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Vizita oficială în Statele Unite a președintelui României
Klaus Iohannis va rămâne înscrisă în istoria relațiilor
dintre cele două state ca un succes deosebit. Scump
la vorbă și domol în exprimare, dar sigur la acțiuni,
Iohannis le-a tras o palmă unor denigratori și zeflemiști
români, privind rolul important al Americii pentru
viitorul țării noastre.
Fără tam-tamuri, fără surle și trâmbițe, Iohannis a
ajuns la Casa Albă și a marcat o deschidere largă și
benefică a relațiilor comune în domeniul militar,
economic și social. Pe toate planurile, România are
mare nevoie de America, iar prin poziția geo-strategică
și prin sentimentul proamerican ce-l avem putem fi cel
mai important și de nădejde partener din estul Europei.

Primit curtenitor și cu o amabilitate mai rar întâlnită
la, uneori, impulsivul Trump, atitudine care ne-a
surprins și bucurat, putem spune că România are acum
asul în mână. Depinde cum va ști să joace această mare
carte.
Discutând cu un prieten, acesta a justificat că
primirea de la Casa Albă a fost așa faină, pentru că
amândoi președinții au origine germană. Totuși, o
problemă de larg și important interes pentru toți
românii a rămas în continuare nerezolvată și fără
perspectivă de finalizare pozitivă. Întrebat de Iohannis
despre VISA WAVER, adică despre libertatea românilor
de a veni aici, fără viză, președintele Trump a răspuns
ceva de genul ”lasă că mai vorbim”... Desigur că acest
drept acordat unei țări revine în sarcina Congresului
American, dar o promisiune mai fermă din partea
domniei sale prindea mai bine.
continuare în pagina 3

Cătălin Dancu
Noul Consul General al României la New York
Profil româno-american
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George Badalutz: ”Chiar și după 70 de ani de la plecarea de acasă,
din România, mi-au rămas în inimă țara mea și Bucovina, unde am copilărit.
Vreau ca și alții mai tineri să nu uite din ce neam se trag”.
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Iohannis, acasă la Trump
continuare din pagina 1

În altă ordine de idei, președintele României a solicitat Visa Waver,
aducând ca justificare doar dorința și interesul românilor din România. Oare
noi, de același neam, nu dorim ca o rudă apropiată sau un prieten din țara
natală să poată veni oricând să ne viziteze aici? La rândul nostru, ca cetățeni
americani de origine română, avem posibilitatea să intervenim și să
influențăm într-o oarecare măsură autoritățile americane în realizarea acestui
deziderat comun al românilor de aici și din țara natală. Să nu uităm că cei în
mâna cărora stă decizia au nevoie și de voturile noastre. În acest sens aș
exemplifica cu demonstrația românească din fața Casei Albe din Duminica
Floriilor (20 aprilie 1996) pentru primirea României în NATO. Atunci, în 1996,
când nu exista internet, românii au fost anunțați prin cele 6 emisiuni TV
săptămânale, Romanian Voice, emisiuni răspândite pe teritoriul SUA. La
manifestație au participat peste 700 de persoane, cu steaguri și lozinci adecvate scopului. Unui reprezentant al Casei Albe i-am predat un memoriu însoțit
de peste 14.000 de semnături ale românilor din America, memoriu adresat
președintelui, Senatului și Congresului American.

Schimbarea lui Grindeanu

Schimbarea lui Grindeanu
din funcția de prim-ministru
pare să fie doar o problemă
de timp. Au apărut informații
conform cărora Liviu Dragnea
i-a cerut demisia iar premierul
a cerut la rândul său un anumit timp de gândire. Pentru
a nu se expune întrebărilor
jurnaliștilor și a risca să
adâncească și mai mult conflictul din interiorul PSD, premierul și-a anulat participarea
de astăzi la conferința Jump
to Smart 1.0.
Mulți vorbesc despre o criză existentă în momentul de față în
interiorul PSD. Însă criza este pur și simplu una de situație.
Dragnea are în mână mai multe variante de schimbare a premierului și sub o formă sau alta, acest lucru se va întâmpla.
Cei care se așteaptă ca înlocuirea lui Grindeanu să producă
vreo undă de șoc în rândul electoratului social-democrat vor fi
dezamăgiți. Dacă toate amânările din implementarea programului
de guvernare nu au reușit să producă prea multe comentarii,
această problemă cu atât mai puțin. În fond, electoratul PSD
susține partidul și pe exponenții săi cei mai de seamă, Liviu
Dragnea și Gabriela Firea. Chiar și cu acest scandal, Grindeanu
nu a reușit să-și șteargă imaginea de „omul lui Dragnea”, pus
de acesta în funcție doar pentru că el nu a putut fi premier. Și,
mai important decât atât, nici nu a reușit să arate electoratului
că are o viziune diferită de a președintelui PSD, viziune care să
se și dovedească mai bună.
Iar dacă „omul lui Dragnea” nu mai reușește să îndeplinească
viziunea acestuia, măsura firească este înlocuirea sa. La nivel
de percepție, cam așa stau lucrurile.
În schimb, mai afectați de schimbarea lui Grindeanu s-ar putea
să fie cei care fac parte din electoratul anti-PSD. Principala
critică pe care aceștia i-au adus-o prim-ministrului actual a fost
aceea că este doar un interpus al președintelui PSD și că nu
are nici libertatea dar nici intenția să conducă guvernul după
cum crede el însuși de cuviință. Ironia sorții face ca tocmai
refuzurile repretate ale lui Grindeanu de a asculta orbește
directivele lui Dragnea să reprezinte motivul principal pentru
care premierul se află în acest moment pe picior de plecare.
Spuneam că electoratul anti-PSD va fi afectat de înlocuirea lui
Grindeanu tocmai pentru că președintele PSD nu va face
aceeași greșeală de două ori. Mai exact, nu va risca ca noul
premier să fie o nucă prea greu de spart. Și, ne putem aștepta
ca următorul scos la înaintare să ocupe funcția de prim-ministru
să fie o persoană care și-a demonstrat deja fidelitatea față de
Dragnea.
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Prin altele, am reliefat ideea că noi, etnicii români cu drept de vot, suntem
peste 600.000. Știam că voturile pentru candidați sensibilizează și că memoriului i se va acorda o atenție mărită. După o săptămână am primit răspuns
scris de la președintele Bill Clinton. Am relatat toate acestea în speranța de
a se ști că și pentru Visa Waver putem întreprinde aici acțiuni asemănătoare.
Cu atât mai mult cu cât în România situația economico-socială s-a schimbat,
iar atașamentul nostru față de Statele Unite este excelent acum.
Primirea caldă și prietenească la Casa Albă a lui Klaus Iohannis de către
Donald Trump ne dă mari speranțe nouă, tuturor celor de-o limbă și de-un
neam, indiferent unde locuim.
Aș mai adăuga un exemplu privind faptul că America a descoperit acum o
Românie de care are nevoie și care trebuie apropiată și respectată cum se
cuvine. De menționat că Donald Trump a propus congresului american ca
ambasador la București pe o româncă de-a noastră, imigrată și stabilită în
New York în anii `90. În 1999, această româncă a prezentat emisiunile TV de
la Romanian Voice.
Se vede că ne-a venit și nouă apa la moară...
Doamne-ajută!
Vasile Bădăluță

SONDAJ Surpriza pentru Coaliția
PSD-ALDE din partea românilor.
Cum stau partidele

În plină criză politică generată de intenția Coaliției PSD-ALDE
de a-l schimba pe premierul Sorin Grindeanu din fruntea
Guvernului României apare un sondaj interesant. Dacă nu sunt
surprize la clasamentul partidelor politice, la direcția în care se
îndreaptă România situația e destul de dură - românii cred în
majoritate de drumul nu e bun!
Așa cum se așteaptă toată lumea clasamentul partidelor politice
este condus autoritar de PSD, care dacă s-ar pune problema ar
putea câștiga și singur alegerile cu peste 50% din voturi.
Liberalii par să staționeze sub 25, iar USR-ul nu reușește să
treacă de pragul psihologic de 10%
PSD - 52%
PNL - 23%
USR - 9%
ALDE - 5%
UDMR - 4%
PMP - 3%
Independenți - 1%
PRM - 1%
PER - 1%
PRU - 0, %

Adevărata bombă e însă la întrebarea - România se îndreaptă
acum într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?
Într-o direcție bună - 35%
Într-o direcție greșită - 45%
NS/NR - 20%

Bacalaureat 2017:
Gabriela Banu, eleva anului.
Victorie uriașă pentru
învățământul românesc

Gabriela Banu este eleva anului 2017. Este singura care a
obținut nota 10 la examenul de Bacalaureat dedicat olimpicilor.
Gabriela Banu este obișnuită cu performanțele. În repetate
rânduri, a făcut România cunoscută la nivel internațional prin
importantele distincții pe care le-a obținut.
Gabriela Banu, elevă a Colegiul Național B.P.Hasdeu din Buzău,
a acordat un interviu pentru DC News în care ne-a vorbit
despre recenta ei performanță. Am vrut să aflăm cum vede
România o persoană despre care, cu siguranță, veți mai auzi.
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CĂTĂLIN DANCU,
noul CONSUL GENERAL
al României la NEW YORK

CĂTĂLIN DANCU, cel care va fi noul consul general
al României la New York, este unul dintre cei mai
cunoscuți avocați din România, fiind, de-a lungul timpului, apărătorul unor personalități celebre.
Cătălin Dancu a apărat clienţi celebri precum Dinu
Patriciu, Dorin Marian, Cătălin Harnagea, Sorin Roşca
Stănescu, generalul Mihai Pacepa, Radu Moraru,
George Becali, Dumitru Sechelariu. Totodată, el a
fost avocatul Patriarhiei Române pe vremea PreaFericitului Teoctist. Casa de avocatură „Cătălin Dancu"
este cea care a elaborat în premieră contractul
colectiv de muncă la nivel naţional pentru angajaţii
de presă, în colaborare cu sindicatul Mediasind,
maestrul Dancu debutând în profesia sa ca avocat al
ziarului ZIUA, şi reprezentând cauzele jurnaliştilor în
peste 450 de procese. El a debutat ca stagiar în
Baroul București pe 15 ianuarie 1996, iar primul său
proces celebru a fost procesul BANCOREX.
În prezent, el este avocatul edilului constănțean Radu
Mazăre și al primarului din Piatra Neamț, Gheorghe
Ștefan.
Pe lângă activitatea juridică, acesta a mai avut și o
bogată activitate politică. Astfel, el a fost secretar
general PNG, vice pre șe dinte al PD București,
vicepreședinte executiv al Organizației de Tineret a
PD, președintele Organizației de Tineret București,
precum și membru al Consiliului National al Colegiului
Director al PD. În anul 1997, el a fost șeful Delegației
României la Internaționala Socialistă de Tineret de la
Bonn.
Un amănunt interesant referitor la Cătălin Dancu,
este acela că bunicii săi au fost vecini cu cei ai lui
Traian Băsescu. "Bunicii mei au fost vecini, gard în
gard, cu bunicii lui Traian Băsescu, in localitatea
Vadu lui Traian, din judetul Constanta!", a declarat
avocatul la inaugurarea sediului din Focșani a casei
sale de avocatură.

Romanian Journal • New York

SCRISOARE PRIMITĂ LA REDACŢIE

AMERICAN DREAM

... povestea unui vis devenit realitate

Indiferent în ce loc te-ai născut sub soare, indiferent
ce limbă vorbești sau din ce țară esti, cel puțin odată
în viața ta, fie că a fost în copilărie sau ca adult, teai gândit să calci pe pământul pe care toată lumea își
dorește să ajungă: America!
Recunosc, chiar și pentru a visa este nevoie de ceva
curaj iar pentru a prinde aripi sau măcar un loc întrun avion care trece oceanul să te ducă acolo este
nevoie de noroc, de oameni și de o poveste ca și cea
pe care o prezint mai jos.
Suntem doi tineri mai mult decât ambițioși din
România, membrii ai grupului Autentic. Scopul
nostru că artiști este acela de a promova România,
tradițiile populare, folclorul românesc și muzica de
petrecere În maniera noastră personală și ...autentică.
Norocul de a cânta acest gen muzical și succesul
nostru la public a pus viza pe pașapoartele noastre
acum 13 ani în urmă, când cu mare bucurie am
acceptat invitația domnului Vasile Bădăluță, omul
care prin ziarul și televiziunea pe care le deținea la
New York a promovat continuu valorile românești,
artiștii care veneau în turnee din România în
America, tradițiile și muzica românească, și mai ales
dorul de țară iar cel mai important lucru este că prin
aceste forme de media a reușit să păstreze unită
comunitatea românească de la New York organizând
la zile festive evenimente de mare amploare în
restaurantul Bucharest, la care participau toți
românii.
Îi datorăm mulțumiri pentru bucuria de a cânta
românilor de aici, pentru bucuria de a vedea America
în primul turneu nostru aici, pe care l-am efectuat
împreună cu dumnealui și pentru imensa oportunitate
de a vedea, de a călători, de a cunoaște o altă cultură,
și de a fi parte din visul american.
După 13 ani de la această frumoasă întâmplare din
viața noastră mulțumirile noastre sunt și mai
profunde și ne simțim cu atât mai îndatorați cu cat
suntem doar la un pas de a deveni residenti
americani. Stabiliți la Las Vegas ne continuăm
activitatea muzicală la toate evenimentele românești
din Statele Unite.
Pentru noi, domnul Vasile Bădăluță este cel care a
deschis drumul nostru America. Dacă ar fi să avem
un steag personal al Americii și am avea posibilitatea
să alegem stelele norocoase care trebuie să fie pe acel
steag cu siguranță Vasile Bădăluță ar fi una dintre ele.
Mulțumim din suflet Vasile Bădăluță pentru "o leacă
di patriotism" dintr-o inimă de bucovinean mare cât
roata carului . Thank you
grupul AUTENTIC
Mihai Constantin Denis și Cătălin Bota
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT • ŞTIRI PE SCURT
* Încă un condamnat susținut de PSD, de Dragnea
”de Teleorman”, a apărut pe lista alegerilor locale.
Este vorba de Emilian Mărcușanu care fusese condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Cu siguranță că mai sunt mulți
nedescoperiți.
* România se află printre primele 5 țări din lume cu
cele mai ieftine bilete de avion. La bulgari zborurile
sunt mai ieftine. Cele mai scumpe bilete de avion
le au Belgia și Olanda.

* Ader Janos, președintele Ungariei, a participat, la
Șumuleu Ciuc (jud. Harghita), la procesiunile legate
de Rusaliile Catolice. Printre altele, s-a intonat imnul
Ungariei…No problem. În America se cântă multe
imnuri străine și nu deranjează pe nimeni.

de Vasile Bădăluţă

* În privința sărăciei copiilor, raportul Parlamentului
European arată că România este pe locul 1, cu
51%, urmată de Bulgaria, cu 45, 2%. În 2012, 1 din
10 copii români se culca flămând; în 2013, 1 din 8
copii români se culca flămând. Chiar așa o fi?

* Anul 2017 este dedicat de Biserica Ortodoxă
Română lui Justinian Marina, de la moartea căruia
s-au împlinit 40 de ani. BOR încearcă, în acest fel,
să se reconcilieze cu perioada cea mai neagră din
societatea românească.

* Creierul lui Don Bosco, unul dintre cei mai venerați
sfinți din Italia, a fost furat. Enoriașii se roagă în genunchi pentru găsirea creierului.

* Anunțul făcut de Donald Trump că SUA ies din Acordul pentru Climă de la Paris a stârnit reacții puternice pro și contra. Președintele a explicat clar
motivele, întemeiate din punct de vedere financiar,
și nu numai, care l-au făcut să ia această decizie.

* Irlanda va avea, în premieră, un prim-ministru gay,
Leo Varadkar (38 ani). El este, în același timp, și
cel mai tânăr prim-ministru al țării. Și când te
gândești că irlandezii erau cunoscuți ca fiind cei mai
împotriva acestor anormalități.

* Poliția Română a dat peste 7.000 de amenzi și a
verificat, în doar două zile, peste 11.000 de mașini.
Amenzile au fost date nu numai pentru neregulile
tehnice ale mașinilor, dar și pentru faptul că mulți
șoferi făceau pe taximetriștii, deși nu aveau acest
drept. Uneori, nevoia de bani justifică unele
ilegalități…

* Andrei Belusov, consilier prezidențial de la Kremlin,
a declarat săptămâna trecută că Acordul pentru
Climă de la Paris nu poate fi pus în aplicare fără
participarea Statelor Unite.

* În nordul Italiei, un român a fost ucis și altul este
grav rănit. Ei au fost loviți cu violență de cabina unui
teleferic care transporta lemn.

* În Germania, un festival de muzică rock din orașul
Nurburgringa a fost interupt din cauza unei
amenințări teroriste. Astfel de amenințări au fost
făcute și în alte localități germane.Vina o poartă și
Angelica lor pe care a apucat-o mila de islamiștii
arabi.
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* Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a
fost deconectată de la Sistemul Energetic Național.
Reprezentantul de la Nuclearelectrica SA a
menționat că se efectuează lucrări importante pentru reconectarea acesteia.
* Fostul primar al New Yorkului, Michael Bloomberg,
îl sfidează pe Donald Trump spunând că Acordul
de Climă de la Paris se va respecta prin efortul
statelor, metropolelor și companiilor.

* În cadrul unei întăriri a politicii americane în domeniul imigrației, SUA le cere solicitanților de viză, indiferent de naționalitate, informații în legătură cu
identitatea și conturile pe rețelele sociale. Noua
cerință se aplică din 25 mai.

* O altă româncă se afirmă pe arena mondială a
tenisului de câmp: Irina Begu s-a calificat (cu o
chinezoaică) în optimile de finală ale probei de
dublu feminin de la turneul de tenis de la Roland
Garros.
* Gică Popescu, fost căpitan al echipei naționale de
fotbal și al Barcelonei, se pare că și-a revenit după
ieșirea din închisoare și e pregătit (spune el) să
revină în lumea fotbalului. Ar fi bine ca Gică să ia
locul actualului președinte al Ligii Profesioniste de
Fotbal.
* La intrarea în municipiul Buzău, un autoturism a lovit
violent parapeții pe DN2 și a dus la moartea a două
persoane și rănirea gravă a altor trei.
.* În această lună, două femei care scoseseră bani
de la un bancomat din partea estică a Manhattanului, (Upper East Side), au fos amenințate cu acid
și li s-au luat banii.

* Specialiștii lansează un semnal de alarmă fără
precedent: poluarea fonică din București este atât
de mare, încât poate duce la boli foarte grave.
Există peste 200 de locuri în Capitală în care zgomotul depășește cu mult limita admisă.

* Un bărbat de 45 de ani a ucis 5 persoane într-un
atac armat care a avut loc în zona industrială a
orașului american Orlando (Florida), apoi atacatorul
s-a sinucis.

* Ion Țiriac a șocat lumea tenisului declarând că nu
este de acord cu premii egale pentru bărbați și
femei, în tenis. El a mai spus că tenisul nu trebuie
confundat cu drepturile omului.
* Recent, 6 țări arabe au rupt legăturile cu Qatarul,
stat acuzat de finanțarea teroriștilor. Spațiul aerian
pentru Qatar Airlines a fost blocat.
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* La Caracal, la o reuniune formată din asociații,
autorități județene și locale, precum și parlamentari
din mai multe partide, au propus , la numele
județului Dolj, adăugarea cuvântului Romanați, ca
reparatie istorică. La această propunere au aderat
episcopul Slatinei și Romanaților, Presfințitul Sebastian.

* Încă din anul 2000, după prima sa vizită în România,
actorul american Armand Assante a declarat că
încearcă să convingă lumea să vină în țara noastră
și să investească în industria cinematografică,
spunând că România este o țară ”superbă și
complexă”. Așa este.
* În a doua jumătate a lunii iunie, Klaus Iohannis se
va întâlni cu Angela Merkel și cu Emmanuel
Macron. Îi urăm success, la fel ca în America!

* Monica Tatoiu, om de afaceri și de presă, s-a pensionat la 59 de ani. Ca urmare a faptului că a condus compania suedeză de cosmetice Oriflame timp
de 15 ani și a cotizat masiv pentru când se va pensiona, ea are o pensie enormă: 10.000 lei pe lună.

* Florin Morariu este descris de presa britanică ca un
erou, după ce l-a lovit cu o ladă mare de pâine, în
cap, pe unul dintre atacatorii din Londra. Imediat a
oferit adăpost în brutăria în care lucra, la 20 de oameni îngroziți de ceea ce se întâmpla pe străzi.
* Petroșeneanul Avram Iancu s străbătut râul Siret (40
km) în mai puțin de 10 ore. El se antrenează acum
pentru străbaterea Dunării.

* Oamenii din Vaslui sunt șocați: noua lor mascotă,
un pește caras care fusese pus în fântâna arteziană
a orașului, a fost furat la doar câteva zile. Din câte
se știe, vasluienii iubesc carasul…
* Un călugăr de la mănăstirea Rasca Transilvania a
recunoscut, într-o filmare cu camera ascunsă, că
un preot a avut ”o neatenție” cu o femeie din satul
clujean Catata, ”neatenție” care s-a lăsat cu o gravidie… Se vede că popa a CĂTAT-o pe unde nu
trebuia...

LA ORA DE UMOR

- Tăticule, mi-ai povestit odată că ai rămas corigent
la istorie.
- Da. Și?
- Să știi că istoria se repetă cu mine.
***
-Mămică, ce este acela ”bar”?
-Barul este un local unde tatăl tău spune de fiecare
dată că intră pentru ultima oară.
***
-Băiatul tău s-a întors din excursia făcută la
Costinești. Cu ce impresii a venit de acolo?
-Nu mi-a spus cu ce impresii, dar să auzi cu ce expresii...

VORBE ÎNȚELEPTE

Sunt supărat pe omul care spune că nu-l interesează
politica și că își vede de treaba lui. Atitudinea
aceasta înseamnă cinism și indeferentism față de
viitorul neamului românesc. (Iuliu Maniu)
***
Urcă mereu, chiar dacă în drum n-ai întâlnit doar flori
și cer senin. Urcă și spune mulțumesc nu florilor, ci
puterii care te ajută să urci mereu. (Harold Gibs)
***
Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate.
(Dalai Lama)
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Cine conduce România ?

Tot mai ades este întâlnită în spațiul interuman întrebarea „cine conduce România?“. Din motive
bănuibile, întrebarea ajunge rar în spațiul public. În general, nu se răspunde în mod semnificativ
și lămuritor la această problemă.
În practică, lucrurile se desfășoară aparent în tipare asociate țărilor cu etichetă de democrație. Se
organizează alegeri. Pe baza rezultatelor acestora, partide politice constituie alianțe. Se alcătuiesc
guverne și consilii locale. Se aleg primari. Dar, când să se continue în normalitatea lăudată,
începe circul. Manevre de culise sunt derulate pentru înlocuirea structurilor alese cu structuri
numite. Mase de oameni complet neinformate, sau mai precis dezinformate, sunt scoase în
stradă. Diferite mașinațiuni politice sau parlamentare sunt inițiate spre a împiedica îndeplinirea
programelor guvernamentale, bune sau rele, după cum se întâmplă să fie. Justiția intervine masiv.
Se spune, împotriva corupților! Un fel de luptă surdă se desfășoară de fapt între justiție și politică.
Mai nou, însă, conflicte vizibile au loc între procurori și judecători! Un întreg arsenal de încălcări
reale, presupuse sau inventate, între atributele și domeniile de competență ale instituțiilor statului
ajung în judecarea Curții Constituționale, care a devenit un fel de arbitru în probleme normale, dar
și dincolo de normalitate. În spatele tuturor acestor încurcături și mișculații se simte răsuflarea
grea a serviciilor secrete, care sunt și puternice și foarte multe și care, în plus, se mai calcă în
picioare și între ele. O încercare apăsătoare de repudiere a structurilor alese și de înlocuire a lor
cu unele numite este sesizabilă la tot pasul. Oricum, se vede de la o poștă că cineva acționează
sistematic pentru a-și impune voința, recurgând la orice mijloc, inclusiv la ignorarea sau anularea
indirectă a scrutinurilor electorale, când rezultatele nu-i convin.
Unde merge România? Senzația este că spre neant! Cine o conduce înspre acolo? Aceasta este
întrebarea!
Logica, standardele capitaliste în care se află România ne spun clar și răspicat că o țară nu poate
fi condusă decât de proprietarii ei. Ca în orice structură politică și economică din aproape orice
orânduire socială, darămite în capitalism, unde proprietatea este sfântă! Răspunsul net este că
România este condusă de capitalul străin. Deoarece acesta este proprietarul actual al României.
Acesta deține majoritatea activelor, realizează peste jumătate din cifra de afaceri și, mult mai
important, reprezintă jumătatea care înglobează toate punctele strategice și de decizie, în timp ce
capitalul românesc constituie jumătatea care pune pingele în economie și deci, în politică.
Capitalul străin nu vrea să recunoască deschis acest fapt și de aici încurcăturile! Probabil că nu se
dorește a se învedera că România nu mai este o țară suverană, că a devenit o biată colonie la
dispoziția străinilor și că, dacă s-ar recunoaște statutul ei de colonie, responsabilitățile ar trebui
asumate de proprietar, în timp ce, lăsate în seama fostului proprietar devenit acum chiriaș, toate
relele pământului pot fi puse în continuare în cârca românilor! Vai, vai de mama noastră!
Asta este situația în privința conducerii României. Trăim în capitalism, și în capitalism proprietarul
decide. Iar proprietarul României este acum străin. Nu poate fi altfel, chiar dacă se dorește a se
prezenta situația altfel! Din când în când, dar mereu mai ades, situația își arată adevărata față,
oricât ar ascunde-o unii sau alții! De îndată ce proprietarului străin nu-i convine ceva, atunci
inventează dușmani, rezultate ale alegerilor sunt ignorate, câștigători ai acestora sunt făcuți
vinovați de te miri ce, structuri ale procuraturii, care și așa nu descoperă vreun străin corupt, ci
numai români corupți, intervin spre a-i delegitima pe nefericiții victorioși, demonstranți apar ca la
un semn în stradă etc. etc. Și toate cele asemenea sunt puse în mișcare atunci când salariile sunt
într-un fel sau altul crescute, căci instrumentul principal de împilare a României de către stăpânul
străin este salariul colonial, unul de multe ori mai mic decât în țările de origine ale respectivului
capital străin la productivități ale muncii egale sau chiar superioare în subsidiarele din România.

20 ani de la una dintre cele mai mari Trădări
din istoria României: Tratatul cu Ucraina

Cum au fost cedate teritorii ale patriei-mamă pentru a intra în NATO, la îndemnul lui Silviu Brucan
În urmă cu 20 ani, pe 3 mai 1997, are loc la Kiev semnarea tratatului cu privire la "relațiile de bună
vecinatate și cooperare dintre România și Ucraina”, de către miniștrii de externe ai celor două țări.
Au urmat apoi cei doi președinți, care au semnat tratatul la Neptun la 2 iunie 1997, iar la 14 iulie
1997 a apărut Legea 129, de ratificare a acestui tratat.
La data votării acestui act, președintele Senatului era Petre Roman, ministrul de Externe – Adrian
Severin, președinte al României – Emil Constantinescu.
Prin acest tratat, România recunoștea dreptul de succesiune al Republicii Ucraina asupra unor
teritorii românești integrate anterior prin forță în fosta Uniune Sovietică.
Semnarea tratatului a fost una dintre condițiile puse României pentru a fi acceptată în NATO.
"În1997,pentru prima dată de la constituirea României Mari, un guvern român a cedat părți ale
teritoriului național fără a fi amenințat cu agresiunea (ca în 1940), sau fără a se gasi sub
presiunea ocupantului străin (ca în 1944 și 1947). Opinia publică românească nu a perceput dimensiunea dramatică a evenimentului”, spune academicianul Florin Constantiniu în prefața
volumului Istoria unei trădări naționale: Tratatul cu Ucraina, scris de Tiberiu Tudor, scrisă în
perioada iulie 1997 – iulie 1999, imediat după semnarea tratatului cu Ucraina.
Iată un fragment din carte. Sursa: Ziaristi Online.Autorul îl acuză pe Silviu Brucan că a stat în
spatele deciziei de a încheia tratatul, fiind cel care i-a convins pe Adrian Severin și Petre Roman
să semneze.
„La sfârșitul lunii ianuarie 1997 are loc reuniunea de la Davos pe teme de politică externă ale
țărilor europene participante. În cadrul acelei reuniuni, președintele Emil Constatinescu „își
permite să avanseze disponibilitatea României de a ceda de jure Ucrainei Teitoriile Ocupate, fără
să aibă niciun mandat în acest sens, fără să consulte Parlamentul sau poporul român, fără să-și
pună problema că un asemenea sacrificiu privește întregul neam românesc”.
Despre aceste „discuții” lansate atunci, presa românească, care încă era haotică în frunte cu nou
apăruta televiziune PRO TV, nu s-a pronunțat.
Practic, ratificarea Tratatului cu Ucraina s-a produs într-un fel de taină politică, pe care acum
actanții de atunci nu o mai recunosc. Iar actanții, cei care au „pus în operă” acest tratat de trădare
națională, Petre Roman și Adrian Severin, sunt vii. Încă se agită în politica românească. Nimeni
nu a venit să spună că, de fapt, la îndemnul lui Silviu Brucan, „ideologul”, prin intermediul PRO
TV, au acționat cei doi oameni de stat, Petre Roman și Adrian Severin. Iar președintele Emil Constantinescu a semnat tratatul ca pe un document de rând, măsurat de o iresponsabilitate pe care
astăzi nu o recunoaște”.
În Ucraina sunt înregistrați oficial peste 400.000 de cetățeni de etnie română. Aproape 128.000
locuiesc în regiunea Odessa, în Basarabia de Sud.
Când își poate înceta valabilitatea acest tratat
Conform Articolului 27, „Prezentul Tratat se încheie pe termen de 10 ani. Valabilitatea lui se
prelungește automat pe perioade de câte cinci ani, dacă nici una din părțile contractante nu va
încunoștiința în scris cealaltă parte despre intenția de a-l denunța, cu cel puțin un an înaintea
expirări perioadei de valabilitate respective”.Deși fostul președinte Traian Băsescu a criticat
vehement Tratatul în fața camerelor televiziunilor, pe parcursul mandatului său a avut de două
ori ocazia să îl denunțe, potrivit prevederilor Tratatului, dar nu a făcut-o.
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Vorbele frumoase spuse
de Donald Trump despre
Klaus Iohannis ne constă
6 miliarde de dolari

Ion Cristoiu

Am încercat să urmăresc conferinţa de presă comună a
lui Donald Trump şi Klaus Iohannis ca un jurnalist occidental,
scutit de tiribombismele lansate de jurnaliştiiromâni cu
prilejul tuturor vizitelor postdecembriste ale preşedinţilor
şi El a folosit Declaraţia de presă pentru a recunoaşte implicarea sa personală în ultimatumul dat Qatarului de
către ţările din Golf.
Asta în condiţiile în care Turcia a anunţat că va sări în
ajutorul Qatarului.
– Temele conferinţei de presă au fost toate favorabile lui
Donald Trump:
Lupta împotriva terorismului.
Nevoia ca ţările NATO (Germania, îndeosebi) să contribuie
cu sume însemnate la finanţarea Alianţei, dînd ca exemplu
România.
– La întrebările privind pericolul întruchipat de Rusia,
Donald Trump a scăldat-o.
Am publicat pe cristoiublog.ro capitole întregi din cartea
de căpătîi a lui Donald Trump: How to Make America
Great Again.
Prin urmare, îşiştiu pe de rost preocupările, obsesiile,
ambiţiile.
Conferinţa de presă cu preşedintele Klaus Iohannis a fost
un nou prilej pentru Donald Trump de a dovedi că n-a dat
înapoi deloc de la tezele de campanie, cele care au şocat
întreaga planetă.
Klaus Iohannis, fericit ca s-au spus vorbe frumoase despre
el, n-a avut nici un punct de vedere alRomâniei, excepţie
făcînd teza că relaţia transatlantică să rămînă în viaţă.
Nu ştiu la ce s-a angajat în culise Klaus Iohannis în
numele României în afara cumpărării de armament
american în schimbul vorbelor frumoase spuse despre el.
Sper că preşedintele n-a fost atît de topit de dezmierdările
vicleanului Donald Trump pentru a sacrifica interesul ţării
de dragul unor vorbe frumoase dar trecătoare.
Să nu uităm că şi Hitler spunea vorbe frumoase despre
Mareşalul Antonescu!
Și ați văzut ce-a ieșit pînă la urmă!
premierilor noştri la Casa Albă:
Vizită istorică, elogii aduse poporuluiromân, un moment
care va schimba România.
Pînă la scrierea şi publicarea unui comentariu închegat,
să consemnez la cald cîteva observaţii:
– Gurile rele spun că această conferinţă de presă comună
ne costă 6 miliarde de dolari. Banii cu care Klaus Iohannis
vrea să cumpere de la americanișapte sisteme de rachete
cu rază lungă și 21 de sisteme de apărare antiaeriană
pentru distanţe scurte.
E mai mult decît semnificativ în acest sens că Klaus
Iohannis s-a lăudat că România e prima țară care s-a
grăbit să sporească urieșește cheltuielile de înarmare (să
cumpere de la americani armament după de Donald
Trump a cerut țărilor membre NATO să scoată banii).

Despre cei 2% din PIB alocați înarmării, Klaus Iohannis a
zis cu subiect și predicat că vor fi cheltuiți împreună cu
americanii:
„România a decis, de asemenea, şi cred că suntem prima
ţară, dacă nu greşesc, din timpul mandatului dvs, care să
atingă 2% din PIB pentru apărare. Este vorba de bani
care se duc în achiziţiistrategice şisper, domnule
preşedinte Trump, că vom găsi căi comune de-a lungul
anilor să folosim aceşti bani la maximum.”
Avînd în vedere că Donald Trump tratează țările lumii ca
un ca pe niște firme de la care el, șef de companie,
trebuie să obțină profit, putem spune că în urma acestei
vizite, președintele american s-a ales cu 6 miliarde de
dolari.
Cu ce ne-am ales noi în afara vorbelor frumoase despre
România și despre Klaus Iohannis, prin nimic deosebite
de cele ventilate despre România și despre alți președințiși
premieri cu prilejul altor vizite postdecembriste?
Cu nimic.
Despre ridicarea vizelor nici măcar nu s-a discutat – cum
a declarat chiar Donald Trump.
S-a discutat în schimb despre cumpărarea de către noi
de armament american de miliarde de dolari, despre implicarea noastră și mai mare cu oameni pe teren în lupta
împotriva ISIS.
De nenumărate ori, Donald Trump s-a lăudat că elrămîne
un negociator sîngeros în numele Americii cu alte țări în
materie de profit în favoarea Americii.
Vizita lui Klaus Iohannis a dovedit-o cu prisosință.
– Conferinţa de presă a fost o nouă dovadă a războiului
dintre Donald Trump şi presa americană. N-am văzut
pînă acum nici măcar în România o conferinţă de presă în
care jurnaliştiisă fie pe pragul de a se părui cu preşedintele.
La un moment dat, pînă şi o întrebare adresată lui Klaus
Iohannis (era în legătură cu datoria ţărilor membre NATO
de a plătiretroactiv) a fost tot împotriva lui Donald Trump
îndreptată.
– Donald Trump a ţinut o conferinţă de presă cu preşedintele
român pentru a vorbi despre Qatar

România - mereu gudurătoare!

Cristian Bodea

Minune planetară! Românii și-au recăpătat mândria! Deși
Halep s-a înecat ca țiganul la Mall, deși Naționala i-a
dezamăgit pe credulii care se îmbătă deja de zeci de ani
cu bere rece, țara nu se mai trezește din extaz.
Vaaaaai! Președintele nostru vorbește o engleză superbă,
a fost martor la muștruluiala Qatarului, a fost lăsat să
vorbească si el la conferința de presă, l-a rugat pe Trump
să nu invadeze UE și l-a lingușit cum nu a reușit nimeni
încă. Ba, mai mult, ditamai președintele Americii ne-a
lăudat țara, că e frumoasă, că e bună de afaceri, că el o
apără cu pieptul lui. În curând poate aflăm că o fi avut și el
vreo bunică pe aici, ce fu amanta lui Iancu Jianu. Dar,
până descoperă Tapalagă și asta, sigur ne vor invada
turiștii și afaceriștii americani. Visul românesc devine
realitate: tornade de dolari vor trece peste noi, ne vom
scălda în atenția americanilor, nu vom mai munci, ne vom
putea uita toată ziua la campionii (militari, financiari și
sportivi) care fac minuni în locul nostru!
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Trezirea, popor! În fapt, Iohannis a fost doar primul șef de
stat căruia i-a pus mâna în cap stăpânul planetar. După
ce l-a ținut jumătate de oră pe hol! Realizați că l-a primit in
Biroul Oval timp de 10 minute, apoi l-a trimis afară până
la conferința de presă? Doar nu era să piardă timpul să
spună povești cu el? Sau să ia meditații de metafizică
imobiliară. Iar al nostru a stat cuminte pe preș. Dacă tot
venise fuga-fuga la aport...
Ce nu face câinele pentru atenție și politicianul pentru
câștig electoral?

Cum a acoperit CNN
vizita lui Iohannis în S.U.A.
Marius Popescu

Preşedintele României Klaus Iohannis s-a întâlnit, la
Washington, cu omologul său american, Donald Trump,
dar şi cu secretarul de stat american Rex Tillerson. Vizita
președintelui român a culminat cu o conferință presă
comună, prima astfel de conferință la Casa Albă pentru
un președinte român din ultimii 30 de ani. Iar aceasta nu
a fost singura premieră. A fost pentru prima dată când
Trump, în calitate de președinte al Statelor Unite ale
României, a primit un președinte al unei țări din sudestul
Europei.
Evenimentul a fost așteptat atât de presa din țara noastră,
cât și de presa de peste ocean, și asta pentru că a fost
prima ocazie a jurnaliștilor să ia o reacție de la Trump în
ultimul scandal din S.U.A. și anume declarația fostului
director FBI James Comey, cel care-l acuza pe POTUS
că a spus mințit deliberat și a defăimat Biroul Federal de
Investigații.
Conferința de presă din grădina trandafirilor a fost transmisă
în direct de către CNN, fără întrerupere. Totuși, nu au
existat imagini live sau ulterior de la sosirea lui Iohannis la
Casa Albă sau de la discuția din Biroul Oval. Categoric,
momentul cel mai important al discursului lui Trump a fost
acela când liderul lumii libere a făcut referire despre
izolarea Qatarului, acuzat de sponsorizarea terorismului,
arătând că acest lucru nu mai poate continua şi că toate
naţiunile civilizate trebuie să se unească pentru combaterea
flagelului ISIS.
Donald Trump:
- "este o onoare să primesc un prieten atât de bun al
Americii, poporul româm si cel american au atât de
multe în comun, tradiții vaste şi peisaje minunate"
- "astăzi reafirmăm și sărbatorim un parteneriat strategic
care a început acum peste 20 de ani, vizita dvs. vine
într-un moment important"
- "vom lupta pentru a întări alianțele noastre, pentru a
crea noi prietenii și pentru a ne alia în lupta împotriva
terorismului"
- "nu putem tolera aceste violențe"
- "din pacate, există fondatori ai acestui terorism la un
nivel foarte înalt. Trebuie să oprim finanțarea terorismului.
Am decis că a venit vremea să îi cerem Qatarului să
oprească finanțarea terorismului și ideologia extremistă"
- "mulțumesc poporului român pentru toate lucrurile cu
care au contribuit împotriva acestui lucru, cum este
terorismul, România este un membru important împotriva
ISIS, al patrulea contributor în Afganistan"
- "vreau să recunosc puterea de conducere a preşedintelui
Iohannis și faptul că a crescut bugetul de apărare de la
1,4% la 2% şi sper ca şi celelalte ţări vor urma exemplul
României"
- "mulți dintre cetățenii dvs. au plătit cu viața și americanii
onorează sacrificiul lor"
- "sunt un avocat al întăririi alianței NATO printr-o mai
mare responsabilitate a statelor membre"
- "domnule preşedinte Iohannis, vreau să vă mulţumesc
pentru eforturi şi pentru curajul de a lupta împotriva
corupţiei şi pentru a apăra litera legii. Aceste măsuri
sunt importante pentru înflorirea comerţului şi pentru
prosperitatea colaborării"
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”La aproape treizeci de ani de reformă continuă,
elevul român e un golan care-şi jigneşte profesorii
şi care, dacă e luat mai tare, vine cu tata sau mama
şi ameninţă profesorul cu procese interminabile.”

Sistemul de învăţământ comunist avea un ciclu primar, unul gimnazial, două trepte, a
căror picare echivala cu o reorientare a celor slabi către şcoli profesionale, un BAC (ceva
mai puţin important în logica acelor vremuri) şi o admitere deosebit de dură la facultate.
Existau ceva studii postuniversitare, dar erau puţine şi, în general, fără mare importanţă.
Doctoratul era aproape un vis. Trebuia să-ţi aloci cel puţin 6-8 ani şi să treci prin furcile
caudine ale coordonatorului şi ale diverselor comisii. Uneori se ajungea la argumente
penibile de genul „unde-ai mai auzit dumneata să se termine un doctorat mai devreme
de cinci ani?”.
Acuzele care s-au adus sistemului comunist de învăţământ au fost, de cele mai multe ori,
penibile. În afara problemei concentrării excesive a elevilor pe materiile de la examenele
de treaptă sau admitere (probabil singura problemă serioasă a acelui sistem), argumentele
de genul „elevi stresaţi”, „materie prea concentrată” sau „manuale lipsite de creativitate”
s-au dovedit a fi simple imbecilităţi.
Elevul pregătit după programa comunistă ieşea din şcoală cu o bună cunoaştere a
istoriei, cu o cunoaştere rezonabilă a literaturii naţionale, cu noţiuni solide de geografie şi
reuşea să se descurce într-o limbă de circulaţie internaţională. Vorbesc despre elevul
mediu, care reuşea să finalizeze un liceu. Elevul comunist de top avea performanţe
excepţionale la olimpiadele naţionale şi internaţionale, iar ca student reuşea să absoarbă
cunoştinţe extrem de vaste în perioada facultăţii. Singurul lucru care-i lipsea şcolii
româneşti era deschiderea şi, în ultima perioadă, actualizarea programei.
Însă ceea ce frapa la elevul român al acelor vremuri era diferenţa netă dintre el şi elevii
din spaţiul occidental. În timp ce un elev occidental rar ştia care-s vecinii ţării sale, un
absolvent român de şcoală generală îi putea da inclusiv referinţe istorice despre cum au
evoluat graniţele ţării sale de-a lungul timpului. Lucruri despre care occidentalul rar avea
habar.
După Revoluţie, şcoala românească a fost târâtă în tăvălugul reformei. Fiecare Ministru al
Învăţământului a venit cu propria sa reformă, propria sa viziune de optimizare a şcolii, toţi
având în cap celebrul „model nordic”. Aşa cum nea Nelu ne vorbea despre modelul politic
suedez (lesne de înţeles deoarece era cel mai comunist model capitalist), corifeii
învăţământului ne arătau cu degetul acelaşi model. Iată-ne la aproape treizeci de ani de
reformă continuă. Care-s rezultatele? Elevul român e un golan care-şi jigneşte profesorii şi
care, dacă e luat mai tare, vine cu tata sau mama şi ameninţă profesorul cu procese interminabile. Elevul român iese din şcoală analfabet, din liceu la fel, iar facultatea a ajuns
aproape un drept. Studiile postuniversitare(aşa-zisul master) sunt în realitate nişte glume.
Însă, ca o îngemănare a picajului absolut, doctoratul se ia precum o diplomă de studiu.
Urmezi un program de studiu şi te faci doctor! Elevul român bun, teoretic, poate ajunge
la 28 de ani profesor universitar cu conducere de doctorat. Orice om cu picioarele pe
pământ, se gândeşte că un conducător de doctorat de numai 28 de ani e cel puţin geniu.
Nicidecum, conducătorul nostru de doctorat, de cele mai multe ori e un neghiob, care nare habar de mai nimic. Citindu-i teza de doctorat, dacă nu te prăpădeşti de râs, ajungi
să apreciezi că există uneori chiar şi o pagină fără greşeli gramaticale.
Singurul domeniu în care excelează şcoala autohtonă este cel al asimilării limbii engleze.
Însă aceasta nu se datorează şcolii ci unei tendinţe de americanizare a societăţii, care
vine la pachet cu o asimilare din ce în ce mai facilă a limbii Imperiului.
Privind spre Suedia, patria care ne-a inspirat pe noi la începutul demersului revoluţionar
din învăţământ, constatăm acelaşi dezastru. Învăţământul suedez e într-un picaj accentuat,
prezis prin anii 80 de cei care încă mai erau profesori adevăraţi. Ce e sistemul suedez de
învăţământ? O maşină de spălat creiere, care optimizează rezultatele la testele
internaţionale de evaluare a învăţământului (gen PISA). Atât! În rest, elevii ies prost
pregătiţi, dar perfect spălaţi pe creier întru înrobirea lor în perfecta lume a coprporaţiilor
neocomuniste.
Aud vorbindu-se de creşterea salariilor în învăţământ, de strategii naţionale de educaţie
s.a.m.d. N-aud însă nicăieri de evaluări ale profesorilor, de scoaterea din sistem a
elementelor nepregătite. Dacă intri într-o cancelarie de şcoală ţi se face frică. Atâta
incultură şi îngustime e rar de imaginat undeva. Acelaşi lucru îl constaţi şi la licee, iar prin
facultăţi, corpul profesoral tânăr e de-a dreptul înfiorător. Părerea mea e că învăţământul
autohton a fost iremediabil distrus. A-l reconstrui e extrem de greu. Odată ce cancerul
prostiei a atins corpul profesoral, standardele se prăbuşesc. Indiferent ce copii ai introdus
în ciclul primar, la ieşire nu trebuie să te aştepţi decât la vaci şi boi. Atât!
Un singur lucru e neschimbat în învăţământ: ministerul. Acea institiuţie stalinistă continuă
să funcţioneze la fel ca-n anii 50, fără să fie perturbată de nicio schimbare politică. Şi,
dac-ar fi să acuz pe cineva pentru actualul dezastru din învăţământ, acela ar fi Ministerul
Învăţământului în integralitatea sa. Probabil motivul pentru care mamuţii stalinişti de prin
minister au pus osul la reformele continue de după Revoluţie ţine de ataşamentul de idei:
stalinismul funcţionarilor din minister a rimat de minune cu comunismul sistemului
suedez de învăţământ. De aceea, o instituţie care, pe vremuri, echivala cu frâna, s-a
dovedit a fi campioana tranziţiei către dezastru.
Dac-ar fi să se facă o nouă reformă a învăţământului aş propune să se înceapă cu
ministerul, mai precis cu dărâmarea sa şi cu alungarea tuturor şobolanilor care se
ascund în complicatele sale intestine. Apoi, obligatoriu, cu cadrele didactice. Ar trebui
organizate concursuri periodice al căror scop exclusiv ar trebui să fie eliminarea proştilor
din sistem. Ştiu, ar zbura peste 80% dintre angajaţii actuali, dar ar fi benefic deoarece
doar aşa ne-am putea aştepta ca, după două decenii, din şcoala românească să iasă iar
indivizi decenţi. Dar oare are cineva stomac pentru o asemenea reformă?
Autor: Dan Diaconu

Reînnoirea și revizuirea manualelor şcolare

Ministrul Educației, Pavel Năstase, a anunţat că a fost lansată procedura de achiziție pentru
manuale noi de clasa a V-a.
„Conform programului de reînnoire a manualelor, anul acesta este rândul clasei a V-a. Am aprobat
prin ordin de ministru programele școlare și am lansat procedura de achiziție pentru manualele
noi de clasa a V-a. Suntem într-un grafic, astfel încât pe data de 16 iunie se termină depunerea
ofertelor, urmează etapa de evaluare a acestor oferte. Pentru etapa de evaluare, am selectat
cadre didactice din învățământul preuniversitar care au gradul I. (...) Sperăm că anul acesta,
conform calendarului, să avem manuale școlare noi pentru clasa a V-a înainte de începerea școlii,
în luna septembrie, adică în jur de data de 1 septembrie", a spus ministrul Educației.
De asemenea, a spus că reînnoirea și revizuirea tuturor manualelor din învățământul preuniversitar,
potrivit calendarului, ar trebui să se încheie în anul 2026, ceea ce înseamnă un orizont de timp foarte
îndepărtat și, de aceea, a gândit un proiect prin care această procedură să se finalizeze în 2020.

Grevă generală în școli. Profesorii au luat decizia

Peste 70 la sută din membrii Sindicatului Învăţământului Preuniversitar (SÎP) Buzău au hotărât să
nu declanşeze luni greva generală, decizia fiind luată duminică, în urma unui al doilea referendum
organizat pe această temă.
Aceştia au solicitat conducerii sindicatului judeţean să intre în grevă generală "doar dacă aceasta
se va organiza la nivel naţional".
"În urma celei de-a doua consultării a reieşit că circa 70 la sută dintre sindicalişti doresc să intre în
grevă, doar dacă aceasta se organizează la nivel naţional", a declarat duminică, pentru Agerpres,
liderul SÎP Buzău, Ion Dobre.
Potrivit sursei citate, sindicaliştii buzoieni au fost solicitaţi de colegii de la sectorul 6 din Capitală
să intre luni alături de aceştia în grevă.
"Am fost solicitaţi să intrăm alături de ei în grevă, ştiind că suntem un sindical mai radical, dar nu
putem să trecem peste decizia membrilor de sindicat", a mai declarat sursa citată.
Săptămâna trecută, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar (SÎP) Buzău a organizat un prim referendum, peste 90 la sută dintre sindicaliştii consultaţi fiind de acord cu organizarea unor proteste
la nivel naţional faţă de legea salarizării unitare.
Sindicaliştii din învăţământ din sectorul 6 al Capitalei şi din Cluj intra în grevă începând de luni, a
declarat peşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu.

Școală amendată de Protecția Consumatorului

Inspectorii Comisariatului pentru Protecţia Consumatorului Covasna au sancţionat Şcoala
Gimnazială "Gaal Mozes" din Racoşul de Sus cu suma de 3.000 lei după un control în urma
căruia au descoperit uşi rupte şi găurite, toalete neigienizate, tencuială căzută şi produse de
panificaţie depozitate pe pardoseală.
"La Şcoala Gimnazială 'Gaal Mozes', structura Racoşul de Sus, cu ocazia controlului, care a vizat
modul de distribuţie a produselor alimentare conform prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.96/2002, s-a constatat că produsele de panificaţie ce urmau a fi distribuite elevilor se aflau
depozitate direct pe podea", se arată în comunicat.
Inspectorii au mai constatat că grupul sanitar al şcolii este în "stare degradantă", uşile fiind rupte,
găurite, fără clanţe, toaletele şi pardoseala neigienizate, iar tencuiala parţial căzută de pe tavan.
De asemenea, au constatat că grădiniţa din Racoşul de Sus nu deţine autorizaţie sanitară de
funcţionare, relatează Agerpres.
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DECIZIE ISTORICĂ.
Numele unui important JUDEŢ
din România se va schimba.

Un grup de iniţiativă, format din reprezentanţii unor asociaţii, ai
autorităţilor judeţene şi locale, dar şi parlamentari din toate
partidele, s-a reunit recent la Caracal pentru a propune adăugarea
la numele judeţului Olt a denumirii de Romanaţi, ca reparaţie
istorică.

Din grupul de iniţiativă fac parte reprezentanţii unor asociaţii din
Caracal, dar şi prefectul judeţului Olt, Silviu Neacşu, preşedintele
CJ Olt, Marius Oprescu, primarul din Caracal, Liviu Radu, viceprimarul Octavian Stănescu, alături de senatorii Paul Stănescu,
Renică Diaconescu( ambii PSD), Simina Mirea (PNL) şi deputaţii
social-democraţi Florin Iordache, Marius Iancu, Alexandru
Stănescu şi Dan Ciocan. De asemenea, iniţiativei de adăugare
a numelui de Romanaţi la cel al judeţului Olt au aderat şi
episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Preasfinţitul Sebastian.
Senatorul Paul Stănescu a afirmat că modificarea numelui
judeţului în Olt-Romanaţi ar întări identitatea sa cultural-istorică.
”Vreau ca această întâlnire să nu fie politică sub nicio formă, ci
una civică. De aceea am invitat şi toţi parlamentarii de Olt,
senatori şi deputaţi din toate partidele. Au venit o parte, dar cu
toţii sunt de acord cu demersul nostru. Ceea ce am început noi
astăzi este un proiect care ne-am dori să aibă o finalitate. Totul
a pornit de la o idee care s-a propagat în mintea multora dintre
noi. Nu vrem să schimbăm denumirea judeţului Olt, ci să adăugăm şi Romanaţi. Eu cred este o chestiune profundă să facem
acest lucru pentru că, în primul rând, vorbim de o reparaţie
morală pentru toţi cei care au locuit într-un judeţ cu o istorie
importantă, atestat în 1496, pe timpul domnitorului Radu cel
Mare. Eu cred că identitatea cultural-istorică a judeţului nostru
se va întări foarte mult”, a afirmat parlamentarul.
El a adăugat că schimbarea nu îi va afecta pe cetăţeni, în
sensul că aceştia nu vor fi nevoiţi să-şi schimbe actele de identitate sau numerele de înmatriculare ale autoturismelor.
”Am considerat că este foarte important să ne întâlnim şi cu
colegii noştri parlamentari, indiferent de ce coloratură politică ar
fi ei, pentru că din punct de vedere tehnic sunt două faze. Mai
întâi, un referendum pe care îl convoacă preşedintele Consiliului
Judeţean Olt. Apoi, dacă referendumul e valid, urmează promovarea unei legi în Parlament cu noul nume al judeţului, OltRomanaţi. Trebuie să precizăm în lege că nu se vor schimba
documentele cetăţenilor, ci totul se va întâmpla atunci când
acestea vor expira. Avem nevoie de majoritatea în Parlament şi
nu vă ascund că şi politic am cerut partidului din care fac parte
să-şi dea acordul pentru acest lucru”, a spus Stănescu.
Demersul grupului de iniţiativă nu are nici oprelişti constituţionale,
potrivit senatorului Stănescu.
”Eu şi domnul deputat Iordache am fost la preşedintele Curţii
Constituţionale, domnul Valer Dorneanu, cu care am avut o
discuţie pe această temă. Nu sunt probleme de constituţionalitate”,
a mai spus el. După o perioadă de informare a cetăţenilor judeţului, în această toamnă ar urma să fie organizat un referendum
pentru adoptarea noii denumiri. Ulterior, rezultatul plebiscitului
se va concretiza într-o lege pe care iniţiatorii vor să o aprobe,
până la sfârşitul acestui an.
Cel care va chema oltenii la referendum este preşedintele CJ
Olt, Marius Oprescu, acesta ţinând să precizeze că demersul
reprezintă doar o reparaţie istorică şi nu are alt substrat, iar
cetăţenii nu vor avea de suferit în vreun fel.
”Acum un an, când am sărbătorit un anumit număr de ani de
când este atestat judeţul Romanaţi, a reapărut această idee.
Eram în sala Teatrului Naţional şi s-a vorbit de o măsură reparatorie prin adăugarea numelui de Romanaţi la Olt. De atunci
am spus că sunt de acord cu această idee atât timp cât ea va
căpăta o conotaţie serioasă pe care s-o putem transforma întrun referendum. Iată că astăzi, după mai multe întâlniri la care
am fost invitat şi o serie de adrese, este prima întâlnire serioasă,
într-un grup mai mare. Cred că alături de noi, oamenii din
Romanaţi, reprezentanţii publici ai instituţiilor şi reprezentanţii
oamenilor din judeţul Olt, la următoare întâlnire a acestui grup
de iniţiativă e nevoie să adere şi mai mulţi oameni din cultură şi
reprezentanţi din partea cealaltă a Oltului, din vechiul judeţ Olt.

Este foarte important să plecăm cu ideea că nu se schimbă
nimic, e vorba despre o reparaţie istorică şi despre adăugarea
la numele actual a cuvântului Romanaţi. Nimeni nu trebuie să
încerce să transforme aceste demers în altceva decât ceea ce
trebuie să fie”, a afirmat Oprescu.
Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, modelul iniţiatorilor
Liderii din grupul de iniţiativă au luat drept exemplu experienţa
înfiinţării unei episcopii noi în judeţul Olt, care a preluat denumirea
de ”Slatinei şi Romanaţilor”.
Episcopul Sebastian a explicat că denumirea a venit ca urmare
a unor solicitări din partea unor credincioşi din Caracal şi Corabia.
”La început, cei care au înfiinţat episcopia aceasta au avut
nedeplina inspiraţie să-i zică doar Episcopia Slatinei, ceea ce o
reducea cel puţin ca nume doar la oraşul Slatina, ceea ce era
nedrept. Eu nu sunt nici oltean şi nici romanaţean, vin din
Muntenia şi nu ştiam nimic despre ce se întâmplă aici. Venind
însă am reperat această amărăciune, această mâhnire a
dumneavoastră a celor din Romanaţi, faptul că va dispărut,
într-un fel, istoria, cultura şi aţi fost nedreptăţiţi prin suprimarea
numelui acestuia din administraţia publică. Lucrurile au căpătat
un anumit contur atunci când am avut noi prima şedinţă a
adunării noastre eparhiale, când au venit oameni din Caracal şi
din Corabia şi mi-au adus la cunoştinţă despre această nedreptate
şi mi-au cerut ca măcar noi ca Episcopie să salvăm numele de
Romanaţi”, a afirmat Preasfinţitul Sebastian.
”Ce s-a întâmplat cu Romanaţiul a fost pur şi simplu un asasinat
administrativ-teritorial”
Judeţul Romanaţi a fost o unitate administrativă de ordinul întâi
din Regatul României, aflată în regiunea istorică Oltenia.
Reşedinţa judeţului era oraşul Caracal. Judeţul se afla în partea
sud-vestică a României Mari, în sud-estul regiunii Oltenia. Judeţul
se învecina la vest cu judeţul Dolj, la nord cu judeţul Vâlcea, la
est cu judeţele Olt şi Teleorman, iar la sud cu Bulgaria. Cuprindea
partea de sud-est a actualului judeţ Dolj, partea central-sudică a
actualului judeţ Olt şi o mică parte din sud-vestul judeţului
Teleorman de astăzi (comuna Islaz). Judeţul a fost desfiinţat
odată cu reforma administrativă din 6 septembrie 1950.
Profesorul de istorie Dumitru Botar a explicat că dispariţia de
pe harta României a judeţului Romanaţi a reprezentat mai mult
decât o nedreptate.
”De câte ori mă trezesc în faţa unei mari nedreptăţi, reacţionez
şi eu la fel de dur, dar ce s-a întâmplat cu Romanaţiul n-a mai
fost o nedreptate, a fost pur şi simplu un asasinat administrativteritorial. Pur şi simplu, el a fost eliminat de pe harta administrativă
a ţării, dar nu şi din istorie, nu şi din cultură, nu şi din inimile
noastre. Judeţul a fost dintotdeauna unitatea administrativă de
bază a Ţărilor Române. A existat o scurtă perioadă când Carol
al II-lea a renunţat la judeţe şi a înfiinţat ţinuturile. Apoi, a venit
anul 1950 pe care nu-l condamnăm pentru că atunci au dispărut
toate judeţele. România a avut o nouă hartă administrativ
teritorială, după modelul sovietic cu regiuni şi raioane. Ne-am
bucurat apoi în 1968 când «Fhurer-ul de la Scorniceşti» (Nicolae
Ceauşescu – n.red.) a luat o hotărâre de a se reveni la vechea
împărţire teritorială, pe judeţe. Însă, bucuria noastră a fost de
scurtă durată pentru că Legea de organizare administrativ
teritorială a exclus 21 de judeţe, între care şi Roman, Câmpulung
Muscel, Râmnicu Sărat, Sighişoara, Lugoj sau Romanaţi. Neam trezit că judeţul Romanaţi nu a mai fost. De atunci a început
durerea noastră”, a afirmat Botar.

România, în top 5 mondial
al celor mai ieftine zboruri

O agenţie de turism online a dat publicităţii un studiu referitor la
costurile biletelor de avion din 80 de ţări din lume, în care
România se plasează pe locul 5, cu o medie de 5,94 euro
pentru suta de kilometri.
Pe primul loc în clasament se plasează Malaezia, cu o valoare
de 3,84 euro/100 km, urmată de Bulgaria, cu 4,28, şi India, cu
4,56. Plasarea României pe locul 4 este cu atât mai spectaculoasă
cu cât anul trecut ţara noastră era abia pe locul 27 în acelaşi
clasament.
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La polul opus se află Belgia, cu o medie de 50,21 euro/100 km
(de 13 ori mai mult decât în România), urmată de Olanda, cu
50,10 euro, şi Qatar, cu 49,58 euro. Pentru a alcătui acest
clasament, Kiwi.com a analizat peste un milion de zboruri
pentru a stabili preţul mediu şi pentru cursele pe distanţă mică,
şi pentru cele pe distanţe mari. Au fost luate în calcul atât
companii low cost, cât şi de linie.
Tarifele la zborurile interne au fost calculate ţinând cont de
media preţurilor biletelor din capitala statului respectiv către
cinci oraşe importante sau spre localităţi apropiate din ţările
vecine, unde nu se poate ajunge cu zboruri interne. Pe de altă
parte, în cazul zborurilor internaţionale s-au luat în calcul tarifele
valabile din toate aeroporturile din lume către ţara respectivă.
Toate zborurile care au fost comparate au fost în aceleaşi zile, în
plin sezon şi extrasezon, explică kiwi.com care a făcut studiul.
Creştere-record a traficului aerian
Preţurile mici la biletele de avion din şi spre România se
datorează şi creşterii record a traficului aerian în ţara noastră
înregistrată în ultimii ani. Cele două aeroporturi bucureştene,
„Henri Coandă“ Otopeni și „Aurel Vlaicu“ Băneasa, au fost
clasate din nou de Airports Council International Europe în Top
5 european al aerogărilor care au înregistrat cea mai mare
creştere a traficului aerian în primul trimestru al acestui an.
La categoria aeroporturilor cu 5-10 milioane de pasageri pe an,
Otopeniul, care a avut o creștere de 21,4% a traficului aerian, a
ocupat locul 5, după aeroporturile Reykjavík-Keflavik, Kiev,
Larnaca și Malta. În total, Compania Naţională Aeroporturi
Bucureşti a înregistrat, în primele trei luni ale anului 2017, un
trafic aerian de 2,6 milioane pasageri și 28.249 mișcări de
aeronave (aterizări și decolări).
La Băneasa s-a înregistrat o creștere-record, de 679%, a
numărului de pasageri, ocupând astfel primul loc la categoria
sub cinci milioane de călători pe an, fiind urmat de Nis (Serbia),
Oradea, Mykonos (Grecia) şi Zadar (Croația).
Potrivit datelor obţinute de „România liberă“ din surse aviatice,
în trimestrul I al anului Aeroportul Băneasa a fost utilizat de
4.110 pasageri. Făcând un calcul simplu, rezultă că, de fapt,
aerogara a fost folosită, în medie, de 45,6 călători pe zi.

FALŞI TAXIMETRIŞTI!

Maşini CONFISCATE şi peste 7.000 de AMENZI

Falşi taximetrişti, maşini defecte şi multe alte nereguli au fost
depistate de Poliţia Rutieră, în cadrul unei ample acţiuni ce a
avut loc la nivel naţional, între 29 şi 30 mai. Peste 7.000 de
sancţiuni au fost aplicate de oamenii legii iar 18 maşini au fost
imobilizate, după ce au fost depistate circulând cu defecţiuni
tehnice majore.
Falşi taximetrişti care pun în pericol siguranţa călătorilor, maşini
defecte dar şi numeroase alte nereguli au fost în atenţia Poliţiei
Române, la sfârşitul lunii mai.
În cadrul unei acţiuni care a avut loc între 29 şi 30 mai, Direcția
Rutieră, împreună cu Registrul Auto Român, au verificat peste
11.000 de maşini, la nivel naţional. În cadrul operaţiunii, poliţiştii
au descoperit un orădean, de 32 de ani, care efectua transport
de persoane în regim taxi cu autoturismul și a prezentat la
control un certificat de agreare și un buletin de verificare
metrologică false.
Polițiștii au întocmit pe numele falsului taximetrist un dosar
penal pentru fals material în înscrisuri sub semnătură privată,
uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale.
Bărbatul nu a prezentat certificatul de metrologie valabil şi
folosea pe autoturismul personal un aparat de taxat, care figura
montat pe un alt autovehicul, motiv pentru care i-a fost reținută
autorizația taxi, în vederea retragerii.

10 l 14 iunie, 2017

ACTUALITATE

RELUĂM ADOPȚIILE
INTERNAȚIONALE?

Un deputat USR propune asta, într-un proiect de lege. România
a exportat 30.000 de copii, „cu un profit de un miliard de dolari
pentru oficialități și intermediarii care au înlesnit adopțiile”
Ne vindem pământurile, lemnul din păduri, zăcămintele naturale
și forța de muncă. Iar până nu demult, ne-am vândut și copiii.
Din orfelinate și din pragul casei. „ n 10 ani, peste 30.000 de
copii au fost transferați în străinatate, cu un profit de un miliard
de dolari pentru oficialități și intermediarii care au înlesnit
adopțile”, declara, într-un interviu acordat BBC în mai 2004,
baroneasa Emma Nicholson.
Cine uită trecutul, e condamnat să-l repete
Imediat după 1989, a apărut un val uriaș de adopții internaționale, generat de mediatizarea externă a condițiilor precare în
care trăiau copiii instituționalizați din România. Au fost cazuri în
care adopțiile erau aprobate de instanță pe bandă rulantă, în
baza unor dosare incomplete, dar și cazuri în care părinții au dat
în judecată Comitetul Român pentru Adopții, pretinzând că, prin
refuzul de a le înscrie copiii pe listele celor ce pot fi adoptați, li
s-ar fi încălcat dreptul de a decide în interesul propriilor copii.
Raportul UNICEF din anul 1997 concluziona că adopția internațională nu era realizată în interesul copilului, ci mai degrabă în
interesul satisfacerii unor interese pecuniare. Zeci de fundații,
având autorizații în domeniu, prezentau clienților străini albume
cu copiii disponibili, percepând taxe declarate între 2.000 și
3.500 de dolari. n realitate însă, pentru a impulsiona procesul,
comisioanele erau mult mai mari. n 1998 existau nu mai puțin
de 90 de astfel de fundații în România. Prin intermediul lor, 9.062
de copii fuseseră trimiși, oficial, la „export”.
Cifra reală a copiilor vânduți din România e mult mai mare, pentru
că, mai ales în primii ani de după Revoluție, adopțiile se făceau,
cu ajutorul translatorilor, la mica înțelegere, negocierile purtânduse direct între părinți și străinii veniți în țara noastră să înfieze.
Întotdeauna ni se va spune că marele avantaj al adopțiilor
internaționale îl reprezintă faptul că, spre deosebire de românii
ce vor să înfieze doar copii perfect sănătoși, străinii acceptă și
copii bolnavi sau cu disabilități. Poate și pentru că, dincolo de argumentele de ordin umanitar, în țările de origine ale adoptatorilor,
statul sprijină substanțial familiile aflate în astfel de situații…
n plus, o anchetă realizată în 1999 de jurnalistul Ștefan Cândea
arată că fundațiile care se ocupau cu adopțiile internaționale
„aranjau” certificatele medicale ale copiilor, așa încât ei să figureze ca având probleme de sănătate. Mai apoi, acești copii
erau ceruți, peste rând, de la Comitetul Român pentru Adopții,
și erau „repartizați nominal” fundațiilor.
Goana după „marfă” a fost atât de mare încât copiii rătăciți pe
străzi, pe care părinții lor îi reclamaseră la poliție ca fiind
dispăruți, erau aduși în orfelinate și internați aici, unde li se facea
înregistrarea tardivă a nașterii și primeau o nouă identitate, pentru a putea fi dați apoi în adopție internațională.
Toți copiii declarați adoptabili
mergeau la export. n anul 2000
s-au înregistrat 1.291 de adopții
naționale și nu mai puțin de
3.035 de adopții internaționale!
Însă, repet, în cazul adopțiilor
internaționale, cifrele oficiale
sunt doar un vârf de aisberg. În
2001, problema copiilor exportați a fost ridicată, cu o vehemență fără precedent, de
raportorul pentru România al
Parlamentului European, baroneasa Emma Nicholson. n proiectul de raport privind stadiul
României în negocierile cu Uniunea Europeană, Nicholson a
criticat dur autoritățile române,
acuzându-le că „violează sistematic Convenția ONU privind
Drepturile copiilor”.
Și astfel, în octombrie 2001,
Guvernul Năstase a emis o
ordonanță de urgență prin care
toate adopțiile internaționale
erau suspendate. Dar moratoriul a fost încălcat, și alți 1.000
de copii români au fost exportați, „la presiunile oficialilor din
alte state”, după cum au recunoscut chiar reprezentanții
Executivului.
n februarie 2004, Emma
Nicholson a declarat că, prin instituirea moratoriului, „România
a invitat, practic, la presiuni,
pentru că a transmis mesaje confuze. Guvernul folosește în mod
nepotrivit adopția internațională ca metodă de protecție a copilului aflat în dificultate.”
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Nicholson susținea că soluția cea mai bună pentru orfanii români
este încredințarea acestora asistenților maternali. „România e o
sursă minunată de asistenți maternali, pentru că aici instituția
familiei, valorile familiei sunt foarte dezvoltate. Aici, oamenii
înțeleg ce este familia”, declara baroneasa Nicholson, care preciza și că adopțiile internaționale nu ar trebui încurajate nicăieri
în lume. Pentru că, odată ce copilul pleacă din țara de origine, el
intră în alt sistem „și numai Dumnezeu știe ce-i rezervă viitorul”.
Presiuni au fost, presiuni sunt încă
n iunie 2004 a fost adoptată Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopției, care prevedea că adopția internațională „poate
fi încuviințată numai în situația în care adoptatorul sau unul dintre
soții din familia adoptatoare care domiciliază în străinătate este
bunicul copilului pentru care a fost încuviințată deschiderea procedurii adopției interne.”
România pusese capăt adopțiilor internaționale. nsă asta a atras
nemulțumirea altor state, iar SUA, Israel, Franța, Italia și Spania
s-au aflat în prima linie a protestelor. Oficiali din aceste țări (senatori, premieri, ambasadori și chiar președinți) au făcut demersuri, mai mult sau mai puțin oficiale, pe lângă Guvernul român,
încercând să mijlocească ridicarea interdicției.
n martie 2006, Parlamentul European a emis un comunicat de
presă cu titlul „Deputații europeni îngrijorați de situația copiilor
institutionalizați, a persoanelor cu disabilități și a situației adopțiilor internaționale nerezolvate în România”. n replică, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului a emis
atunci o declarație memorabilă.

„ANPDC face apel către toți cei care doresc să sprijine reforma
din domeniul protecției copilului să acționeze în sensul interesului superior al copiilor români și nu să susțină reluarea exportului de carne vie. Solicităm pe această cale comunității
internaționale respectarea suveranității țării noastre și respectarea opțiunilor unui neam care a ales să nu irosească
avuția cea mai de preț – copiii – prin exportul lor continuu spre
alte țări”, se cerea în declarația emisă de autoritățile române.
Tot atunci, Oficiul Român pentru Adopții anunța că nu mai știe
nimic de soarta a 1.150 de copii adoptați în străinatate după
1997. Cei mai mulți dintre acești copii fuseseră înfiați în SUA.
Oportuniștii care s-au îmbogățit din tranzacțiile cu copii, „baby
brokeri”, translatori, patroni de fundații, avocați, judecători, dar
și procurori, ce acționau împreună ca un grup infracțional organizat, n-au fost niciodată cercetați penal pentru faptele lor.
n martie 2009, legislația a permis adopția internațională tuturor
rudelor până la gradul al III-lea (inclusiv) cu copilul, iar din februarie 2014 – rudelor până la gradul al patrulea (inclusiv), dar și
tuturor cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.
Deși presiunile pentru ca România să reia adopțiile
internaționale n-au încetat niciodată, nimeni nu și-a permis să
inițieze vreun proiect pentru modificarea legii, în acest sens. Nimeni, până acum.
„A fost o greșeală oprirea adopțiilor internaționale”
Zilele trecute, deputatul USR Iulian Bulai anunța lansarea în dezbatere publică a unei „noi legi a adopției”. n mass-media,
inițiativa a apărut cu eticheta: „ar putea reduce termenul de
adopție la 90 de zile”.

Însă cea mai importantă modificare pe care ar aduce-o legea
deputatului USR este RELUAREA ADOPȚIILOR INTERNAȚIONALE. Conform art. 42 din propunerea lui Iulian Bulai, „adopția
internațională a copilului cu domiciliul în România de către o
persoană/familie cu domiciliul în state semnatare ale Convenției
de la Haga poate fi încuviințată numai pentru copiii care se află
în evidența R.N.A. și pentru care nu au fost identificate familii
de adopție națională în următoarele condiții:
a) poate fi adoptat internațional orice copil pentru care nu s-a
identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu domiciliul
în România, într-un termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a admis cererea
de deschidere a procedurii adopției;
b) adopția este permisă persoanelor/familiilor atestate ca fiind
apte să adopte, care au domiciliul în statele semnatare a
Convenției de la Haga.
Și nu doar că se încearcă reluarea adopțiilor internaționale, dar
e și grabă mare. n februarie 2014, adopția le era permisă românilor cu domiciliul în străinătate „numai pentru copiii pentru care
s-a admis cererea de deschidere a procedurii adopției interne și
nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu
reședința obișnuită în România (…), într-un termen de 2 ani de
la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care sa admis cererea de deschidere a procedurii adopției interne.”
Vârsta copiilor ce deveneau eligibili pentru adopția internațională
era de cel puțin 3 ani.
n august 2016, termenul de așteptare înainte de a pune copiii
pe lista celor ce pot pleca în străinătate a fost redus la 1 an. Dar
deputatul USR zice, în proiectul său de lege, că 6 luni sunt de
ajuns.
Iulian Bulai pare că nu știe exact ce prevede inițiativa sa
legislativă, deși și-o asumă integral. „Nu sunt pentru adopțiile
internaționale, cu excepția celor făcute de românii din străinătate”, a declarat el, pentru Active News. După ce i-am citit art.42,
a spus că va lua legătura cu consilierul său juridic. Cu Vișinel
Bălan, care m-a sunat în acea zi, confirmându-mi că proiectul
este despre reluarea adopțiilor internaționale, „singura soluție
salvatoare a copiilor cu disabilități”. Copii precum au fost cei de
la Cighid, readuși recent în atenția opiniei publice, prin plângerea
depusă la Parchetul General de IICCMER (n.r. – momentul a
fost marcat printr-o conferință de presă a IICCMER, la care a
participat și Izidor Ruckel, unul dintre copiii internați în Căminul
din Sighetu Marmației, adoptat în 1991 de o familie din SUA).
L-am contactat telefonic și pe Radu Mihăileanu, președinte
Alianței România Fără Orfani despre care dl. Bulai îmi spusese
că a făcut parte din echipa ce a redactat proiectul. „A fost o
greșeală oprirea adopțiilor internaționale”, mi-a mărturisit dl.
Mihăileanu, dintru început. Apoi, mi-a vorbit despre un copil fără
mâini și fără picioare pe care dorește să-l înfieze o familie din
SUA, pentru că „aici n-are nicio șansă”. Că lucrurile nu sunt
niciodată atât de definitive o demostrează cazul lui Lorelei,
câștigătoarea de la „Românii au talent”. Copila fără de mâini și
fără de adopție în SUA.
Dar copiii cu disabilități sunt scoși din nou la înaintare, ca suprem
argument al adopțiilor internaționale. Plus „sunt 57.000 de copii
în sistem”, după cum spunea dl. Mihăileanu. De fapt, 56.866 de
copii, din care 65.94% beneficiază de măsură de protecție
specială în servicii de tip familial, iar 34.06% – în servicii de tip
rezidențial. Dintre aceștia însă, doar 3.273 de copii erau adoptabili, conform datelor oficiale ale ADPDCA de la finele lunii martie. Și tot la nivel național, erau înregistrate și 2579 de familii de
români care vor și pot să înfieze.
O poveste niciodată cercetată, niciodată încheiată
„Guvernul României ar trebui să reziste în fața a ceea ce este,
în esență, un lobby egoist din partea agențiilor bine plătite pentru
adopții internaționale, dintre care multe distorsionează de obicei
informațiile cu privire la condițiile de viață ale copiilor, cu scopul
de a încasa comisioane grase.” Acesta era apelul public pe care
baroneasa Emma Nicholson îl făcea, la 8 mai 2004, într-o
scrisoare intitulată „Baby Sales” (n.r. – Vânzări de Copii), ce a
apărut în cotidianul britanic The Guardian.
Cu două zile mai devreme, The Guardian publicase un articol în
care arăta că în România „adopția internațională a devenit o
afacere profitabilă, implicând rețele de crimă organizată și oficiali
și magistrați corupți. Afacerea a fuzionat cu prostituția infantilă
și cu rețele de trafic cu organe”. Jurnaliștii britanici scriau că „Departamentul american de Stat îl roagă pe premierul Adrian Nastase, iar membri ai Congresului american le-au scris colegilor
români, cerând o abordare mai liberală a problemei adopțiilor
internaționale”.
„Copiii nu ar trebui să fie nevoiți să își petreacă în instituții
copilăria, doar pentru că nu există nicio familie (română) care
să aibă grijă de ei. Adopția internatională e o formă legitimă de
protecție a copilului”, declara ambasadorul american la
București, Michael Guest, preluat de The Guardian. n 2004.
Astăzi, după 13 ani, vom auzi exact aceleași tip de discurs.
n țara în care se moare doar din cauza corupției sau a rujeolei,
povestea adopțiilor internaționale n-a fost niciodată cercetată de
procuratură. Nici măcar în cazurile flagrante, ale copiilor furați
de stat pentru a fi dați spre adopție. Totul face parte dintr-o istorie
neelucidată. Și niciodată încheiată.
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TRAI PE VĂTRAI

Ministrul Justitiei Tudorel Toader dezvaluie lefurile magistratilor
detasati la MJ: „Un salariu lunar, care poate fi chiar si de 20.00024.000 lei, iar daca nu sunt din Bucuresti, primesc si o diurna
lunara care poate sa ajunga chiar si la 11.000-12.000 lei, contravaloarea chiriei, care este de 2700 lei, precum si decontarea
cheltuielilor de transport, la domiciliu si retur... Tin rezervat postul
de pe care au fost detasati... Magistratii trebuie sa faca magistratura”.
Ministrul Justitiei Tudorel Toader a dezvaluit cat castiga un
magistrat detasat la
Ministerul Justitiei.
Sunt salarii ametitoare, care pot
ajunge si la peste
5.000 de euro pe
luna, in conditiile in
care procurorii si
judecatorii detasati
la MJ fac o munca incomparabil mai usoara decat cea a unui magistrat. Iar pe langa salariu, magistratii detasati la Ministerul Justitiei
se bucura si de alte beneficii, la fel de consistente. Se explica astfel
interesul unor magistrati de se detasa la nesfarsit si de a evita sa
isi faca munca pentru care au fost pregatiti.
Tudorel Toader a dezvaluit ca magistratii detasati la Ministerul
Justitiei incaseaza lunar intre 20.000 si 24.000 de lei, la care se
adauga diurne ce pot ajunge chiar si la 11.000-12.000 lei, contravaloarea chirie de 2.700 de lei si decontarea cheltuielilor de
transport. Pe langa toate acestea, Tudorel Toader subliniaza si
ca magistratii detasati la Ministerul Justitiei ocupa o functie vacanta asimilata magistratilor si tin rezervat postul de pe care au
fost detasati. Asta desi, asa cum a precizat Toader, magistratii
trebuie sa faca magistratura.

Refuzul lui Kovesi de a se prezenta in fata comisiei parlamentare
reprezinta dovada suprema ca aceasta nu mai are indreptatirea
morala sa conduca parchetul anticoruptie, intrucat un om in
asemenea functie este obligat sa clarifice de indata orice suspiciune publica ar plana asupra sa.
Sa ne amintim ca Laura Kovesi, nu mai departe de doi ani, mai
precis cand in presa au aparut pozele de la Paris ale fostei sefe
DIICOT Alina Bica, alaturi de fostul ministru al Turismului Elena
Udrea, a facut mare caz in public sustinand ca un magistrat nu
are ce cauta in compania unor politicieni in momente private.
Mai exact, la finalul anului 2014, intr-un interviu acordat
ziare.com, Kovesi declara: “Consider ca este o incompatibilitate
cu statutul de magistrat si avand in vedere calitatea mea de
procuror in Directia Nationala Anticoruptie cred ca ar fi total
nepotrivit sa ma vad cu politicieni in timpul liber. (...) Niciodata
nu ma vad cu politicieni, cel putin in timpul liber. Uneori, datorita
atributiilor de serviciu trebuie sa interactionez, dar doar la intalniri
institutionale si activitati institutionale. In timpul liber nu ma vad
cu politicieni si nu ma intalnesc”.
In concluzie, vrem sa stim chiar de la Laura Codruta Kovesi ce
cauta aceasta, pe vremea cand era Procuror General al Romaniei, in noaptea alegerilor din 2009 in casa lui Oprea (politician), alaturi de sefii SRI George Maior si Florian Coldea (ofiteri
de informatii)? Ce a cautat Kovesi in locuinta personala a unui
politician? Consideram ca daca Laura Kovesi evita sa raspunda
la aceste intrebari legitime are lucruri urate de ascuns.
Iata raspunsul integral al DNA, trimis astazi Comisiei:

Mama Cătuşelor SFIDEAZĂ,
Mai presus ca Legea

Sefa DNA refuza sa raspunda in fata poporului. Intr-un raspuns
sfidator, pe antet DNA, Kovesi a transmis Parlamentului, in numele institutiei, ca nu va veni la audieri pentru ca exista o Hotarare CSM, potrivit careia "procurorii nu pot fi obligati sa se
prezinte in fata comisiilor parlamentare". CSM nu are dreptul sa
legifereze. Cum isi permite sefa DNA, pe banii nostri, sa refuze
sa explice vizita acasa la Oprea?
Mama catuselor, care se pretinde zeita dreptatii in Romania, isi
da arama pe fata si demonstreaza ca nu o intereseaza sa clarifice pentru opinia publica ce cauta in seara alegerilor din 2009
in casa generalului Gabriel Oprea, important lider politic al ultimilor ani, alaturi de sefi ai serviciilor de informatii, in conditiile
in care legea interzice magistratilor sa colaboreze cu politicieni
sau ofiteri de informatii.
Kovesi nu stie in ce timpuri traieste
Intr-un raspuns sfidator trimis Parlamentului joi, 8 iunie 2017, in
numele DNA, pe o hartie cu antet DNA, semnata de procuror
sef Directie (care arata ca se foloseste, din nou, de institutia pe
care o conduce pentru a raspunde unei probleme care o vizeaza
personal), Laura Kovesi ii transmite presedintelui Comisiei de
ancheta, senatorul Mihai Fifor, ca nu poate fi obligata sa se prezinte la Comisia parlamentara de ancheta si ca refuza sa se prezinte, atentie, in data de 14 iunie 2016 pentru a fi audiata de
Parlament. Trebuie sa ii reamintim in acest context sefei DNA
ca suntem in 2017 si ca in 2016 Comisia nu era alcatuita.
Refuzul de a se prezenta este motivat de Laura Kovesi printr-o
Hotarare a CSM din 2007 in care s-ar fi retinut ca "procurorii nu
pot fi citati si obligati sa se prezinte in calitate de martori in fata
Comisiilor parlamentare, deoarece, conform normelor constitutionale, fac parte din autoritatea judecatoreasca".
O astfel de Hotarare reprezinta insa o simpla opinie legala a unei
institutii, care nu are dreptul sa legifereze si nici sa transeze probleme juridice privind functionarea unor autoritati ale Statului.
In schimb, Parlamentul Romaniei, in fata caruia Kovesi a fost
chemata pentru a fi audiata, este definit pe lege ca fiind "unica
putere legiuitoare", fiind evident pentru orice om de bun simt ca
daca te cheama Parlamentul la audieri si esti angajat al statului
(functionar public) ai obligatia sa te prezinti. Macar din respect fata
de puterea legislativa si fata de cetatenii care iti platesc salariul si
au dreptul sa afle adevarul despre cat de cinstit este sau nu
procurorul pus sa conduca Directia Nationala Anticoruptie.
Kovesi invoca si doua Hotarari ale CCR, din 1994 si 2006, in
care se retine ca persoanele citate la Parlament, in baza dispozitiilor Regulamentelor Senatului si Camerei Deputatilor, nu sunt
obligate sa se prezinte la audieri, intrucat aceste dispozitii ar fi
neconstitutionale. Omite insa sa specifice ca nu este orice "persoana", ci este functionar public, la fel cum trece cu vederea faptul ca citarea sa este facuta in baza dispozitiilor din Hotararea
de constituire a Comisiei de ancheta parlamentara a alegerilor
prezidentiale din 2009.

PROHODUL CUCUVELEI – Agentia de presa ruseasca Sputnik
prevesteste sfarsitul sefei DNA Laura Kovesi: „S-a ajuns in fata
unei pozitii cu o singura iesire — caderea 'reginei'... Kovesi ar
putea veni cu demisia pregatita... Sfidarea Comisiei, prin
neprezentare sau refuz, cat si scoaterea la iveala a unor
chestiuni de incompatibiliate in urma prezentei Laurei Kovesi la
audieri, l-ar obliga pe ministrul Justitiei sa ceara demiterea ei”.

VOICULESCU, APROAPE LIBER

Veste importanta pentru Dan Voiculescu (foto), cea mai importanta tinta din ultimii ani a „Binomului SRI-DNA” si a regimului
Basescu. Voiculescu este la un pas de eliberare, in urma hotararii pronuntate, joi 8 iunie 2017, de Judecatoria Sectorului 5.

Astfel, instanta a admis cererea lui Dan Voiculescu si a dispus
liberarea conditionata a acestuia. Hotatarea nu este insa definitiva si, evident, impotriva ei DNA va formula contestatie.
Iata minuta Judecatoriei Sectorului 5:
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"In temeiul art. 587 C. proc.pen, cu aplicarea art. 5 C.pen. cu
ref. la art.59 si art.60 al.2 din vechiul C.pen., admite cererea de
liberare conditionata formulata de petentul-condamnat
Voiculescu Dan. Dispune liberarea conditionata a petentului de
sub puterea mandatului de executare nr.1171/2014 emis de Tribunalul Bucuresti sectia I penala, daca nu este arestat in alta
cauza. Atrage atentia petentului asupra cazurilor de revocare a
beneficiului liberarii. In temeiul art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de catre stat raman in sarcina acestuia. Cu drept de contestatie, in termen de 3 zile de la
comunicarea minutei. Pronuntata in sedinta publica, azi,
08.06.2017".
In momentul de fata, Dan Voiculescu se afla incarcerat la Penitenciarul Rahova, dupa ce in august 2014 el a fost condamnat
de judecatorii Camelia Bogdan si Alexandru Mihai Mihalcea la
10 ani inchisoare cu executare in dosarul „Telepatia”. A fost o
condamnare venita, asa cum Lumeajustitiei.ro a dezvaluit inca
de la acea vreme, in urma unei adevarate mascarade judiciare.

Dezincriminarea temporară
a abuzului în serviciu

AXIOMA LUI PIPEREA – Celebrul avocat Gheorghe Piperea da
verdictul pe care multi nu vor sa-l accepte: „Dezincriminarea temporara a abuzului in serviciu... Norma penala, fiind lipsita de claritate si predictibilitate si, deci, nefiind lege in sensul CEDO,
trebuie inlaturata de la aplicare... Poate se vor lamuri si
reprezentantii puterilor straine in Romania. Nu de alta, dar se
pare ca s-au cam dus dupa fenta in februarie. Cat despre #rezistenti, le sugerez sa isi caute alti idoli”
Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea a dat verdictul dupa ultima
decizie CCR privind abuzul in serviciu, cea din 6 iunie 2017, in
care Curtea a stabilit, asa cum facuse si in hotararea din iunie
2016, ca este obligatoriu ca Parlamentul sau Guvernul sa introduca prag valoric la aceasta infractiune. Piperea considera ca
abuzul in serviciu a fost dezincriminat temporar, pana cand Parlamentul va remedia problemele constatate de CCR.
Piperea arata ca
norma penala privind abuzul in serviciu este lipsita de
claritate si predictibilitate, astfel incat
trebuie inlaturata de
la aplicare. In opinia
avocatului, toti suspectii de abuz in
serviciu pot scapa de acuzatie pe principiul legii penale mai favorabile, in conditiile in care vor convinge judecatorii de imprecizia si impredictibilitatea legii.
De asemenea, Piperea are un mesaj si pentru „#rezist-enti” care
au fost scosi in strada la inceputul acestui an si prin intermediul
carora s-a incercat rasturnarea Guvernului Grindeanu si aducerea la putere a unor politicieni pe placul Sistemului. Piperea le
recomanda, simplu, sa isi caute alti idoli.
Iata analiza avocatului Gheorghe Piperea:
„CCR, din cate observ, a mai spus odata ca abuzul in serviciu
trebuie sa aiba prag valoric si precizie terminologica in privinta
intensitatii vatamarii, pentru a putea delimita delictul penal de
cel contraventional sau civil. Inseamna ca norma penala, fiind
lipsita de claritate si predictibilitate si, deci, nefiind lege in sensul
CEDO, trebuie inlaturata de la aplicare in orice proces penal.
Acest lucru inseamna, pur si simplu, dezincriminarea temporara
a abuzului in serviciu, pana cand Parlamentul va face bine si il
va clarifica. Intre timp, toti suspectii de abuz in serviciu, vinovati
sau nu, vor putea sa scape de acuzatie (daca, desigur, vor reusi
sa convinga judecatorii de imprecizia si impredictibilitatea legii),
pe principiul legii penale mai favorabile.
Iar, in aceste conditii, da-i si lupta in contra coruptiei.
Plevusca prinsa in navoadele marilor luptatori anti-nu-stim-ce,
va scapa, caci gaurile plasei sunt acum foarte, foarte largi. Adevaratii corupti si marii evazionisti si hoti oricum sunt scapati de
mult. Pe ei luptatorii anti-naiba-stie-ce nici macar nu ii intrebau
de sanatate. In schimb, stampila de tara a coruptiei pusa de purtatorii de lanterne telefonice, precum si angoasa de suspect de
serviciu indusa tuturor amarastenilor (nu si maharilor care isi
permit sa dea telefoane din sediul 'institutiilor de forta') de cele
100 de mii de mandate de interceptare a convorbirilor telefonice
vor ramane. La fel si costurile pecuniare si nepatrimoniale ale
campaniei ratate anti-coruptie, inclusiv restrictiile anti-democratice ale drepturilor, pe motiv de 'siguranta nationala'.
Daca este chiar un fenomen national, coruptia trebuie prevenita
si combatuta inclusiv prin mijloacele dreptului penal, care este
un drept al apararii sociale.
Dar nu cu actualii lideri. De eficienta si desteptaciunea lor
maxime ne-am dat seama. Suntem lamuriti. Poate se vor lamuri
si reprezentantii puterilor straine in Romania. Nu de alta, dar se
pare ca s-au cam dus dupa fenta in februarie.
Cat despre #rezist-enti, le sugerez sa isi caute alti idoli”.
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1990 – 2017 cea mai neagră
perioadă din ultimii două sute
de ani din istoria România

În 2016, populaţia României a scăzut cu 66.718 de locuitori din
cauza declinului demografic. În total, în România s-au născut
anul trecut 189.783 copii, cu 11.240 mai puţini faţă de anul
anterior, în timp ce numărul deceselor a scăzut cu 5.196 (2%),
la 256.501.
INS a revizuit semnificativ datele demografice pentru 2015
comparativ cu datele preliminare publicate anterior.
Astfel, datele revizuite arată că, în 2015, sporul natural negativ
a fost de 60.674 persoane (comparativ cu 73.625 persoane în
tabelele publicate anterior), astfel că, în 2016, sporul natural
negativ a crescut cu 10%.
În 2015 s-au născut 201.023 de copii în România, iar numărul
de decese a fost de 261.697, arată datele revizuite ale INS.
În 1930, se nășteau 480.000 de copii pe an.
Între anii 1970-1980 s-au născut în medie 420.000 de copii pe
an
Experţii se aşteaptă la o adâncire a declinului demografic al
României în deceniile următoare. Astfel, populaţia României
va ajunge la 14,5 milioane locuitori în anul 2050, potrivit unui
raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), publicat în iulie
2015.
“Este vorba de lipsuri financiare, de presiuni spre a-şi realiza
mai degrabă cariera şi pe plan secund viaţa de familie. Noi nu
mai avem acest model, al împlinirii prin copil. În următoarea
sută de ani, tindem să dispărem ca naţie”, spune sociologul
Ana Bulai
Pe plan internaţional, Bucureştiul este declarat capitala
europeană a natalităţii scăzute. În capitala României se nasc
doar 8,4 copii la mia de locuitori, adică de două ori mai puţini
decât în Londra sau Bruxelles, arată ultimele date Eurostat.
Observați că mult hulită decizie a lui Nicolae Ceauşescu de a
interzice avorturile, luată într-o perioadă de scădere dramatică
a natalității (dar nu atât de dramatică ca cea de astăzi), a dus
la o redresare masivă a natalității în România
Astăzi ar trebui ca fiecare copil născut să beneficieze de
ajutoare sporite până la vârsta de 18 ani . O măsură salvatoare
ar fi ca familiile cu 3 sau mai mulți copii să beneficieze de
IMPOZIT ZERO pe ambele salarii ale părinților până la o sumă
totală de 3.000 de euro pe lună. Familiile cu doi copii să
beneficieze de un impozit de 5% până la o sumă totală de
3.000 de euro pe lună iar cele cu 1 copil de un impozit de 10%
pe durata creșterii copiilor de până la 18 ani.
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Ilie Șerbănescu:
”România furată de români este
un episod depăşit, de acum
România este furată de străini!
Şi încă la rate de jaf!”

Există trei instituţii în România care evaluează ceea ce atât de
des, dar, din păcate, atât de imprecis poartă denumirea de
„investiţii străine“ şi care, urmărind aspecte diferite, obţin
estimări complet disjuncte.
Institutul Naţional de Statistică (INS) urmăreşte contribuţia
capitalului fix la formarea PIB. Din anul 2000, de când capitalul
străin a început practic să conteze cât de cât în domeniu,
reiese din anuarele statistice că s-au efectuat în România
aproximativ 400 miliarde de euro (în echivalent) investiţii,
revenind unei rate medii de circa 16,5% în PIB. Participarea
cumulată a capitalului străin este de puţin peste 1% (unu la
sută!), în anii în care acesta s-a dovedit cel mai „generos“, participarea depăşind 3% din totalul capitalului fix investit. Asta
apropo de elucubraţia dezvoltării prin investiţii străine!
A doua instituţie este Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
(ONRC), care nu face altceva decât să consemneze participarea
oficială (parafată de decizii judecătoreşti) la capitalul companiilor.
Din date reiese o participare oficială în valoare de aproape 43
miliarde de euro a capitalului străin la capitalul companiilor din
România în 2015, cu care capitalul străin a obţinut jumătate
din cifra de afaceri realizată pe ansamblul companiilor din
România şi peste jumătate din valoarea adăugată. Și cifrele de
ansamblu nu ne spun nimic despre importanța sectoarelor și
segmentelor de piață, care se agregă sub egida capitalului
străin.
Banca Naţională a României (BNR) estimează şi ea investiţiile
străine şi, adăugând capitalurilor proprii şi împrumuturile luate
de subsidiarele din România de la corporaţiile-mamă occidentale,
evaluează stocul de investiţii străine la peste 60 miliarde euro
în 2015. Relevanţa acestui cuantum substanţial mai mare
păcătuieşte prin faptul obiectiv că, luând în considerare fluxurile
pe termen lung din relațiile subsidiarelor cu societățile-mamă,
nu amendează stocul net al investiţiilor străine cu ieşirile în
timp sub formă de profituri repatriate. Ieşiri care sunt imense şi
– obligatoriu de subliniat – în mod halucinant camuflate!
Concluziile sunt nete şi dramatice. Angajamentele financiare
ale capitalului străin în România sunt derizorii. La un asemenea
nivel, indiferent de calitatea angajamentelor, aceste participaţii
nu pot aduce decât contribuţii tot derizorii la dezvoltarea
României, oricare ar fi aportul la creşterea economică sau
ocuparea forţei de muncă.
De fapt, capitalul străin urmează în România cea mai pură
matrice colonială, obţinând rezultate maxime cu cheltuieli
minime din unghiul său de interes: 1) foloseşte capital ridicol
de mic; 2) îşi realizează câștigurile amețitoare prin exploatarea
salariilor mici de tip colonial din România și prin acces la
resurse și active la costuri reduse; 3) își sporeşte cu asupra
(de măsură) rezultatele financiare prin mascarea adevăratei
rentabilităţi obţinute, îndeosebi prin externalizarea înainte de
fiscalizare a grosului profiturilor (probabil, în proporție de 8090%). Cele circa 45 miliarde de euro participaţii la capital în
România – singura cifră cu un anumit suport obiectiv în
aprecierea plasamentelor străine reale în economia din România
(pentru că, pe lângă investiţii propriu-zise include şi fondurile
pentru achiziţii de active) – reprezintă doar 12-14% din efortul
investiţional făcut în ţară în perioada 2000-2014. Cu această
participaţie investiţională rizibil de mică pentru dimensiunea
capitalurilor străine implicate s-a ajuns să se deţină jumătatea
de control a economiei din România şi să se obţină peste
jumătate din cifra de afaceri pe ansamblu. Nici în termenii PIBului situaţia nu este mai onorabilă: cu un capital de circa un
sfert în echivalent PIB se realizează peste jumătate din PIB.
Sunt rate nu din zona afacerilor, ci din zona furtului!
Prin afaceri legale şi concurenţial-capitaliste nu se pot obţine
asemenea rate. De aceea, răspunsul oferit de aceste date
oficiale la tulburatoarea întrebare „cum se face că România
furată de români se află de fapt la străini?“ este, fără ezitări:
România furată de români este un episod depăşit, de acum
România este furată de străini! Şi încă la rate de jaf!

De ce se duce totul de râpă?

Sentimentul că România se află într-o perioadă nu de creştere,
cum ipocrit se afirmă de analiști fără scrupule, ci într-o perioadă
de confuzii şi stagnare economică mi-a fost întărit de explozia
preţurilor care pulverizează salariile românilor de nivel mediu.
E foarte greu să pui diagnosticul de prosperitate când sute de
mii de familii nu-şi pot achita factura de la întreţinere, de la
electricitate, darămite să-şi permită luxul ieşirilor la restaurant
săptămânale, cum ni se sugerează de anumite reviste de
scandal.
Istoricul adevărat recurge la statistică, dar şi la observaţia
directă a vieţii de zi cu zi.

Nu opulenţa ostentativ afişată a noilor îmbogăţiţi mă
impresionează, ci sărăcia tot mai mare care cuprinde pătura
mijlocie pe zi ce trece. Şi atunci întrebarea firească a analistului
este: „de ce se duce totul de râpă”?
Prima cauză: economia României nu este una capitalist
consolidată, ci una construită pe reîmpărţirea vechii economii
socialiste, nu în interes de performanţă, ci în interesul unor
grupuri clientelar politice. Să dăm un exemplu util cititorului: să
spunem că fabrica X, care nu mai avea eficienţă din vremea
socialismului, este privatizată înainte de a fi cumpărată de
clienţii politici; le este subevaluată şi vândută rapid la un preţ
mult mai mic. Cei care cumpără nu pierd nimic. Fiindcă ei nu
investesc nimic în crearea unei noi structuri economice. Şi o
revând la un preţ bun care le umflă conturile personale.
Muncitorii sunt „disponibilizaţi” şi fiecare se descurcă cum
poate. A reapărut ceva nou în locul fostei fabrici socialiste?
Nimic. Nu s-a creat nici o structură economică modernă pe
locul unităţii falimentate premeditat. Şi iată cum economia se
duce de râpă!
A doua cauză: polarizarea societăţii. Grupurile de oligarhi sunt
alcătuite în general din două tipuri de oameni: 1. marii activişti
şi securişti din regimul Ceauşescu; 2. copiii lor sau clienţii lor
politici. Aceste două categorii sunt cunoscute pentru lipsa lor
de cultură şi agresivitatea arătată faţă de subalterni.
La fel ca în America Latină, aceste clanuri nu au interes într-o
dezvoltare armonioasă a întregii ţări, ci doar în prezervarea
pârghiilor de acţiune politico-economică în sânul „familiilor
mafiote”. Dacă ei trăiesc bine, înseamnă că toată ţara trăieşte
bine. Dacă la posturile lor TV vedete improvizate îşi exhibă
ultimele automobile achiziţionate, înseamnă că toţi românii pot
face asta! În realitate, o „excursie” prin România profundă
arată o extindere a mizeriei, analfabetismului şi şomajului. Iată
de ce în locul unei realităţi mirabile întâlnim o situaţie care ne
pune să exclamăm: se pare că totul se duce de râpă!
sursa: cotidianul.ro - Autor: Adrian Majuru

Avem locuri de muncă,
dar ne lipsesc specialiștii!
Suntem tot mai slab pregătiți

Un studiu recent arată că România e într-o criză acută de
locuri de muncă. Nu pentru că nu există, ci pentru că nu are
cine să le ocupe.

Nu mai avem specialiști, meseriași, nu mai avem oameni sau
instituții care să-i pregătească. Avem în schimb absolvenți de
facultate care trebuie să devină instalatori sau coafeze și „ne
lăudăm” cu cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor
din toată Uniunea Europeană.
Firme care s-au putea dezvolta și produce bani mulți pentru
România bat pasul pe loc sau se pregătesc să pună lacătul.
Străinii sunt uluiți de inconștiența cu care ne-am ruinat școlile
profesionale, în condițiile în care alții le păstrează cu sfințenie
de sute de ani și se îmbogățesc de pe urma lor.
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România, parte a celei mai mari
tranzacţii imobiliare din lume

Fondul suveran al statului chinez China Investment Corporation
(CIC) a cumpărat de la fondul american Blackstone spațiile de
depozitare acumulate prin Logicor, inclusiv patru parcuri logistice
și peste 100 de hectare de teren din România. Prețul vânzării
este de 12,25 mld. euro, ceea ce reprezintă cea mai mare
tranzacție imobiliară de până acum la nivel internațional.

Blackstone, cea mai mare companie de investiţii alternative
din lume, a intrat în România anul trecut, când, prin platforma
Logicor, a cumpărat toate parcurile logistice deţinute de austriecii
de la Immofinanz. Pentru cele patru parcuri logistice din Ploieşti,
Timişoara, Mogoşoaia şi Pantelimon, plus peste 100 hectare
de teren dedicat construcţiei de hale logistice, Blackstone a
plătit circa 48 mil. euro. Vânzarea acestor proprietăţi reprezintă
ieşirea Blackstone de pe piaţa imobiliară românească.
Blackstone a început să acumuleze proprietăţi logistice în 2012,
motivat de aşteptările că magazinele online vor creşte exponenţial
cererea de spaţii de depozitare. Din acelaşi raţionament,
investitorii au plasat aproape 25 mld. euro în astfel de proprietăţi
numai anul trecut şi doar la nivel european.
China Investment Corporation a câştigat un adevărat război al
licitaţiilor împotriva a două fonduri suverane din Singapore,
Mapletree şi Temasek. De achiziţie a mai fost interesat şi
Global Logistic Properties, cel mai mare proprietar de spaţii logistice din Asia, firmă controlată de fondul GIC, tot un fond
suveran singaporez. Statul singaporez este deja prezent pe
piaţa românească prin fondul suveran GIC, care deţine dezvoltatorul imobiliar P3. GIC a plătit anul trecut pentru achiziţia
proprietăţilor locale ale P3 circa 180 mil. euro.
Blackstone, cea mai mare companie de investiţii alternative
din lume, a intrat în România anul trecut, când, prin platforma
Logicor, a cumpărat toate parcurile logistice deţinute de austriecii
de la Immofinanz. Pentru cele patru parcuri logistice din Ploieşti,
Timişoara, Mogoşoaia şi Pantelimon, plus peste 100 hectare
de teren dedicat construcţiei de hale logistice, Blackstone a
plătit circa 48 mil. euro. Vânzarea acestor proprietăţi reprezintă
ieşirea Blackstone de pe piaţa imobiliară românească.

Firmele românești prind curaj
pe piețele externe. Teraplast
a cumpărat o fabrică în Serbia

Grupul Teraplast, unul dintre cei mai mari producători de
materiale de construcții din România, a cumpărat cu 4,3 milioane
de euro un producător de panouri sandwich din Serbia.
Grupul Teraplast va investi anul acesta 11 milioane de euro in
Serbia, sumă ce include valoarea achiziției fabricii producătorului
sârb Interlemind, investiții de 2,7 milioane de euro în dezvoltare
și capital de lucru de 4 milioane euro.
„Achiziția din Serbia face parte din strategia grupului Teraplast
de a crește volumul vânzărilor și profitabilitatea. Suntem
convinși că grupul Teraplast poate să devină un exemplu
pentru companiile românești care până în acest moment nu au
avut curajul sau nu au fost încurajate să deschidă fabrici pe
piețele externe. În schimb firmele din Polonia, Rusia sau
Ungaria au deschis fabrici în România și sunt foarte active în
zona construcțiilor”, a spus Dorel Goia, acționar majoritar și
președintele consiliului de administrație în cadrul Teraplast.
Compania achiziționată are o capacitate de producție de 2,2
milioane de metri pătrați/an. Fabrica de panouri sandwich din
Serbia va deservi în principal țări precum Serbia, Bulgaria,
Macedonia, Bosnia, Croația și Muntenegru, dar și piețe
secundare precum Ungaria, sudul României și nordul Greciei.
Compania TeraPlast (listată la bursă) este controlată de Dorel
Goia, care deține 46,7% din acțiuni, în timp ce fondul KJK
Fund SICAV-SIG din Luxemburg deține peste 10% din acțiuni,
restul titlurilor find împărțite între alți investitori de pe piața de
capital, potrivit datelor de la Bursa de Valori București.

Săpunul "Cheia"

UN BRAND VECHI ROMÂNESC A RENĂSCUT: SĂPUNUL
"CHEIA" COSTĂ AZI 14 LIRE STERLINE_

Cu investiţii de 170.000 de euro şi opt angajaţi, Alin
Laslo, noul proprietar al mărcii de săpun Cheia a ajuns
în patru ani să exporte în opt ţări europene, iar acum se
pregăteşte intens pentru Australia.
„Suntem cu 11 ani mai bătrâni ca brandul Dracula şi
suntem din Transilvania", spune Alin Laslo făcând referire
la istoria de 131 de ani a brandului Cheia şi la potenţialul
acestui brand. În 6 martie 1886, industriaşul L. Braustein
lansa la Galaţi producţia săpunului Cheia, care în 1906
avea deja 60 angajaţi şi o producţie de 1.200.000 kg
săpun.
„Tehnologia tradiţională manufacturieră, la o jumatate de
secol de la lansare, în timpul celui de-al doilea razboi
mondial, atrăgea aprecierea ofiţerilor germani care îl
asociau cu săpunurile franţuzeşti, superior calitativ
săpunurilor germane", povesteşte noul site al săpunului,
care, după naţionalizarea din 1948, avea să devină
sinonim cu comunismul.
După revoluţia din 1989, istoria săpunului Cheia nu a
mai avut nimic spectaculos, fabrica fiind vândută la fier
vechi. În noiembrie 2010, statul român a pierdut protecţia
pe marcă, fapt care l-a determinat pe Alin Lazlo să facă
toate demersurile necesare pentru a cumpăra numele.
Doi ani mai târziu, în 2012, a început producţia de
săpunuri Cheia pe principiul hand made şi total natural.
„Nu am avut mari investiţii în utilaje, investiţiile au fost în
cercetare, în felul acesta reuşind să creăm cel mai
complet set din lume cu produse pentru îngrijirera bărbii,
sau săpunul de curăţat pensulele de vopselurile în ulei
folosite în pictură, săpunurile plutitoare pentru copii sau
săpunurile în formă de animale care sunt foarte rare la
nivel mondial", subliniază Laslo.
În 2016, cei opt angajaţi care produc cam 1.500 de
săpunuri pe zi, au adus cifra de afaceri a Dakidakodea
Distribution la 120.000 de euro, din care circa 25% s-au
transformat în profit.
În cei patru ani de funcţionare, Cheia a cucerit pieţe în
Germania, Franţa, Elveţia, Norvegia, Spania , Italia. În
Anglia şi Irlanda, noul săpun tradiţional românesc, cum îl
poziţionează producătorul, se vinde ca produs de lux,
prin intermediul unui lanţ de magazine naturiste, cu 14
lire sterline bucata.
În România, acelaşi săpun se vinde cu preţuri cuprinse
între 5 lei şi 14 lei bucata. Circa 40% din cifra de afaceri
a firmei este asigurată de export.
Ultima vizită a proprietarilor mărcii a fost făcută în Australia,
iar Alin Lazlo are convingerea în proporţie de 99% că în
curând va începe exportul către Australia şi Noua
Zeenlandă.
Gândit în special ca un produs pentru diaspora (are şi
ambalaj de cadou) vechiul simbol al României ar trebui
să aducă proprietarului o cotă de piaţă consistentă, în
doi-trei ani, şi o creştere de 100% a bussines-ului
începând de anul viitor. Pentru 2017, Alin Lazlo şi-a
bugetat o creştere de 30%-40% şi se gândeşte că ar
putea trece în circa doi ani la francizarea inversă. Este în
proces avansat de cooptare a unui partener strategic
care să îl ajute în distribuţie, spun reprezentanţii firmei.
Acordul ar trebui semnat cu fondul de investiţii Mackenzie
Capital.
Producătorul spune despre săpunul lui că este 100%
natural şi că este lucrat manual la rece, cu ulei de palmier
şi ulei de cocos cu adaos de scorţişoară. Îl promovează
că ar avea un efect curativ antimicrobian, _ANTIFUNGIC
ŞI ANTIVIRAL NA
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România IMPORTĂ pepeni
de 7,3 milioane euro
şi EXPORTĂ de 26.000 euro

Situaţie dramatică în agricultură! România a importat pepene
verde de 7,3 mil. euro în 2016, de 280 de ori mai mult faţă de
cât a exportat, potrivit datelor Eurostat prezentate de Ziarul Financiar. Principalele ţări din care România importă pepeni
sunt Grecia, Olanda, Germania şi Turcia, grecii acoperind 40%
din valoarea totală a importurilor.
În schimb, exporturile României de pepene verde, în valoare de 26.000 de euro în
2016, nesemnificative faţă
de importuri, România exportând în mai puţin de 10 ţări.
Anul trecut România a produs
420.000 de tone de pepene
verde, o producţie care este
în continuă scădere din 2013
încoace, un trend care se va
menţine şi anul acesta din
cauza îngheţurilor târzii din primăvară. Chiar şi în aceste
condiţii, producătorii de pepene verde continută să investească
în această cultură care poate genera profituri de până la
20.000 lei pe hectar. Valoarea producţiei de pepene verde a
României se ridică la circa 100 mil. euro.

Bilanțul aderării la UE
este pentru România un dezastru
național, pentru că înseamnă
dispariția în sine a României

Spectacol mirobolant la parlament și Cotroceni când s-au aniversat 60
de ani de la lansarea proiectului european și 10 ani de la asocierea
României la acesta, devenit între timp Uniunea Europeană. Dl JeanClaude Juncker, președintele Comisiei Europene, un fel de prim-ministru
al UE, l-a pupat pe frunte pe dl Traian Băsescu, președinte al României
la momentul intrării în UE, și nu mai puțin călduros a fost cu dl Adrian
Năstase, prim-ministru în vremea încheierii negocierilor de aderare.
Prescure peste colac, domnii Traian Băsescu și Adrian Năstase s-au
întreținut tot călduros, de s-au întrebat ziariștii bătrâni dacă această
convorbire amicală între călău și victimă nu inaugurează cumva vreo
nouă eră în politica românească, desigur, spre binele popular și de
dragul solidarității pentru cauza europeană. Mai ales că adormitoare
fraze frumoase au venit de la dl Iohannis, președinte al României
actuale, dar și al aceleia fără MCV și admisă în spațiul Schengen, dacă
ne luăm după promisiunile dlui Juncker.
Mirobolant spectacol! Se prea poate însă ca preaînalții străini și români
să nu fi fost tocmai în clar cu ceea ce sărbătoreau. La 60 de ani de la
lansarea probabil a celui mai frumos proiect din istoria omenirii, ca
popoare ce se înfruntaseră de veacuri să pună în comun, pe bază de
liber consimțământ, idei și resurse spre un bine mai prosper al tuturora,
acest proiect s-a articulat concret într-un imperiu de tip vechi, organizat
în cea mai clasică matrice centru-periferie! Chestia asta cu mai multe
viteze este nimic altceva decât fațeta „political correctness”, adică
pentru fraieri, a actualei organizări centru-periferie! Dacă la aceasta
crede că au aspirat un Schumann sau un Monet, și nu la o cooperare
între egali, atunci dl Juncker are acum a se bucura de realizările UE,
căci s-a obținut stăpânirea pentru cei puternici din Vest și vasalitatea
pentru cei slabi din Est sau viteza auto pentru cei dintâi și viteza căruței
pentru cei din urmă. Dacă dl Năstase a crezut cumva că România își va
găsi mântuirea în UE, indiferent cum avea să ajungă acolo, numai să
fie acolo, nu are, după rezultatele concrete realizate de România în UE,
de ce să joace aria reconcilierii de dragul UE. Dacă dl Băsescu a crezut
cumva că face vreun bine României înregimentând-o, pe vremea sa, în
mod aproape caraghios în UE, ar fi nimerit s-o sucească așa cum o
face astăzi cu justiția, constatând că au fost alții pe la Bruxelles sau
Berlin mai șireți sau mai puternici decât dânsul, care s-au folosit de
domnia sa pentru a îngropa de fapt România, în schimbul unui pupic pe
frunte. Mai simple sunt lucrurile în ceea ce-l privește pe dl Iohannis:
unde spune dna Merkel, merge și dl Iohannis! Personal, cred că dl
Iohannis n-are angoase că resursele românești de petrol și gaze nu
mai aparțin României, că băncile din România nu sunt românești sau
că pădurile și pământurile agricole trec cu viteză în mâna străinilor.
Toate acestea sunt în legătură, de vrem, de nu vrem, cu apartenența
României la UE, dacă nu cumva decurg pur și simplu din ea. Bilanțul
aderării la UE este pentru România un dezastru național, pentru că
înseamnă dispariția în sine a României, aceea bună sau rea!, înlocuirea
economiei naționale cu o combinație bizară între o economie străină,
ce deține controlul, și o economie subalternă derulată de capitalul
românesc, care dă de la an la an înapoi, pierderea proprietății românești
asupra țării, românii devenind chiriași pe pământurile strămoșești, transformarea României într-o colonie în sistemul centru-periferie pe care
îl constituie UE, lichidarea deciziei naționale în plan politic, depopularea
țării, tragedia bejeniei naționale! Cât despre mitologia fondurile europene: ei ne dau anual vreo 4 miliarde de euro din cele peste 40
miliarde de euro pe care tot anual ni le iau din economie, îndeosebi
prin repatrierea fără fiscalizare a 80-90% din profiturile pe care companiile, în special vest-europene, le realizează efectiv în România.
Ce s-a sărbătorit la parlament și Cotroceni? S-a făcut cumva haz de
necaz, cum fac românii la durere?! Sau s-a depășit faza aceasta și sa intrat în faza „political correctness”, varianta UE: cântăm Oda
Bucuriei la dezastrul național?! Poate așa ne alegem și noi cu un
pupic de la dl Juncker!
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Căsătoria sau familia?
„Despre ce vorbim aici?”

În țara în care toată lumea vorbește, iar cei care știu despre ce
vorbesc sunt atât de rar de găsit…
Toată lumea vorbește despre „redefinirea familiei” ca și cum
asta s-ar cere prin inițiativa cetățenească care a strâns peste 3
milioane de semnături, pe când este vorba despre altceva,
poate nu cu totul altceva, dar sigur altceva, și anume „redefinirea
căsătoriei” în Constituție. Așa stând lucrurile, discuția comportă
niște diferențe care până în final schimbă cu totul datele și duc
toate dezbaterile aiuristice care s-au îngrămădit prin presă întrun derizoriu absolut.

Nu știu dacă ați sesizat noul clișeu al analiștilor și comentatorilor.
„Despre ce vorbim aici?” e noua formulă polemică redundantă
la care se ajunge acum tot mai des după o acumulare de
cuvinte care nu folosesc decât la menținerea contactului dintre
interlocutori și la mascarea pauzelor de gândire. „Despre ce
vorbim aici?”, care „redefinire a familiei?! Cine și-a propus să
redefinească familia?! Cum s-ar putea redefini familia?! E, întradevăr, o pauză de gândire…
„Familia” e o realitate cu o întindere necontrolabilă, într-adevăr,
așa cum au subliniat detractorii întemeierii sale pe formula „un
bărbat și o femeie”. Ce se poate „controla” este întemeierea
sa… prin căsătorie. Deci, doar despre căsătorie poate fi vorba!
Dar despre „redefinirea familiei” și nimic altceva se pronunță
politicienii și produc adânci cugetări „marii gânditori”. Ba CTP sa apucat să povestească pe un ton hotărât, ca de obicei, dar
mai dramatic decât de obicei, cum a crescut ‘nealui într-o
familie strict feminină, mamă și bunică, și cum viitoarea Constituție
i-ar fi adus niște „obstrucțiuni” în dezvoltarea intelectuală, sau iar fi făcut un ceva ireductibil… Ce legătură are cu subiectul?!
Noua prevedere ar putea cumva interzice copiii din afara
căsătoriei dintre un bărbat și o femeie?! Nu, mai ales că ei „se
bucură” chiar de o prevedere constituțională aparte: „Copiii din
afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie”. Și
atunci despre ce vorbea CTP…?!
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Să spui că nu despre „redefinirea familiei” e vorba aici, ci
despre „definirea căsătoriei” este acum o adevărată nebunie,
pe când ar trebui ca mai degrabă să fie exact invers. Cu toate
astea, lucrurile sunt destul de clare pentru cine vrea să le vadă
în adevărul lor, și nu potrivit predispozițiilor și marotelor proprii.
Nu „definiția familiei” face obiectul acestei revizuiri sau a viitorului
referendum, ci căsătoria.
Mai mult, este iarăși pe dos decât se prezintă: nu noua prevedere
a Constituției va duce la modificarea legilor existente, ci
Constituția este cea care este adaptată la o legislație existentă
și, și mai mult, la o decizie a Curții Constituționale.
Potrivit art. 48 alin. 1 din Constituția în vigoare, căsătoria este
definită prin termeni ca „liberul consimțâmânt între soți”, ori art.
259, alin. 1, din Codul Civil în vigoare vorbește despre o uniune
liber consimțită „între un bărbat și o femeie”.
Apoi mai este avizul constituțional dat de către Curtea
Constituțională prin Decizia 580/20.07.2016 despre care nu
vorbește nimeni și care spune că „prin înlocuirea sintagmei
între soți cu un bărbat și o femeie, se realizează doar o precizare
în sensul stabilirii exprese a faptului că aceasta se încheie între
parteneri de sex biologic diferit, aceasta fiind, de altfel, chiar
semnificația originară a textului”.
Concluzia e una singură: Constituția, adică tocmai acele prevederi
generale care au valoare de principiu, este cea care e adaptată
la niște prevederi legale efective, deci care fac norma în
societate, dar care, după cum am putut vedea în jurul nostru
până mai ieri, nu au lezat deloc, și cu atât mai puțin scandalos,
pe nimeni. Și atunci de unde toată nebunia asta?
Iar nebunia merge mai departe…
În „sensibilitatea” caracteristică, „homo-feel-ii”, cei care varsă
sânge pentru cauză, s-au văzut jenați de „poleiala” constituțională,
de ceea ce nu permite Constituția, dar nu sunt câtuși de puțin
intrigați de ceea ce interzice expres Codul Civil. Cum să înțelegi
asta?! La art. 277, denumit „Interzicerea sau echivalarea unor
forme de convieţuire cu căsătoria”, se spune „(1) Este interzisă
căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. (2) Căsătoriile dintre
persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate
fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute
în România. (3) Parteneriatele civile dintre persoane de sex
opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate
fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute
în România”.
Nu trebuie să ai studii aprofundate de drept ca să realizezi că
toate discuțiile despre „redefinirea familiei” sunt în afara
subiectului. Având în minte toate aceste lucruri și punându-le
cap la cap nu poți să nu te întrebi: „Despre ce e vorba aici?”
Oare despre ce vorbesc toți acești oameni?!
Raluca Turcan însă poate să spună: „În momentul în care prin
Constituția României restrângi familia doar la căsătoria dintre
bărbat și femeie înseamnă că automat va trebui să se opereze
modificări și pe celelalte legi în vigoare”.
„Vom încerca să facem amendamente pe textul inițiativei
cetățenești astfel încât să definim foarte clar cât de mult poate
fi sprijinită familia prin Constituția României și să încurajăm
garantarea întemeierii familiei prin Constituția României, să
clarificăm și instituția căsătoriei (o chestiune secundară pentru
ea – n.), iar dacă aceste amendamente nu vor fi acceptate
probabil că unii senatori vor vota, așa cum s-a întâmplat și la
Camera Deputaților, pentru referendumul și inițiativa cetățenească
cu textul propus de ei, alții probabil că se vor abține”, spune
Raluca Turcan.
Ea spune că cetățenii au dreptul suveran de a iniția referendum
pe această temă, iar parlamentarii au dreptul de a opera
modificări. Câte modificări poți să aduci într-o formulă ca „între
un bărbat și o femeie” fără a schimba sensul?! Iar nebunia va
merge mai departe…

Ontario, Canada: S-a votat legea
TOTALITARĂ prin care
statul îți poate lua copiii dacă ești
împotriva ideologiei LGBT

Părinții nu mai pot interveni în alegerile pe care le fac proprii
copii

Liberalii din Ontario, Canada, au votat recent un act normativ,
considerat de apărătorii familiei tradiționale, drept totalitar. Bill
89, căci despre asta este vorba, conferă puteri excesive
guvernului local, care, de acum înainte, va putea lua copiii
acelor părinți care se opun agendei și ideologiei impuse de comunitatea LGBT, afirmă activiștii pro familie din Canada, citați
de siteul Lifesitenews.
Conform actului normativ votat, copiii au nevoie de protecție din
partea statului și pot fi dați fie spre adopție, fie fi în îngrijirea
statului, fie de „foster care” (asistență maternală), până la vârsta
majoratului copiilor.
Legea, care anulează vechiul act normativ, elimină credința
părinților din evaluarea copilului, și impune lucrătorilor sociali
să ia în considerare doar credința sau religia pe care o declară
copilul. Cu alte cuvinte, contează numai ceea ce copilul declară
despre propria credință, nu și ce susțin părinții.
„Cu adoptarea legii 89, am intrat într-o eră de putere totalitară a
statului, așa cum nu a mai fost niciodată în istoria Canadei”, a
declarat Jack Fonseca, consilier politic pentru Coaliția pentru
Viață.
„Să nu aveți dubii: Legea 89 este o amenințare pentru creștini
și pentru toți oamenii de credință care au copii sau speră să
adopte”, a spus el.
Unul dintre promotorii legii, Ministrul pentru Servicii Familiale și
Copii, Michael Coteau, a declarat că întrebarea tinerilor sau
punerea la îndoială percepția că ar fi LGBT sau sfătuirea lor săși schimbe percepția de către părinți este un abuz.
„Da, consider că este o formă de abuz( chestionarea percepției
copilului asupra propriei sexualități -n.n). Când un copil se
identifică într-un anume fel și cel care îl îngrijește îi spune ‘nu e
bine’, atunci trebuie să se schimbe ceva. Dacă e abuz și se
încadrează în definiția (legii -n.r.) atunci un copil poate fi luat din
acel mediu și plasat în protecția statului”, a spus el, anterior
adoptării actului normativ.
Cu alte cuvinte, dacă un copil ajunge să se considere de alt gen
decât sexul biologic, atunci părinții nu pot interveni în „alegerea”
acestuia, iar dacă o fac, riscă să piardă copilul. Este vorba
despre teoria identității de gen, o ideologie fără nicio susținere
științifică sau biologică, dar foarte răspândită peste Ocean de
către activiștii LGBT, și care prevede că genul poate fi diferit de
sexul biologic al persoanei. În acest caz, pot exista peste 50 de
„genuri”.
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e-mail: lxmarmara@gmail.com
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Budapesta îi dă lovitura
de graţie lui Soros.

Decizia parlamentului maghiar

Parlamentul ungar a adoptat marţi o lege controversată care
sporeşte controlul guvernamental asupra organizaţiilor neguvernamentale care beneficiază de finanţare externă, proiect
criticat de Uniunea Europeană şi de ONU şi care vizează în
mod special organizaţiile susţinute de miliardarul american
George Soros, transmit MTI, AFP şi Reuters, potrivit agerpres.
Actul normativ a fost adoptat cu 130 de voturi pentru, 44 de
voturi contra şi 24 de abţineri.
Legea propusă de premierul Viktor Orban prevede că ONGurile care beneficiază anual de finanţări externe de peste 7,2
milioane de forinţi (23.400 de euro) trebuie să se declare explicit
drept 'organizaţii susţinute din străinătate'.
În schimb, guvernul de la Budapesta afirmă că vrea să se
asigure că există o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte
activitatea acestor ONG-uri, potrivit Reuters. ONG-urile şi
grupurile pentru apărarea drepturilor omului susţin că legea le
stigmatizează şi încearcă să le reducă la tăcere.
Examinarea textului legislativ, pregătit timp de mai multe luni, a
fost amânată de mai multe ori pe fondul criticilor contra acestei
măsuri considerate discriminatorii de către detractorii săi.
Experţii Consiliului Europei ceruseră Budapestei să modifice
proiectul de lege, estimând că sancţiunile suportate de ONGuri, în special posibila lor dizolvare, în caz de încălcare a legii
sunt 'disproporţionate'.
Această iniţiativă şi legea privind universităţile străine adoptată
în luna aprilie şi considerată ca vizând Universitatea CentralEuropeană (CEU), fondată de Soros la Budapesta, au fost condamnate de către Uniunea Europeană şi au dus la ample
manifestaţii de protest în capitala ungară.

UE, LOVITURĂ pentru Grupul de la
Vișegrad: Comisia a declanșat
procedurile

Comisia Europeană a anunțat marți declanșarea procedurii de
infringement (încălcarea prevederilor tratatelor Uniunii Europene)
împotriva a trei state membre. Este vorba de Cehia, Polonia și
Ungaria care nu au respectat deciziile Uniunii Europene privind
redistribuirea solicitanților de azil între țările membre, transmit
Reuters și AFP, citând un comunicatul emis la Bruxelles, scrie
Agerpres.
''În ultimele luni, Comisia a lansat apeluri repetate către acele
state membre care nu au relocat deocamdată nicio singură
persoană sau care nu se angajează să relocheze, să facă
acest lucru. În mod regretabil, în pofida acestor apeluri, Cehia,
Ungaria și Polonia, încălcându-și obligațiile legale reieșite din
Deciziile Consiliului și din angajamentele lor față de Grecia,
Italia și alte state membre, nu au întreprins până acum măsurile
necesare'', precizează comunicatul executivului comunitar.
''În aceste condiții (...) Comisia a decis să declanșeze procedura
de infringement împotriva acestor state membre'', menționează
comunicatul.
Executivul comunitar urmează să trimită scrisori de notificare
oficială autorităților de la Praga, Varșovia și Budapesta. Aceste
scrisori marchează primul pas al procedurii de infringement pe
care Comisia Europeană o poate lansa în cazul în care un stat
membru nu respectă obligațiile ce-i revin în conformitate cu
tratatele și deciziile UE.
Planul de relocare a 160.000 de refugiați a fost adoptat în septembrie 2015 în pofida faptului că Ungaria, Cehia, Slovacia și
România au votat împotriva sa. Polonia a votat atunci în
favoarea acestor cote obligatorii, dar ulterior noul guvern de la
Varșovia a decis să nu le accepte. Statele membre ale UE s-au
angajat ulterior să preia alți 22.000 de refugiați din state vecine
Siriei, respectiv Turcia, Iordania și Liban.
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Întâlnirea dintre Klaus Iohannis şi Donald Trump la Casa Albă
a adus ceea ce niciun lider european n-a putut obţine:
susţinerea clară a Articolului 5 din Tratatul NATO
Autor: Bogdan Cojocaru

Pentru România, vizita preşedintelui Klaus Iohannis la Casa Albă înseamnă întărirea legăturii cu cea mai mare putere economică
şi militară a lumii după ce Germania a dat semnalul că a venit timpul ca Europa să înveţe să se descurce fără ajutorul SUA.
Următoarea ţară est-europeană intrată în graţiile preşedintelui americam este Polonia, care, ca şi România, cumpără armament
american de sute de milioane de dolari.
Pentru liderii europeni, vizita lui Iohannis la Casa Albă a adus ceea ce niciunul dintre ei nu a reuşit să obţină de la preşedintele
Donald Trump: angajamentul SUA faţă de principiul apărării colective al tratatului de fondare al NATO. Sub acest principiu,
consacrat de Articolul 5, statele NATO se angajează să protejeze orice aliat în caz de atac. Singura dată când a fost invocat
Articolul 5 a fost după ce SUA au fost atacate pe 11 septembrie 2001.
După cum a remarcat revista Quartz, Trump a făcut angajamentul într-o conferinţă de presă „modestă“ cu preşedintele Iohannis.
„Fără concesii noi anunţate de partenerii europeni, se pare că tot ce a trebuit pentru a obţine sprijinul lui Trump a fost o întrebare
de la un jurnalist român.“ Acelaşi lucru l-au remarcat şi alte publicaţii americane.
Iohannis a fost primul lider al unui stat membru al NATO şi al UE care a ales să protejeze legăturile cu SUA după ce cancelarul
german Angela Merkel a declarat luna trecută că „Europa trebuie să-şi ia soarta în propriile mâini“, referindu-se la preşedinţia lui
Trump şi la Brexit.
Iohannis este primul lider din Europa de Est care s-a întâlnit cu Trump, aceasta deşi preşedintele american a primit o atenţie
specială din partea premierului maghiar Viktor Orban. De asemenea, preşedintele României a devenit al treilea şef de stat
european pe care Trump l-a primit în Biroul Oval. Ceilalţi doi vizitatori sunt Merkel şi premierul britanic Theresa May.
Balkan Insight scrie că diplomaţii români de la Washington au pregătit luni de zile vizita lui Iohannis, amintind administraţiei
americane că România este singura ţară din Balcani şi din regiunea Mării Negre care şi-a majorat cheltuielile cu apărarea la 2%
din PIB, ţinta NATO.
Într-un interviu din februarie, ambasadorul României la Washington George Maior a spus că întâlnirea lui Iohannis cu Trump este
cea mai mare prioritate. El a mai spus atunci că fostul consilier pe teme de securitate al lui Trump, Michael Flynn a vizitat
România de mai multe ori şi a promis că îl va convinge pe secretarul de stat al SUA Rex Tillerson să viziteze România.
Contextul în care Trump îşi linişteşte aliaţii NATO este unul complex. În Marea Chinei de Sud cresc tensiunile militare dintre SUA
şi China. Cresc, de asemenea, tensiunile militare dintre SUA şi Iran, iar Trump ia partea Arabiei Saudite în conflictul acestei ţări
cu Qatarul, un aliat al Iranului, dar care gazduieşte trupe americane.
România, care s-a alăturat NATO în 2004, şi-a majorat anul acesta cheltuielile cu apărarea la 2% din PIB. Excluzând nou venita
Muntenegru, doar alte cinci ţări NATO (care are 29 de membri) au reuşit să atingă această ţintă: SUA, Grecia, Estonia, Marea
Britanie şi Polonia.
De asemenea, România este gazda unui scut antirachetă de 800 de milioane de dolari construit de SUA şi activat în urmă cu
câteva luni, notează Reuters. Oficialii americani spun că scutul are ca scop prevenirea unor pericole din partea Iranului.
Preşedintele rus Vladimir Putin a spus că Moscova vede scutul din Europa de Est ca pe un „mare pericol“ şi că va trebui să
răspundă îmbunătăţindu-şi propria capacitate de atac cu rachete.
Armata română a acceptat recent să cumpere rachete Patriot de la compania americană Raytheon într-o afacere de sute de
milioane de dolari, dacă nu miliarde de dolari. Rachetele vor face parte dintr-un sistem integrat de apărare aeriană care cuprinde
şase aeronave nou achiziţionate F-16.
Trump s-a folosit de întâlnirea cu Iohannis pentru a-şi repeta cererea ca aliaţii din NATO să-şi majoreze cheltuielile militare.
În discursul din cadrul summitului de la Bruxelles de luna trecută, picătura care a umplut paharul nemulţumirii pentru Germania,
Trump a spus că „23 din 28 de state membre tot nu plătesc ceea ce ar trebui să plătească şi ceea ce s-ar presupune că ar trebui
să plătească“.
Casa Albă a anunţat că Trump va efectua o vizită în Polonia luna viitoare înainte de a se duce în Germania pentru un summit
G20. Vizita ar trebui să întărească sentimentul de securitate al aliaţilor est-europeni când aceştia privesc cu neîncredere spre
Rusia, ţară care destabilizează Ucraina.
Polonia, care cere o prezenţă NATO mai puternică în regiune, este aşteptată să semneze un acord de 7,6 miliarde de dolari cu
Raytheon pentru cumpărarea a opt sisteme de apărare Patriot până la sfârşitul acestui an.
Trump s-a folosit de întâlnirea cu Iohannis pentru a ataca Qatarul, descriind această ţară ca „finanţator al terorismului la cel mai
ridicat nivel“. Trump pare că astfel sabotează eforturile secretarului de stat Rex Tillerson, care încearcă să detensioneze „prin
calm şi dialog“ situaţia din Orientul Mijlociu. Arabia Saudită şi aliaţii săi au izolat diplomatic şi comercial Qatarul, aparent pentru
că această ţară, un jucător de top pe piaţa gazelor naturale, sprijină terorismul.
„Trebuie să ne decidem. O luăm pe drumul uşor sau luăm decizia grea, dar necesară, de a acţiona? Trebuie să oprim finanţarea
terorismului“, a spus Trump.
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LUCIA CHERCIU: “Train Ride to Bucharest”

Sesiunea Cenaclului Literar “Mihai Eminescu”
din seara zilei de vineri, 9 iunie, a fost o
fructuoasă seară literară ce a avut loc la reședința
preotului-profesor Theodor Damian, directorul
cenaclului.
Compatrioata noastră Lucia Cherciu a debutat
n cenaclu cu volumul de poeme în limba engleză
“Train Ride to Bucharest”. Volumul, apărut la
editura The Sheep Meadow Press din Rhinebeck,
NY, este un jurnal sui-generis, o călătorie în
memorie, o oglindă poetică a sufletului autoarei,
suflet ancorat cu seninătate în România copilăriei
și adolescenței.
Lucia Cherciu a publicat cărți atât în limba
engleză, cât și în limba română. Universul său
poetic surprinde lumea înconjurătoare cu ființele apropiate, dar și obiectele care
au jucat un rol deosebit în viața autoarei.
Profesoară de limba engleză la Dutchess Community College/SUNY în Poughkeepsie, NY, Lucia Cherciu este o poetă care ne convinge că frumosul poate fi
găsit în lucruri mărunte, aparent nesemnificative. Cartea “Train Ride to Bucharest”
este o adâncă inspirație de oxigen în lumea noastră complicată.
“At night sometimes you find yourself on the train
with people from the past, some you haven`t seen
since you were six years old, all so thrilled again
to play together. Like a child, you pick up
where you left off……..”
Despre autoare au vorbit: prof. dr. Theodor Damian, președintele cenaclului,
criticul literar M.N.Rusu, prof. Valentina Ciaprazi și ziarista Mariana Terra.
Fotoreporterul publicației Romanian Journal, Alex Marmara, a imortalizat pe
peliculă aspecte din această frumoasă serată literară.
Lucia Cherciu a mulțumit pentru frumoasa primire care i s-a făcut în cenaclul
românilor din New York și a oferit autografe pe cărțile dânsei.
Iana Tîrnăvean
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Conferinţa de presă a lui Klaus
Iohannis şi Donald Trump.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit vineri după-amiaza, la
Casa Albă, cu preşedintele SUA Donald Trump. La finalul
discuţiilor care au durat 45 de minute, cei doi oficiali au susţinut
o conferinţă de presă comună, în cadrul căreia şeful statului
american l-a felicitat pe Iohannis pentru „curajul de a lupta
împotriva corupţiei şi pentru apărarea statului de drept", i-a
mulţumit pentru măsurile luate de România referitoare la mărirea
bugetului dedicat Apărării şi a salutat întârirea parteneriatului
strategic dintre cele două ţări. Trump a folosit evenimentul şi ca
pretext pentru a face referire la evenimentele recente referitoare
la izolarea Qatarului, acuzat de sponsorizarea terorismului, arătând că acest lucru nu mai poate continua şi că toate naţiunile
civilizate trebuie să se unească pentru combaterea flagelului
ISIS. În privinţa programului Visa Waiver, o întrebare în acest
sens a părut a-l lua prin surprindere pe preşedintele american,
care a răspuns sincer că acest lucru nu l-a discutat cu Iohannis.
Preşedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump a transmis,
în cadrul declaraţiei comune cu preşedintele Klaus Iohannis, că
România este un partener de încredere în lupta împotriva terorismului. Trump a salutat şi alocarea a 2% din PIB pentru Apărare.
”Este o onoare să primim un prieten atât de bun al Americii la
Casa Albă. Aşa cum ştiţi, poporul român şi cel american au
multe în comun: dragostea pentru libertate, culturi cu care ne
mândrim, tradiţii consistente. Astăzi celebrăm parteneriatul nostru
strategic, care a început în urmă cu mai multe de 20 de ani.
Acest parteneriat acoperă mai multe planuri, între care cel economic, militar şi cultural. Astăzi facem aceste legături chiar mai
puternice. Domnule preşedinte, vizita dumneavoastră vine întrun moment important nu doar pentru acest parteneriat, dar
pentru toate naţiunile responsabile din întreaga lume”.
Preşedintele SUA Donald Trump a subliniat în declaraţia sa că
admiră modul cum preşedintele Klaus Iohannis a luptat cu
corupţia şi a apărat statul de drept.
”Vreau să vă aplaud curajul şi eforturile în lupta împotriva
corupţiei şi apărarea statului de drept”, a mai spus Trump.
De asemenea, preşedintele SUA a salutat alocarea a 2% din
PIB pentru domeniul apărării.
”România a fost un membru de încredere în lupta împotriva
ISIS. Al patrulea contributor, ca şi număr de trupe, în Afganistan.
Au fost 23 de militari care au plătit preţul suprem şi America
aduce omagii sacrificiului lor. Vreau să remarc implicarea
preşedintelui Iohannis în decizia de anul acesta a României de
a mări de la 1.4 la 2% din PIB pentru apărare. Sperăm că şi alţi
aliaţi NATO vor urma exemplul României”, a mai precizat Trump.
Trump, despre posibile agresiuni din partea Rusiei: SUA vor
acţiona sub incidenţa articolului 5
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri, răspunzând
unei întrebări din partea presei române, că Statele Unite ale
Americii ”sunt acolo ca să protejeze” în cazul unei agresiuni
militare şi a dat asigurări că va fi respectat articolul 5.
Preşedintele Donald Trump a fost întrebat, în cadrul conferinţei
de presă comune cu preşedintele Klaus Iohannis dacă vede, la
fel care multe state din Europa, o ameninţare din partea Rusiei şi
dacă SUA vor acţiona sub incidenţa articolului 5 în situaţia în care
vreun stat din Flancul Estic se va afla sub agresiune militară.
”Cu siguranţă suntem acolo să protejăm şi acesta este unul
dintre motivele pentru care vreau ca oamenii să se asigure că
avem resursele şi forţa necesare, plătind banii care sunt necesari
pentru a avea acele resurse. Dar da, suntem angajaţi în a
aplica articolul 5”, a răspuns preşedintele SUA Donald Trump.
Deşi a cerut suplimentarea bugetelor militare, în cadrul reuniunii
NATO de la Bruxelles, Donald Trump a evitat să asume angajamentul clar de respectare a Articolului 5 al Tratatului NATO,
privind apărarea colectivă.

Cele mai importante declaraţii ale lui Donald Trump
Este o onoare sa primesc un prieten atat de bun al Americii,
poporul româm si cel american au atât de multe în comun,
traditii vaste şi peisaje minunate
Astazi reafirmam si sarbatorim un parteneriat strategic care a
inceput acum peste 20 de ani, vizita dvs vine intr-un moment
important
Vom lupta pentru a intari aliantele noastre, pentru a crea noi
prietenii si pentru a ne alia in lupta impotriva teorismului
Din pacate, exista fondatori ai acestui terorism la un nivel
foarte inalt. Trebuie sa oprim finantarea terorismului. Am decis
ca a venit vremea sa ii cerem Qatarului sa opreasca finantarea
terorismului si ideologia extremista. Cer tuturor natiunilor sa
inceteze imediat sa sustina terorismului, sa nu mai invete
oamenii sa omoare alti oameni. Este prioritatea mea, e datoria
mea ca presedinte sa asigur siguranta poporului nostru. Trebuie
sa oprim finantarea, sa nu mai invatam oamenii sa urasca si sa
incercam sa oprim aceste crime (...) Sper sa fie inceputul
sfarsitului finantarii terorismului. Nu mai vrem finantare pentru
terorism
Multumesc poporului roman pentru toate lucrurile care au
contribuit împortiva acestui lucru, cum este terorismul, România
este un membru important împotriva ISIS, al patrulea contributor
în Afganistan
Vreau sa recunosc puterea de conducere a preşedintelui Iohannis, si faptul că a crescut bugetul de apărare de la 1,4% la
2% şi sper ca şi celelalte ţări vor urma exemplul României
Multi dintre cetatenii dvs au platit cu viata si americanii
onoreaza sacrificiul lor
Sunt un avocat al intaririi aliantei NATO printr-o mai mare responsabilitate a statelor membre
(...) Domnule preşedinte, vreau să vă mulţumesc pentru
eforturi şi pentru curajul de a lupta împotriva corupţiei şi pentru
a apăra litera legii. Aceste măsuri sunt importante pentru
înflorirea comerţului şi pentru prosperitatea colaborării
Declaraţiile lui Klaus Iohannis, pe scurt:
Este important de notat că acest parteneriat creionează România
şi ceea ce reprezintă România. Romania care luptă împreună
cu SUA în Afganistan şi Irak.
Nu doar că trebuie să continue ci trebuie să fie mai puternic şi
trebuie să rezolve cele mai importante probleme. Mă bucură
faptul că NATO a decis să lupte împotriva terorismului. O mare
parte a bugetului NATO trebuie să fie îndreptată spre achiziţii
strategice. Să folosim cu înţelepciune banii.
Ştim că suntem poziţionaţi în flancul estic al NATO, şi noi ne
bazam pe voi, pe Statele Unite.
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Nu putem să ne apără singuri, ne bazăm pe voi. România este
membră a UE şi este în interesul vostru să aveţi o Uniune
Europeană puternică ca partener.
Este vitală legătura transtlantică, care nu este numai despre
diplomaţie. Împreună vom face parteneriatul mai puternic. NATO
şi UE nu trebuie sa concureze, ci trebuie sa coopereze. Suntem
responsabili, nu doar pentru siguranţa cetăţenilor ci şi pentru
bunăstarea lor. Vă mulţumesc!
Întrebări
Acum câteva săptămâni preşedintele Trump a fost la
Bruxelles şi a spus că ţările ar trebui să se revanşeze pentru
faptul că până acum cu au contribuit cu 2% la procentul pentru
Apărare. Sunteţi de acord cu asta?
Iohannis: Am fost la Bruxelles, am ascultat discursul preşedintelui
Trump şi mi-a plăcut. Pentru că NATO este până la urmă o
alianţă miliară, iar acestea au nevoie de bani. NATO este cea
mai puternică de până acum, iar la asta trebuie să contribum.
Dacă suntem în această alianţă, trebuie să împărţim
responsabilităţile. Trebuie să facem asta, nu ca scop în sine, ci
pentru a rămâne puternici şi pentru a ne apăra poporul.
Trump: Da, am spus acest lucru (...) poate ar trebui o să plătiţi
o parte sau chiar toţi banii din anii anteriori.
Multe state privesc Rusia ca pe o ameninţare. Vă angajaţi
că SUA va acţiona sub incidenţa articolului 5 dacă vreuna
dintre statele din flancul estic se va afla sub agresiune miliară?
Donald Trump: Da, SUA sunt angajate conform articolului 5 şi
vor acţiona în consecinţă.
Domnule preşedinte Trump, aţi menţionat lupta anticorupţie din
România. Acum vedem că lupta anticorupţie şi eforturile de a
consolida litera legii sunt şubrezite de unii politicieni autohtoni.
Va susţine adminsitraţia dumneavoastră lupta anticorupţie din
România?
Trump: Susţinem această luptă anticorupţie, dar şi pe preşedintele
dumneavoastră. Este foarte popular, foarte puternic, va câştiga
această luptă.
Primele cuvinte dintre cei doi şefi de stat, la primirea liderului de
la Bucureşti în Biroul Oval:
Donald Trump: Vă mulţumesc foarte mult. Este o mare onoare
să vă primesc aici. Sunteţi un adevărat aliat, o ţară minunată şi
avem o relaţie bună, o relaţie care, aşa cum ştiţi, se întăreşte
constant. Vă mulţumesc încă o dată.
Klaus Iohannis: Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte. Aştept
cu nerăbdare să începem discuţia cu privire la parteneriatul
dintre cele două state.
Donald Trump: Da, a fost un parteneriat minunat!

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

Casa are parter și etaj, plus livada cu pomi
fructiferi (4.500 mp ), apă curentă,
electricitate, cablu TV, garaj.
Pentru mai multe detalii sunați la

1-(347)-680-9843
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cu mama

GEORGE BADALUTZ

”Chiar și după 70 de ani de la plecarea de acasă, din România,
mi-au rămas în inimă țara mea și Bucovina, unde am copilărit.
Vreau ca și alții mai tineri să nu uite din ce neam se trag.”

n diaspora româno-americană din Statele Unite există compatrioți care nu au
Îsuflet
uitat și nu uită niciodată locurile natale, locuri pe care le poartă cu sfințenie în
și pe care le omagiază prin întreaga lor activitate. Unii dintre aceștia,
puțini la număr și tocmai de aceea demni de remarcat, au construit pe locul
american unde și-au ridicat gospodăria o replică solidă a locuințelor din plaiul
natal și care menține sentimentul dragostei de patrie pretutindeni unde acești
minunați români trăiesc. Unul dintre aceștia este domnul george Badalutz care
a avut amabilitatea să ne acorde acest interviu.
Reporter: Domnule George Badalutz, pentru început, vă rugăm să ne spuneți
dacă numele dumneavoastră de familie a fost acesta dintotdeauna.
GEORGE BADAlUTz: Nu. până în 1947 mă chema gheorghe Bădăluță. Când
am ajuns în America, acum 70 de ani, oficialitățile de aici, neavând ”ț”-ul
românesc, l-au înlocuit cu ”tz” șî l-”au mâncat” pe ”ă”-ul di la urmă; iar din
gheorghe, cum mă chema, au scris george, că-i mai ușor de spus și de scris.
Așa că am devenit george Badalutz.
R.: Se vede că vă place să ”șuguiți”, nu ați uitat dulcele grai natal. Spuneți-ne,
vă rugăm, unde și când v-ați născut și câteva cuvinte despre părinți.
G.B.: Cu plăcere. M-am născut în 16 aprilie 1932 în satul Todirești de Suceava,
în Bucovina. În 1931 tatăl meu, Ion, a venit acasă din America pentru câteva
luni și a locuit în satul vecin, părhăuți. Mama mea, Aglaia, era o țărancă tare
frumoasă. Îmi pare rău că eu samăn doar oleacă cu ea. părinții mei s-au
cunoscut la giocul din sat. Se vede treaba că el i-a promis că o va duce cu el
în America. Mama l-a crezut șî așa am vinit eu pe lume, spre norocul meu.
R.: Și mai departe?
G.B.: Tata nu s-a țînut de cuvânt. A vinit războiul șî în 1944 mama s-a
îmbolnăvit de tifos, a murit șî m-a lăsat sîngur să hargațăsc șî să păzăsc
vacile oamenilor din sat. Doamnă, mă scuzați că io grăiesc cum se grăia pi
vremuri în Bucovina. Dumneavoastră scrieți cum trebui șî cum îi corect. Ca sî
nu râdă lumea de mini.
R.: Nu râde nimeni de dumneavoastră. Dimpotrivă, îmi era dor și mie să mai
ascult o ”grăire” bucovineană. Câteodată o mai aud la domnul Vasile Bădăluță,
vărul dumneavoastră. Spuneți-ne cum ați ajuns în America.
G.B.: prin anii `46 - `47 se pleca la lucru în Cehoslovacia. M-am înscris și eu și
așa am ajuns acolo să câștig și să mă întorc în sat cu o bicicletă. pe atunci
era ceva uimitor, ca și cum m-aș întoarce acum cu un avion.
R.: Și v-ați mai întors în România cu acel ”avion” pe două roți?
G.B.: Nu. Tata, care era atunci în Detroit, a aflat de la rudele din sat că eu sunt
în Cehoslovacia și, prin ambasadă, m-a cerut la el, în America. Am ajuns la el
pe 8 mai 1948 și îmi amintesc și acum că îmi bătea inima ca la iepure.
R.: Cum v-a primit tata și cum a fost la început în America?

cu soţia

alături de familie
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cartierul BUCOVINA din statul Michigan

străzi cu nume românești

în fața casei din...Bucovina americană
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G.B.: Eu nu-l văzusem pe tata niciodată. M-a primit cu bucurie. Dar el era
căsătorit, iar eu am aflat că mai am doi frați, frați după tată. peste câteva zile
de la venirea mea în America, tata m-a jutat și m-am angajat la un magazin cu
un dolar pe zi, că nu știam limba. Am plecat de la tata și am locuit doi ani în localitatea Derbon. Mergeam și la școală, ca să învăț limba. Apoi am lucrat timp
de un an la Compania Ford, după care patru ani am urmat o școală de
tâmplărie, unde am învățat de toate. Seara, lucram să mă întrețin și să adun
un ban. După alți câțiva ani mi-am deschis compania de făcut case pe care
am numit-o Shylo. Locuiesc în Oakland County, statul Michigan. Am început
să construiesc câte o casă pe la oameni, am cumpărat terenuri mari, loturi pe
care construiam mai multe case și apoi le vindeam. Așa mi-a mers în câștig
foarte bine.
R.: Câte loturi ați cumpărat și câte case ați construit pe acestea?
G.B.: Am cumpărat 11 terenuri și am construit vreo 360 de case. La fiecare lot
din cele 11 le-am pus un nume, iar pe ultimul, cel mai mare, l-am numit
BUCOVINA CONTRYSIDE. Acesta are 102 case și este înregistrat la Oakland
County. Aici am făcut casele în stil bucovinesc, dar fără șură pentru fân și fără
grajd pentru vite. În sat la mine casele aveau șură și grajd, nu ca aici. primăria
m-a lăsat doar să-i pun numele lotului.
R.: Asta e, dacă n-ați încercat să mituiți acolo pe careva... Doar sunteți român...
Dar să lăsăm gluma la o parte. Vă rugăm să ne vorbiți despre acest ”sat” în stil
bucovinesc-românesc pe care l-ați construit aici, în America.
G.B.: Așa cum v-am spus, BUCOVINA COUNTRY are 102 case și 8 străzi cu
numele: Aglaia, după mama mea, Carpați, Moldova, Roman, Dacia, Solca,
orășel în Bucovina, Suceava și Dacia Street pe care e și casa mea. Am
terminat casele pe la începutul anilor `90.
R.: Formidabil! Sunteți un foarte bun american care nu uită de unde a plecat.
Revista noastră, Romanian Journal, se conduce după cuvintele înțelepte ale
președintelui american Abraham Lincoln care spunea: ”Un bun american nuși uită originea etnică”, cuvinte aflate pe frontispiciul publicației noastre. Și
totuși permiteți-mi să vă întreb: ce v-a determinat să construiți acest minicartier
și, mai ales, să-l numiți BUCOVINA COUNTRY?
G.B.: Deși sunt plecat de acasă, din România, de peste 70 de ani, în sufletul
meu țara mea și Bucovina în care am copilărit mi-au rămas în inimă pentru tot
restul vieții. Vreau ca și alții mai tineri să nu uite din ce neam se trag.
R.: Frumos spus! Ați mai fost în România? Cu ce impresii ați venit de acolo?
G.B.: Am fost în 1988, cu soția și copiii. Vroiam să stăm două săptămâni, dar am
stat doar câteva zile. A fost de groază. Acum e mai bine, dar tot nu e cum ar trebui. În vara asta sau la anu`, dacă ”ajung”, aș vrea să mă mai duc o dată la mormântul mamei și să calc pe locurile unde umblam desculț. Dumnezeu știe...
R.: Ce frumos spuneți! Sunteți un sentimental! De-ar fi aici cât mai mulți români
ca dumneavoastră, ce bine ar fi! Acum, în altă ordine de idei, spuneți-ne cum
vă împăcați cu românii de aici?
G.B.: Eu mă împac foarte bine cu cei pe care-i cunosc. Sunt oameni cum
trebuie să fie, harnici și cumsecade. N-am ce spune rău de ei. Cu unii mă
întâlnesc duminica la Catedrala ”Sf. gheorghe” din Detroit.
R.: Vorbiți-ne despre familia dumneavoastră.
G.B.: Cu mare plăcere. M-am căsătorit în anul 1954 cu Shirley care, din păcate,
după 62 de ani petrecuți cu mine, s-a dus, anul acesta, pe 6 martie, la
Dumnezeu. Avem 4 copii: 3 fete și un băiat: Mihai, Janice, Margi și Cristina.
Am cinci nepoți. O fată locuiește în Australia, ceilalți sunt pe aici.
R.: Cum este America de azi față de cea din anii `50?
G.B.: Asta de azi nu seamănă deloc cu cea care era când am venit eu. America
de atunci era ca o zi de paște. Acum e ca o zi grea de lucru, mai ales pentru
cei veniți mai nou...
R.: Aș vrea să ne spuneți părerea despre președintele Donald Trump.
G.B.: Cred că el e bun acum pentru țara asta. poate că e oleacă prea țepos și
fudul. Dar-ar Domnu` să facă America ce a fost pe vremuri. El așa zice.
R.: O ultimă întrebare: vă considerați român sau american?
G.B.: Sunt român cu sufletul întreg și sunt american prin adopție și prin voință
personală. Bucovina-România-America a fost și este țara mea.
R.: Sunteți un om deosebit, domnule George Badalutz. Ați realizat ceea ce mulți
alții nici măcar nu visează să realizeze. Și întotdeauna ați avut în inimă
plaiurile natale, frumoasa Bucovină și aerul unic al patriei. Tocmai de aceea ați
contribuit major la perpetuarea, în America, a numelui ținutului natal, Bucovina.
Ne mândrim cu dumneavoastră și vă dorim sănătate și multe, multe bucurii.
Prof. Mariana Terra
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Aristocraţia rurală
a Transilvaniei în Valea Zalănului

Satul Valea Zălanului, din judeţul Covasna, un cătun uitat parcă
de lume şi unde timpul se opreşte în loc, a ajuns o atracţie
pentru mulţi turişti străini, după ce prinţul Charles al Marii
Britanii şi-a cumpărat în sat câteva căsuţe vechi de sute de ani,
le-a renovat, transformându-le în destinaţia sa de vacanţă
preferată în fiecare primăvară.

Privit pe harta Google, satul Valea Zălanului ia forma unui cuţit
în teacă. E o fâşie lunguiaţă într-un ţinut al pădurilor, care pare
totuna cu drumul care face legătura între gospodăriile sătenilor
– nu multe, câteva zeci. În universul ăsta mare, locul îţi dă
senzaţia de „capătul lumii“. Un cătun într-o vale, pe care-l
zăreşti după fumul care se înalţă din coşurile caselor. De câţiva
ani însă, Valea Zălanului, sătucul „uitat de lume“ din judeţul Covasna, a devenit una dintre reşedinţele de vacanţă preferate
ale prinţului Charles al Marii Britanii.
Moştenitorul Coroanei britanice a ajuns aici într-una dintre
vacanţele sale în România, în timp ce cutreiera pajiştile din jur,
atent la florile de câmp. Prinţul Charles s-a îndrăgostit imediat
de priveliştea superbă de deasupra văii în care se adăposteşte
satul. A spus doar „Acesta este!“, adică locul ideal de vacanţă
petrecută în natură, pe care-l visa, dar nu-l găsise nicăieri pe
harta lumii. Iată-l acum, venind în fiecare primăvară la Valea
Zălanului, unde prinţul şi-a cumpărat câteva căsuţe vechi de
peste o sută de ani, le-a renovat şi le-a făcut celebre în toată
lumea. Pentru că, odată ce casele de oaspeţi ale prinţului
Charles au putut fi vizitate şi de turişti, oameni din întreaga
lume au venit, au stat şi au plecat fermecaţi de acest colţişor de
lume. În anul 2012, proprietatea prinţului Charles figura pe locul
nouă în topul „Celor mai bune paradisuri private“, realizat de
celebra revistă americană „Vanity Fair“.
Alături de vile exotice, goelete şi iahturi de lux, insule private şi
castele medievale – o curte cu trei căsuţe, un fost grajd şi-un
staul primeau aceeaşi preţuire internaţională. Ce e aşa fermecător
la acest sat sărăcăcios?, ne-am întrebat, deşi doar privind fotografiile poţi cu uşurinţă să fii impresionat de peisaje. Ce-i
determină pe străini să mărească atât de mult pe Google harta
lumii până găsesc întocmai fâşia asta lunguiaţă din România?
Ce spun sătenii de prinţul care-i vizitează în fiecare an? Am
vizitat într-un weekend casele prinţului Charles din Valea
Zălanului, animaţi de sătenii primitori şi ghidaţi de poveştile
contelui Tibor Kálnoky, un prieten apropiat al Prinţului Charles.
La Valea Zălanului, nu doar natura într-o zi plăcută de octombrie
te seduce, cât autenticul locului, căpiţele de fân din loc în loc,
grajdurile cu animale, stelele clare şi multe de pe cer noaptea,
care pot fi fascinante pentru cei care n-au crescut la bunicii de
la ţară.
Iar prinţul Charles a crezut că toate acestea sunt cel puţin
suficiente să devină o poveste de succes. Satul, construit în
jurul unei foste glăjării Satul Valea Zalanului aparţine comunei
Malnaş, fiind în Munţii Baraolt, la întâlnirea pădurilor Aita Seacă
şi Zălan, pe şoseaua oraşului Sfântu Gheorghe spre Baraolt.
Odată ce treci de Aita Seacă, ultimii 7-8 kilometri trebuie parcurşi
pe un drum forestier, plin de hârtoape şi îngust, pe care cu greu
încap două maşini în acelaşi timp. Sau, mai simplu, odată ce
pierzi de tot semnalul la telefon, ştii că te apropii de sat. În jur,
dealuri în nuanţe de arămiu-tomnatic dau căldură peisajului
pustiu. În aer adie uşor un miros de fum şi, după un cot de
drum, se zăreşte un munte tuciuriu de pământ, unde un bărbat
înnegrit din cap până-n picioare face cărbuni. Drumul continuă
şerpuit şi valea începe să se deschidă cu rânduri de case
pietruite, căpiţe de fân şi se închide cu casele prinţului Charles.
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După patru-cinci ore, din vuietul şi zgomotul cotidianului, am
ajuns într-un loc care te face să vorbeşti în şoaptă, fără semnal
la telefon, fără internet, aşadar fără nicio grijă. Valea Zălanului
a fost documentat pentru prima dată în secolul al 16-lea ca
aparţinând familiei Kálnoky, unul dintre strămoşii transilvăneni
ai prinţului de Wales. În urmă cu 400 de ani, familia construia
aici prima fabrică de sticlă din Transilvania, în care a fost
confecţionată ulterior sticla colorată pentru ferestrele Bisericii
Sfântul Mihail din Cluj şi Bisericii Negre din Braşov. Glăjăria a
fost distrusă în 1860 de un incendiu şi n-a mai fost reconstruită.
Doar câţiva localnici mai păstrează astăzi obiecte din sticlă
produse la vechea fabrică, iar unele dintre ele se se găsesc ca
obiecte decorative în camerele din proprietatea prinţului Charles.
Trei case, şapte camere duble, un salon într-un fost grajd.
Acum locuiesc aproape 120 de oameni în sat, dintre care mai
mult de jumătate au peste 60 de ani.

Trăiesc din agricultură şi creşterea animalelor. Doar opt elevi
merg la şcoală, iar grădiniţa se deschide în fiecare zi pentru un
singur copil. După socotelile lui Károly, un localnic în vârstă de
49 de ani, viaţa curge cam aşa: „Aici, o nuntă se face o dată la
zece ani, iar un botez – o dată la cinci ani“. Camera prinţului
Charles poate fi închiriată cu 59 de euro pe noapte Prinţul
Charles deţine proprietatea care a fost construită pentru fostul
„judecător“ care supraveghea sticlăria şi satul cândva. E alcătuită
din trei case care asigură 14 locuri de cazare, împărţite în şapte
camere, un fost grajd transformat într-un salon supraetajat, cu
şemineu, şi-un hambar de-adevăratelea care adăposteşte doi
cai cu care se plimbă prinţul Charles şi doi ponei, Africa şi Lord.
Când e vremea bună, oamenii stau afară în jurul mesei dintr-un
sălaş şi beau câte-un pahar de „chimion secuiesc“, un rachiu
local făcut din chimen. Pot lua masa gătită de gazde – care
sunt localnici – preparate cu produse şi ingredinte din ogradă.
Unul dintre muncitorii care lucrează acum la casele de oaspeţi
a fost unul dintre vechii proprietari care i-a vândut prinţului
Charles o casă care, înainte de 2010, era o ruină. Fostul grajd
are acum şemineu şi fotolii confortabile. Pădurea şi sălbăticia
încep chiar în spatele curţii. Şi din faţa ei. Zona de căsuţe se
află în mijlocul animalelor – urşi, căprioare, porci mistreţi,
veveriţe –, înconjurată de tot felul de plante medicinale, flori şi
izvoare naturale. În apropiere, există şi o mofetă, amenajată
într-o încăpere asemanatoare unui mic amfiteatru. (n.r. –
mofetele, renumite în Covasna, sunt produse gazoase, folosit
în terapeutica bolilor pulmonare, reumatice şi ale circulaţiei
sângelui, conţinând în principal dioxid de carbon, degajat în
fazele finale ale activităţii vulcanice). Casele, decorate după
instrucţiunile Prinţului Charles În casa principală se află camera
prinţului Charles, lipită de alte două. Este cunoscută preocuparea
prinţului Charles pentru restaurarea arhitecturii de patrimoniu,
respectul pentru texturi şi atmosfera clădirilor vechi, astfel că
reşedinţa sa de vacanţă de la Valea Zălanului respectă aceleaşi
reguli.
Casele au fost readuse la viaţă având grija „nealterării“,
păstrându-se stilul tradiţional al locului, fără a părea învechit, şi
cu stil, însă fără a fi ostentativ. E ca şi cum ai dormi într-o casă
veche de secole, iar ceasul deşteptător de a doua zi e sunetul
talăngilor agăţate la grumazul vitelor împrăştiate pe păşune.
Camera prinţului Charles este spaţioasă, are două paturi cu
tăblii de lemn închis, două scaune stacojii, un dressing mic şi
covoare vechi pe pereţi. Fotografia reginei Elisabeta a II-a,
fireşte, are şi ea locul ei special pe noptieră, iar în cuier sunt
agăţate pălăriile de soare cu care prinţul pleacă pe dealurile din
împrejurimi. În faţa ferestrei, e un birou cu blatul acoperit cu
fetru verde şi o veioză, iar deasupra lui sunt fotografii cu locul
înainte şi după restaurare. Fiecare cameră are baie proprie,
păstrând acelaşi decor al camerei. Par detalii obişnuite, de bun
simţ, şi într-adevăr, la Valea Zălanului nu este un loc al bogăţiei,
ci mai degrabă un lux al simplităţii. Iar ca locuinţele să arate ca
acum, simple şi cochete, prinţul Charles a schimbat sute de emailuri cu arhitecţii responsabili de decor.

„Prinţul Charles s-a implicat 100% în designul caselor“, spune
contele Kálnoky. Sticlăria de la fosta fabrică expusă la muzeul
satului din Valea Zălanului Activităţi în Valea Zălanului Pentru o
noapte în dormitorul prinţului, turiştii trebuie să plătească 59 de
euro, cu 10 euro mai mult decât costă o noapte în restul
camerelor, preţul incluzând şi micul dejun. Camerele de-alături
amintesc şi ele de casele bunicilor, cu godinuri, ţesături pe
pereţi şi uşi cu mânere mari, de fier. Ziua te trezeşti implicat în
activităţile casnice ale localnicilor. Poţi să începi drumeţii pe
dealuri, cu bicicleta sau la pas, şi să ai parte de un picnic în vârf
de deal, cu mâncăruri tradiţionale. Dai o mână de ajutor la
frământarea pâinii cu cartofi, o laşi la dospit, iar seara guşti
propriul produs la cină. E atelierul preferat al turiştilor străini.
Prin sat, sunt indicatoare care duc la Muzeul Satului, deschis
recent de un tânăr de 23 de ani, Préda Barna. Într-o casă
ţărănească, albastră, au fost adunate obiecte de sute de ani de
la sătenii din sat, fotografii, sticle de la glăjărie, război de ţesut,
săbii din războaie trecute, care compun povestea satului din
care Barna spune că nu vrea să plece.
Dar, dincolo de toate aceste activităţi pitoreşti, cel mai important
e că, permanent, acest loc îţi aminteşte să te bucuri de linişte.
Prinţul Charles a mers 18 kilometri pe jos ca să descopere
Valea Zălanului Până acum, cei mai mulţi vizitatori în Valea
Zălanului au fost turiştii străini. Vin mulţi din Marea Britanie,
curioşi să vadă locul lăudat de prinţul Charles, dar sunt şi
hoinari din SUA care caută locuri ieşite din comun din toată
lumea. Vin familii cu copii din Franţa şi Germania, chiar şi din
Australia au fost la Valea Zălanului! Foarte puţin români, însă.
Oaspeţii care ajung la Valea Zălanului preferă de regulă să-şi
împartă timpul călătorind şi în satul din apropiere, la Micloşoara,
acolo unde contele Tibor Kálnoky este gazdă.

La Micloşoara, contele are, de asemenea, 10 camere în case
de oaspeţi şi o ceainărie, care înainte fusese o şură în paragină.
Luna aceasta, conacul familiei care datează din secolul al XVIIlea, a fost restaurat prin fonduri europene şi va fi deschis
publicului ca un muzeu. Vor fi expuse artefacte din secolele
XVII- XIX. Conacul familiei Kálnoky va deveni muzeu şi va fi
deschis publicului la sfârşitul lui noiembrie Părerille sătenilor
despre casele contelui Contele Kálnoky îşi aminteşte că, atunci
când a venit prima data la Micloşoara, în 1987, după o perioadă
petrecută în Franţa şi Anglia, s-a îndrăgostit imediat de loc. Şia cumpărat, după Revoluţie, o casă pe care a amenajat-o
păstrând stilul tradiţional maghiar şi a devenit casa lui de
familie. Apoi s-a mutat la Valea Crişului, un sat mai apropiat de
Sfântu Gheorghe, iar căminul său de până atunci a început să
primească turişti. Alături, a mai construit o casă din lemn,
albastră, rustic, de care localnicii aveau numai păreri îndoielnice.
Nu le plăcea deloc. „Dacă-i întrebai pe localnici acum 10 ani,
se arătau miraţi că noi pictăm căsuţa în albastru. Ei asociau
casa din lemn, albastră, cu sărăcia.
Când a fost gata, toţi ambasadorii de la Bucureşti voiau să stea
în ea pentru că li se părea foarte frumoasă, iar sătenii erau
foarte contrariaţi că vin oameni cu maşini luxoase şi vor să stea
neapărat în casa aceea. Între timp, percepţiile lor s-au mai
schimbat, au înţeles importanţa păstrării arhitecturii“, povesteşte
contele. Prinţul Charles mai are o proprietate la Viscri Şi aşa,
din vorbă în vorbă, prin prietenii comuni, prinţul Charles a văzut
cu ce se ocupa contele la Micloşoara şi i-a cerut ajutorul ca săşi găsească în România un loc al lui unde se se simtă bine şi
unde poate veni o dată pe an. L-au găsit, împreună, mai întâi,
la Viscri, în judeţul Braşov, acolo unde prinţul Charles a cumpărat
prima proprietate. Totuşi, prinţul Charles visa la un loc în natură,
mai izolat, care să fie totuşi într-un sat cu pajişti şi flori sălbatice.
Aşa îi descria prietenului său Tibor Kálnoky locul ideal de
vacanţă. „Şi, cum vorbea el aşa, eu mă tot gândeam că parcă
cunosc un astfel de loc....“, spune amuzat Kálnoky, care avea
în minte peisajele din Valea Zălanului. „Am hotărât să mergem
pe jos, de la Micloşoara până la Valea Zălanului.
Am luat şi o căruţă de cai cu noi. Am mers aproape o zi
întreagă. 18 kilometri! Am urcat pe serpentine şi aveam în faţă
vederea frumoasă. Am ajuns deasupra unei case care era total
dărâmată (n.r. – acum, în proprietatea prinţului Charles). A spus
«Acesta este locul!» şi, în curând, locul devea al său“, povesteşte
contele cum a descoperit împreună cu Charles Valea Zălanului.
Era 2008, primăvara, iar de-atunci cei doi s-au reunit în fiecare
an ori la Micloşoara, ori la Valea Zălanului, unde contele are, şi
el, camera lui preferată.
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„Dacă vrei să distrugi o ţară,
atunci omoară învăţământul!”

Sistemul educaţional românesc de după anii 90 are un mare
handicap, iar situaţia este cauzată de numărul mare al schimbărilor
petrecute în interiorul său. Într-un interviu acordat wall-street.ro,
Mike Borze, un manager român plecat de peste 20 de ani,
vicepreședinte al Benq Europe, un important jucător pe piața
de proiectoare, monitoare și soluții conexe, a vorbit despre
modelele unui învățământ care pot readuce România pe treapta
importanta globala.

Naționalist nu este un cuvânt inevitabil negativ, ci un om care
crede în națiunea lui. Inteligența noastră se simte foarte
stingherită când este vorba de limba română. Poți să fii impostor
în orice limbă” – Eugen Simion.
Academicianul a remarcat faptul că Bucureștiul mai are o
singură revistă literară, iar cultura și presa sunt ultimul sector în
care s-a investit după 1990.
„Au început să dispară, pe rând, revistele literare, tradiționale.
Este un fapt pe care trebuie să-l avem în vedere. România a
intrat în UE cu mare succes. Dar comunitatea europeană dă
semne de mare slăbiciune. Această construcție nu ne aduce
mari avantaje în ceea ce privește cultura. Cultura a fost lăsată
de-o parte, nu se unifică. Totuși, sunt întrebări care revin. Ce se
întâmplă cu cultura noastră, cu limba noastră?”.
Eugen Simion a transmis observația sa privind faptul că presa
scrisă începe să dispară, iar scrisul doar pe suport IT are
„viitorul neantului”.

Ce pregătește Elita Mondială ?

„Obișnuiesc să vin de câteva ori pe an în România, iar mesajul
primit de la fratele meu, care este profesor în Oradea, nu este
deloc unul îmbucurător. În ultimii 20 de ani sistemul educațional
a suferit multe schimbări, cel puțin 3-4 modificări aduse, ceea
ce reprezintă o dovadă clară că românii nu știu ce sistem de
învățământ li se potrivește cel mai bine” – Mike Borze.
Sistemul de educație aplicat în perioada comunismului, când
totul era aliniat la anumite reguli, era cel mai bun de până acum.
„Nu regret comunismul, iar sistemul pe care l-am avut în acea
perioadă s-a dovedit eficient. Am luat parte la întâlnirea de 30
de ani de la terminarea studiilor liceale, la Oradea, unde 98%
dintre colegii mei de liceu au absolvit o facultate, mare parte
dintre ei fiind directori de spitale, chirurgi de renume, profesori
de matematică la universități de prestigiu sau manageri în
funcții importante în străinătate” – Mike Benq.
Avantajele studiilor din acea perioadă erau reprezentate în
special de nesepararea școlii primare de cea secundară.
„Si cel prost trebuie să învețe să gândească ca un elev deștept.
Sistemul de școală primară plus cea secundară, dar și implementarea uniformei și ținutei care crează împreună disciplina ar
trebui reintroduse în România. (…) De ce școlile private nu au
renunțat la uniformă? Inclusiv școlile private unde merg copii
de condiție bună practică aceleași standarde. Se crează o
disciplină. Lucrurile nu trebuie privite de sus. Existând diferențe,
elevii se formează în viață cu handicapuri” – Mike Borze.

Eugen Simion:
„În manualul școlar nu este
pronunțat cuvântul `națiune`!”

Academicianul Eugen Simion, președintele Secției de Filologie
și Literatură a Academiei Române, a susținut un discurs în deschiderea celei de-a IX-a ediții a Congresului Internațional de
Istorie a Presei. El s-a referit la ideile de unitate, națiune și
limbă română, pe care presa română trebuie să le promoveze.
Academicianul a remarcat o alterare a folosirii limbii române, prin
renunțarea la termenii limbii noastre în favoarea adoptării unor
termeni străini, chiar și atunci când acest lucru nu se impune.
„Presa științifică este cea mai apropiată de o tendință care
există în procesul globalizării, să renunțe la limba română și să
se adreseze într-o limbă de circulație internațională, mai ales
limba engleză. În disciplinele ‘tari’, matematică, fizică, chimie,
poate că așa și este. Totuși, cred că nu se cere același lucru, ca
o condiție, și pentru științele umaniste. Nu cred că trebuie să
alergăm toți pentru revistele ISI și să ne ‘maimuțărim’ într-o altă
limbă. Cred că avem un public românesc și avem obligația în
formarea și educația acestui public românesc, trebuie să avem
grijă în primul rând de acest public. Trebuie să avem grijă de
acest neam” – Eugen Simion.
Academicianul a subliniat faptul că din tipăriturile românești,
inclusiv din manualele de istorie, de literatură sau din presă, au
început să dispară cuvinte românești, așa cum este cuvântul
„națiune”, și faptul că s-a dorit, de către Ministerul Educației să
se scoată din programa școlară materii precum Istoria, Latina
sau să se reducă orele de Limba română.
„Sunt lucruri foarte grave. Dacă s-ar întâmpla în Franța acest
lucru, chiar președintele Franței dacă ar fi, ar trebui să-și dea
demisia. Acolo, anual se organizează o dezbatere despre limba
și cultura franceză, vorbesc despre identitatea Franței. Și este
o cultură care ar trebui să stea liniștită, fiind neamenințată. Dar
fac acest lucru anual, ce e cu limba franceză, de ce pierde
teren în fața limbii engleze, își apără limba. Numai nouă ne este
rușine de acest lucru. În manualul școlar nu este pronunțat
cuvântul ‘națiune’. Asta nu înseamnă că suntem naționaliști.

Macron, noul președinte francez, nu are copii.
Cancelarul german Angela Merkel nu are copii.
Premierul britanic Theresa May nu are copii.
Primul ministru italian Paolo Gentiloni nu are copii.
Olandezul Mark Rutte, Ștefan Löfven din Suedia, Xavier Bettel
din Luxemburg, Nicola Sturgeon din Scoția - toți nu au copii.
Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, nu are
copii.
Deci, un număr extrem de disproporționat de oameni care iau
decizii cu privire la viitorul Europei nu au o miză personală
directă în acel viitor.
Să mai completăm lista:
Iohannis nu are copii. Iliescu n-a avut copii. Cioloș nu are
copii...
T. Grigoriu

FAKE NEWS: CNN a inventat un protest
anti-ISIS după atacul de la Londra

Disperat că musulmanii britanici nu își exprimă indignarea față
de atentatul islamist de la Londra, CNN a născocit și pus în
scenă un protest.
Frustrat că realitatea contrazice propaganda islamo-stângistă
pe care o dufuzează cu regularitate, comunitatea islamică din
Londra nu are nici un gând să se desolidarizeze de teroriștii de
sâmbătă seara, CNN a luat problema în mână, scrie evz.ro.
Canalul de televiziune, care a devenit faimos pentru că i-a
dezvăluit în avans lui Hillary Clinton întrebările de la dezbaterea
lui Donald Trump, a pus în scenă la Londra un protest realizat
la modul cel mai profesionist: figurante musulmane cu văl, afișe
și pancarde împotriva terorismului, cameramani, scenariști, machiori, regizor și polițiști.
O manifestație anti-ISIS numai bună de difuzat pentru a convinge
occidentalii că musulmanii sunt buni, nereprezentând nici un
pericol, jihadiștii ISIS doar „întinând valorile islamului”.

Partea proastă pentru ei este că realizatorii de la CNN, conduși
de Becky Anderson, au fost prinși în fapt. Mark Antro, cel care a
postat pe Twitter o înregistrare a modului în care s-a fabricat
protestul, a notat și că, înainte de a se începe filmarea, polițiștii
londonezi albi au fost înlocuiți cu unii asiatici.

Un fost ofițer FBI dezvăluie
Noua Ordine Mondială

Fostul agent special FBI, Ted Gunderson s-a autonumit un
"realist al conspirației". El a vorbit despre planul de instaurare a
unui guvern mondial unic cu scopul de control total:
- Controlul presei
- Corupția tinerilor prin sex și droguri
- Alegerea propriilor oameni în funcții de conducere în cadrul
popoarelor
- Scopul lor final este de a instaura guvernul mondial
Dezvăluirile sale sunt cutremurătoare...
A vorbit despre un grup de cult satanic; Droguri care s-au perindat prin diferite baze militare din alte țări (ceea ce confirmă
despre armata americană, că misiunea ei este aprovizionarea
pieței negre cu droguri, mai ales din Afganistan și Corea de
Nord). Veți fi surprins de modul în care aceste droguri au fost
deghizate - în saci de plastic în interiorul personalului militar
mort. A confirmat că Illuminati și Satanismul, sunt sinonime.
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Ted Gunderson vorbeste despre sacrificii
de copii (în ceremonii
satanice). El a fost
implicat într-un caz
referitor la acoperirea
unei afaceri militare
guvernamentale criminale, care s-a desfășurat complet. El a
documentat cercul
pedofil asociat cu aceasta, unde copiii au fost duși la orgii
sexuale în Washington DC, până la Casa Albă! Gunderson s-a
implicat în toate astea în 1987. El povestește ce s-a întâmplat
cu martorul fotograf, care zbura cu avionul propriu spre
Washington DC, pentru a arăta fotografiile incriminatoare.
Avionul a explodat în aer! Cercul pedofil internațional "The
Finders" a operat din Washington DC. Au trecut apoi de la DC
la Wichita, Kansas.
Copiii dispăreau în număr de 83 pe oră în SUA, la momentul
relatărilor lui Gunderson în 2005!
The Franklin Cover-up pare a fi gaura de iepure pedofilă care
denaturează ancheta asupra cercurilor pedofile de sus a Washingtonului, până la Casa Albă! Sclavia sexuală este în viață și,
din păcate, înfloritoare! Ascultați ce spune Gunderson despre
un băiat, care a devenit subiect al unui "proiect de control al
minții sub acoperire al CIA și folosit ca sclav sexual". Programul
de control al minții MK-Ultra a fost dezvoltat în Statele Unite cu
și de la oamenii de știință germani după al doilea război mondial
(care au fost aduși în SUA și schimbată identitatea prin Proiectul
Paperclip).
În Baza Forțelor Aeriene Offutt (Sarpy County, Nebraska) a fost
administrat MK-Ultra, potrivit lui Gunderson. Gunderson spune
că americanii nu văd ce se întâmplă în spatele scenei!
El spune că a aflat, că asasinarea lui John F Kennedy a fost "o
lovitură comună a CIA și a mafiei din Chicago", el susține că
Pearl Harbor (7 decembrie 1941, când japonezii atacă și distrug
o mare flotă americană din Pacific, care a fost apoi și motivul
oficial al intrării SUA în război), a fost de asemenea o operațiune
acoperită (steag fals). Vorbește despre Incidentul cu secta Davidienilor din Waco, Texas, despre cum au fost împușcați 4
agenți ATF în cap – cu o lovitură de lunetist, aparent de sus.
Acei patru agenți au fost la un moment dat foști bodyguarzi
pentru președintele Bill Clinton.
Vorbește despre bombele din mașina din 1993 de la subsolul
World Trade Center. El pune la îndoială acțiunile FBI privind incidentul respectiv și aduce din nou în atenție alte probleme,
cum ar fi pedofilia din Washington DC. ,,Există o clică necinstită
în guvernul nostru, care se află în spatele actelor teroriste,
astfel încât să poată promova legi ca Patriot Act”, potrivit lui
Gunderson. ,,Mulți congresmeni votează pentru astfel de legi
"proaste" deoarece ei au fost șantajați prin sex și droguri”,
potrivit lui Gunderson.
Timothy McVeigh, de la dezastrul (așa-zis atac terorist) din
clădirea federală din Oklahoma City (19 aprilie 1995), se afla în
Forțele Speciale, instruit să fie un asasin al CIA și a lucrat în
programul de droguri al CIA. McVeigh, se presupune că avea
un microcip în fese, astfel încât agenții CIA să-l poată urmări,
conform lui Gunderson. El susține că Oklahoma City a fost
săvârșită de alții decât de McVeigh, eventual 11 alte persoane
implicate (ca de obicei, ni se arată pe altcineva care ar fi
efectuat actul terorist).
Ascultați ce spune Gunderson despre operațiunile de urmărire
a computerelor, cu o ușă capcană construită pentru a recupera
informația "promisă" a software-ului informatic colectat. Gunderson
vorbește despre operațiunea steag fals 9-11. Un anume Patterson
din New Jersey, individul a fost liderul teroriștilor din 9-11,
potrivit lui Gunderson. Povestea pe care o spune este inedită și
este de necrezut! Trebuie să-l ascultați începând cu min. 52 pe
cronologia video. O poveste cu adevărat șocantă spusă de un
fost agent FBI.
Acoperirea este reală, în viață și înfloritoare în Statele Unite,
potrivit lui Gunderson.
El spune: "Trebuie să trezim societatea adormită de astăzi din
America. Cultele satanice funcționează în colaborare cu indivizi
secreți din guvern și reprezintă o amenințare. Cine le va scoate
și le va lua? "
Ted Gunderson a trecut în eternitate la 31 iulie 2011, murind de
cancer la vârsta de 82 de ani. America îi datorează multă
recunoștință pentru ceea ce a încercat să expună, dar nimeni
nu voia să-l asculte.
"Conspirația tăcerii" nu este teoria conspirației! toate așazisele atacuri teroriste au fost ,,inside operation” sau ,,steaguri
false” nu vă lăsați prostiți odată, și încă odată...
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20 de minciuni despre cancer,
cu care vi s-a spălat creierul

Vi s-au spus tot felul de minciuni despre cancer de către profitorii
de pe urma acestei boli: instituții, medici, centre oncologice și
fabricanți de substanțe chimioterapice care prosperă pe seama
dumneavoastră. Pentru ca profiturile lor să curgă în continuare,
aceștia trebuie să vă țină departe de adevăr, anume de ce apare
cancerul, cum poate fi prevenit și cum poate fi dat înapoi. Dacă
dumneavoastră sau cineva apropiat ați fost diagnosticat ori suspectat de cancer, este crucial să aflați în ce fel vă minte industria
cancerului. Rețineți: unii medici, precum oncologul criminal Farid
Fatadin Detroit, pun chiar diagnostice false, pentru a face bani
din tratarea pacienților cu substanțe chimice mortale, cunoscute
sub numele de „chimioterapie”. Dr. Fata, acuzat de cea mai
mare fraudă medicală din istoria Statelor Unite, este acum un infractor condamnat pentru înșelarea a 553 de pacienți, pe care ia supus la chimioterapii care nu le erau necesare.
Însă există mulți alți criminali care activează în interiorul industriei
cancerului: medici oncologi, chirurgi specializați în chirurgia
cancerului, specialiști în cancerul de sân și artiști ai mamografiei.
Scopul acestora este să vă sperie cu un diagnostic fals pozitiv,
pentru ca apoi să vă convingă să vă supuneți unor procedee
chirurgicale, chimioterapii sau radioterapii de care nu aveți
nevoie. Pentru a evita aceste pericole și chiar a vă salva viața,
rețineți aceste top 20 cele mai mari minciuni cu care ați fost
spălați pe creier. După ce le veți citi, va fi mai puțin probabil să
deveniți o victimă a industriei cancerului.

Minciuna nr. 1: Cancerul apare spontan, dintr-un ghinion, și nu
este efectul unei cauze.
Adevărul: Cancerul are întotdeauna o cauză. Nu există
cancer spontan, iar medicii care susțin că acest fenomen
este real cred într-un fel de voodoo, o magie a bolii, cu
rădăcini mai degrabă în misticism decât în realitate.

Minciuna nr. 2: Nu există un leac pentru cancer.
Adevărul: Există mii de leacuri pentru cancer în lumea
naturală, care sunt folosite zilnic în toate părțile lumii care nu
sunt controlate de monopolul medicinii farmaceutice și de
chimioterapiile toxice. Corpul dumneavoastră este proiectat
să se vindece singur. El știe cum să vindece cancerul. Are
nevoie doar de resursele potrivite și de evitarea toxinelor
pentru a-și îndeplini această sarcină.

Minciuna nr. 3: Chimioterapia tratează cancerul.
Adevărul: Chimioterapia este un fel de bombardare a unei
zone-țintă, o medicină barbară, care otrăvește întregul corp.
Micșorarea tumorilor canceroase nu reprezintă deloc un
„tratament” pentru cancer. Dacă celulele stem ale tumorii
canceroase nu sunt distruse în totalitate, tumoarea va crește
la loc. Și o dată ce corpul a fost otrăvit cu chimioterapie,
răspunsul sistemului imunitar la cancer este compromis permanent. Din această cauză, în 12-24 de luni după ce corpul
a suferit efectele chimioterapiei, cancerul va tinde să revină
și să se instaleze în multiple organe.

Minciuna nr. 4: Nu există alimente sau plante anticancer.
Adevărul: Natura a creat leacuri anticancer încă de la apariția
vieții pe planeta noastră. Există mii de nutrienți în alimentele
noastre vegetale, pe care le găsiți în orice piață sau băcănie.
Proprietățile anticancer ale unor plante alimentare precum
turmericul, usturoiul, ceapa, ghimbirul sau varza rareori capătă
atenția cuvenită, pentru că acestea nu pot fi patentate și
transformate în medicamente aducătoare de profituri grase.

Minciuna nr. 5: Nicio substanță chimică introdusă într-un produs
de curățare nu produce cancer.
Adevărul: Produsele de curățare sunt încărcate de substanțe
chimice, inclusiv disruptori hormonali recunoscuți drept cancerigeni
și parfumuri sintetice care promovează mutageneza. Aproape
toți detergenții și toate balsamurile de rufe sunt niște cocktailuri cauzatoare de cancer, prezentate în ambalaje atrăgătoare.

Minciuna nr. 6: Pesticidele și erbicidele nu produc cancer.
Adevărul: Pesticidele funcționează tocmai pentru că interferează
cu procesele metabolice ale organismelor vii, omorându-le.
Dacă n-ar putea face asta, n-ar fi folosite ca pesticide. La
nivel molecular, cel mai cunoscut erbicid, glifosatul, este
foarte asemănător cu agentul neurotoxic de mare putere VX.
VX este cea mai toxică substanță creată vreodată de om și
este folosită ca armă de distrugere în masă.

Minciuna nr. 7: Cancerul se transmite genetic. Ați fost programat
de la naștere să faceți cancer și nu puteți face nimic să-i
împiedicați apariția.
Adevărul: Nu există nimic în genele dumneavoastră care să
vă programeze să faceți cancer. Codul dumneavoastră genetic
este tiparul pentru o sănătate perfectă. Însă atunci când
celulele corpului se scaldă în chimicalele toxice, cauzatoare
de cancer, aflate în alimentele și produsele cosmetice și de
igienă personală, genele dumneavoastră suferă mutații, ceea
ce duce la cancer. Nu uitați că aveți controlul total asupra expunerii sau evitării chimicalelor cauzatoare de cancer.
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Minciuna nr. 14: În momentul în care companiile farmaceutice
vor găsi remediul pentru cancer, îl vor da lumii întregi în mod
gratuit.
Adevărul: Companiile producătoare de medicamente sunt interesate de profit, nu de salvarea omenirii. Însăși ideea că concernele farmaceutice ar cheltui miliarde de dolari pentru crearea
unui medicament pe care apoi să-l ofere gratuit este rizibilă.
Toți acești oameni care donează bani pentru cercetări în domeniul cancerului nu realizează că un asemenea leac nu va
apărea niciodată pe piață gratis, chiar dacă, să zicem, o companie farmaceutică l-ar descoperi. Aceste companii urmăresc
doar profitul, iar acesta vine din controlarea tratamentelor, în
timp ce populația este ținută bolnavă. Ei nu pornesc de la
ideea de a găsi un leac, pe care apoi să-l dea gratuit.

Minciuna nr. 8: Medicii oncologi vor să vă ajute să eliminați
cancerul.
Adevărul: Medicii specializați în tratarea cancerului câștigă
enorm de pe urma chimioterapiei, chirurgiei și radioterapiei.
Este în interesul lor ca forma de cancer de care suferiți să
revină, pentru că în felul acesta îi întrețineți business-ul.
Dacă v-ar ajuta să eliminați definitiv cancerul, el ar pierde
banii pe care-i face pe seama bolii dumneavoastră.

Minciuna nr. 9: Mamogramele depistează din timp cancerul și,
prin urmare, salvează vieți.
Adevărul: Mamografia emite radiații ionizante care deteriorează
ADN-ul și cauzează cancer. Cu cât mai multe mamograme
faceți, cu atât mai mult vă crește riscul de a fi diagnosticată
cu un cancer… provocat chiar de mamografie! În plus,
statisticile indică atât de multe mamografii fals pozitive, încât
doar unei femei din 10 i-ar putea fi utilă.

Minciuna nr. 10: Diagnosticul de cancer este întotdeauna
precis și corect.
Adevărul: Diagnosticele de cancer sunt în mod frecvent exagerate sau inventate de către medicii oncologi, care urmăresc
să facă bani din tratamente nejustificate. Doctorul Farid Fata
a fost găsit vinovat de fraudă medicală criminală, după ce, în
mod fals, a diagnosticat cu cancer oameni sănătoși, la clinica
sa din Detroit. El și-a mințit cu bună știință pacienții care au
intrat în cabinetul său, spunându-le că au cancer și că vor
muri dacă nu fac o serie de ședințe de chimioterapie. A
otrăvit în acest fel sute de oameni, fapte pentru care își va
petrece tot restul vieții în pușcărie. Dar dr. Fata este doar
unul dintre mulții medici criminali din industria cancerului.
Minciuna nr. 11: Companiile farmaceutice vor să găsească un
remediu pentru cancer.
Adevărul: Singurul scop al companiilor farmaceutice este
acela de a scoate profit de pe urma cancerului și nu au niciun
interes să-și întrerupă fluxul veniturilor vindecând cancerul.
Dacă ar face-o, ar fi curată sinucidere.

Minciuna nr. 12: Asociația Susan Komen for the Cure strânge
bani pentru eliminarea cancerului la sân.
Adevărul: Grupul corupt și lipsit de onestitate Komen for the
Cure, considerat lider mondial în combaterea cancerului la
sân, este, de fapt, fațada industriei cancerului. Banii strânși
din donații sunt folosiți pe mamografii realizate în clinici la
care merg persoanele cu venituri modeste, și în care un diagnostic de cancer duce automat la un tratament chimioterapic
profitabil. Interesul acestei asociații pentru vindecarea cancerului
este zero. Este aceeași momeală lansată în anii 1960: dacă
am avea mai mulți bani, am găsi leacul contra cancerului.

Minciuna nr. 13: Cancerul este un inamic care v-a invadat
corpul și trebuie eliminat prin atacarea corpului cu arme
chimice.
Adevărul: Cancerul este, de fapt, multiplicarea necontrolată a
propriilor dumneavoastră celule. Nu este ceva ce trebuie prins
în capcană sau ceva care vă infectează corpul. Medicina modernă face o greșeală enormă tratând cancerul ca pe o boală
infecțioasă, bombardând corpul cu chimicale în încercarea de
a-l eradica. Cancerul înseamnă celulele dumneavoastră care
au luat-o razna, deci, încercând să omoare cancerul, medicii
aproape că vă omoară și pe dumneavoastră în același timp!

Minciuna nr. 15: Dubla mastectomie previne cancerul la sân.
Adevărul: Ciopârțirea unor părți ale corpului în care într-o zi
s-ar putea instala cancerul este poate cea mai stupidă încercare
de a evita cancerul. În lipsa sânilor, cancerul se va instala în
altă parte a corpului. Există și o componentă sexistă: v-ați
gândit la faptul că medicii oncologi nu le recomandă niciodată
bărbaților să le fie tăiate testiculele pentru a preveni cancerul
testicular? Poate că în curând le vor recomanda oamenilor și
tăierea propriului cap, pentru a preveni cancerul la creier…

Minciuna nr. 16: Razele solare cauzează cancer, iar cremele
antisolare îl previn.
Adevărul: O expunere moderată la soare previne, de fapt,
cancerul, prin generarea de vitamină D în pielea dumneavoastră.
Cei mai mulți oameni sunt extrem de deficienți în vitamina D,
și această stare de lucruri încurajează creșterea tumorilor
canceroase în corp. Apropo, din acest motiv, cea mai accentuată
creștere tumorală se petrece iarna. Vitamina D este un nutrient
atât de puternic, încât s-a dovedit că ea singură poate preveni
peste 80% dintre toate formele de cancer.
Minciuna nr. 17: Singurul motiv pentru care nu am reușit până
în prezent să vindecăm cancerul este acela că nu am investit
suficienți bani în cercetare.
Adevărul: Aceeași minciună, repetată din anii 1960 încoace.
Se tot afirmă că descoperirea leacului pentru cancer e la doi
pași și că avem nevoie doar de mai multe fonduri pentru cercetare ca să rezolvăm această problemă o dată pentru totdeauna. Însă ceea ce nimeni nu vrea să recunoască este faptul că
industria cancerului nu este interesată în găsirea unui tratament eficient. Se fac prea mulți bani pe seama pacienților cu
cancer, din donații, din cercetare și din medicamente și
tratamente. Cancerul este o industrie multimiliardară și nimeni
din interiorul ei nu va încerca să-și taie craca de sub picioare.
Minciuna nr. 18: Tratamentele moderne sunt eficiente și sunt
susținute de dovezi științifice ale eficacității și siguranței lor.
Adevărul: Dovezile științifice reale arată că chimioterapiile
funcționează în doar 2% dintre cancere. Pentru ceilalți 98%
dintre pacienții care primesc chimioterapie, aceasta nu este
altceva decât o otravă mortală, care le vatămă inima, ficatul,
rinichii și creierul. Ca mai tot ce se întâmplă în industria farmaceutică, dovezile științifice asupra tratamentelor cancerului
sunt distorsionate sau inventate, în favoarea intereselor financiare ale industriei de medicamente.
Minciuna nr. 19: Nu există legătură între alimentație și cancer.
Adevărul: Dacă nu sunteți fumător, ceea ce mâncați este
factorul determinant pentru a face sau pentru a evita cancerul.
Alimentele pe care obișnuiți să le consumați zilnic au o
influență directă, incontestabilă și măsurabilă în ceea ce
privește cancerul: fie îl previn, fie îl provoacă.

Minciuna nr. 20: Industria cancerului vrea să devină o industrie
de domeniul trecutului.
Adevărul: Cea mai mare minciună a industriei cancerului este
afirmația că aceasta vrea să pună capăt activității sale. Minciuna
penibilă este susținută de fiecare expert în cancer, medic
oncolog, cercetător, organizație non-profit și companie farmaceutică. Toți aceștia vor să dea faliment, prin eliminarea cancerului o dată pentru totdeauna. Orice persoană cu o minimă inteligență își poate da seama că profitorii din existența cancerului
nu vor renunța niciodată la acest avantaj, chiar dacă asta
înseamnă să se asigure că oamenii vor rămâne în continuare
bolnavi. Suferința noastră sau nu e problema lor. Ei vor profit.
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10 Mudre importante care pot aduce
beneficii de sănătate

6. Surya mudra – mudra soarelui

Această prezentare oferă 10 Mudre importante care pot aduce beneficii de sănătate uimitoare.
Sănătatea ta este – literalmente – în mâinile tale….

1. Gyan Mudra – mudra cunoasterii
Atingeţi varful degetului mare cu varful degetului index, ţinând
celelalte trei degete întinse
Pentru că este o Mudra a cunoştinţelor, îmbunătăţeşte cunoştinţele. Vârful degetului mare este centrul glandelor pituitară şi endocrină.
Când apăsăm cu indexul (degetul arătător) aceşti centri se activează
cele două glande.
Nu există o anumită perioadă pentru practicarea acestei mudra. O
poţi practica şezând, staând în picioare sau lenevind în pat, oriunde
şi oricum ai timp.
Creşte puterea memoriei şi ascute creierul (gândirea) Sporeşte
concentrarea şi previne insomnia. Dacă practicăm cu regularitate
vom vindeca toate tulburările psihice cum ar fi cele mentale,
isteria, furia şi depresia.

7. Prana mudra – mudra vietii

2. Prithvi mudra – mudra pamantului
Atingeţi cu vîrful degetul inelar vârful degetului mare, ţinând celelate
trei degete întinse.
Reduce toate deficienţele fizice.
Nu există un timp anume pentru practicarea Mudrei. Această Mudra
o poţi practica oricând vrei.
Ajută la creşterea în greutate a oamenilor slabi.
Îmbunătăţeşte aspectul tenului şi face ca pielea să strălucească.
Face ca organismul să fie activ menţinându-l sănătos.

5. Shunya mudra – mudra golului
Ţineţi degetul mijlociu pe muntele lui Venus (din palmă)şi apăsaţi-l
cu degetul mare.
Reduce tristeţea, lâncezeala din corp.
Poate fi practicată timp de 40-60 de minute, zilnic, până la vindecarea
de boală.
Eliberează durerea de urechi în decurs de 4-5 minute.
Este utilă pentru surzi şi cei cu probleme mentale, dar nu şi pentru
cei încă nenăscuţi

Îndoaie degetele inelar şi cel mic şi atinge-le vârfurile cu
degetul mare, ţinându-le pe celelalte două întinse
Aşa cum este şi denumită, mudra vieţii, îmbunătăţeşte puterea
de viaţă. Oamenii slabi devin puternici. Reduce îngroşarea
vaselor de sânge. Dacă practicaţi această mantra cu regularitate
veţi deveni mai activ.
Nu este specificat timpul. Poate fi practicată oricând.
Îmbunătăţeşte imunitatea.
Îmbunătăţeşte puterea ochilor şi reduce bolile legate de ochi.
Elimină deficitul de vitamine şi oboseala.

8. Apana mudra – mudra digestiei
Atingeţi cu degetul mare degetele mijlociu şi inelar care sunt
îndoite, ţinând celelalte două degete întinse.
Joacă un rol important în sănătatea noastră reglementând
sistemul excretor.
Practicaţi zilnic pentru 45, dar practicând mai mult aduce
beneficii mai mari.
Rglementează diabetul.
Vindecă constipaţia şi hemoroizii.
Ajută ca procesul de excreţie a deşeurilor să se producă regulat.

3. Varuna mudra – mudra apei
Atingeţi cu vîrful degetului mic degetul mare, ţinând celelalte trei
degete întinse
Echilibrează conţinutul de apă şi previne toate bolile care apar din
cauza lipsei de apă.
Nu este specificată o anume durată de timp pentru practică, fiecare
acordă timp în funcţie de timpul său.
Păstrează claritatea sângelui prin balansarea conţinutului de apă
în organism.
Previne durerile de gastro-enterită şi contracţiile musculare.

4. Vayu mudra – mudra aerului
Menţime indexul pe baza degetului mare şi apăsaţi cu degetul
mare, ţinând celelalte trei degete drepte
Previne toate bolile care apar în urma dezechilibrului de aer.
Practicarea acestei mudra timp de 45 de minute reduce severitatea
bolii. Pentru rezultate mai bune se practică timp de două luni.
Vindecă reumatismul, artrita, guta, Parkinson şi paralizia fără alte
medicamente. Este folositoare în spondiloza cervicală, paralizia
feţei şi prinderea nervului în gât (asta nu ştiu ce înseamnă, de
aceea ţi-am scris subliniat). Corectează flatulenţa.

Îndoaie inelarul şi apasă-l cu degetul mare.
Ascute centrul glandei tiroide.
Parcticaţi zilnic, de două ori pe zi, 5 până la 15 minute.
Reduce colesterolul din corp şi ajută la reducerea în greutate.
Reduce anxietatea.
Corectează problemele legate de indigestie.

9. Apana vayu mudra – mudra inimii
Degetul mijlociu şi degetul inelar ating degetul mare, în timp
ce indexul atinge baza degetului mare iar degetul mic este
drept.
Aduce beneficii inimii. Lucrează precum o injecţie în reducerea
atacurilor de cord. Este mai puternica decât o tabletă de
sorbitat (nu ştiu ce pastilă e asta). Reduce gazele din organism.
Practicaţi-o de câte ori puteţi. Pentru mai bune rezultate,
pacienţii cardiaci şi cu tensiune arterială pot practica 15
minute zilnic
Întăreşte inima şi regularizează palpitaţiile.
Reglementează sistemul excretor.
Rezolvă problemele gastrice.

10. Linga mudra – mudra caldurii

Încleştează degetele de la ambele mâini ţinând
degetul mare al mâinii stângi drept şi încercuiţi-l cu
degetul arătător al mâinii drepte.
Generează căldură în corpul nostru. În plus, fată de
practicarea acestei Mudra, este indicat să se bea
lapte, ghee, mai multă apă şi sucuri de fructe –
pentru mai multe beneficii.
Practicaţi de câte ori doriţi. Nu practicaţi atunci când
aveţi căldură în corp. Puteţi transpira chiar şi iarna
dacă practicaţi timp îndelungat.
Opreşte producerea de flegmă şi dă putere plămânilor.
Vindecă răceli grave şi infecţii bronhice.
Revigorează tot corpul.
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CE FACE CORPUL NOSTRU
ÎNTR-O ZI
Corpul uman este cea mai complexă și mai incredibilă mașinărie

de pe fața pământului. Trăim într-o epocă în care aproape totul
a fost descoperit și puține lucruri ne mai miră. Cu toate acestea,
propriul nostru corp este încă plin de mistere și nu încetează
să ne uimească. Iată doar câteva dintre lucrurile incredibile
care se petrec înlăuntrul nostru în fiecare clipă.
Inima noastră pompează aproximativ 7.500 de litri de sânge
într-o singură zi. Ca să ajungă la această performanță
incredibilă, ea bate de 100.000 de ori zilnic. Cu cei aproape
100.000 de kilometri vase de sânge din corpul unei persoane
adulte, am putea înconjura pământul de două ori și jumătate.
Asta, dacă vorbim de un om obișnuit, căci pentru fiecare
kilogram în plus de grăsime sau de mușchi, corpul nostru
creează 14 kilometri de noi vase de sânge.
Suprafața desfășurată a plămânilor noștri este egală cu cea a
unui teren de tenis. În medie, respirăm de 17.000 de ori pe
zi, și facem acest lucru involuntar. Totuși, dacă vrem, ne
putem opri respirația temporar. În mod normal, în cursul
unei respiraţii, în aparatul respirator pătrunde o jumătate de
litru de aer şi se elimină cam aceeaşi cantitate. Ţinând
seama că o persoană adultă sănătoasă respiră de 16 ori pe
minut, în 24 de ore sunt purtaţi prin plămâni cam 12.000 de
litri de aer.
Glandele din gura noastră produc 1,5 litri de salivă pe zi. Dacă
acest lucru nu s-ar întâmpla, gura noastră s-ar usca și ar fi
năpădită de bacterii, iar noi n-am mai fi capabili să digerăm
hrana, deoarece procesul digestiei începe în gură. De fapt,
începe chiar înainte de a lua prima îmbucătură: când vedem
și simțim mirosul alimentului, gura noastră produce automat
mai multă salivă, pregătind astfel sistemul digestiv să treacă
la treabă. Durează 6-8 ore ca hrana să treacă de stomac și
1-2 zile pentru ca procesul digestiei să fie încheiat, prin
evacuarea resturilor alimentare. Dacă suntem o persoană
normală (nici anorexic, nici gurmand) vom mânca cca 50 de
tone de alimente pe durata întregii vieți.
Fiecare om își petrece prima jumătate de oră din viață sub
forma unei singure celule. După ce a căpătat un corp perfect
dezvoltat, cam 10.000 dintre cele 50 de miliarde de celule
care-l alcătuiesc pot sta confortabil pe vârful unui ac. Numai
o picătură de sânge conține circa 25 de milioane de celule.
Celulele care ne căptușesc stomacul produc în permanență
o substanță alcalină, pentru a neutraliza acidul din stomac.
Dacă n-ar face asta, stomacul nostru s-ar autodigera,
deoarece unii acizi ai lui sunt atât de puternici, încât pot
dizolva și o lamă de ras.
Hematiile (globulele roșii ale sângelui) aleargă prin tot corpul
și fac un circuit complet în mai puțin de 1 minut, ceea ce
înseamnă 1.440 de drumuri zilnic, pentru a aproviziona
cu oxigen toate țesuturile și organele noastre și a ne
menține energia de care avem nevoie. O hematie
trăiește cam 40 de zile, după care este înlocuită cu
una tânără, căci ea nu se poate divide singură,
deoarece nu are nucleu. Nici nu-i de mirare că
hematiile au o viață atât de scurtă! Să faci 60.000
de drumuri prin tot corpul e o treabă extenuantă. În
schimb, o leucocită (globula albă a sângelui) are media
de viață de un an, dar dacă trebuie să lupte împotriva
microbilor, viața ei se încheie după câteva ore.
Fiecare rinichi al nostru conține 1 milion de filtre
minuscule, care lucrează în echipă, filtrând
în medie 1,3 litri de sânge pe minut,
adică 1,872 de litri pe zi, chiar dacă
nu este mai mare decât un pumn.
Toată cantitatea de sânge din corp
trece prin rinichi de 65 de ori pe zi.
Cei doi rinichi ai noștri elimină 1,5
- 2 litri de urină zilnic.
Creierul este cel mai complex și
mai fascinant organ al nostru.
Avem aproximativ 100 de miliarde de neuroni în creier,
cam câte stele sunt în
Calea Lactee. La vârsta
de 6 ani, creierul nostru
are deja 90% din volumul creierului unui
adult, iar la 15 ani
își încetează
creșterea. Impulsurile nervoase
călătoresc spre și de
la creier cu viteza de
400 km/h, mai repede
decât o mașină de curse
de Formula 1.

Creierul nostru lucrează fără încetare. S-a estimat că în jur
de 55.000 de gânduri ne trec prin cap în fiecare zi, ceea ce
înseamnă cam 40 de gânduri pe minut! Creierul nostru ia o
decize cu 7 secunde înainte ca noi să devenim conștienți de
ea. Creierul și gura lucrează în echipă, pentru ca noi să
putem exprima cu voce tare ceea ce gândim. Unii s-au
gândit să calculeze și o medie a cuvintelor pe care le rostim
într-o zi, și au ajuns la cifra de 5.000. Asta, dacă suntem
femei, pentru că studiile în acest sens relevă că bărbații
scot pe gură numai 2.000 de cuvinte zilnic, ceea ce înseamnă
că ei, dacă n-au ceva relevant de comunicat, preferă să-și
conserve energia. Și-acum, țineți-vă tari! Creierul uman
rămâne conștient timp de 20 de secunde după ce posesorul
lui a fost decapitat. Cine și cum a stabilit asta nu știm, dar
informația există.
Ficatul nostru e atât de ocupat pe parcursul unei zile, încât e
aproape imposibil să-i numărăm toate activitățile. El fabrică
colesterolul, vitamina D și plasma sângelui, identifică nutrienții
de care are nevoie corpul și stochează o parte dintre ei,
pentru a-i folosi mai târziu. Ficatul filtrează 1,43 litri de
sânge pe minut și produce cam un litru de bilă pe zi, pentru
desfacerea alimentelor. Practic, ficatul este o uzină care
lucrează fără pauză, zi și noapte. Mai mult, acest organ
miraculos are capacitatea de a se regenera complet, chiar
dacă îndepărtăm 70% din el.
De mii de ori pe zi, corpul nostru are grijă să nu facem cancer.
Cancerul apare atunci când unele celule își reprogramează
ADN-ul și-și schimbă metabolismul, devenind anaerobe. Sa estimat că, zilnic, câteva zeci de mii de celule o iau razna
în felul acesta. Dar corpul este dotat cu inspectori – niște
enzime speciale care, ajunse la fața locului, le repară înainte
ca acestea să se transforme în colonii.
Pielea este cel mai mare organ al nostru, cu o suprafață totală
de circa 2 m². Ea leapădă zilnic peste 1 milion de celule
moarte, pe care le înlocuiește automat, pentru ca noi să nu
devenim transparenți și expuși la factorii dăunători externi.
Iar dacă nu știați, aflați că noi avem pe piele aproape tot
atâta păr cât are un cimpanzeu. Din fericire, în cea mai
mare parte, acest păr este atât de fin, încât este invizibil. Ca
fapt divers – blonzii și blondele au mai mult păr decât
bruneții și brunetele.
Părul de pe cap crește cu o jumătate de milimetru pe zi. Un
adult obișnuit, care nu și-a pierdut podoaba capilară, are
cam 80.000 de fire de păr pe cap. Printr-o simplă înmulțire,
rezultă 50 de metri de păr care ne crește zilnic.
Cea mai mare parte a energiei noastre este eliberată prin
căldură. Corpul nostru produce într-o zi o cantitate de
căldură echivalentă cu 25 de becuri de 100 de wați.
În fiecare noapte, când dormim, ne lungim cu 8 milimetri. Din
fericire, în ziua următoare revenim la loc, ceea ce e un lucru
bun, pentru altfel ar trebui să ne cumpărăm haine noi la
fiecare 6 luni și să înălțăm ușile casei la fiecare doi ani.
Testiculele unui bărbat produc în medie 10 milioane de
celule spermatice pe zi. Cele care nu sunt folosite
(știm noi la ce) îmbătrânesc repede, fiind dizolvate și
eliminate rapid din sistem, deoarece nu conțin nutrienți
folositori.
Clipim cam de 28.800 de ori pe zi, fiecare clipit
durând o zecime de secundă. Acesta este un reflex
de protecție, pe care corpul îl folosește pentru a menține
ochii curați și umezi, fapt de o importanță crucială,
având în vedere că 90% dintre informațiile pe care le
procesăm zilnic sunt vizuale și că putem evalua
o imagine în doar 0,01 secunde. Uimitor este
și faptul că în penumbră vedem mai bine
cu vederea periferică, decât la lumină.
Dar cea mai uimitoare capacitate a
corpului nostru este aceea de a se
regenera. Corpul nostru produce 25
de milioane de celule noi în fiecare
secundă. De fapt, aproape fiecare
celulă a corpului se regenerează
singură, fără vreun ajutor din afara
ei. Așa se face că avem un set
nou de papile gustative la fiecare
10 zile, unghii noi la fiecare
6-10 luni, oase noi la fiecare
10 ani și o inimă nouă la
fiecare 20 de ani.
Acum, știind toate
acestea, tot ce trebuie
să faceți este să
aveți grijă de

dumneavoastră!
Iubiți-vă
corpul,
gândiți-vă că sunteți
o minune a naturii și
bucurați-vă că ați venit pe
această lume.
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BENEFICIILE MERSULUI PE JOS

Corpul uman este făcut pentru a merge. S-a constatat că
un mers în ritm normal timp de 30 de minute are un
impact enorm asupra stării noastre de sănătate. Iată ce
au relevat studiile științifice privind beneficiile mersului pe
jos:
- O plimbare de o jumătate de oră pe zi reduce cu până la
70% riscul de diabet, mai ales la persoanele trecute de
60 de ani, și cu 25% riscul unui atac cerebral.
- Mersul pe jos reduce hipertensiunea arterială. O singură
plimbare de 30 de minute poate reduce tensiunea cu 5
puncte în ziua respectivă.
- Corpul uman conține cca 150.000 km de vase de sânge.
Acestea vor rămâne suple și sănătoase multă vreme
dacă ne facem un obicei să mergem pe jos.
- Mersul pe jos regulat reduce cu 50% riscul de a face un
cancer de sân, de prostată, de colon.
- Întregul organism funcționează mai bine atunci când
mergem: rezistă mai bine la boli și se vindecă mai
repede.
- Mersul pe jos previne depresiile, iar cei care le au deja
își pot ameliora starea făcând plimbări zilnice în aer
liber. Într-un studiu în acest sens, s-a constatat că persoanele care au luat medicamente antidepresive și au
mers pe jos au avut rezultate mai bune decât cei care
doar au luat medicamente, iar depresivii care nu au luat
deloc medicamente dar au mers pe jos în fiecare zi
timp de un an au revenit la normal. Explicația? Atunci
când mergem, corpul produce niște substanțe neurochimice numite endorfine, care ne dau o stare de
bine.
- Mersul pe jos activează sistemul circulator și întărește
inima.
- Când mergem pe jos, circulația sanguină se accelerează
și detoxifierea se produce mai repede.
- Mersul pe jos combate obezitatea. Grașii care renunță
la comoditatea automobilului sau la lenevitul în fața
televizorului pot scăpa de 10 kg într-un an, fără a mai
trece prin tortura unei diete.
- Mersul pe jos reduce semnificativ riscul formării de
cheaguri de sânge (tromboză) și varice.
- Persoanele care obișnuiesc să meargă pe jos sunt cu
50% mai puțin predispuse la răceli.
- Mersul pe jos este o alegere mult mai bună decât
medicația specifică, dacă trebuie să ne reducem nivelul
colesterolului rău (HDL).
- Mersul pe jos diminuează considerabil osteoporoza și
riscul fracturilor de șold.
- De regulă, plimbăreții nu fac pietre la rinichi, așa că vor
fi scutiți de calvarul unei operații chirurgicale.
Prin urmare, mersul pe jos timp de o jumătate de oră este
cea mai bună alegere, dacă vrem să rămânem sănătoși
până la adânci bătrânețe. Iar vestea cea bună este că
putem împărți cele 30 de minute fie în două reprize de
câte 15 minute, fie în trei, de câte 10 minute. Beneficiile
rămân: ne simțim bine, ne menținem sănătoși, ne vindecăm
mai repede și... nu în ultimul rând, gratis. Mergând pe jos
zi de zi, adăugăm ani vieții noastre pe acest pământ. Am
fost creați pentru mersul pe jos.
Să mai reținem că principalele punctele de acupunctură
se află în talpa piciorului.
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PODOABE

Testul cubului dezvăluie adevărul
despre personalitatea ta!

Testul de mai jos, face parte din inscripțiile Oracolului lui Delphi și poate spune multe despre personalitatea ta. Să te cunoști pe tine însuți, nu este atât de simplu, așa că exercițiul de mai jos, îți
poate ușura munca. Hai să vedem despre ce este vorba…
Testul cubului, poate spune multe despre personalitatea ta. Chiar și lucruri despre existența cărora
nu știai, până în acest moment.
Ești gata?
Hai să începem!
Imaginează-ți că ești în deșert și găsești un cub. Acum răspunde pe rând la întrebări și notează
răspunsurile pe o coală de hârtie.
1. Cum arată cubul?…
2. Din ce material este făcut cubul?…
3. Cât de departe este?..
4. Lângă cub, este o scară, cât de apropiată este aceasta față de cub?…
5. Din ce material este confecționată scara?…
6. Imaginează-ți apoi un cal, lângă scară și lângă cub. Calul este legat sau este liber?…
7. Acum imaginează-ți câteva flori. Câte sunt?…
8. Cât sunt de departe de cub?…
9. În cele din urmă, se apropie o furtună. Cât de mult interacționează aceasta cu elementele
menționate mai sus?…

de: Adi Botea

ORIZONTAL:
1) Căutare sub acuzaţia de tulburare de posesie.
2) Atacată de piraţi cu tunul –
Aflate în nămol la Techirghiol!
3) Îşi umflă singuri rezultatele
activităţii – Trecute în rândul
lumii.
4) Program de manifestări în
slujba credincioşilor – Se ţin
de perete la cramă.
5) Chemat în ultima instanţă! –
Bani daţi pentru un costum
popular.
6) Duc o viaţă raţională –
Răsplata comedianţilor.
7) A-şi pierde locul stabil –
Punct înscris pentru victorie!
8) Asigurări pentru locuinţe –
Fac adunări fără să admită
proba scăderii.
9) Remarcată prin însuşiri ascunse – Adăpost vremelnic
până la mutarea definitivă.
10) Rămaşi în urma unei căderi
de energie.

VERTICAL:
1) Capul răutăţilor.
2) Bază pentru cursele hipice –
Aflate în plin haos!
3) Luat cu fulgi cu tot – Lucrare
făcută cu pielea clientului.
4) Omul care şi-a dat arama pe
faţă – Însoţesc mândrele în
lume.
5) Terenuri pentru fotbalul juvenil – Pornesc agale din prag!
6) Darul... dat la doctor! – Suport pentru scăunele.
7) Avuţii în propria casă (sg.) –
Cele două norocoase (sg.).
8) Bărbat cu bagajul făcut –
Timpul unei acţiuni în derulare.
9) Recuzite pentru roluri
solemne – Vin fără nici un interes.
10) Membrele unei mişcări feministe – Oameni lipsiţi de
înţelegere.

Nu anticipați nicioadă înfrângerea,
căci de ea veți avea parte!

O femeie s-a văzut obligată de nenorocirile prin care a trecut să devină comisvoiajor, chiar dacă nu era pregătită pentru această meserie. Mai precis, vindea
aspiratoare din casă în casă.
La început a adoptat o atudine negativă față de ea
însăși și față de munca ei.
Nu credea că putea fi în
stare să vândă aspiratoare. Parcă simțea că nu
va putea să se descurce.
Mereu îi era teamă să se
apropie de vreo casă. Cu
toate acestea, suna la ușa
oamenilor pentru a prezenta aspiratorul. Plecând cu
ideea că totul va eșua,
asta se și întâmpla. Nu vindea nimic.
Într-o zi, a sunat la ușa unei cliente care îi inspira un respect deosebit. Biata
vânzătoare i-a împărtășit acestei femei povestea ei de înfângere și lipsa de energie.
Răspunsul din partea clientei a fost simplu: “Dacă anticipați înfrângerea, de ea
veți avea parte, dar dacă anticipați victoria cu siguranță o veți obține.” Dupa care
i-a oferit vânzătoarei de aspiratoare o formulă ce trebuia repetată înainte de a
suna la fiecare ușă.
Iată formula:
“Dacă Dumnezeu este pentru mine, cine este împotriva mea?” Și atunci “Dumnezeu știe că dvs. doriți siguranță și sprijin pentru copilașii dvs. și pentru dvs.
înșivă și veți obține ceea ce doriți.”
Adică, repetând formula magică și crezând în ea, vănzătoarea ambulantă va reuși
să văndă aspiratoare.
Ceea ce s-a și petrecut. A dobândit un alt curaj, o nouă credință și o mai mare încredere în forțele proprii.
“Dumnezeu mă ajută să vând aspiratoare”, declară ea acum, iar noi nu o putem
contrazice.
Rezumând, mintea are tendința să primească ceea ce își dorește cel mai mult
pentru a genera o atmosferă de factori pozitivi care va face ca orice efort să nu
fie în zadar.

Acum rememorează totul și citește în continuare interpretarea…
– Mărimea cubului este ego-ul tău.
– În funcție de cât este de transparent, îți poți da seama cât ești de deschis față de lume
înconjurătoare.
– Cu cât este cubul mai aproape, cu atât ești cu picioarele mai pe pământ.
– Distanța dinte cub și scară, arată cât de apropiat ești de prieteni. Dacă scara este rezemată de
cub, înseamnă că prietenii tăi se pot baza pe tine.
– Cu cât materialul din care este confecționată scara, este mai puternic, cu atât relația de prieteni
este mai strânsă.
– Calul pe care ți l-ai imaginat este legat? Atunci înseamnă că îți place să deți controlul. Cu cât
calul este mai liber, cu atât relațiile tale de prietenie sunt mai libere.
– Cu cât ți-ai imaginat mai multe flori, cu atât mai mulți copii îți dorești.
– Cu cât florile sunt mai apropiate de cub, cu atât ți-i dorești mai repede.
– Furtuna îți arată cât de stresat ești. Cu cât este mai apropiată și mai violentă, cu atât ești mai
stresat.

Interpretarea rezultatelor
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Cannes 2017. „The Square", premiul „Palme d'Or"

Filmul suedez „The Square" al lui Ryben Ostlund a luat premiul „Palme d'Or" la Festivalul de film
de la Cannes. Ostlund prezintă în pelicula sa o privire critică asupra ipocriziilor noastre și un semn
de întrebare despre așa-numita „conviețuire" a societăților noastre.
Câștigătorii Cannes 2017
Palme d'Or – "The Square" de
Ruben Ostlund
Premiul Juriului pentru cea de-a
70-a ediție – Nicole Kidman
Marele Premiu al Juriului – „120
Beats per Minute" de Robin
Campillo
Premiul Juriului – „Loveless" de
Andrei Zvyagintsev
Premiul pentru regie – Sofia Coppola pentru „The Beguiled"
Premiul pentru scenariu – „The
Killing of a Sacred Deer" de Yorgos
Lanthimos și „You Were Never
Really Here" de Lynne Ramsay
Premiul pentru interpretare masculină – Joaquin Phoenix pentru rolul din „You Were Never Really
Her" de Lynne Ramsay
Premiul pentru interpretare feminină – Diane Kruger pentru rolul din „In the Fade" de Fatih Akin
Caméra d'Or – „Jeune Femme (Montparnasse-Bienvenüe)" de Léonor Serraille
Palme d'Or pentru scurtmetraj – „A Gentle Night" de Qiu Yang
Palme d'Or onorific – Jeffrey Katzenberg
Festivalul de film de la Cannes şi-a anunţat primii câştigători. „Un om integru", o peliculă despre
corupţia din Iran a obţinut premiul Federaţiei Internaţionale a criticilor de film la secţiunea „Un
Certain Regard". Filmul spune povestea lui Reza, un bărbat care luptă împotriva corupției dintr-o companie privată.
La categoria scurtmetraje, prezidată de regizorul român Cristian Mungiu, s-a impus filmul francez
„Insulele".
În competiția oficială au fost înscriese 19 filme, dintre acestea fiind aleși câștigătorul râvnitului
Palm d'Or, cel mai important premiu al competiției, dar și câștigătorii celorlalte premii.

Cannes 2017 - Fotografie Istorică

Chiar dacă nu s-a lăsat cu focuri de artificii, seara dedicată sărbătoririi ediției cu numărul 70 a fost
impresionantă prin imaginea întregii suflări care a marcat existența celei mai importante manifestări
cinematografice din lume, altfel spus, prin prezența neașteptată a marilor nume în viață, a foștilor
câștigători de Palme d'Or, a președinților juriilor, a actorilor care i-au dat strălucire de-a lungul anilor.
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Abdellatif Kechiche îşi vinde la licitaţie trofeul
Palme d'Or pentru a-şi finanţa următorul film

Abdellatif Kechiche, regizorul filmului "La vie d'Adele", a decis să îşi vândă la licitaţie trofeul Palme
d'Or pe care l-a câştigat la Festivalul de la Cannes în 2013, dar şi câteva picturi în ulei, pentru a
putea să finalizeze etapa de postproducţie a următorului proiect cinematografic al său, lungmetrajul
"Mektoub, My Love", informează site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter.
Regizorul franco-tunisian a fost nevoit să ia aceste măsuri drastice după ce producţia de la
lungmetrajul "Mektoub, My Love" a fost stopată din raţiuni financiare. Noul lungmetraj, realizat în
două părţi, care îi are în rolurile principale pe tinerii actori francezi Lou Luttiau, Shain Boumediene
şi Ophelie Bau, se afla în postproducţie în momentul în care finanţarea peliculei a fost brusc
întreruptă de o bancă, plasând întregul proiect "într-o stare de incertitudine", a declarat Abdellatif
Kechiche pentru The Hollywood Reporter. Banca în cauză este Cofiloisirs, unul dintre cei doi mari
finanţatori ai filmelor din Franţa. Miercuri, până la ora transmiterii acestor informaţii, banca nu a
comunicat niciun punct de vedere oficial pe această temă.
"În vederea strângerii fondurilor necesare pentru completarea etapei de postproducţie fără alte
amânări, compania franceză de producţie şi distribuţie Quat'Sous va scoate la licitaţie o serie de
obiecte asociate filmografiei lui Kechiche. Printre obiectele propuse spre vânzare se vor afla
trofeul Palme d'Or (obţinut la Festivalul de Film de la Cannes din 2013) şi picturi în ulei care au
jucat un rol central în filmul ´La vie d'Adele´"', au precizat producătorii noului proiect al cineastului
franco-tunisian.
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Agentul de presă al regizorului Abdellatif Kechiche nu a precizat suma de care este nevoie pentru
finalizarea filmului "Mektoub, My Love", invocând o clauză de confidenţialitate ce a fost inclusă în
contractul semnat de finanţatori şi compania care produce pelicula. Abdellatif Kechiche nu a făcut
alte precizări legate de decizia sa de a adopta o măsură atât de drastică, însă cineastul nu este
deloc străin de controverse. "La vie d'Adele" este considerat filmul cu cel mai explicit conţinut
sexual care a câştigat vreodată trofeul Palme d'Or. Această peliculă, ce prezintă o poveste de
iubire dintre două lesbiene - o premieră pe Croazetă - a fost recompensat în 2013 cu trofeul
Palme d'Or, atribuit regizorului Abdellatif Kechiche, dar şi celor două protagoniste, Adele
Exarchopoulos şi Lea Seydoux - o altă premieră la Cannes. Pelicula a câştigat şi premiul
FIPRESCI şi a primit o nominalizare la Globul de Aur la categoria "cel mai bun film străin",
conform Agerpres.
Dar, la puţin timp după ceremonia de la Cannes din 2013, un veritabil război al declaraţiilor a
izbucnit între Lea Seydoux şi Abdellatif Kechiche, actriţa criticând stilul de lucru al regizorului franco-tunisian şi declarând public că nu va mai lucra niciodată cu acesta. Kechiche a răspuns printro scrisoare publică, în care a spus că Lea Seydoux este "un copil arogant şi răsfăţat".

Alain Delon: Iubesc femeia; dragostea e lucrul
care mă interesează cel mai mult

Actorul Alain Delon a declarat, sâmbătă, într-o
conferință de presă susținută la Cluj, că iubește
femeia, iar dragostea este lucrul cel mai important
în viață, care îl interesează cel mai mult, relatează
agerpres.
"Dragostea e cel mai important lucru din viață,
lucrul care mă interesează cel mai mult în viață, e
lucrul pe care îl iubesc cel mai mult, dragostea, iubirea, iubesc femeia, femeia e iubirea, încă nu
sunt gay. (...) Femeilor le datorez totul, ele m-au
făcut să vreau să citesc în ochii femeilor 'ești cel
mai bun, cel mai important'", a spus Alain Delon.
l a adăugat că ar vrea să facă un film și cu o
femeie regizor. "Aș vrea ca, înainte să plec definitiv,
să fac un film cu o femeie regizor, nu mi s-a
propus să joc, dar mi-ar plăcea acest lucru", a
menționat marele actor francez.
Delon a mărturisit că nu se mai ocupă de cinema,
pentru că oamenii din domeniu pe care îi iubea au
dispărut.
"Perioada actuală nu are personalități care să mă intereseze. Înainte să plec definitiv, mai am un
proiect pentru teatru și unul cinematografic pentru iarna aceasta", a precizat el.
Alain Delon a vorbit și despre începuturile carierei sale, despre un sfat primit de la un regizor: "Mia spus fii ceea ce ești, privește cum privești tu, zâmbește cum zâmbești tu, vorbește cum vorbești
tu, spune cum spui tu, nu juca, fii tu însuți, trăiește".
El a spus că nu cunoaște foarte bine cinematografia românească, dar a văzut anul trecut filmul
"Bacalaureat", care i-a plăcut.
Delon a adăugat că a fost impresionat de modul în care a fost întâmpinat în Piața Unirii din ClujNapoca, vineri seară, la proiecția filmului său "Afacerea Pigot".

Premiile TONY 2017

Se zice că această surpriză de proporții (nu s-a știut nimic până în seara evenimentului) a fost
pusă la cale și organizată de președintele Pierre Lescure. Nimeni nu a avut lipsa de tact să le
spună orgnizatorilor că actuala ediție nu pare a fi dintre cele mai mănoase. Vorba unui comentator
al ziarului Le monde: „Când celebrezi aniversarea unui septuagenar, îl feliciți pentru longevitatea
sa, nu strâmbi din nas pntru că nu-ți place aluatul din care sunt făcute prăjiturile".
Nu ai cum să nu te emoționezi, când memoria cinefilă este atât de solicitată, când vezi strânși
laolaltă cineaști încă tineri, alături de unii îndepărtați de orizontul privirii noastre. În fotografia istorică
pusă la dispoziție cu gentilețe de festival, primul rând este ocupat de deținătorii ramurei de palmier.
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"Dear Evan Hansen", un musical despre un adolescent care este outsider într-un liceu american, a
câştigat duminică cel mai important premiu Tony (cel mai bun musical), în timp ce drama "Oslo",
scrisă de J.T. Rogers şi care are ca subiect acordurile de pace de la Oslo, a fost desemnată cea mai
bună piesă.
Musicalul "Dear Evan Hansen" a câştigat în total
şase premii Tony, printre care şi pe cel pentru cel
mai bun actor într-un musical, pentru debutantul în
vârstă de 23 de ani Ben Platt, cea mai bună actriţă
în rol secundar într-un musical pentru Rachel Bay
Jones, precum şi cea mai bună carte după care s-a
realizat un musical, cea mai bună coloană sonoră
şi cea mai bună orchestraţie.
După cum se anticipa, Bette Midler a câştigat primul
său premiu Tony pentru cea mai bună actriţă întrun musical cu rolul din "Hello, Dolly!". Actriţa a
susţinut un discurs în stilul său nonconformist în
faţa audienţei formate din numeroase vedete la
Radio City Music Hall, atacând inclusiv orchestra
care cânta în timp ce Midler vorbea.
"A fost un program foarte dur", a spus Midler, în
vârstă de 71 de ani, observând că este "o femeie
de o anumită vârstă". Ea a spus că experienţa a
fost una care i-a schimbat viaţa şi că "este mai mult
decât merit".
Actorii Cynthia Nixon, Kevin Kline şi Laurie Metcalf au câştigat cu toţii premii Tony pentru rolurile lor
din piese de teatru. Kline a câştigat premiul Tony pentru cel mai bun actor pentru rolul din piesa
"Present Laughter", al lui Noel Cowards. Fostul star din "Roseanne", Laurie Metcalf, a câştigat
primul ei premiu Tony după mai multe nominalizări, obţinând distincţia pentru cea mai bună actriţă
într-o piesă cu rolul din "A Doll's House, Part 2", o continuare într-un ritm rapid a piesei clasice a lui
Henrik Ibsen. Cynthia Nixon a fost numită cea mai bună actriţă în rol secundar într-o piesă pentru
rolul lui Lillian Hellman din "The Little Foxes".
Ediţia din acest an a premiilor Toni a fost prezentată în premieră de Kevin Spacey.
Broadwayul s-a bucurat de un sezon cu încasări record în acest an, mulţumită unor mari succese de
casă ca "Hamilton", "Sunset Boulevard", cu Glenn Close, sau "Hello, Dolly!", mai notează Reuters.
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BANCURI

• Logica femeii
Intr-un oraş din Franţa, pe un afiş cu o tanara spectaculoasa la intrarea intr-o sala de gimnastica,
scria: "În vara aceasta ce vrei să fii: sirena sau
balena ?"
Se spune că o femeie tanara, ale cărei caracteristici
fizice nu contează, a răspuns la întrebarea de publicitate în aceşti termeni :
"Dragă domnilor:
Balenele sunt mereu înconjurate de prieteni (delfinii,
leii de mare, oamenii curiosi). Acestea au o viaţa
sexuală foarte activă, rămân gravide şi au balenute
micute dragalase, pe care le alapteaza.
Se distreaza de minune cu delfinii, umplandu-si
burta cu creveti. Se joaca si inoata, cutereira mările,
cunoscand astfel de locuri minunate ca Patagonia,
marea Barens sau recifii de corali din Polinezia.
Balenele cântă foarte bine şi chiar inregistreaza
CD-uri.
Sunt impresionante şi, practic, nu au nici un dusman care sa le vaneze, in afara de om.
Ele sunt iubite, apărate şi admirate de toata lumea.
Sirenele nu există.
Şi dacă ar exista, ar sta la coadă la cabinetele de
psihoterapie, deoarece acestea ar avea o problemă
serioasă de personalitate: "femeie sau peşte?".
Nu au viata sexuala, pentru că-i omoara pe bărbaţii
care se apropie de ele, si pe langa acest aspect,
pe unde si cum ar putea?
Deci, din aceasta cauza, nu au copii. Ele sunt frumoase, adevărat, dar singure şi triste.
Pentru mine este clar, doresc sa fiu o BALENA.
PS: In vremurile astea, in care toata mass-media
ne baga in cap ideea ca doar femeile slabe sunt frumoase, eu prefer sa ma delectez cu o inghetata impreuna cu copii mei, cu o cina buna cu un barbat
care ma face sa vibrez sau cu o cafea si prajiturele
impreuna cu prietenele mele.
Cu timpul câştigam în greutate, pentru ca acumulam multe cunostinte si informatii si cand nu mai au
loc in cap sunt distribuite in restul corpului.
Aşa că nu suntem grase, suntem teribil de culte .
De astăzi, când o sa ma uit la fundul meu în
oglindă, o sa ma gândesc:
- Dumnezeule, ce inteligenta sunt
• - As vrea sa facem dragoste acum. Acum, te doresc
atat de mult!
Sotia buimacita de somn:
- Te rog, nu acum. Mi-e foarte somn si ma doare
capul. Maine! Iti promit!

• Sotul intra in pat si-i sopteste sotiei la ureche: "Sunt
fara chiloti."
Ea ii raspunde: "Bine, o sa-ti spal maine o pereche."

• Sotul: Draga mea, ce avem astazi la masa?
Sotia: Nimic.
Sotul: Pai si ieri a fost „nimic”.
Sotia: Dragule, am gatit pentru doua zile!!!

• Un tip cu doua pitipoance la o terasa.
Apare chelnerul si intreaba:
- Cu ce va servim?
- O bere, la tap…
- Si la caprele astea???

• La Radio Erevan, un ascultator intreaba: - Ce este
un “titlu onorific”?
Radio Erevan raspunde: - Titlu onorific este atunci
cand sotia spune: "Sotul meu este capul familiei"...
• O femeie da un anunt la ziar: Schimb barbat inalta
fidelitate pe barbat inalta frecventa.
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• Doua pitipoance se intalnesc:
- Draga, zice prima, am fost la doctor si mi-a spus
ca sunt gravida.
- Extraordinar! Si cine este tatal?
- Asta nu mi-a spus!

• Bula, cine ti-a invinetit ochiul?
- O stii pe femeia aia draguta care a spus ca e
vaduva?
- Da.
- Ei bine, nu e!
• - Când te lasi de fumat ?
- Tată, imediat cum voi rămâne insărcinată, promit
să mă las.
- Fumează, fata tatii, fumează !...

• Mi-ar plăcea să castig la loto ca să ajung să imi
cunosc rudele.

• La ora de dirigentie, profesorul intreabă copiii:
- Copii, spuneti-mi ce credeti că excită cel mai mult
imaginatia omului ?
Răspunde Bulă:
- Desigur, o femeie goală intr-o pozitie lascivă!
- Bulă, iesi din clasă si să nu mai apari la scoală
decât impreună cu tatăl tău!
A doua zi, dirigintele il vede pe Bulă la ore, dar
asezat in ultima bancă.
- Bulă, ce-i cu tine aici? Si unde este tatăl tău?
- Domnule diriginte, tata a zis că dacă nu vă excită
femeile goale, inseamnă că sunteti homosexual si
el nu vrea să discute cu homosexualii. Si stau aici
ptr... că mi-a recomandat si mie să stau cât mai departe de dvs.!
• Aş vrea un bărbat loial, fidel, răbdător, altruist, protectiv şi care să ştie să mă asculte.
- Ia-ţi dragă un câine ...

• Un barbat pleaca de la serviciu in pauza de masa
si, grabit, fuge la banca sa plateasca o factura.
Ajunge la banca, intra si vede ca nu e nimeni la
coada. Se apropie de ghiseu:
- Buna ziua, am de platit o factura, va rog!
Casierita:
- Va rog sa va intoarceti la coada si sa va asteptati
randul, ca toata lumea.
Nedumerit, omul se uita in jur, iese din banca, intra
din nou, tot nimeni… Asteapta putin si merge iarasi
la casierie:
- Buna ziua, am de platit o factura, va rog.
Casierita ii spune acelasi lucru:
- Va rog sa va asteptati randul la coada.
Enervat, barbatul se intinde peste ghiseu si ii da o
palma.
Casierita, surprinsa
- Cine m-a lovit?
La care barbatul raspunde:
- De unde sa stiu eu, nu vedeti ce aglomeratie e
aici?
• Ioane, ț-or răpit-o teroriștii pe Maria!
- No, acu chiar c-or dat de dracu'.

• Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul şi îi spune acestuia:
- Vreau să mă pictezi cu cercei cu diamante, un colier cu un smarald imens, brăţări din aur şi o broşă
frumoasă cu rubine în piept!
- Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtaţi niciuna dintre aceste giuvaeruri!
- Ştiu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e
precară, iar soţul mă înşală cu secretara. Când voi
muri, sunt sigură că ei se vor căsători şi vreau ca
uşuratica aia să înnebunească căutând acele bijuterii!
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Viziuni şi Idealuri
James Allen

Visătorii sunt salvatorii lumii. Aşa cum lumea vizibilă este susţinută de cea invizibilă, oamenii prin
încercările lor, păcatele şi vocaţiile sordide, se hrănesc cu viziunile frumoase ale visătorilor
solitari. Umanitatea nu îşi poate uita visătorii, nu poate lăsa idealurile acestora să moară, trăieşte
prin ei. Aceştia sunt realitatea ce va fi într-o zi văzută şi cunoscută. Compozitorii, sculptorii,
pictorii, poeţii, profeţii, înţelepţii – aceştia sunt creatorii lumii de dincolo de lume, arhitecţii Raiului.
Lumea este frumoasă deoarece ei au existat. Fără ei, umanitatea ar pieri. Cel care are viziuni
frumoase şi idealuri înalte, într-o zi va reuşi să le realizeze. Budha a avut viziunea unei lumi
spirituale şi a păcii absolute, şi a intrat în ea. Apreciază-ţi viziunile, apreciază-ţi idealurile!
Apreciază muzica ce se aude în inima ta, frumuseţea din mintea ta, dragostea ce-ţi învăluie cele
mai pure gânduri. Din ele vor apare cele mai bune circumstanţe, un mediu de Rai, şi dacă crezi în
ele ai reuşit să-ţi construieşti lumea. A dori înseamnă a obţine, a aspira înseamnă a realiza. Dacă
ai vise măreţe, ceea ce vei visa, vei devein! Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei deveni
într-o zi. Idealul tău este profeţia a ceea ce vei descoperi în cele din urmă. Cele mai mari realizări
au fost la început doar nişte vise. Stejarul doarme în ghindă, pasărea aşteaptă în ou. Şi cele mai
mari viziuni ale sufletului trezesc cele mai mare realizări. Visele sunt seminţele realităţii.
Circumstanţele pot fi dezagreabile, dar nu vor rămâne astfel dacă ai un ideal şi te străduieşti să-l
atingi. Nu poţi călători atâta vreme cât nu porneşti la drum.
De exemplu, un tânăr presat de povara sărăciei şi a muncii, care trebuie să lucreze ore întregi
într-un atelier mizerabil, fără studii şi lipsit de rafinamentul artei, dar el visează la o viaţă mai bună.
Se gândeşte la inteligenţă, rafinament sau frumuseţe. Creează în mintea lui un ideal al vieţii sale.
Îşi va căpăta astfel libertatea şi va avea un ţel, ceea ce-l va face să acţioneze, folosindu-şi timpul
liber încercând să-şi dezvolte puterile şi resursele latente. În curând îşi va schimba atât de mult
gândurile încât nu va mai rămâne în acel atelier. Va intra în armonie cu el însuşi şi astfel
oportunităţile, care corespund ţelului său, vor creşte. Mai târziu îl vom vedea pe tânăr un om în
toata firea. Descoperim că a reuşit să-şi stăpânească gândurile şi deţine puterea. Ţine în mâinile
sale corzile responsabilităţilor, modul de a trăi şi a vorbi i s-au schimbat, ceilalţi oameni îl ascultă şi
încearcă să-l imite. A devenit un centru de atracţie în jurul cărora alte destine se învârtesc. A
devenit viziunea tinereţii sale. A devenit una cu idealul său. Şi tu, de asemenea, dragă cititorule, îţi
poţi realiza viziunea (nu numai dorinţele latente) din inima ta. Pentru că întotdeauna vei merge
înspre ceea ce iubeşti cel mai mult, în secret, în inima ta. În mâinile tale se află rezultatele corecte
ale propriilor tale gânduri. Vei primi ceea ce vei câştiga. Nici mai mult nici mai puţin. Oricare ar fi
mediul tău în prezent, poţi rămâne acolo, poţi să cazi sau să te ridici prin gândurile tale, viziunea,
idealul tău. Poţi deveni mai mare sau mai mărunt, în funcţie de aspiraţiile tale dominante.
Cei care nu gândesc, ignoranţii, indolenţii, văzând numai efectele aparente ale lucrurilor şi
nu lucrurile în sine, vorbesc despre noroc şi şansă. Văzând că un om se îmbogăţeşte, vor spune:
„ce noroc a avut!” văzându-l pe altul care este foarte inteligent vor spune: „cât de favorizat este”,
sau văzând un om cu o mare influenţă, vor spune „şansa îl ajută la fiecare mişcare!” ei nu pot să
vadă eforturile şi eşecurile, lupta pe care aceşti oameni au dus-o pentru a obţine experienţă. Ei nu
ştiu câte sacrificii au făcut astfel de oameni, câte eforturi au depus, astfel încât să devină capabili
de a-şi realiza viziunea din inima lor. Ei nu îşi dau seama de întuneric şi suferinţă, ei văd numai
lumina şi fericirea, pe care le numesc „noroc”. Nu pot să vadă lunga şi dificila călătorie, văd numai
ţelul împlinit pe care îl denumesc „ şansă”. Nu înţeleg procesul, ci observă numai rezultatul pe
care îl numesc „soartă”. Pentru orice lucru trebuie depus efort, şi atunci vor exista şi rezultate.
Rezultatul va fi pe măsura efortului. Nu este şansă. Darurile, puterea, proprietăţile materiale,
intelectuale şi spirituale sunt fructele eforturilor. Ele sunt împlinirea gândurilor, obiectivele realizate,
viziunile împlinite. Viziunile pe care le venerezi în mintea ta, idealurile ce iţi tronează în suflet, prin
ele iţi construieşti viaţa şi vei deveni ceea ce îţi doreşti.
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Sfaturile înțelepților – 7 lucruri
pe care trebuie să le țineți în taină!

Există lucruri în viață care nu trebuie dezvăluite nimănui. Acestea sunt secretele dvs.
personale, poate chiar nici cele mai apropiate persoane nu trebuie să le cunoască.
Uneori, atunci când cei din jur cunosc mai puțin despre dvs., aveți succese mai mari.
Aflați, în cele ce urmează, care sunt cele 7 lucruri pe care trebuie să le tăinuiți.

Primul lucru pe care trebuie să-l păstrați în secret, spun înțelepții, sunt planurile de viitor.
Nu spuneți nimănui până planurile se vor îndeplini. Orice idee nu este ideală și are
unele puncte slabe, în care se lovi foarte ușor.

Al doilea lucru pe care îl recomandă înțelepții este să nu spuneți despre faptele de
milostenie. Un lucru bun este o raritate în această lume și de aceea trebuie păzit foarte
bine. Nu vă lăudați pentru un lucru bun. Mândria va vedea acest lucru și va înlătura tot
binele care a venit cu această milostenie.
Al treilea lucru pe care nu trebuie să-l dezvăluim este despre ascetismul nostru. Nu
spuneți tuturor despre limitele dvs. în alimentație, somn, relații sexuale etc. Asceza
fizică aduce foloase dacă este în coordonare cu starea emoțională.

Al patrulea lucru despre care trebuie să tăcem este despre curajul și bărbăția dvs. Unii
au încercări interioare, alții încercări exterioare. Încercările exterioare se observă, de
aceea oamenii primesc medalii, însă dacă au fost depășite anumite încercări interioare
nimeni nu le observă și de aceea nici nu aveți premii pentru ele.
Al cincilea lucru sunt cunoștințele duhovnicești. Acestea au diferite niveluri și trebuie
dezvăluite doar la un anumit nivel de curăție. Principala greșeală a începătorilor este
dorința de a se împărtăși cu ceilalți despre starea duhovnicească, care în loc să-i
aducă liniște, îi aduce tulburare.

Al șaselea lucru pe care nu trebuie să-l spuneți celor din jur sunt conflictele familiale și
viața familială. Țineți minte: cu cât mai puțin veți vorbi despre problemele din familia
dvs. cu atât ea va fi mai puternică și mai stabilă. Cearta este îndepărtarea energiei
negative care se adună
în procesul de comunicare.
Al șaptelea lucru despre
care nu trebuie să vorbiți
este despre cuvintele
urâte pe care le-ați auzit.
Puteți să vă murdăriți
încălțămintea sau puteți
să vă murdăriți conștiința.
Dacă veniți acasă și spuneți
tot ce ați auzit de la un
necioplit pe stradă, nu vă
va deosebi de acea persoană
care a venit acasă și nu s-a
descălțat.
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Această floare trebuie să fie
prezentă în fiecare familie!
Iată de ce…

Ceai fermentat din frunzele
copacilor şi plantelor
din grădină

ECOLOGIE

Practic toți amatorii de
plante de casă au
mușcate. Se consideră
că ea contribuie la instaurarea atmosferei
calde, liniștite și comode
în casă.
Astrologii afirmă că
mușcata împiedică
răspîndirea energiei
negative, protejează de
certuri, bîrfe și vorbe,
precum și protejează

locuința de oaspeți nepoftiți.
Această plantă are proprietăți calmante și antistres,
făcîndu-i pe oameni mai blînzi, răbdători și buni. De
asemenea, ea atrage în casă bunăstarea și stabilitatea
financiară. În acest articol vă vom relata despre 9
motive pentru care trebuie să aveți numaidecît o
mușcată în casă.
Înțelepții noștri strămoși percepeau mușcata drept
un simbol al căldurii și armoniei în casă. Într-adevăr,
e greu să ne închipuim o casă fără mușcată.
Apropo, potrivit astrologilor, mușcata protejează de
deochi, anihilează orice energie negativă din casă,
se consideră un protector.

Beneficiile mușcatelor
1. Aroma florii ajută la depășirea depresiei și întărește
sistemul nervos. Dacă puneți ghiveciul cu mușcată
în camera unde este o zonă geopatogenă, planta
va neutraliza toate efectele nocive ale acesteia.
2. Mușcata ajută în dragoste – de aceea această
floare trebuie adusă în dar persoanei iubite. Pentru
ca iubita sau iubitul să răspundă la sentimente,
mușcata trebuie să rămîna la el acasă.
3. Frunzele conțin ulei eteric ce se elimină în abundență
vara, la soare. Astfel, planta se protejează de supra
încălzire. Există o părere că dacă mușcata se află
afară, atunci pe căldură, la apusul soarelui, se
poate observa o lumină deasupra ei. Acest efect
apar datorită uleiurilor eterice din plantă.
4. Frunzele de mușcată alungă molia, muștele și alte
insecte.
5. Mușcata poate fi folosita contra durerilor de cap și
a răcelilor. Această plantă purifică aerul, ucide bacteriile patogene. Pentru a vă energiza, e suficient
să stați cîte 10 minute pe zi lîngă mușcată. Pentru
purificarea aerului poate fi folosit uleiul de mușcată,
comercializat în farmacii. 3-4 picături vor fi suficiente
în dispozitivul aromatic.
6. Uleiul de mușcată normalizează schimbul hormonal.
De asemenea, poate fi un afrodiziac. De aceea, în
timpul unei cine romantice, picurați 5 picături de
ulei în lampa aromatică.
7. Mușcata este extrem de folositoare pentru oamenii
ce suferă de afecțiuni ale sistemului nervos, hipertensiune, insomnie, maladii intestinale și cardiace.
Mușcata ajută în cazul bolilor hepatice și ale vezicii
biliare. Fiind aplicată pe locul afectat, frunza de
mușcată reduce durerea în cazul otitelor, sciaticii,
durerilor de dinți.
8. Vracii populari recomandă în cazul durerilor de
dinți să nu plasați frunza în gură, ci să o aplicați pe
obraz, cu partea exterioară. În sciatică, frunzele se
mărunțesc, apoi se aplică sub formă de cataplasme
pe spate. Acest compres se aplică pe mînă și în
cazul hipertensiunii (acolo unde se ia pulsul).
9. Mușcata în casă previne tumorile. Iar parapsihologii
declară că mușcata îndreaptă cîmpul biologic al
omului, dereglat de boală.

Mulţi iubesc să prepare
ceai din frunze proaspete de coacăză neagră,
zmeură, vişin … Îşi fac şi
rezerve pentru iarnă… Dar
ceaiul din frunze uscate
nu e atît de gustos şi sromat precum cel din frunze proaspete. Fermentarea frunzeor
însă permite nu doar păstrarea gustului, aromei şi culorii
ceaiului, dar şi îl face mai intens decît cel din frunze
proaspete. În procesul de fermentare substanţele insolubile
din frunze se transformă în substanţe solubile şi uşor
asimilabile. Pentru lansarea procesului de fermentare
trbeuie distrusă strustuca frunzei pînă la eliminarea sucului
(răsucirea frunzelor în palm, zdrobirea în maşina de tocat
sau prin congelare). În rezultat, frunzele se oxidează şi
înceăe procesul de fermentare, similar cu cel al fermentării
aluatului pentru pîine. Bacteriile ce se află în abundenţă
pe suprafaţa frunzelor şi în aer, contribuie la procesul de
fermentare. Peste un anumit timp are loc schimbarea
culorii şi mirosului masei fementate. „Fixînd” cel mai
puternic miros, plasăm ceaiul la uscat.
Ei fermentez frunze de vişine, mere, pere, zmeură,
căpşune, coacăz negru, scoruş, arţar, alune, lăstari de
pin, mentă şi melisă. Aceste ceaiuri sînt foarte gustoase,
aromate şi frumoase. Şi folositoare.
Toate plantele le-am împărţit în grupe, în fiecare dintre
care au fost colectate plante ce au un comportament
similar în procesul de preparare a ceaiului.
1. Frunzele de vişine, mere, pere, căpşune, scoruş negru,
arţar, alun le-am plasat într-un grup, deoarece ele se
prelucrează uşor în maşina de tocat.
Principiul de colectare a fruntelor acestor plante (în afară
de căpşune) e următorul. Cu o mînă ţinem creanga la
bază, iar cu alta tragem frunzele spre sine. În rezultat,
avem o mînă de frunze. Ne străduim să nu folim copacul.

Ceaiul din frunze de căpşune îl pregătesc după culegerea
roadei, cînd prelucrez parcelele.
Frunzele pentru ceai pot fi colectate pe parcursul întregului
sezon. Primăvara ele sînt fine, se fermentează mai uşor.
Se obţine un ceai fin, cu o aromă fină. Toamna, frunzele
sînt mai aspre, se răsucesc mai greu şi se fermentează
mai lung.
Înainte de fermentare, frunzele colectate le usuc. Pentru
asta, le împrăştii la umbră pe o pînză de bumbac sau in în
straturi de 3-5 cm. Le ţin 4-8 ore pînă ele se înmoaie.
Pentu fermentarea ulterioară a tuturor acestor plante le
dau prin maşina de tocat, deoarece astfel se obţin mai
bine granulele. În final, obţin un ceai granulat.
Masa obţinută o presez puţin.
Vasul cu granule îl acopăr cu un şerveţel umed din
bumbac sau in, pentru ca granulele să nu se usuce şi îl
pun la fermentare la temperatura de 25-27 C. Periodic,
verific dacă stofa nu s-a uscat. Dacă da, o ud din nou.
Dacă în încăpere e uscar, eu acoper vasul nu doar cu un
tifon, dar şi cu capat, lăsînd un spaţiu mic pentru aer.
Fermentarea frunzelor are loc timp de 6-8 ore, în funcţie
de temperatură. Mirosul masei în timpul fermentaţiei nu
se schimbă cardinal, el pur şi simplu se amplifică şi
capătă note interesante – fiecare plantă are aromele sale.
Este importatn de a fixa cel mai puternic miros. Acest
moment va fi un semnal pentru finalizarea fermentării. În
continuare, mirosul va fi mai slab, iar ceaiul poate avea o
aromă mai slabă.
Aceste ceaiuri le usuc în cuptor la temperatura de 100 C
timp de 1-1,5 ore, apoi la 50-80 C. Periodic, amestec cu o
lingură din lemn. E important să nu scăpăm momentul finalului, altfel ceaiul îşi poate pierde aroma.

Pădurea din viță-de-vie

– o soluție interesantă
de design și sporire a recoltei

Pădurea cu viță-de-vie este o soluție neobișnuită pentru cultivarea
strugurilor. Puteți vedea în imagini că se obține o recoltă cu mult mai
bogată decît într-o vie obișnuită. Totodată, e frumos, dar și util, sub
asemenea copaci cu struguri, puteți sta la umbră, savurînd strugurii
copți și mustoși…

O pătrime din teritoriul Chinei

va fi plantat cu păduri pînă în 2020

China este una dintre ţările care se mişcă cu ritmuri rapide pe calea
dezvoltării tehnologice. Dar această cale este nefavorabilă pentru pămînt,
climă şi ecologie şi intră în disonanţă cu legile existente milioane de ani.
China simte toate acestea din plin prin cataclisme şi înrăutăţirea situaţiei
ecologice şi de aceea guvernul Chinei se obligă să planteze cu păduri o
pătrime din teritoriu. În scopul transformării Chinei într-o civilizaţiei eco,
autorităţile lucrează asupra restabilitii pădurilor, care vor acoperi o
pătrime din teritoriul ţării pînă în 2020 şi aceste planuri deja au luat
amploare. Pînă în prezent au fost plantate circa 13 milioane de hectare
în zonele împădurite, acest teritoriu ocupă echivalentul suprafeţei totale
a Belarusului. Restabilirea pădurilor în China a început după furturile de
pe rîul Ianţzî la sfîrşitul anilor 90, ce a provocat sute de morţi şi pagube,
dar acum acesta este un plan cu mult mai ambiţios, aprofundat în a
doua redacţie a Asambleei Programului ONU pentru Mediu (UNEA2).

Larvele moliei de ceară
(găselniţei) pot prelucra plasticul!

Larva moliei de ceară sau găselniţa este cunoscut prin fermenii săi
capabili să proceseze ceara. Iar precum se ştie, ceara nu poate fi
descompusă. Dar, recent s-a stabilit că ceara nu este singurul material,
procesat de această larvă. Ea mai poate descompune şi plasticul.
Este un adevărat salt în domeniul de utilizare a deşeurilor din plastic.
Omizile mari Galleria mellonella pot descompune polietilena – unul
dintre materialele cele mai des utilizate şi cele mai greu procesate şi
periculoase pentru natură. Ca şi alte mari descoperiri şi inovaţii, şi
această descoperire a fost accidentală. Biologul Federica Bertocchini
de la Institutul de biomedicină şi biotehnologie din Cantabria din Spania
se ocupa cu apicultura. Pentru înlăturarea dăunătorilor din prisaca sa,
ea utiliza pachetele din polietilenă. Iar dăunători erau omizile Galleria
mellonella, care deseori atacă stupii şi mănîncă mierea şi ceara.
Bertocchini a depistat cu mirare că în pachete au apărut găuri. Ea a luat
legătura cu colegii săi de la Universitatea din Cambridge Paolo Bombelii
şi Christopher Haw.
Omizile nu sînt primele fiinţe vii care pot mînca plasticul: recent a fost
stabilit că unele bacterii şi viermii de făină devorează plasticul, dar nu cu
o aceeaşi viteză cum o fac omizile Galleria mellonella! Iar ţinînd cont de
viteza nebună, cu care această larvă mănîncă plasticul, acest fapt este
foarte promiţător. Experimentul a fost simplu – s-au luat două pachete
identice şi le-au „propus” omizilor Galleria mellonella şi bacteriilor
menţionate mai sus. Primele găuri în pachetul pentru larve au apărut în
40 de minute, iar peste 12 ore, ele au redus masa pachetului cu 92 de
grame, în timp de bacteriile pot descopune pachetele cîte 0,13 mg pe zi.
„Dacă de acest proces chimic răspunde un ferment, atunci producţia
lui pe scară largă cu utilizarea metodelor biotehnologice ar putea fi
destul de reală”, spune Bombelli. Aceasta înseamnă că problema
plasticului ar putea fi soluţionată nu prin înmulţirea a milioane de larve
la gunoişti, dar elaborînd o soluţie biotehnologică, în baza principiilor
de devorare a pachetelor de către omizi.
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)
Suport
Este o saptamana buna pentru familie. Vei
avea ocazia sa sarbatoresti o reusita alaturi de cei
dragi. Daca inca nu te-ai maritat, este o perioada
propice pentru a face acest pas sau pentru a te muta
impreuna cu partenerul de cuplu.
Si relatiile de prietenie se dezvolta in mod armonios.
Te bucuri de sprijinul amicelor tale in tot ceea ce faci,
asa ca iti va fi simplu sa duci la bun sfarsit planurile
pe care le ai. Nu ai cum sa te simti coplesita cand iti
sar in ajutor atatea persoane.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Precautie
Ai grija la relatiile cu cei apropiati in aceasta saptamana.
Nu face promisiuni pe care nu le poti tine pentru ca
acest lucru s-ar putea sa strice o relatie, sa aiba
repercusiuni pe termen lung. In urmatoarele zile vei
primi vesti de departe si trebuie sa filtrezi cu atentie
toate informatiile care iti ajung la urechi pentru ca,
pornind de la ele, poti pune bazele unor proiecte
neasteptate.
In sfera profesionala, vei avea parte de o perioada
mai grea, cu multe taskuri de dus la bun sfarsit si, nu
in ultimul rand, ti se recomanda sa fii cu ochii pe o
persoana de sex feminin care ti-a pus gand rau.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
GEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

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

Oportunitati
Te asteapta o saptamana buna din punct de vedere
financiar. Poti sa-ti renegociezi salariul sau sa avansezi
profesional. Aceasta evolutie te va ajuta sa iti largesti
cercul de cunostinte si sa-ti faci noi prieteni. Vineri si
sambata va trebui sa iei anumite decizii, dar cantareste
bine situatia pentru ca bunastarea ta din perioada urmatoare depinde de alegerile pe care le faci acum.
Nu in ultimul rand, viata sentimentala este frumos
aspectata. Daca esti singura, ai face bine sa nu stai
in casa! Organizeaza o iesire cu prietenele pentru ca
ai toate sansele sa cunosti o persoana interesanta
de sex masculin.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Armonie
Te asteapta o saptamana buna atat din punct de
vedere profesional, cat si sentimental. Trebuie doar
sa te folosesti de asii din maneca, iar aceasta oportunitate se va ivi la jumatatea saptamanii. Problemele
personale, cu care te-ai confruntat in ultima perioada
vor fi lasate in urma, iar acum va domni armonia in
sanul familiei tale. Acorda-le atentia ta celor dragi si
profita de energia pozitiva ce va inconjoara pentru a
face planuri de viitor. Zilele de luni si duminica sunt
potrivite pentru a face asta.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
BALANŢA •(Vest 24Sep-23Oct/ Vedic 16 Oct-14 Nov)

Dezamagire
Nu face nicio afacere, tocmeala sau imprumut cu cei
apropiati in aceasta saptamana. In caz contrar, risti
sa suferi o dezamagire pentru ca lucrurile nu se vor
finaliza asa cum ti-ai imaginat sau ti-ai fi dorit, iar
asta va duce la racirea relatiilor sau chiar la ruperea
lor. Ai grija si la bugetul familiei pentru ca te asteapta
o perioada cu multe cheltuieli, asa ca ai face bine sati dramuiesti orice banut.
In sfera profesionala, ti se recomanda sa nu-ti divulgi
ideile pana nu esti sigura de ele. Nu te lauda cu
nimic pana nu incepi sa lucrezi la noul proiect pentru
ca risti ca totul sa se duca pe Apa Sambetei.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Asa si asa
Dragoste
Asa si asa

Oportunitati profesionale
Planul profesional se bucura de suportul planetelor
Marte si Pluto. Prin urmare, in aceasta saptamana iti
poti atinge obiectivele pe care le aveai de ceva timp
si poti urca o noua scara in cariera. In plan personal,
lucrurile nu stau la fel de bine, te enervezi usor si nu
esti dispusa sa faci niciun compromis. Sfatul saptamanii
este sa-ti consumi energia in mod constructiv. Concentreaza-te asupra taskurilor urgente in cursul saptamanii si weekendul rezerva-l pentru cei dragi,
planuieste o mica escapada in afara orasului, unde
sa puteti sa va relaxati.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Surprize
Te asteapta o saptamana cu vesti bune! Cunosti persoane noi, cercul de prieteni ti se mareste si unde
mai pui ca unii dintre ei te pot ajuta sa-ti sporesti veniturile. Prin urmare, nu este exclus sa incepi noi
proiecte, sa pui in practica planurile pe care le aveai
deja de ceva timp. Luni si duminica se anunta a fi zile
cu surprize placute din partea celor dragi. Asteaptate la o serie de cadouri sau gesturi frumoase. La
randul tau, va trebui sa fii generoasa din toate
punctele de vedere fata de cei apropiati.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Gandeste pozitiv!
Indiferent de problemele cu care te confrunti in
aceasta saptamana, invata sa ceri ajutorul celor din
jur. Cei apropiati iti vor fi alaturi si se vor oferi sa te
ajute fara sa-ti ceara nimic in schimb, trebuie doar sa
renunti la orgoliu si sa accepti faptul ca nu le poti
face singura pe toate. Nu in ultimul rand, ti se recomanda sa renunti la atitudinea negativista si sa incerci
sa privesti lucrurile intr-o lumina mai buna. Cu ajutorul
gandirii pozitive poti trece peste greutatile care se
vor ivi in urmatoarele zile.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

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

SCORPION •(Vest 24Oct-22Nov/Vedic 15Nov-14Dec)
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SĂGETĂTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)
Clarificari
Ideile bune iti vin cu usurinta in aceasta
saptamana. Daca te aflai intr-un impas si nu stiai
exact in ce directie sa o apuci, in zilele urmatoare
apele se vor limpezi si vei putea sa vezi cu usurinta
ceea ce ai de facut. Totusi, vei avea tendinta sa
rezolvi cu rapiditate tot ce tine de sfera profesionala,
pentru a te refugia in sanul familiei. Nimic nu te bucura
mai mult in aceasta perioada ca timpul de calitate pe
care il petreci cu cei dragi. Asta presupune si cheltuirea
unei sume de bani, dar esti dispusa sa faci orice
pentru a le aduce zambetul pe buze celor apropiati.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
CAPRICORN • (Vest 22Dec-20Ian/ Vedic 14Ian-12Feb)
Flexibilitate
Poate fi o saptamana buna din punct de vedere financiar daca dai dovada de flexibilitate. Socoteala
de acasa nu se potriveste mereu cu cea din targ, aceasta este lectia pe care trebuie sa o inveti in urmatoarele
zile. Indiferent de ce planuri iti facusei, chiar daca nu se
materializeaza, fii deschisa la nou si accepta sugestiile
apropiatilor pentru ca toate acestea te pot ajuta sa obtii
ceea ce iti doresti, chiar daca nu vei urma calea
batatorita. Planul sentimental este si el frumos aspectat,
singura atentionare este legata de impulsivitate. Gandeste
bine lucrurile inainte de a le exprima.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
VĂRSĂTOR • (Vest 21Ian-19Feb/ Vedic 13Feb-12Mar)
Relaxeaza-te
Ai tendinta de a despica firul in patru in
aceasta saptamana, iar aceasta atitudine poate
genera cu usurinta dispute cu cei din anturaj. Prin urmare, incearca sa te relaxezi, sa lasi suspiciunile deoparte si sa nu-ti acuzi amicii de ceva ce nu au facut
pentru ca tu vei fi cea care va avea de pierdut in
urma acestor discutii care nu isi au rostul. In ceea ce
priveste planul personal, cineva important din trecut
isi va face din nou aparitia in viata ta. Nu este exclus
sa isi doreasca sa va impacati. Va spune toate
lucrurile potrivite, dar depinde doar de tine daca vrei
sa-i mai dai o sansa.
Bani
Bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine
PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Bogatie
Planul profesional este extraordinar in aceasta perioada
si iti poate aduce unele dintre cele mai mari realizari.
Te faci remarcata cu usurinta, avansezi profesional,
incepi un business nou si profitali... cu alte cuvinte,
orice este posibil in aceasta saptamana! Trebuie sa
dai tot ce poti, dar iti va iesi de minune si nu este
exclus ca la sfarsitul acestor sapte zile sa te simti
mai bogata nu doar sufleteste, ci si veniturile tale sa
cunoasca o crestere considerabila. Profita de orice
oportunitate care ti se iveste pentru ca orice usa care
ti se va deschide in urmatoarele zile iti va aduce un
castig.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine
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Modificări în clasamentul WTA
după Roland Garros

Clasamentul WTA a
suferit modificari importante in aceasta
saptamana, dupa disputarea turneului de
Grand Slam de la
Roland Garros.
Cu cele 1.060 puncte
obtinute
pentru
prezenta in finala
turneului din capitala
Frantei, Simona
Halep a urcat pana
pe pozitia a 2-a, cu 6.850 de puncte, la doar 185 puncte
distanta de primul loc, ocupat in continuare de nemtoaica
Angelique Kerber.
Castigatoarea de la Openul Frantei, letona Jelena Ostapenko,
e si autoarea celei mai spectaculoase urcari, de nu mai
putin de 35 de pozitii, pana pe locul 12.
Dar iata cum arata Top 10 WTA in aceasta saptamana:
1. Angelique Kerber - 7.035 puncte
2. Simona Halep - 6.850p (+2 pozitii)
3. Karolina Pliskova - 6.690p
4. Serena Williams - 4.810p (-2 pozitii)
5. Elina Svitolina - 4.765p (+1 pozitii)
6. Dominika Cibulokova - 4.420p (+1 pozitii)
7. Caroline Wozniacki - 4.345p (+5 pozitii)
8. Johanna Konta - 4.330p
9. Svetlana Kuznetsova - 4.310p
10. Agnieszka Radwanska - 3.985p
In ceea ce le priveste pe celelalte tenismene ale noastre
in Top 100 WTA, ele ocupa urmatoarele pozitii:
50. Monica Niculescu - 1.110 puncte (+4 pozitii)
59. Sorana Cirstea - 1.042 puncte (+5 pozitii)
64. Irina Begu - 942 puncte (-18 pozitii)

Bartoli, de nerecunoscut:
s-a îngrăşat peste 30 de kilograme

Marion Bartoli (32 de ani), câştigătoare la Wimbledon în
2013, a surprins pe toată lumea la Roland Garros. Timp de
aproximativ un an fosta jucătoare din Franţa s-a luptat cu un
virus. Odată vindecată, aceasta s-a îngrăşat enorm, astfel
că tuturor celor de la Paris le-a fost greu să o recunoască.
Retrasă din tenis la 28 de ani, Bartoli a avut parte de un
ultim an şi jumătate foarte greu. Invitată să joace la All
England Lawn Tennis & Croquet Club vara trecută, în meciuri
demonstrative de dublu, franţuzoaica a declinat oferta. La
acea vreme, abia se mai putea ţine pe picioare, corpul său
luptându-se cu un virus care o împiedica să mănânce
aproape orice. Concret, luni bune Marion s-a hrănit doar cu
mâncare lichidă, iar rezultatul a fost unul teribil: a slăbit 20
de kilograme.
"Mă lupt cu un virus şi nu pot să mănânc nimic. O să merg la
o clinică în Italia, sper să se rezolve acest calvar", declara
Bartoli în iulie anul trecut pentru dailymail.co.uk.
Medicii au pus-o pe picioare, astfel că fosta jucătoare a
putut din nou să se alimenteze normal. Doar că probabil
şocul trecerii de la o alimentaţie lichidă la hrană obişnuită a
fost prea mare pentru organism. Invitată să ţină interviuri
chiar pe teren, după meciurile importante, Marion a uimit cu
noul său look: s-a îngărşat cu peste 30 de kilograme.
Câştigătoare la Wimbledon 2012, Bartoli a atins cel puţin
sfert de finală la toate celelalte turnee de Grand Slam. În
2011, la Roland Garros, chiar a fost la un pas de finală.
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Messi nu prinde podiumul,
Ronaldo e out din TOP 10.
Lista cu cei mai valoroşi
jucători din lume

"Lupii tineri" i-au depăşit pe oamenii record, Messi şi
Ronaldo. Neymar este considerat a fi în acest moment
jucătorul cu cea mai bună cotă de piaţă, conform britanicilor.
Deşi adună trofee după trofee, fiind fără îndoială cei mai
buni jucători ai planetei, starurile Barcelonei şi Realului
au început să piardă teren din punct de vedere al cotei.
Explicaţia stă în faptul că Messi va face în acest an 30 de
ani, în timp ce Ronaldo a împlinit deja 32. Drept urmare,
ei probabil nu vor mai reuşi să dea randamentul fantastic
cu care ne-au obişnuit pe termen lung. Totuşi, CR7, cel
care aproape sigur va lua "Balonul de Aur" şi în 2017 nu
prinde nici măcar top 10, ceea ce e mai mult decât
suprinzător.
În acest moment, fotbaliştii care au vârsta drept principal
atu sunt cotaţi cel mai bine, patru din primii cinci din lista
alcătuită de englezi fiind sub 26 de ani. Primul este
Neymar, cotat la 185 milioane de lire, pentru ca podiumul
să fie completat de Delle Alli, mijlocaşul minune al lui
Spurs şi de Harry Kane, golgheterul trupei de pe White
Hart Lane.

Drama în sportul românesc:
A murit multiplul campion
Gheorghe Guset

Gheorghe Guset s-a
stins din viata in
noaptea de duminica
spre luni, la varsta de
49 de ani.
Fostul multiplu campion
la atletism a murit Institutul Inimii "Niculae
Stancioiu" din ClujNapoca, la trei zile dupa
ce a fost diagnosticat
cu disectie de aorta si operat. Guset a ajuns de urgenta la spital
joi, dupa ce i s-a facut rau si a fost resuscitat de sotia sa.
A fost operat timp de 12 ore in noaptea de joi spre vineri, iar
medicii au fost foarte rezervati inca de la inceput in privinta
sanselor acestuia de a-si reveni.
Gheorghe Guset a fost campion national la aruncarea greutatii,
obtinand in cariera sa 16 titluri de campion balcanic, cinci
medalii de aur la Cupa Europei. De asemenea a fost prezent de
opt ori la Campionatele Europene, de cinci ori la Campionatele
Mondiale si de trei ori la Jocurile Olimpice.

ULTIMA ORĂ

România - Chile 3-2 (amical)

Echipa nationala a Romaniei a castigat, scor 3-2, partida
amicala disputata la Cluj in fata statului Chile, aflat pe locul 4 in
clasamentul FIFA.
"Tricolorii" au avut un start modest in fata campioanei Copa
America din 2015 si 2016, dar apoi si-au revenit, profitand de
faptul ca am jucat o ora cu un om in plus.
Dupa rusinea din meciul cu Polonia, Daum a renuntat la sistemul
defensiv cu cinci fundasi si a folosit titulari jucatori precum
Hanca si Stanciu, rezerve la Varsovia.
Chilienii ne-au luat tare la inceput si au facut destul de rapid 20, profitand de gafele mari din defensiva noastra.
Eduardo Vargas a deschis scorul in minutul 8, cu un sut puternic
din marginea careului, iar zece minute mai tarziu Valencia l-a
invins din nou pe Pantilimon. S-a jucat pe contre in urmatoarele
minute, iar noi am avut sanse mari, una prin Bogdan Stancu,
cel care a ratat dintr-o pozitie incredibila, cu toata poarta in fata.
"Motanul" s-a revansat insa in minutul 31, cand a inscris un gol
de zile mari, din lovitura libera de la 22 de metr.
Trei minute mai tarziu, Medel a fost eliminat pentru o intrare dura
asupra lui Andone si astfel am avut superioritate numerica.
S-a facut asadar 2-2 in minutul 60, cand Stanciu a prins un sut
de zile mari din marginea careului si a egalat.
Au urmat minute bune de dominare din partea jucatorilor nostri,
cu ocazii mari ratate de Grozav si Ivan.
In cele din urma, golul a venit in minutul 83, cand debutantul
Alex Baluta de la CSU Craiova a profitat de o minge respinsa in
fata de portarul advers, dupa un sut al lui Stanciu.

***

TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI,
CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI
VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
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Ne-a păcălit! Nu e selecționer! E CLOVN!
» Daum, cel mai slab antrenor din istoria naționalei.
7 întrebări ale Gazetei Sportului pentru neamț

Gazeta de luni face o amplă radiografie a situației în care a ajuns naționala după eșecul de
sâmbătă din Polonia, 1-3
Analiza arată că Daum e cel mai slab antrenor
din istoria echipei naționale: bilele negre din
dreptul selecționerului, cum am ajuns la nivelul
Andorrei, ce variante disponibile ar avea acum
FRF să-l înlocuiască.
ÎNTREBĂRILE PENTRU SELECŢIONER,
DUPĂ EŞECUL CU POLONIA:
1. De ce a lăsat în afara lotului 2 jucători care
împreună au produs în sezonul 2016-2017 peste
60 de goluri? E vorba despre Budescu şi Keşeru,
în condiţiile în care România venea după 4 jocuri
consecutive fără gol marcat.
2. De ce n-au fost convocaţi Hoban, campion în
Isarel, dar şi Maxim, proaspăt promovat în Bundesliga?
3. De ce Nicuşor Stanciu, fotbalist care a avut de
fiecare dată evoluţii bune în tricoul echipei
naţionale, a fost lăsat rezervă
4. De ce a fost pus Chipciu să evolueze atacant
stânga în condiţiile în care la Anderlecht a jucat
toate meciurile ca atacant dreapta?
5. De ce, după ce Polonia a deschis scorul, Daum n-a renunţat la strategia cu 3 fundaşi centrali?
6. E adevărat că jucătorii s-au plâns de antrenamentele din săptămâna dinaintea partidei şi că
accidentările lui Dragoş Grigore şi Denis Alibec au survenit din cauza proastei gestionări a
perioadei de pauză şi apoi a şedinţelor de pregătire?
7. Extraîntrebare: # De ce ţine mâna la inimă în timpul intonării imnului României?

Selectionerul Christoph Daum isi pregateste plecarea
de pe banca tehnica a nationalei Romaniei.

Potrivit unor surse citate de cei de la Sport.ro, germanul le-ar fi spus jucatorilor, imediat dupa
infrangerea din Polonia, ca va parasi nationala la finalul preliminariilor.
Cu numai 6 puncte dupa 6 partide si tot mai contestat, Daum este gata s plece.
Postul citat sustine ca selectionerul ar putea pleca chiar in aceasta saptamana, dupa amicalul cu
reprezentativa statului Chile, insa sansele sunt totusi mici.
Contractul lui Christoph Daum expira in toamna, la finalul preliminariilor pentru Mondialul din 2018.

Budescu, primul antrenament la FCSB

Constantin Budescu a ajuns in cantonamentul celor de la FCSB din
Slovacia, efectuand deja un prim antrenament.
"Budi" si-a luat in primire echipamentul cu numarul 11 si a executat
exercitiile comandate de antrenorul Nicolae Dica.
Atacantul s-a intretinut in momentele de pauza cu fostii sai colegi de
la Astra, nu mai putin de sase jucatori ex-giurgiuveni facand parte
din lotul vicecampioanei.
Constantin Budescu a semnat zilele trecute un contract pe patru
sezoane cu FCSB, care a platit 750 de mii de euro pentru a-l transfera.

Ionuţ Larie, prima conferinţă de presă
la FCSB

Venit liber de contract, fundaşul Ionuţ Larie, 30 de ani, a susţinut o
primă conferinţă de presă, în cantonamentul din Slovacia.
"Şi din afara echipei şi dinăuntru se vede că Steaua este cel mai important club din România şi că sunt condiţii foarte bune. Toată lumea
vorbeşte foarte bine.
Noi sperăm să nu avem rivale la titlu şi să câştigăm campionatul
detaşat.
Este foarte importantă venirea lui Budescu. Avem nevoie de un
jucător ca el şi ca Alibec. A demonstrat la Astra că este un jucător de
valoare. Cred că ar mai trebui să vină un fundaş central. Concurenţa
este benefică oricărui jucător", a spus Larie la conferinţa de presă.

Fotbalul românesc devine tot mai sărac:
O echipă importantă va dispărea

Fotbalul romanesc va ramane fara inca o echipa importanta. Conducatorii gruparii FC Brasov au
anuntat ca nu au bani pentru a o inscrie in liga a doua in sezonul urmator.
Administratorul special Vasile Dochita spune ca este momentul ca FC Brasov sa se desfiinteze si
sa ia nastere o noua echipa.
"Nu avem fonduri si faptul ca echipa nu ar avea dreptul sa promoveze dupa ultimele decizii ale
FRF ne pun in imposibilitatea sa ne inscriem in noul sezon al Ligii a 2-a. Chiar nu are rost sa
cheltuim banii degeaba. E dureros, dar nu avem solutii pentru participarea in Liga a 2-a.
Cred ca este pentru prima oara in istorie cind Brasovul nu va avea echipa in primele doua ligi din
Romania. Trebuie inceput un proiect nou, serios, credibil, pentru ca Brasovul are nevoie de fotbal",
a spus Vasile Dochita, citat de Monitorul Expres.
Din cauza datoriilor, FC Brasov a fost penalizata de FRF si nu mai poate promova, in cazul in care
ar continua. Echipa a ramas deja fara toti jucatorii profesionisti, iar antrenorii Cornel Talnar si
Florentin Petre au plecat si ei.
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MERCATO 2017! Cele mai importante transferuri din fotbal

Sosirea verii reprezintă practic și începutul unei noi perioade mercato în Europa și mutările se
anunță extrem de interesante. Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester
City, Chelsea sau PSG sunt ca de fiecare dată formațiile dispuse să investească sume enorme în
transferurile de jucători. Nu trebuie ignorate însă nici grupările din Milano, investitorii chinezi de la
AC Milan și Inter promițând lovituri importante.
• Andre Silva (21 de ani, portar) - de la Porto la AC Milan, 38 de milioane de euro. 5 ani
• Rhodolfo (30 de ani, fundaş) - de la Beşiktaş la Flamengo, pentru 1,4 milioane de euro
• Martin Dubravka (28 de ani, portar) - de la Liberec la Sparta Praga. A semnat până în 2020
• Stefan Kutschke (28 de ani, atacant) - de la Nurnberg la Ingolstadt. A semnat până în 2021
• Daniel Candeias (29 de ani, mijlocaş) - de la Rangers la Benfica. A semnat până în 2019
• Warner Hahn (24 de ani, portar) - de la Feyenoord la Heerenveen. A semnat până în 2020
• Aleksey Solosin (29 de ani, portar) - de la Tom Tomsk la Anzhi, liber de contract. 2 ani
• Hector Hernandez (26 de ani, fundaș) - de la Sociedad la Alaves, sub formă de împrumut 1 an
• Antonio Luna (26 de ani, fundaș) - de la Eibar la Levante, liber de contract. 4 ani
• Stefan Kutschke (28 de ani, atacant) - de la Nurnberg la Ingolstadt. A semnat până în 2021
• Serge Gnabry (21 de ani, atacant) - de la Werder la Bayern, pentru 10 mil. euro. 3 ani
• Jeremy Menez (30 de ani, atacant) - de la Bordeaux la Antalyaspor, pentru o sumă nedeclarată.
• Denis Zakaria (20 de ani, mijlocaș) - de la Young Boys Berna la Monchengladbach, pentru
12.000.000 de euro. A semnat pe 5 ani
• Adrien Tameze (23 de ani, mijlocaș) - de la Valenciennes la Nice, pentru 800.000 de euro.
• Sergey Parshivlyuk (28 de ani, fundaș dreapta) - de la Anji la FC Rostov
• Ilya Abaev (35 de ani, portar) - de la Lokomotiv Moscova la FC Rostov, liber de contract.
• Sergey Pesjakov (28 de ani, portar) - de la Spartak Mosova, pentru o sumă nedeclarată.
• Orel Mangala (19 ani, mijlocaș) - de la Anderlecht la Stuttgart
• Jannes Horn (20 de ani, fundaș) - de la Wolfsburg la FC Koln, pentru 7.000.000 de euro.
• Lukas Hinterseer (26 de ani, atacant) - de la Ingolstadt la Bochum, liber de contract. 2 ani
• Ricardo Rodriguez (24 de ani, fundaș) - de la Wolfsburg la Milan, pentru 18 milioane de euro.
• Fabio Cardoso (23 de ani, fundaș) - de la Setubal la Rangers, pentru 1.500.000 de euro.
• Callum Paterson (22 de ani, fundaș) - de la Hearts la Cardiff City, liber de contract.
• Rani Khedira (23 de ani, mijlocaș) - de la Leipzig la Augsburg, liber de contract.
• Nicolas Haas (21 de ani, mijlocaș) - de la Lucerna la Atalanta, liber de contract.
• Julian Korb (25 de ani, fundaș) - de la Monchengladbach la Hannover 96, pentru 2.5 mil de euro.
• Ruben Semedo (23 de ani, fundaș central) - de la Sporting Lisabona la Villarreal, pentru 14
milioane de euro și 20% dintr-un viitor transfer.
• Fabio Cardoso (23 de ani, fundaș central) - de la Vitoria Setubal la Rangers FC.
• Pite (22 de ani, extremă stânga) - definitiv de la FC Porto la Tondela
• Stephen Eustaquio (20 de ani, mijlocaș) - de la Torreense la Leixoes.
• Joao Faria (26 de ani, fundaș central) - de la Merelinense la Famalicao. Două sezoane.
• Sead Kolasinac (23 de ani, fundaș stânga) - la Arsenal, liber de contract de la Schalke 04.
• Everton Ribeiro (28 de ani, mijlocaș ofensiv) - de la Al Ahli la Flamengo, pentru 6 milioane
• Marc Janko (33 de ani, atacant) - la Sparta Praga, liber de contract de la FC Basel. 2 ani.
• Dalcio (21 de ani, mijlocaș) - de la Benfica Lisabona la Rangers FC, sub formă de împrumut
• Angus Gunn (21 de ani, portar) - la Norwich, sub formă de împrumut de la Manchester City.
• Trevor Carson (29 de ani, portar) - la Motherwell, liber de contract
• Mehmet Ekici (27 de ani, mijlocaș ofensiv) - la Fenerbahce Istanbul, liber de contract
• Adam Le Fondre (30 de ani, atacant) - de la Cardiff City la Bolton Wanderers.
• Joao Carlos Reis Graca "Joaozinho" (27 de ani, fundaș stânga) - de la Kortrijk la Tondela.
• Simon Makienok (26 de ani, atacant) - de la Palermo la Utrecht. A semnat până în vara lui 2020.
• Tito (31 de ani, fundaș dreapta) - definitiv la Leganes, de la Granada, după un an de împrumut.
• Oscar Estupinan (20 de ani, atacant) - de la Once Caldas la Vitoria Guimaraes.
• Natxo Insa (30 de ani, mijlocaș) - liber de contract a ajuns în Malaezia, la Johor FC
• Vitor Hugo (26 de ani, fundaș) - de la Palmeiras la Fiorentina, pentru 8 milioane de euro
• Aurelien Chedjou (31 de ani, fundaș) - de la Galatasaray la Basaksehir, liber de contract
• Raul Garcia (28 de ani, fundaș) - de la Alaves la Leganes, liber de contract.
• Dan-Axel Zagadou (18 ani, fundaș) - de la Paris Saint Germain la Borussia Dortmund
• Christian Noboa (32 de ani, mijlocaș) - de la Rostov la Zenit Sankt Petersburg.
• Patrick de Oliveira (26 de ani, fundaș) - de la Maritimo la Benfica, liber de contract.
• Diederik Boer (36 de ani, portar) - de la Ajax la Zwolle. A venit liber de contract
• Lukas Stetina (25 de ani, fundaș) - de la Dukla Praga la Sparta Praga
• Hadi Sacko (23 de ani, atacant) - de la Sporting la Leeds United, pentru 2 milioane de euro
• Victor Jensen (17 ani, extremă) - de la FC Copenhaga la Ajax, pentru 3,5 milioane de euro.
• Haris Seferovic (25 de ani, atacant) - de la Eintracht Frankfurt la Benfica.
• Gelson Fernandes (30 de ani, mijlocaș) - de la Rennes la Eintracht Frankfurt, pentru 500.000
• Cole Stockton (23 de ani, atacant) - de la Tranmere Rovers la Hearts.
• Alex Fisher (26 de ani, atacant) - de la Inverness la Motherwell. A venit gratis
• Gael Bigirimana (23 de ani, mijlocaș) - de la Coventry la Motherwell. A venit gratis
• Rafael Romo (27 de ani, portar) - de la AEL Limassol la APOEL.
• Franck Kessie (20 de ani, de la mijlocaș) - de la Atalanta la Milan, împrumut 2 ani, iar apoi
obligație de transfer definitiv, pentru 28.000.000 de euro.
• Sven Kums (29 de ani, mijlocaș) - de la Watford la Anderlecht.
• Jesus Rueda (30 de ani, fundaș) - de la Beitar Ierusalim la APOEL Nicosia, liber de contract.
• Mickael Pote (32 de ani, atacant) - de la Demirspor la APOEL Nicosia, liber de contract.
• David Selke (22 de ani, atacant) - de la Leipzig la Hertha, pentru 8.500.000 de euro.
• Ryan Jack (25 de ani, mijlocaș) - de la Aberdeen la Rangers, liber de contract.
• Darren Fletcher (33 de ani, mijlocaș) - de la West Bromwich la Stoke City, liber de contract.
• Joel Mall (26 de ani, portar) - de la Grasshopper Zurich la Darmstadt, liber de contract.
• Ederson (23 de ani, portar) - de la Benfica la Manchester City în schimbul a 40.000.000 de euro
• Enes Unal (20 de ani, atacant) - de la Manchester City la Villarreal, în schimbul a 13.750.000
• Mateo Musacchio (26 de ani, fundaș central) - de la Villarreal la AC Milan pentru 18 mil de euro.
• Klaas-Jan Huntelaar (33 de ani, atacant) - de la Schalke la Ajax, liber de contract
• Asmir Begovic (29 de ani, portar) - de la Chelsea la Bournemouth, pentru 11.500.000 de euro
• John Anthony Brooks (24 de ani, fundaș central) - de la Hertha la Wolfsburg, pentru 17.000.000
• Bruno Alves (35 de ani, fundaș central) - A semnat cu Glasgow Rangers, liber de contract
• Maicon (35 de ani, fundaș dreapta) - A semnat pe un sezon cu Avai, liber de contract
• Ruben Duarte (21 de ani, fundaș stânga) - de la Espanyol la Alaves, pentru 400.000 de euro
• Vincenzo Grifo (24 de ani, mijlocaș ofensiv) - de la Freiburg la Monchengladbach pentru 6 mil.
• Bernardo Silva (22 de ani, mijlocaș dreapta) - de la AS Monaco la Manchester City pentru
50.000.000 de euro.
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Esenţa învăţăturilor lui Buddha
în ŞASE sfaturi pline de
înţelepciune

Siddhartha sau Gautama Buddha a fost una dintre
cele mai importante personalităţi spirituale a lumii.
Originar din Nepal, Buddha este cel care a pus bazele
budismului, o religie ce s-a răspândit rapid în multe
părţi ale lumii şi care a reuşit să fie o adevărată
inspiraţie pentru un număr mare de oameni. Da, Buddha a fost întradevăr un suflet iluminat care a
propovăduit compasiunea faţă de umanitate şi faţă de
viaţa însăşi.

Chiar şi în zilele noastre, învăţăturile lui Buddha sunt
de o foarte mare actualitate şi vor continua să fie atât
timp cât va exista viaţa pe aceasta planetă, ele având
o relevanţă foarte mare pentru fiecare dintre noi.
Fiecare aspect al vieţii sale este edificator şi o
adevărată sursă de inspiraţie. În continuare, vă vom
prezenta câteva dintre principalele lecţii pe care le
putem învăţa de la acest suflet iluminat. Iată ce putem
învăţa de la Buddha:

1. Iubirea poate vindeca – Esenţa învăţăturilor lui
Buddha se concentrează asupra iubirii şi asupra deschiderii inimii. De fapt, atunci când inima este plină
de iubire, rareori poate pune energia negativă
stăpânire pe noi.
2. Puterea prezentului – Buddha ne încurajează să
trăim în momentul prezent, în loc să regretăm trecutul sau să visăm la viitor. De fapt, această lecţie
ne poate ajuta să ne atingem scopurile în societatea în care trăim.

3. Priveşte în interiorul tău – Motivul pentru care
Buddha i-a sfătuit pe mulţi dintre discipolii săi să
privească în interiorul lor se datorează faptului că
adevărata comoară se află în interiorul fiecăruia dintre noi, nu în afara noastră.
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• Începând cu 15 mai, închiriez unei femei cu venit stabil o cameră
separată, mobilată, cu acces la baie și bucătorie, pe Queens Blv,
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Pacea nu vine către cel care îşi permite să se bucure de toate plăcerile materiale, ci către cel care
priveşte în interiorul său.

4. Eliberează-te de dorinţe – Cea mai uşoara cale
spre iluminare este reprezentată de eliberarea de
dorinţe. Agăţându-te chiar şi de dorinţa de a fi iluminat nu este altceva decât o piedică către acest
scop.

5. Disciplinează-ţi mintea – Atunci când mintea nu
este controlată, ea are tendinţa să ne controleze şi
astfel cădem în cea mai mare capcană. Mintea
poate fi un instrument extraordinar atunci când este
antrenată şi strunită, dar poate fi o capcană
periculoasă în lipsa disciplinei.
6. Compasiunea faţă de viaţă – Orice fiinţă de pe
această planetă, orice obiect, însufleţit sau nu, se
află într-o interconectare. În natură există o
interdependenţă şi o simbioză. Fără sprijinul
celorlalţi, nu putem supravieţui. Într-o astfel de
lume, egoismul nu are sens. Numai adevărata compasiune faţă de ceilalţi poate vindeca această lume.
Învăţăturile lui Buddha referitoare la iubire
gravitează în jurul compasiunii, de vreme ce
aceasta este singura calitate umană care poate
salva rasa umană de la toate distrugerile masive.

• Atelier auto specializat în mașini germane, în Queens, angajează
mecanic auto și ajutor. Salariu convenabil. Tel.: (718) 458-1100
(Eugen)
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experiență. Necesar permis de conducere. Salariu convenabil. Tel.:
(347) 323 - 4374
• Închiriez cameră mobilată unei persoane singure, în Ridgewood,
Forest Hills. Preț foarte convenabil. Tel.: (347) 336 - 9446
• Doamnă pensionară care locuiește alternativ în New York și în
București, propune întâlnirea cu alți româno-americani, domni și
doamne care preferă acest mod de viață interesant și stimulant.
Împreună putem merge la specta cole, în excursii sau doar la o cafea
în București sau la New York. Dacă ești independent, curios și dornic
de reminiscențe, ”dac-ai avea cu cine”, sună la 0217713938
E-mail: marlenahorvath@gmail.com
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Un amestec simplu te va proteja
de țânțari toată vara

Vremea caldă aduce cu ea şi tot felul de insecte supărătoare, în
frunte, desigur, cu mult detestaţii ţânţari!
Pe lângă faptul că sunt enervanţi şi invazivi, ţânţarii reprezintă
un risc real pentru sănătate: muşcătura lor poate inocula diverși
viruși şi alte boli contagioase grave.

Insecticidele şi repelenţii din comerţ conţin, de cele mai multe
ori, DEET, o substanţă chimică eficientă împotriva ţânţarilor, dar
şi periculoasă pentru om. Iar toxinele folosite în repelenţii de tip
DEET nu protejează de fapt împotriva ţânţarilor decât într-o
proporţie de 84%, avertizează cercetătorii.
La polul opus, o soluţie simplă şi naturală, aşadar sigură pentru
om, oferă un grad mult mai ridicat de protecţie: 97%! În plus,
miroase foarte bine şi nu este deloc scumpă!
Iată în ce constă:
– 30 de picături de ulei esenţial de lămâie
– O linguriţă de bicarbonat de sodiu
– 120 ml de spirt
Amestecă ingredientele şi răstoarnă-le într-un recipient mic
prevăzut cu pulverizator. Asta-i tot!
Produsul persistă timp de aproximativ patru ore, aşa că reaplicăl pe piele şi pe haine dacă este necesar.

Anti-țânțari 2:
Presăraţi puțin zaț de cafea pe
cărbunii încinși ai grătarului

Cu toții așteptăm să vină vara, mai ales după o iarnă lungă și
grea. Însă ce nu așteptăm să apară?? Țânțarii… Acei intruși
care ne bâzâie pe la urechi și ne mușcă ori de câte ori nu
suntem atenți!
Enervanți, nu-i așa?
Am optat anul trecut pentru un spray, pe care l-am găsit pe
raftul supermarketului, însă trebuie să recunosc faptul că nu
am fost deloc mulțumită de efectul său. Pe lângă faptul că am
dat foarte mulți bani pe el, am ajuns și mușcată de țânțari și cu
iritații pe piele.
Ei, lasă că trebuie să găsesc eu ceva natural, mi-am spus!
Cum cine caută, găsește, așa s-a și întâmplat. Se pare că zațul
de cafea, ține la distanță țânțarii, spunea cineva. Doar se pare?
Chiar așa este! Dacă te-ai hotărât să faci un “grătar” la tine în
curte sau să îți petreci timpul pe terasă, cu prietenii îți recomand
să faci asta!
După ce ai preparat cafeaua,
ia zațul și presară-l pe foc
sau pe carbunii încinși ai
grătarului.
Probabil acum tre întrebi la
ce ajută asta…
Păi, țânțarii sunt foarte sensibili la anumite mirosuri:
cele de fum și cafea se
numără printre ele, așa că
dacă le asociezi, vei avea
un real succes! Și cum unii
țânțari sunt de-a dreptul
insistenți, poți arunca și câteva frunze de dafin, așa te vei
asigura că nu mai există bâzâit de țânțar prin preajmă!
Eu l-am încercat și mi-a plăcut, este ieftin, inofensiv pentru
oameni și la îndemâna oricui!
Tu îl vei încerca?
Distribuie mai departe prietenilor pentru a afla și ei cum să
scape de enervanții țânțari!

Profesia ta trebuie să fie
menirea ta

Întotdeauna la începutul unui drum avem de făcut cel puţin o
alegere,dacă nu mai multe. Fie trebuie să ne schimbăm profesia,
fie ne specializăm într-un anumit domeniu, fie ne schimbăm
domiciliul, fie starea civilă.
În aceste momente,decizia noastră este fundamentală, adică
ea trebuie să fie luată constoient,obiectiv, doar în avantajul
nostru. Când fac această afirmaţie mă refer la faptul că nu
trebuie să ţinem cont decât de ceea ce simţim noi, nu ceea ce
ne-ar spune alţii.
Ceilalţi ne pot da sfaturi, dar nu pot alege în locul nostru
Momentul deciziei este important prin încărcătură energetică
pe care o poartă. Fiecare zi are deschiderea ei sau blocajul ei.
Există zile bune, cum,de altfel, sunt şi zile mai puţin bune, dar
noi suntem aceeaşi,adică trebuie să ne păstrăm echilibrul.
Suntem puşi,uneori, în situaţia de a ne hotăra pe termen mediu
său lung şi nu este bine să evaluăm situaţia dacă suntem trişti
sau speriaţi.

Nu trebuie să luăm,de asemenea, hotărâri dacă suntem
bolnavi,numai dacă decizia respectivă ne ajută să ne îmbunătăţim
situaţia de sănătate. Un factor extrem de important îl joacă aici
comunicarea cu ceilalţi. Este bine să discutăm, să fim deschişi
spre alţii care ar dori să ne ajute, dar nu trebuie să respectăm
întocmai ce ni se spune, ci alegerea o facem doar noi, cunoscându-ne limitele şi posibilităţile proprii.
De aceea, părinţii ar trebui să comunice cu copiii,dar fără să le
impună punctul lor de vedere, ci lăsându-le libertatea de a
alege singuri ce doresc să facă, mai ales când vine vorba de
alegerea profesiei.
Fiecare îşi cunoaşte menirea
Când spunem menire, aproape toată lumea se gândeşte la o
misiune spirituală,dar realitatea a demonstrat că nu totdeauna
este valabil acest mod de gândire. Da, poate fi şi o menire
spirituală ( cineva ajunge preot, misionar, clarvăzător, vindecător
etc),dar nu este obligatoriu,mai bine-zis,partea de spiritualitate
nu este atât de evidentă,dar ea există cu siguranţă în fiecare
profesie.
Ceea ce ştim sigur este faptul că menirea există în fiecare
dintre noi şi ea ni se face cunoscută în momentul în care ne-am
decis să ne ascultăm şi să ne lăsăm călăuziţi de vocea noastră
lăuntrică. Această voce,care intervine în viaţa noastră mereu,dar
sub o formă delicată, subtilă,abia perceptibilă, este cea mai în
măsură să ne ghideze viaţa.
Unii o numesc intuiţie, alţii putere interioară,alţii suflet. Ceea ce
este extrem de important este,de fapt, mesajul pe care ni-l
trimite ea. Nu a fost şi nu va fi niciodată un mesaj de conflict
sau de agitaţie,ci unul de pace şi armonie. În al doilea rând,
dacă ascultăm în tăcere semnalele date de vocea interioară,vom
desluşi întreg mesajul ei care conţine îl el menirea noastră.
Altfel spus, pentru a şti fiecare ce rol avem în viaţa noastră nu
trebuie să căutăm în biblioteci, ci chiar în noi înşine. Acolo se
află Adevărul (« căutaţi să aflaţi adevărul şi el vă va elibera »
,după cum spunea Mântuitorul nostru). Odată găsită calea,
viaţa curge lin,fără tensiuni, fără oprelişti, fără conflicte şi lipsuri.
Adică suntem eliberaţi.
Să ne ascultăm,aşadar, sufletul şi să-l lăsăm să ne ghideze.
Vom descoperi cele mai simple căi pentru a munci,pentru a
progresa, pentru a dărui cunoaşterea care ne-a fost
încredinţată,pentru a trăi în armonie cu noi înşine şi cu ceilalţi.
Nu este greu, trebuie doar să luăm mici pauze de izolare,de
singurătate,în care ne vom întâlni cu cea mai sensibilă şi
frumoasă parte a noastră. Este ca o întâlnire în care unul
dăruieşte necondiţionat (informaţii,ghidare şi iubire), iar celălalt
primeşte şi acestea se petrec într-un frumos climat de iubire
eternă, curată şi statornică.
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Repară zgârieturile de pe
lentilele ochelarilor cu două
produse comune!

Ochelarii zgâriați nu numai că sunt inestetici, ci și distorsionează
vederea, putând afecta ochii.
Acesta este motivul pentru care opticienii recomandă curățarea
periodică a ochelarilor de vedere, iar astăzi îți vom prezenta
două produse excelente pentru acest scop.
Mai mult, cele două substanțe prezentate în continuare repară
chiar zgârieturile fine ale lentilelor.
1. Bicarbonat de sodiu
Prepară o pastă omogenă dintr-o linguriță de bicarbonat de
sodiu și 50 de ml de apă, după care aplic-o pe lentilele
ochelarilor și freac-o pe suprafața acestora fără să apeși
tare, descriind mișcări circulare. La final clătește lentilele
bine cu apă rece.
2. Pastă de dinți
Pasta de dinți simplă este un excelent produs pentru curățarea
urmelor de murdărie, dar și pentru repararea zgârieturilor
fine. Aplică pe fiecare lentilă o cantitate mică de pastă de
dinți nediluată, apoi freacă pasta pe suprafața lentilelor cu un
tampon de vată, folosind mișcări circulare. La final, clătește
lentilele bine cu apă rece.

Preparat tradițional rusesc
pentru îndepărtarea părului
nedorit de pe față și corp!

Astăzi îți prezentăm rețeta unui preparat tradițional rusesc
destinat eliminării părului de pe față și de pe corp. La începutul
tratamentului, părul se subțiază vizibil, pentru ca mai târziu să
dispară în totalitate.
Ce trebuie să faci!
Adună o plasă de coji de nucă, arde-le și colectează cenușa
rămasă. Amestecă apoi cenușa cu apă, adăugând o lingură de
cenușă plus o lingură de bicarbonat de sodiu la fiecare litru de
apă folosit.
Ține amestecul într-un vas închis timp de 12 ore, după care
înmoaie un tampon de vată în lichid și tamponează cu el zonele
corporale pe care vrei să le epilezi definitiv.
Este nevoie de mai multe aplicații pe zi pentru ca tratamentul
să fie eficient, și soluția trebuie menținută în contact cu pielea
timp de cel puțin 30 de minute odată.
La început, părul se va subția și rări vizibil, iar în decurs de
câteva luni va dispărea complet.

