoarea.
Dupa ce se raceste complet, blatul se taie in doua parti
egale.
Crema de vanilie: Pregatiti cele doua plicuri de budinca
de vanilie conform instructiunilor de pe ambalaj (Continutul
celor 2 plicuri se amesteca cu cele 7 linguri de zahar,
amidonul alimentar, si cu 8 linguri de lapte. Restul de
lapte se pune la fiert. Dupa ce laptele a fiert se ia de pe
foc si se adauga amestecul preparat anterior. Se pune
din nou la fiert cca. 1 minut, amestecand usor pana la
legarea compozitiei).
Se acopera cu o folie de plastic si se lasa sa se
raceasca complet.
Dupa ce s-a racit se incorporeaza in aceasta untul.
Umplutura de mere: Merele se spala, se curata de
coaja, se dau pe razatoarea cu ochiuri mari.
Se pun apoi intr-o cratita cu scortisoara si untul.
Se calesc pana cand merele se inmoaie, apoi se scurg
de sucul format si se lasa sa se raceasca complet.
Glazura de ciocolata: Topiti ingredientele de glazura pe
bain-marie, mixati pana cand obtineti o compozitie
lucioasa, omogena. Lasati glazura sa se raceasca
complet.
Asamblare Prajitura cu mere crema de vanilie si cacao:
Puneti unul din blaturile obtinute pe partea de jos a unui
platou de prajituri.
Intindeti merele calite, dupa ce s-au racit complet.
Asezati peste acestea cel de-al doilea blat.
Intindeti crema de vanilie.
Peste aceasta aranjati biscuitii rotunzi.
Puneti cate un pic din glazura de ciocolata obtinuta, peste
fiecare biscuit.
Decorati cu stafide.
Pofta buna!
secretele.com
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• O soţie bună nu strigă niciodată la soţul ei, ea dă
ordinele calm, scurt şi clar!

• "Vezi că poți, când vrei?! i-a spus soția soțului,
prinzându-l în pat cu vecina...

• Pe vremuri, bărbatii căutau pe plaja femei frumoase, acum cauta WiFi gratuit.

• O legendă spune că există femei care, atunci când
deschid dulapul, știu ce vor îmbraca

• La o nuntă, toţi bărbaţii căsătoriţi au fost rugaţi
de organizator să stea lângă persoana care le face
viaţa frumoasă. Barmanul, aproape a fost sufocat.
• Mărturisire - Când încep să mă dezbrac în baie,
în colţul oglinzii apare următoarea inscripţie:
”Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta
emoţional!”

• De la izgonirea din Rai încoace, haremul a fost singura născocire în folosul bărbatului căsătorit! Carei probabilitatea ca pe cele patru neveste să le doară
capul în acelaşi timp?

• Care e deosebirea dintre logica bărbatului și cea a
femeii? Cea a bărbatului e mai corectă, cea a femeii e mai interesantă.

• Daca ti se pare ca Statul te ignoră, încearcă,
măcar odată, să nu plătesti taxele...

• Bărbaţii care zic că locul femeii e la bucătărie pur
şi simplu nu ştiu ce să facă cu ea în dormitor!

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

• Mi-am salvat numărul amantei în telefon sub numele "Low Battery", aşa că, dacă sună când sunt
acasă, nevastă-mea îmi pune telefonul la încărcat

• Eu fac ce vreau, unde vreau, cand vreau… daca
ma lasa sotia.

• - Ce este o ciocanitoare?
- O privighetoare dupa un an de la casatorie.

• - Cum face un barbat exercitii de gimnastica pe
plaja?
- Isi suge burta de cate ori vede niste bikini.

• Intrand in cabina telefonică, Suzy le zambeste dragalas celor care asteaptă la rand si le zice:
- Nu va impacientati! N-o sa vorbesc mult. Vreau
numai sa-i trantesc telefonul in nas!

• Tanarul scriitor Adel Cotofanescu a scris o carte.
A tiparit-o in 100 mii de exemplare dar nu a reusit
sa vanda nici una. Atunci a hotarat sa dea un anunt
la rubrica matrimoniale:
"Milionar tanar si chipes, doreste sa faca cunostinta
cu o domnisoara, care seamana cu eroina principala din romanul lui Adel Cotofanescu!"
A doua zi tot tirajul a fost cumparat!

• Într-o zi un bătrân a luat un coș și s-a dus să
culeagă niște fructe din livada de lângă lac.
Când a ajuns acolo a observat niște fetișcane care
se scăldau. Fetele când l-au văzut au intrat repede
în apă până la gât și au strigat la el:
-Nu ieșim din apă până nu pleci, boșorog pervers!
-Stați liniștite, zice bătrânul, nu sunt aici ca să vă
văd dezbrăcate. Am venit doar să dau de mâncare
la crocodil.
Morala: Indiferent de vârstă, când vine vorba de
femei dezbrăcate, bărbații se orientează rapid!
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• Ciudati sunteti voi, barbatii. Ne cumparati inghetata
ciocolata si bauturi iar apoi va mirati ca ne ingrasam.
Cumparati-ne diamante si atunci vom straluci!

• Un homosexual fluiera de admiratie cand trece pe
langa o tanara superba.
- Ce faci, il intreaba siderat prietenul lui?
- Ei, cateodata ma intreb daca nu ar fi mai bine sa
ma fac lesbiana.

• Eu şi prietena mea am intrat pentru prima oară
împreună într-o cabină de duş. Văzându-mă un pic
agitat, ea mi-a spus:
- Relaxează-te, doar urmează-ţi instinctele…
- Aşa că nu m-am mai putut abţine şi am făcut pipi.
• Cele mai bune minciuni se spun înainte de alegeri,
în timpul actului sexual și după partida de pescuit.

• Într-o zi, un tânăr l-a întrebat pe bunicul său:
- Bunicule, cum ați putut trăi înainte fără tehnologie, fără internet, fără computere, fără drone, fără
telefoane mobile, fără facebook?
Bunicul a răspuns: - La fel cum voi trăiți astăzi fără
rugăciuni, fără demnitate, fără compasiune, fără
ruşine, fără respect, fără personalitate, fără caracter, fără dragoste, fără modestie, fără onoare.
•

Într-o relație trebuie să existe un echilibru:
câteodată are dreptate ea, câteodată greșește el.

• La poliție: – Doamnă, vreți să depuneți o plângere
pentru viol?
– O cerere nu se poate?

• Berea fără alcool e primul pas spre femeia
gonflabilă.

• Când intru în panică din cauza problemelor cu kilogramele, mă apuc de probat căciuli și fulare, alea
îmi vin mereu bine…

• – Auzi, fată, tu pui la suflet?
– Nu, eu pun pe șolduri.

• În tinerețe aveam o siluetă ca și sticluța de cocacola. Și amu îi tăt așa, numa’ că îi aia de doi litri.

• Trupă de constructori bețivani, căutăm de lucru!
Deviza noastră este:
Dacă rămâne în picioare, e perete, dacă se
dărâmă, atunci e trotuar!

• Avertizare emisă de Institutului Român de Seismologie Aplicată:
Foarte important, în caz de cutremur!
După noile instrucţiuni fiecare cetăţean trebuie să
aibă în casă un cârnat, cabanos sau o bucată de
kaizer.
În caz de cutremur, trebuie scos repede din frigider
şi ţinut strâns în mână.
Acest lucru poate ajuta câinilor dresaţi să vă
găsească mai uşor pentru a putea apoi să fiţi îngropat creştineşte.
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13 lucruri interesante
despre vise

Visatul este una dintre experientele cele mai misterioase
si interesante din viata noastra.
In timpul Erei Romane au fost chiar prezentate unele vise
Senatului Roman pentru a fi analizate si interpretate.
Erau considerate mesaje venite de la zei. Cei care
interpretau visele insoteau liderii militari in batalii si campanii!
In afara de aceasta, este, de asemenea cunoscut faptul
ca multi artisti au primit ideile creative in visele lor.
Dar ce stim de fapt despre vise?
1. Uiti 90% din visele tale.
2. Orbii, de asemenea, viseaza.
Oameni care au devenit orbi dupa nastere pot vedea
imagini in visele lor. Oamenii care se nasc orbi nu vad
nici o imagine, dar au vise la fel de vii, care implica alte
simturi ale lor, sunet, miros, atingere si emotie.

3. Toata lumea viseaza.
Fiecare om viseza (cu exceptia cazurilor de tulburare
psihologica extrema). Daca crezi ca nu visezi te inseli,
doar uiti visele.

4. In visele noastre vedem doar fetele oamenilor pe care
ii stim sau i-am vazut cel putin o data.
Mintea noastra nu inventeaza fete, in visele noastre
vom vedea fete reale pe care le-am vazut in timpul vietii
noastre, multe dintre ele nici macar nu ni le mai aducem
aminte. Vedem sute de mii de chipuri pe tot parcursul
vietii noastre, asa ca avem o sursa nesfarsita de
caractere pentru creierul nostru pentru a le utiliza in
timpul viselor noastre.

5. Nu toata lumea viseaza in culori.
12% din oameni viseaza numai in alb/negru. Studii realizate intre 1915-1950 au sustinut ca majoritatea viselor
erau in alb/negru, insa dupa 1960 rezultatele au inceput
sa se schimbe, datorita TV-urilor si publicatiilor color,
ajungand azi ca doar 4,4% din oamenii sub 25 de ani
sa mai viseze in alb/negru.
6. Emotiile.
Anxietatea este cea mai intalnita emotie
pe care o traim in vise. Emotiile negative sunt mai
frecvente decat cele pozitive.

7. Poti avea de la 4 pana chiar la 7 vise intr-o noapte.
8. Si animalele viseaza.
Cine are caine poate observa foarte usor ca asa este
9. Paralizia corpului.
Miscarea rapida a ochilor (REM) in somn este o etapa
normala a somnului caracterizata prin miscari rapide
ale ochilor. Faza somnului REM la un adult ocupa de
obicei 20-25% din somnul total, aproximativ 90-120 de
minute de somn pe noapte.
In timpul somnului REM corpul este paralizat de un
mecanism din creier pentru a preveni miscarile care
apar in vis. Cu toate acestea, este posibil ca acest
mecanism să fie declansat inainte, in timpul, sau dupa
somnul normal in timp ce creierul trezeste.
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10. Influentarea visului.
Mintea noastra interpreteaza stimulii externi. Acest lucru
înseamna ca, uneori, in visele noastre auzim un sunet
din realitate, iar mintea noastra il include intr-un vis. De
exemplu, ati putea visa ca va aflati intr-un concert in
timp ce fratele tau se joaca cu o chitara in timpul
somnului tau.
11. Barbati si femeile viseaza diferit.
Aproximativ 70% dintre personajele din visul unui barbat
sunt alti barbati. Pe de altă parte, visul unei femei
contine aproape un numar egal de barbati si femei. In
afara de asta, barbatii au, in general, mai multe emotii
agresive in visele lor decat femeile.

12. Visele precognitive.
Capacitatea de a vedea in viitor sau de fapt capacitatea de a “calatorii” in viitor prin vis.
Rezultatele mai multor studii pe un numar mare de
populatie indica faptul ca intre 18% pana la 38%
din oameni au experimentat cel putin un vis precognitiv si 70% s-au confruntat cu un deja vu. Procentul de persoane care cred in posibilitatea viselor
precognitive, este chiar mai mare – de la 63%
pana la 98%.
13. Visul lucid.
In visul lucid, spre deosebire de starea normala de
visare, persoana are abilitatea de a deveni constienta
in timpul visului si de a prelua controlul activ asupra
actiunii visului.
Multi dintre noi ne putem aminti cu destula usurinta
ceea ce visam. Visele ne ofera informatii valoroase
despre inconstient.
Un vis lucid este foarte bogat in detalii. Poti sa
vezi, sa auzi, sa simti exact la fel ca intr-o situatie
reala. Deasemenea, poti sa obtii o stare de prezenta,
de constienta mult mai profunda decat cea pe care
o ai in starea de veghe. Pentru ca totul se petrece
in mintea ta, lumea visului nu se supune nici unei
legi ale fizicii. Astfel, poti sa zbori, sa te lupti, sa incetinesti timpul, sa retraiesti amintiri ale copilariei….poti sa faci orice.

Posibilitatiile pe care le ai in visul lucid sunt nelimitate!
secretele.com
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CALENDARUL
THEBAIC

Adaptare dup~
Armand G. Constantinescu
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continuarea din edi]ia precedent~

SCORPIONUL
13 Noiembrie: Fire decisa, fara scrupule. Calatorii

24 Octombrie: Indrazneala, decizie, actiuni directe. Posibilitate de a creea altora accidente
sau raniri.
Kevin Kline
25 Octombrie: Ai o masura in toate lucrurile si un
simt precis cind sa dai lovitura. Succes, victorie.
Pablo Picasso, Mihai de Hohenzollern
26 Octombrie: Lasi totul de azi pe miine; fire nehotarita. Insucces, in viata vei avea multe infringeri.
Hillary Rodham Clinton, Jaclyn Smith
27 Octombrie: Indrazneala nebuneasca, trecind
dincolo de orice masura. Succes artificial, temporar.
Theodore Roosevelt
28 Octombrie: Spirit intreprinzator, rabdator si
perseverent. Pasiune pentru ocult. Succesul
vine incet dar sigur.
Bruce Jenner, Bill Gates, Julia Roberts

indepartate, expeditii aventuroase.
Whoopi Goldberg
14 Noiembrie: Spirit subtil, patrunzator, intelectual. Reusita. Succes in ocultism.
4 Noiembrie: Fire nelinistita, mereu obsedata de
ceea ce s-ar putea intimpla; viata greu asezata
pe vre-o baza.
Walter Cronkite, Yanni
5 Noiembrie: Temperament fierbinte. Succes prin
invingerea adversarilor.
Roy Rogers, Bryan Adams
6 Noiembrie: Tendinta catre jaf, sau de a profita.
Viata se poate sfirsi urit daca nativul nu se
invinge pe sine insusi.
John Philip Sousa, Sally Field, Maria Shriver

29 Octombrie: Gust pentru podoaba. Reusita
stralucita si substantiala.
Richard Dreyfuss, Winona Ryder
30 Octombrie: Fire agitata, punind mereu ceva la
cale. Succes material.
John Adams, Diego Armando Maradona

8 Noiembrie: Noblete sufleteasca, dezinteresare.
Viata dreapta si fecunda.
Margaret Mitchell, Bonnie Raitt

31 Octombrie: Inertie, incapacitate de lucru
sustinut. Viata ratata.
John Keats, Chiang Kai-Shek, Dan Rather

9 Noiembrie: Fire dintr-o bucata, rigida. Viata intunecata de o atmosfera dusmanoasa.
Spiro Agnew, Carl Sagan

1 Noiembrie: Exces de sinceritate, citeodata brutalitate. Afaceri bine conduse, dar citeodata
compromise din lipsa de tact.
Stephen Crane

10 Noiembrie: Cauti
nod in papura altora.
Viata neinsemnata;
necazuri
in
dragoste.
Martin Luther, Richard
Burton

3-12 Noiembrie * Orgoliu si
cruzime inconstienta,
proprie aceluia care
merge orbeste pe
drumul vietii fara
sa-i pese de repercursiunile
asupra celor din
jur.
Cariera
buna si cu faima.
3 Noiembrie: Vointa de neinvins
pentru a parveni. Viata periculoasa, dusmanii ascunse
si neiertatoare.
Charles Bronson, Roseanne

15 Noiembrie: Curajos, religios. Viata plina de
peripetii care se sfirsesc in jurul virstei de 50 de

7 Noiembrie: Fire fatalista, care face cu greu vreun efort. Fericire sentimentala; succes material
mediocru.
Lev Bronstein "Trotsky", Madame Curie, Dean Jagger

2 Noiembrie: Caracter uricios, certaret. Viata grea
care iti acreste firea.
Burt Lancaster, Pat Buchanan

Robert Fulton, Claude Monet, Prince Charles

11 Noiembrie: Natura
irascibila; lupte si
necazuri, dar viata se
traieste fara lipsuri si adeseori in abundenta.
Gen. George Patton, Demi
Moore
12 Noiembrie: Neincrezator, morocanos. Reusita materiala de care
profita cu greu.
Auguste Rodin, Nadia Comaneci
13-21 Noiembrie * Violenta Scorpionului se
orienteaza catre senzualitate. Destinul tulbure; adeseori succesul datorat unor cai nerecomandabile.

ani dupa care se face liniste.
Georgia O'Keeffe, Frida Lyngstad
16 Noiembrie: Caracter independent, care nu se
pleaca; viata, in general, nefericita.
Lisa Bonet, Tonya Harding
17 Noiembrie: Temperament de luptator, consumat, activ, dar masurat. Viata modesta, bucurii cuviincioase.
Rock Hudson, Martin Scorsese, Danny DeVito
18 Noiembrie: Fire iscoditoare, inclinata spre a-si
insusi binele aproapelui. Succes amenintat de
catastrofa.
Sinbad
19 Noiembrie: Caracter sumbru, tacut, viata plina
de munca grea. Reusita tirzie. * Indira Gandhi,
Larry King, Ted Turner, Emil Constantinescu, Calvin Klein,
Jodie Foster
20 Noiembrie: Versatilitate, activitate reala, dar
risipita pe prea multe planuri. Existenta semanata cu griji.
Alistair Cooke, Robert F. Kennedy, Bo Derek
21 Noiembrie: Nativul poseda o mare arta de a
convinge. Succes gratie acestui dar si viata
fericita.
Jean Francois Voltaire, Goldie Hawn
continuarea \n edi]ia urm~toare
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

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

Nesiguranta
In aceasta saptamana nu este momentul potrivit
pentru a lua decizii serioase, care ti-ar putea influenta
viata pe termen lung. Gandeste-te la binele tau
inainte de a incerca sa faci cuiva pe plac, intrucat ar
fi de preferat sa nu te lasi pe tine la urma. Luna se
afla in zodia Racului, iar opozitia cu Saturn si Pluto te
poate determina sa te simti mai nesigura, ori sa
oscilezi mai mult decat in mod normal. Ar fi bine sa
nu te razgandesti prea des, mai ales daca ai promis
ca vei face intr-un anume fel. Pe plan financiar te poti
bucura de o evolutie simtitoare.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Indatoriri
In aceasta saptamana nu trebuie sa lasi schimbarile
de dispozitie sa iti ghideze parcursul. Incearca sa fii
sincera si directa, iar daca iti doresti cu adevarat
ceva, sa mergi pana la capat pentru a obtine lucrul
respectiv. Luna se afla in zodia Racului, dar totodata
este in opozitie cu Saturn si Pluto, asa ca este posibil
sa muncesti mai mult decat cei din jurul tau. Incearca
sa rezolvi micile indatoriri intr-un timp cat mai scurt si
nu te abate de la ceea ce ai inceput. Daca esti consecventa, vei reusi sa iti indeplinesti toate sarcinile
fara probleme.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Revelatie
In aceasta saptamana traiesti o serie de inatamplari
ce te determina sa ai o revelatie cu privire la unele
probleme pe care ti le-ai pus cu ceva timp in urma.
Reusesti sa vezi clar cum stau lucrurile de fapt si nu
mai este un secret pentru tine de ce se intampla totul
asa cum sperai mai putin. Vei stii, asadar, care este
greseala pe care trebuie sa o remediezi, iar conjunctia
dintre Venus si Uranus te poate ajuta sa revii pe
fagasul normal. Nu trebuie sa iti pierzi speranta,
chiar daca ai tendinta de a fi ceva mai pesimista in
aceasta perioada.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Comunicare
In aceasta saptamana pui foarte mult accentul pe
comunicare. Incerci sa transmiti corect din prima
ceea ce iti doresti, pentru a fi sigura ca rezultatul
este pe masura asteptarilor tale. Incearca sa fii mai
intelegatoare cu oamenii care se straduiesc sa iti
faca pe plac. Conjunctia dintre Soare si Uranus iti
poate conferi beneficii pe plan financiar, asa ca te
poti astepta la o suma de bani pe care sa o investesti
asa cum iti doresti. Gandeste-te bine inainte de a lua
o decizie in acest sens, intrucat nu vei putea recupera
prea curand banii, in cazul in care ii vei pierde.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

Separare
In aceasta saptamana lucrurile nu sunt pe cat de
placute ti-ai fi dorit. Esti nevoita sa iei o hotarare
dificila, iar o relatie, fie ea amoroasa, fie de prietenie,
trebuie sa ia sfarsit. Soarele in conjuntie cu Uranus
te impinge sa fii hotarata si de neinduplecat, astfel ca
nu vei sta pe ganduri daca vei considera ca cineva a
gresit iremediabil fata de tine. Pe termen lung, stii ca
faci cea mai buna alegere, insa emotia resimtita nu
va fi nici pe departe mai putin coplesitoare. Incearca
sa iti ocupi timpul cu activitati care sa te distraga si
sa iti solcite imaginatia.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Sfaturi
In aceasta saptamana ii incurajezi pe ceilalti sa fie
mai siguri pe ei si sa accepte cu usurinta schimbarile,
insa nu aplici aceleasi reguli si in ceea ce te priveste.
De multe ori, faci chiar greselile pe care ii indemni pe
altii sa le evite, asa ca increderea pe care o inspirai
initial incepe sa scada. Concentreaza-te mai bine
asupra a ceea ce ai de facut si nu incerca sa grabseti
lucrurile, ori sa indeplinesti mai multe sarcini in acelasi
timp. Aspectul creat intre Venus si Uranus nu este
unul tocmai favorabil pentru tine, asa ca trebuie sa te
descurci cu ceea ce ai si sa nu ceri mai mult decat ti
se cuvine.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Atentie
In aceasta saptamana vei reusi sa te organizezi
foarte bine si, totodata, vei impresiona prin spiritul de
observatie. Nu iti scapa niciun detaliu, asa ca toate
deciziile pe care le iei par a fi cele mai bune. Venus
in conjunctie cu Uranus te ajuta sa rezolvi niste
probleme mai vechi pe plan sentimental, asa ca este
posibil sa iti faci curajul necesar pentru a spune tot
ce ai pe suflet. Vei avea parte de intelegere, asa ca
discutiile vor decurge intr-un mod cat se poate de
placut si fara consecinte negative. Acestea fiind
spuse, ar fi o greseala din partea ta sa ratezi aceasta
sansa.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Destainuire
In aceasta saptamana se pare ca toate iti merg
struna. Nu este problema pe care sa nu o poti
rezolva, iar relatia cu partenerul de viata se imbunatateste considerabil, in ciuda problemelor pe
care le-ati intampinat recent. Conjunctia dintre Soare
si Uranus, cu care incepe aceasta saptamana, creeaza
un aspect favorabil asupra planului sentimental al
Sagetatorului, asadar ar fi bine sa spui acum tot ce ai
pe suflet, sa iti destainui cele mai ascunse ganduri si
sa iti pastrezi increderea in persoana iubita. In ciuda
temerilor, nu ar trebui sa ai retineri, intrucat nu vei fi
dezamagita.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

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

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

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

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

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

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

Competitie
In zilele ce urmeaza, opozitia Lunii cu Jupiter si
Saturn te seaca destul de mult de energie, astfel ca
trebuie sa gasesti scurtaturi si mici trucuri prin care
sa reusesti sa tii pasul cu ceilalti. Daca esti intr-o
continua competie cu o anumita persoana, perspectiva
de a ramane in urma te va demoraliza suficient de
mult cat sa nu mai dai randamentul dorit. Incearca
nu mai faci din orice esec o drama, intrucat lucrurile
pot fi mult mai simple decat vrei tu sa crezi. Pe plan
sentimental preferi sa iti petreci timpul mai mult cu
familia decat cu prietenii.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Bine
CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)

Impresii
In aceasta saptamana, Venus in conjunctie cu Uranus
te impinge sa cauti mai mult atentia celor din jur, dar
mai ales a unei anumite persoane. Incerci sa te faci
remarcata, sa iesi in evidenta, chiar daca nu esti
sigura ca faci ceea ce trebuie. Trebuie sa ai mai
multa grija la felul in care interpretezi unele lucruri,
pentru ca ai tendinta de a-ti crea impresii gresite, pe
care le vei crede cu tarie. Incearca sa iti dezvolti
ideile intr-un mod care te caracterizeaza si nu te
stradui sa imiti stilul altcuiva, intrucat lipsa de naturalete
te-ar putea da de gol.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)

Critica
In aceasta saptamana ar fi bine sa pui mai mult pret
pe opiniile celorlalti, chiar daca ceea ce auzi din gura
lor nu te incanta. Criticile pe care le vei primi sunt
constructive, asa ca ar fi bine sa le tratezi ca atare si
sa schimbi ceea ce ti se spune ca faci gresit. Nu ii
privi cu superioritate pe cei care au mai putina experienta decat tine, ci ofera-le o mana de ajutor, la
nevoie. Conjunctia dintre Soare si Uranus te incurajeaza
sa iti duci mai departe cunostintele, sa ii inveti si pe
altii, dar sa accepti, la randul tau, informatiile pe care
nu le cunosti inca.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Promisiuni
In zilele ce urmeaza esti nevoita sa onorezi niste
invitatii pe care le-ai acceptat cu ceva timp in urma.
Chiar daca programul tau s-a schimbat si ai prefera
sa ai mai mult timp pentru a rezolva problemele
urgente, nu iti permiti sa iti retragi cuvantul si sa ii
dezamagesti pe cei care contau pe tine. Luna se afla
in zodia Racului, insa opozitia cu Saturn si Pluto o
face sa iti ofere cu moderatie energia de care aveai
nevoie. Vei fi nevoita sa iei mai des pauze, sa te odihnesti mai mult si sa mergi pe o dieta care sa iti
furnizeze mai mult din resursele de care ai nevoie.
Bani
Bine
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Foarte bine
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Tama[ afar~ de la Hapoel Haifa
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Gene’s German Cars

Patronul echipei Hapoel Haifa, omul de afaceri Yoav
Katz, a decis ce se va intampla cu Gabi Tamas dupa
cel mai recent act de indisciplina al romanului.
Katz a anuntat ca Tamas va pleca de la echipa in perioada imediat urmatoare si ca, foarte probabil, el va
reveni in fotbalul romanesc.
"Din pacate, Tamas va pleca de la echipa noastra.
Probabil ca se va intoarce sa joace in Romania", a
spus patronul lui Hapoel pentru One.
Fundasul in varsta de 35 de ani a fugit recent din
cantonamentul lui Hapoel din Romania, el petrecand
alaturi de mai multi amici in cluburile din Bucuresti.
Timp de 24 de ore oficialii echipei nu au putut da de
jucator, perioada in care acesta se pare ca si-a decis
si urmatoarea destinatie.
Asistat de agentul Anamaria Prodan, Tamas s-a
inteles cu cei de la Astra pentru un contract pe un
sezon, cu optiunea de prelungire.
Imediat ce acordul cu Hapoel Haifa va fi reziliat,
presa israeliana sustinand ca acest lucru se va
intampla in urmatoarele doua zile, Tamas va semna
cu Astra si va ajunge sub comanda antrenorului Dan
Alexa.
De remarcat este si faptul ca Gabi Tamas isi prelungise
contractul cu Hapoel Haifa in urma cu o luna si
jumatate, atunci fiind incantat de posibilitatea de a
juca inca un an in Israel.

C^]i bani prime[te T~t~ru[anu
de la Lyon

Ciprian Tatarusanu, portarul nationalei de fotbal a Romaniei, are
un salariu anual brut in jur de 1,8
milioane de euro pe an la Olympique
Lyon.
Tatarusanu a semnat in iunie cu
Lyon, venind de la alta echipa
franceza, FC Nantes, ca jucator
liber de contract. Aspectul financiar
pare sa fi contat cand fotbalistul a
ales sa semneze cu Lyon, scrie
ziarul Le Progres.
Goalkeeperul castiga mai bine decat
la Nantes, unde avea un salariu
anual brut de 1,2 milioane de euro.
In plus, cand a semnat cu OL el a
primit o prima de instalare de 1

milion de euro.
Tatarusanu a spus ca nu a venit la Lyon ca sa fie
rezerva lui Anthony Lopes. Portarul roman a ramas
pe banca de rezerve in amicalul cu Arsenal (2-1), de
duminica. El a fost folosit o singura repriza de OL, in
meciul de pregatire cu Genoa (3-4)

Specializat \n Mercedes-Benz & Classic Restaurations
Maintenence * Repairs & Parts

Tel 718 458-1100 * 50-30 69th Place, Woodside, NY

Halep \l a[teapt~ pe darren Cahill
\n echipa ei: "sper s~ se \ntoarc~"

Cred ca formam o echipa buna, cu domnul Dobre,
care este trup si suflet alaturi de echipa mea. Toti
sunt foarte importanti pentru mine si datorita lor am
ajuns la cel mai inalt nivel al meu" a declarat Simona,
potrivit Telekomsport.

Darren Cahill s-a despartit de Halep la finalul anului
trecut, la initiativa sa.
Australianul a motivat atunci prin faptul ca are nevoie
de macar un an de "libertate", in care sa nu mai
mearga la turnee si sa stea mai mult timp alaturi de
familie.
Halep si Cahill au tinut insa legatura si au discutat in
tot acest timp, Simona recunoscand de mai multe ori
ca a primit indicatii importante de la fostul ei antrenor.
Simona Halep anunta ca il asteapta pe Darren Cahil
inapoi in echipa ei, chiar daca recunoaste ca nu a
discutat cu australianul despre acest aspect.
Ea marturiseste ca Darren i-a fost alaturi si in aceasta
perioada in care nu este oficial antrenorul ei si ca o
ajura enorm cu sfaturi.
"Nu am discutat inca, dar sper sa se intoarca in
echipa noastra. Desi n-a fost oficial antrenorul meu,
a fost mereu alaturi de noi, de toata echipa, sufleteste
si cu sfaturi. Mi-a dat sfaturi la Wimbledon inainte de
meciuri.

***

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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Transferuri importante,
\n ultimele ore, la marile echipe din Europa

Arsenal, PSG, Juventus si Manchester United sunt foarte active pe piata
transferurilor in aceasta perioada.
Juventus si Manchester United pun la cale un schimb spectaculos de jucatori, in
timp ce Arsenal e la doar cateva ore de a realiza cel mai costisitor transfer din
istoria clubului.
Dar iata ultimele zvonuri si mutari oficiale:
*PSG l-a transferat marti pe mijlocasul Idrissa Gueye, de la Everton. Jucatorul
care anul trecut a disputat 33 de meciuri in Premier League a costat-o 32 de
milioane de euro pe campioana Frantei;
*Manchester United si Juventus negociaza un schimb important de jucatori.
Lukaku, dorit si de marea rivala a "Batranei Doamne" - Inter, ar putea ajunge la
campioana Italiei, in timp ce argentinianul Paulo Dybala ar urma sa vina pe Old
Trafford.
*Arsenal a ajuns la o intelegere cu Lille pentru talentatul atacant ivorian Pepe.
Fotbalistul in varsta de 23 de ani e asteptat in urmatoarele ore la Londra, pentru
a sustine vizita medicala si a finaliza transferul de 80 de milioane de euro;
*AC Milan e foarte aproape de a-i achizitiona pe atacantul portughez Rafael Leao
si fundasul brazilian Rui Duarte;
*Manchester United insista pentru Harry Maguire, insa Leicester nu vrea sa
, renunte usor la starul ei, pentru care a refuzat recent o oferta de nu mai putin de
70 de milioane de lire sterline.
*Manchester City e pregatita sa achite clauza de reziliere a contractului pe care
Mikel Oyarzabal il are cu Real Sociedad, daca il va ceda pe Leroy Sane la
Bayern Munchen;
*Inter si Roma sunt aproape de a ajunge la o intelegere pentru trecerea atacantului
bosniac Edin Dzeko la gruparea "nerazzurra", in schimbul a aproximativ 15
milioane de euro.
In Marea Britanie, perioada de transferuri se incheie pe 8 august, in timp ce in
celelalte campionate puternice din Europa dureaza pana pe 2 septembrie.

.

gic~ Hagi trimite \nc~ un juc~tor \n Belgia

Gica Hagi e aproape de a ceda inca un jucator in
campionatul Belgiei.
Dupa Razvan Marin, ajuns intre timp la Ajax Amsterdam, si Ianis Hagi, transferat in aceasta vara la
Genk, Viitorul e pregatita sa se desparta si de
atacantul Denis Dragus.
Potrivit Gazeta Sporturilor, Viitorul negociaza cedarea
internationalului roman cu Standard Liege.
Fosta formatie a lui Razvan Marin ofera doua milioane
de euro, dar si un procent de 30% la un viitor transfer.
Cifrele ar fi oarecum comparabile cu cele parafate in 2017 cu ocazia cedarii lui
Razvan Marin: 2,4 milioane de euro, plus 20% la revanzare.
O schema financiara dupa care Viitorul s-a ales cu inca 2,4 milioane de euro
odata cu transferul lui Marin la Ajax, ridicand pretul total al incasarilor la 4,8
milioane de euro.
Denis Dragus are 20 de ani si e cotat la doua milioane de euro de site-ul
specializat in transferuri, transfermartk.com.

gigi Becali a anunţat
că va aduce specialişti
la FCsB: "O să mă implic"

Gigi Becali a anunţat că se va implica personal în rezolvarea problemelor care există în interiorul echipei şi
că va aduce specialişti în nutriţie şi preparatori fizici.
"O să rezolv sută la sută toate problemele de la echipă.
O să mă implic eu, o să aduc oameni specialişti,
nutriţionişti, preparatori fizici, deja lucrează oamenii,
studiază la cărţi. Oamenii mei care mă iubesc, care nu
sunt în domeniul ăsta neapărat, dar care sunt oameni
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

Etapa cu numaul trei din liga 1 s-a
incheiat luni seara cu o surpriza uriasa,
FC Botosani trecand cu 2-0 de FCSB.
Iata insa rezultatele complete din
aceasta runda:
Vineri
Poli Iasi - Clinceni
Voluntari - Astra

2-0
1-2

Sambata
Gaz Metan Medias - Sepsi OSK 1-1
CFR Cluj - Dinamo
1-0
Duminica
Universitatea Craiova - Chindia 1-0
Viitorul - Hermannstadt
3-2
Luni
FCSB - FC Botosani

0-2.

Clasamentul este condus de Viitorul si
Craiova, singurele formatii care au
maxim de puncte dupa trei runde disputate in acest sezon:
1. FC Viitorul
9 puncte
2. Universitatea Craiova 9p
3. FC Botosani
7
4. CFR Cluj
7p
5. Poli Iasi
7p
6. Gaz Metan Medias 5p
7. Astra Giurgiu
4p
8. FCSB
4p
9. Sepsi
3p
10. Chindia Targoviste 1p
11. FC Voluntari
1p
12. Hermannstadt
0p
13. Clinceni
0p
14. Dinamo
0p

Topul golgheterilor il are in fruntea sa
pe brazilianul Eric, de la Viitorul, cu trei
goluri in trei meciuri.

de carte, specialişti în alte domenii şi care acum studiază în domeniul ăsta. Şi
care mă îndrumă ce să fac, pentru că nu ştiu eu. Andone nu s-a plâns, a zis că nu
are nicio vină preparatorul fizic. Nu ştiu cine o să vină, pentru că eu nu îi cunosc,
sunt nişte oameni, mari specialişti în domeniul ăsta, sunt oameni care activează
în domeniul medicinei şi acum studiază medicina sportivă. Sunt oameni care mă
iubesc şi o să mă ajute, nu îmi cer niciun ban", a declarat patronul FCSB-ului
pentru Agerpres.
Gigi Becali a impus ca prim obiectiv calificarea în grupele Europa League
Întrebat dacă este dezamăgit după meciul pierdut de FCSB pe teren propriu, la
Piteşti, în faţa lui FC Botoşani, Becali a afirmat că fotbalul ţine de partea materială
şi că nu poate fi afectat.
"Nu sunt eu supărat, de ce să fiu supărat? Pe lucrurile materiale eu nu mă supăr,
adică sănătatea mea nu mi-o stric de la lucruri materiale şi ăsta este un lucru
material, fotbalul. Eu îl fac doar pentru bani. Pierd bani. Chiar dacă ar fi să spun
că o fac pentru că îmi place, este o slavă deşartă. Ce, la judecată mă întreabă
Hristos dacă eu am pierdut cu Botoşaniul? Tot ce nu mă întreabă la judecată, nu
mă interesează, le fac aşa de florile mărului, le fac pentru că trebuie să le fac. Tot
ce nu mă întreabă la judecată nu mă supără, nimic, că pierd bani, că pierd la
afaceri, că pierd la fotbal, nici nu mă interesează, trec prin ele ca vântul", a mai
spus finanţatorul "roş-albaştrilor".
FCSB are o singură victorie în primele trei etape din Liga 1, după 0-2 cu FC
Botoşani, însă este cu un pas în turul 3 preliminar din Europa League, după
succesul cu 3-0 din deplasare cu Alashkert.

Mr. SOFTEE angajează șoferi/operatori.

E nevoie să lucreze 5-6 zile pe săptămână.
Trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență
ca șofer și să vorbească limba engleză.
În plus, Driver Licence-ul pe care-l are
trebuie să fie curat.
Adresa este: 213-33 99 Ave,
Queens Village.
Sunați pe Lorenzo: (718) 551-1502
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O pild~ arab~: „Oamenii sunt ceea ce [tim noi s~ g~sim în ei…”

e multe ori judecăm oamenii prin prisma unor aparențe sau din spusele
altora. Citiți această pildă, care vă va învăța să fiți mai inteligenți, mai
cumpătați și mai buni.
Iată pilda care te va lumina:
Era odată un bărbat care şedea la marginea unei oaze la intrarea unei cetăţi din
Orientul Mijlociu. Un tânăr se apropie într-o bună zi şi îl întrebă:
– Nu am mai fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii acestei cetăţi?
Bătrânul îi răspunse printr-o întrebare:
– Cum erau locuitorii cetăţii de
unde vii?
– Egoişti şi răi. De aceea mă
bucur că am putut pleca de acolo.
– Aşa sunt şi locuitorii acestei
cetăţi, răspunse bătrânul.
Puţin după aceea, un alt tânăr
se apropie de omul nostru şi îi
puse aceeaşi întrebare:
– Abia am sosit în acest ţinut.
Cum sunt locuitorii acestei cetăţi?

Omul nostru răspunse cu aceeaşi întrebare:
– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
– Erau buni, mărinimoşi, primitori, cinstiţi. Aveam mulţi prieteni acolo şi cu greu iam părăsit.
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul.
Un neguţător care îşi aducea pe acolo cămilele la adăpat auzise aceste discuții
şi pe când cel de-al doilea tânăr se îndepărta, se întoarse spre bătrân şi îi zise cu
reproş:
– Cum poţi să dai două răspunsuri
cu totul diferite la una şi aceeaşi
întrebare pe care ţi-o adresează
două persoane?
– Fiule, fiecare poartă lumea sa
în propria-i inimă. Acela care nu
a găsit nimic bun în trecut nu va
găsi nici aici nimic bun. Dimpotrivă,
acela care a avut şi în alt oraş
prieteni va găsi şi aici tovarăşi
credincioşi şi de încredere. Pentru
că, vezi tu, oamenii nu sunt altceva
decât ceea ce ştim noi să găsim
în ei.
psihologiadeazi.ro
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Ești înconjurat de oameni
care se plâng mereu?
Pleacă de lângă ei pentru că îți
sustrag energia vitală și forțele

O conversație cu cineva te lasă pur și simplu, fără vlagă?
Evită cât mai mult cu putință să stai de vorbă cu aceste
persoane, pentru că te vei trezi că îți fură energia.
Nu mai asculta plângerile nimănui
Vrei să fii un bun samarinean și să ai grijă ca celor din
jurul tău să le meargă bine? Nu e nimic rău în asta, însă
trebuie să ai grijă cu cei care se plâng prea mult. Dintr-un
motiv foarte simplu: nu vor face altceva decât să-ți fure
energia. Mai mult, oamenii care se plâng nu fac absolut
nimic pentru a schimba situația în bine, continuând să se
comporte astfel doar pentru a atrage atenția asupra lor.
În plus, un asemenea om te poate transforma și pe tine și
nu în bine pentru că, la rândul tău, vei începe să ai
gânduri negative și să fii dezechilibrat emoțional.
Odată ce energia îți va fi luată, vei avea parte și de
nervozitate și anxietate și vei ajunge să nu-ți mai controlezi
ieșirile.
Ca să scapi de oamenii negativi din viața ta, pur și simplu
taie orice legătură cu ei, iar dacă nu poți, spune-le în față
că nu îți asumi responsabilitatea pentru viața nimănui.
Mai mult, dacă vrei să-ți fie bine, nu-ți arăta mila față de
cun asemenea personaj.

Cum să-ți îndeplinești dorințele

e
l
prin puterea gândului
iTransa este o stare a constiintei atunci cand pare ca intri
:in interiorul tau ca sa gasesti raspunsuri la intrebari. La
urma urmei, subconstientul stie totul. Pune-ti o intrebare
sau o dorinta specifica si iti va spune cum sa o realizezi.
.
Pentru a intra intr-o transa usoara, trebuie sa-ti relaxezi
complet corpul (ceea ce este destul de dificil, dar trebuie
isa exersezi), sa-ti golesti mintea de orice gand, scrie
mesajeinspirationale.com.
Corpul va incepe sa devina greu si sa am0rteasca,
.sunetele se vor estompa si iti va parea ca te adancesti
iusor. Cand se intampla toate acestea, incearca sa te
gandesti la o dorinta (vizualizand in mod clar ceea ce
doresti sa obtii).
Exista mai multe reguli pentru implinirea dorintelor prin
.puterea gandului:
1. Trebuie sa fii 100% sigur ca dorinta se va implini.
2. Este necesar sa-ti imaginezi clar dorinta ta si nu doar
sa o rostesti. Ar trebui sa ai o imagine mentala clara a
ceea ce doresti.
3. Nu trebuie sa te gandesti cum se va implini si cand, nu
te gandi la ce se va intampla cand se va implini. De exemplu, daca vrei sa ai o multime de bani, nu trebuie sa
te gandesti cum va veni aceasta suma sau pe ce vrei
sa o cheltui.
4. Apeleaza la emotiile tale, simte-te ca si cum dorinta ta
este deja implinita (bucurie, fericire, distractie).
5. Imagineaza-ti ca esti mare, iar dorinta ta este infim de
mica in comparatie cu tine. Desi tii foarte mult la dorinta
ta, nu este ceva crucial pentru tine. Mentine-ti o atitudine
neutral fata de aceste dorinte – daca se va implini,
foarte bine, daca nu –nu.
6. Pentru a inlatura indoielile constante cu privire la
implinirea dorintei, trebuie sa uiti si sa nu te mai gandesti
la ea. Inchipuie-ti ca dorinta ta este un balon si ca i-ai
dat drumul spre cer.

In acest moment ti-ai setat subcontientul la ceea ce iti
doresti.
Informatiile au fost preluate si inegistrate, acum nu iti
ramane decat sa astepti, evitand sa te mai gandesti la
asta! Emotiile puternice si constante interfereaza cu implinirea dorintei.
Si aici sunt cateva postulate importante care trebuie
respectate, astfel incat dorinta ta sa se implineasca
cu puterea mintii.
1. Nu-ti face griji cu privire la ce se va intampla maine.
2. Nu te agita despre ceea ce nu ai. Dorinta ta nu trebuie
sa fie o povara. Daca crezi ca fara asta nu poti trai,
atunci dorinta ta se va indeparta de tine.
3. Inlatura toate obstacolele din drumul spre telul tau. In
primul rand – din gandurile tale. De exemplu, daca ai
niste negocieri importante, poarta o discutie imaginara
cu concurentul tau, convinge-l de corectitudinea ta,iar
apoi fa-o si in viata reala.
4. Toti oamenii din aceasta lume sunt egali, nu-ti suprima
demnitatea comparandu-te cu ceilalti. Spune nu invidiei.
5. Fa ce trebuie sa faci si lasa lucrurile sa fie asa cum
sunt.

10 moduri de tranziție
de la o gândire negativă
la o gândire pozitivă

Gandirea negativa poate deveni un viciu asupra vietii
noastre afectandu-ne modul in care traim toate evenimentele
din viata. A invata cum sa gandim pozitiv in loc de negativ
poate fi greu, mai ales daca nu ai fost invatat sa faci acest
lucru. Cu toate acestea, devenind o persoana care vede
tot ceea ce este mai bun la orice lucru pe care il traieste,
nu vei face nimic altceva decat sa traiesti noi experiente
si sa ai o existenta sanatoasa.
Fii recunoscator!
A invata sa fim recunoscatori pentru tot ceea ce avem
in viata este fundamental pentru a deveni un ganditor
pozitiv. Daca cititi acest articol, cel mai probabil aveti un
calculator sau un smartphone sau o tableta, aveti acces
la internet, aveti o viata! Fii recunoscator cu altii, care
sunt acolo pentru tine, fii recunoscator ca ai o viata, asa
cum este ea, fericita sau mai putin fericita. Tot ceea ce
aveti este un privilegiu!
Eliminati drama!
Daca dramatizezi totul, atunci sa stii ca nu esti pe
drumul cel bun. Elimina drama din viata ta, evita sa fi
inconjurat de oameni care dramatizeaza totul in viata.
In cazul in care continui sa stai langa oameni care dramatizeaza totul, energiile lor negative te vor acapara si
pe tine. Elimina aceste persoane si influente din viata
ta pentru ca tu ar trebui sa te bucuri de fericire si recunostinta.
Inconjoara-te de oameni care te pot sustine!
Dupa ce ai renuntat la drama, incearca sa-ti atragi in
viata ta oameni plini de viata, oameni optimisti, oameni
care te pot incuraja si sustine. Stii bine cine are influente
negative asupra vietii tale si cine nu. Prietenii tai pot fi
acolo pentru tine sau nu. Alegeti persoanele pe care le
lasi in viata ta cu intelepciune!
Asuma-ti responsabilitatea!
Trecerea la o gandire pozitiva trebuie sa inceapa prin
luarea initiativei. Trebuie sa vrei sa fii fericit! De asemenea,
trebuie sa iti asumi responsabilitatea pentru lucrurile
care merg uneori gresit in viata ta si sa iei decizia prin
care le poti schimba in bine.
Fii bun!
Poarta-te frumos cu altii. Este atat de simplu. Purtandute frumos cu alte persoane vei genera sentimente
pozitive pentru tine si pentru persoana cu care te porti
frumos. Toata lumea va fi castigatoare in aceasta
situatie. Purtandu-te frumos cu toti oamenii cu care intri
in contact este cea mai buna modalitate de trecere la o
gandire si o traire pozitiva.
Relaxeaza-te!
Uneori avem nevoie de timp pentru a absorbi puterea
propriilor noastre ganduri. Fa acest lucru prin meditatie,
yoga, muzica, plimbare, pescuit, etc … Poti beneficia
de toate acestea atunci cand scapi putin de realitate si
devii pierdut in proprile tale idei.
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Distreaza-te!
O buna modalitate de eliminare a gandirii negative este
distractia. Distractia duce la ras, emotie si bucurie,
atata timp cat nimeni nu este ranit in procesul respectiv.
Invata sa ierti!
Este nevoie sa devi o persoana puternica pentru a
putea ierta. De asemenea, nu trebuie sa-ti irosesti
timpul pentru ceva care a este de domeniul trecutului.
Ce a fost, a fost in trecut si este cazul sa ramana acolo.
Invata din greselile tale cat si din greselile altora oferind
iertare. Fericirea si gandirea pozitiva nu poate fi atinsa
sau imbunatatita daca tinem de ceea ce s-a intamplat
in trecut.
Priveste partea „ plina a paharului”!
Orice se intampla in viata trebuie tratat ca fiind un lucru
bun, nu ca un lucru rau. Daca ai o zi proasta, priveste
partea buna a lucrurilor care s-au intamplat in acea zi.
Aceasta tehnica este pur si simplu modalitatea prin
care vei invata sa devi optimist. Gandirea optimista
este o gandire pozitiva. Nu orice situatie in viata ne
permite sa o gandim cu optimism. Viata are si dificultati
din cand in cand. Cu toate acestea, majoritatea zilelor
si evenimentelor din viata ta rebuie tratate cu acest tip
de gandire.
Nu gandi niciodata „prea departe”!
Daca gandim prea departe, vom ajunge sa nu mai dam
importanta detaliilor placute ale evenimentelor ce se intampla si vor urma sa se intample.Nu are rost sa-ti
irosesti timpul si sa-ti umpli mintea cu asemenea lucruri.
Gandeste pozitiv, traieste momentul pentru ca nu te vei
mai intalni cu el si nu gandi prea mult in viitor.

Vrei să câștigi orice ceartă?
Folosește metoda lui Socrate

Socrate a fost una dintre cele mai inteligente persoane
din această lume. El este cel care a schimbat foarte mult
modul în care civilizația actuală gândește și a inspirat
chiar și activitatea lui Platon. Socrate ne-a lăsat o moștenire
impresionantă, cea care este atât de strâns legată de
moralitate.
Socrate pare să fie eternul contemporan, deoarece
metodele sale sunt folosite chiar și în vremurile noastre.
Deci, dacă îți dorești să te bucuri de insuflarea unor argumente bine fondate, urmează-i calea!
Ideea de bază, din spatele metodei sale este foarte
simplă, trebuie doar să adresezi multe întrebări. Contraatacă
acuzațiile și vino cu argumente solide, în cele din urmă
sorții izbândei vor fi de partea ta.
Să ne gândim la următoarea situație: te întorci târziu de la
muncă și partenerul începe să țipe la tine. Este posibil să
fii tentat să îi spui că nu este chiar atât de târziu și că poți
ajunge acasă la orice oră dorești, însă asta îl va enerva și
mai tare.
Poți aplica metoda lui Socrate și să începi să îi adresezi
întrebări, cu privire la subiectul care îl deranjează. Îl poți
întreba de ce este atât de furios? Ce ar fi trebuit să faci?
Acest tip de întrebări poate preveni conflicte ulterioare,
din care nici tu și nici partenerul nu aveți nimic de câștigat.
În același timp, adresându-i întrebări îi vei demonstra că
ești interesat de doleanțele sale și îți dorești să soluționezi
conflictul.
Desigur, metoda lui Socrate este o măsură extraordinară,
care funcționează și în cazul managementului unei firme.
În acest caz ne putem referi la persoanele care se ocupă
cu vânzări: trebuie să vinzi un șampon, iar oamenii s-au
plictisit de aceeași reclamă. Dacă vei avea în fața ta o
persoană furioasă, poți adresa întrebări de tipul: credeți
că acest șampon este ca toate celelalte? De ce spuneți
asta? L-ați încercat?
În același timp, atunci când nu vrei să dezvălui adevărul,
este mai bine să pui întrebări, decât să minți. De exemplu,
dacă cineva te întreabă: ce faci aici la ora aceasta? Poți
răspunde simplu: dar tu?
Vedeți ușor și fără stres, ne putem face viața mai frumoasă!
secretele.com
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