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Teodor Meleşcanu,
al doilea om în stat.
Fostul ministru, susţinut de
PSD, a fost ales preşedinte al
Senatului: „Sunt membru ALDE
şi sper că voi contribui
la o relansare a partidului”

Senatorul ALDE Teodor Meleşcanu a fost ales
preşedinte al Senatului, obţinând în turul II 73 de
voturi. Propunerea aparţine PSD. Meleşcanu, a
declarat, marţi, după ce a fost validat în funcţia de
preşedinte al Senatului, că speră să poată contribui
la o relansare a partidului. El a afirmat că nu îşi
permite la vârsta lui să „facă alte partide”.
"Felicitări domnului Teodor Meleşcanu pentru alegerea
în funcţia de preşedinte al Senatului României! Votul
de astăzi certifică faptul că PSD are în continuare
majoritate în Parlament şi că, aşa cum am spus şi
aseară, avem curajul şi încrederea să venim la vot
cu un nou guvern. Am ales să îl sprijinim pe domnul
Meleşcanu pentru a ne reconfirma buna-credinţă şi
asumarea programului de guvernare cu care am
pornit în 2016, precum şi respectul faţă de cei care
au preferat să nu fugă de responsabilităţi. Ieşirea de
la guvernare a fost luată de un grup restrâns din
ALDE, iar votul de astăzi - precum şi dorinţa domnului
Meleşcanu şi a altor colegi de menţinere a acestei
guvernări - confirmă faptul că sunt mulţi oameni responsabili în acest partid care respectă angajamentul
pe care ni l-am luat, împreună, în faţa oamenilor”, a
scris Viorica Dăncilă, pe Facebook.
Liderul PSD a adăugat că partidul îşi va continua activitatea, în ciuda atacurilor.
„În ciuda tuturor speculaţiilor şi a atacurilor candidaţilor
de profesie, noi continuăm pe drumul pe care am
pornit, cel al respectului faţă de români şi al împlinirii
promisiunilor făcute”, a adăugat Dăncilă.
Teodot Meleşcanu a declarat că, în ciuda comentariilor
cum că participarea sa pentru candidatură, din partea
PSD, ar fi o greşeală, acesta a afirmat că „Regimul
senatorior şi deputaţilor le dă dreptul de a candida
pentru orice funcţie în Parlament.”
Întrebat dacă va merge în instanţă în cazul excluderii
sale din partidul ALDE, noul şef al Senatului a declarat
că există argumente în cazul acestei situaţii.
„Bineînţeles, am suficiente argumete dacă se ajunge
la aşa ceva.”, a conchis Teodor Meleşcanu.
Teodor Meleşcanu a declarat, marţi, după ce a fost
ales în funcţia de preşedinte al Senatului, că în
politică, votul cetăţeanului trebuie să fie determinant,
nu jocurile politice în interesul altora şi deviza oricărui
politician trebuie să fie ”să facem cât mai mult, câtor
mai mulţi”.

”Este datoria noastră să asigurăm cadrul legislativ
necesar continuării guvernării de o manieră
constituţională legală şi eficientă în interesul
cetăţeanului. Am ferma convingere că în politică votul
cetăţeanului trebuie să fie determinant şi nu jocurile
de culise în interesul câtorva. Dragi colegi, v-am mai
spus-o şi o repet că orice politician responsabil trebuie
să aibă deviza să facem cât mai mult, câtor mai
mulţi”, a declarat, marţi, în încheierea şedinţei de
plen, Teodor Meleşcanu.
Noul şef al Senatului le-a mulţumit celor care l-au
votat, dar şi celor care nu au făcut-o şi i-a asigurat că
va fi un preşedinte echilibrat.
”Doresc să mulţumesc în primul rând tuturor celor
care m-au votat şi vreau să dau asigurări pentru cei
care nu m-au votat sau chiar m-au atacat că voi fi un
preşedinte echilibrat. Vârsta, experienţa şi integritatea
mea le pun în slujba Parlamentului, obiectivul meu
fiind recăpătarea respectului şi încrederii cetăţenilor
în această instituţie. În diferitele funcţii pe care le-am
avut în decursul timpului şi care nu au fost puţine,
am avut privilegiul să lucrez cu tot spectrul politic
românesc în ultimii 30 de ani. Este o experienţă pe
care o pun necondiţionat la dispoziţia poporului
român. De altfel, în toată activitatea mea politică, am
servit ţara mea, poporul meu şi niciodată interesele
politicienilor momentului înainte de a fi membru de
partid, sunt român, sunt membru al grupului ALDE şi
voi depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea
eficientă a actului de guvernare conform mandatului
dat de alegători în programul PSD-ALDE din 2016”,
a afirmat Meleşcanu.
Teodor Meleşcanu a conchis cu: ”La începutul discursului, v-am promis echilibrul meu, iar acum în
încheiere vă cer tot sprijinul pentru a face din Parlamentul României o instituţie de elită în sistemul democratic românesc. Vă mulţumesc.”
Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că modul în care
a fost ales Teodor Meleşcanu la şefia Senatului
încalcă regulamentul de funcţionare a forului legislativ,
fapt pentru care intenţionează să sesizeze Curtea
Constituţională în acest sens.
„134 senatori şi-au exprimat votul. două voturi au
fost nule. Teodor Meleşcanu 73 voturi. Gorghiu 59 de
voturi. Ca urmare a faptului că a întrunit la al doilea
tur de scrutin votul majorităţii senatorilor prezenţi
este ales în funcţia de preşedinte al Senatului, domnul
Teodor Meleşcanu”, a anunţat senatorul USR George
Dircă, membru în comisia de numărat al voturilor.

Rovana Plumb
Comisar European

Preşedintele ales al CE Ursula von der Leyen i-a
transmis o scrisoare comisarului european propus
pentru portofoliul transporturi Rovana Plumb, precizând
că sarcina acesteia în următorii cinci ani va fi să se
asigure că transportul european este sustenabil, rezonabil ca preţ şi accesibil.
Redăm integral scrisoarea transmisă de Ursula von
der Leyen:
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„Transportul ajută oamenii, serviciile şi bunurile să
circule liber în Uniune. Conectează oameni din diferite
regiuni şi ţări şi ne apropie. Cererea pentru transport
continuă să crească pe măsură ce economiile şi
societăţile noastre devin mai integrate. Acest lucru
creează noi inovaţii şi oportunităţi de investiţii, dar
declanşează şi noi provocări.
Sectorul transporturilor va avea o contribuţie importantă
la canalizarea potenţialului tranziţiei digitale şi climatice.
Pentru a deveni primul continent neutru din punct de
vedere climatic, Europa trebuie să-şi reducă şi mai
mult şi mai rapid emisiile. Transportul va fi un element
central al Acordului Verde European.
Sarcina dumneavoastră în următorii cinci ani este să
vă asiguraţi că transportul european este sustenabil,
sigur, rezonabil ca preţ şi accesibil.
• Pentru a ne asigura că avem un sector al transporturilor adecvat pentru o economie modernă, digitală
şi curată, ar trebui să propuneţi o strategie
cuprinzătoare pentru o mobilitate sustenabilă şi
inteligentă. Ca parte a acestui lucru, ar trebui să vă
concentraţi pe creşterea adoptării combustibililor
sustenabili şi alternativi pentru transportul rutier,
maritim şi aerian.
• Veţi coordona activitatea privind extinderea Sistemului de Tranzacţionare a Emisiilor pentru sectorul
maritim şi reducerea subsidiilor pentru companiile
aeriene.
• Vă voi ruga să jucaţi rol de lider la forumurile
internaţionale, în mod notabil în negocierile pe tema
reducerii emisiilor globale de la Autoritatea
Internaţională de Aviaţie Civilă şi la Organizaţia
Maritimă Internaţională.
• Veţi contribui la ambiţiile de reducere a poluării la
zero, focusându-vă pe diminuarea impactului transportului asupra climatului şi mediului natural.
• Vreau să contribuiţi la revizuirea Directivei privind
Impozitarea Energiei în sensul alinierii cu ambiţiile
noastre în plan climatic şi încetarea subsidiilor pentru combustibili fosili.
• Vreau să concentraţi asupra unei pieţe corecte şi
funcţionale pentru transport.
• Pe măsură ce transportul evoluează şi se
modernizează, ar trebui să va asiguraţi că rămâne
rezonabil ca preţ, fiabil şi accesibil, iar drepturile
pasagerilor sunt respectate.
• În mod particular prioritară este necesitatea pentru
standarde ridicate de siguranţă
• Ar trebui să asiguraţi implementarea proiectelor
duale de infrastrastructura pentru a îmbunătăţii mobilitatea militară”, arată documentul.
Ursula von der Leyen a anunţat, marţi, portofoliile
pentru comisarii europeni propuşi de statele membre
ale UE.
În următoarea etapă, Parlamentul European va trebui
să aprobe întregul colegiu al comisarilor, inclusiv
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
şi politica de securitate/vicepreşedintele Comisiei Europene. Acest lucru va fi precedat de audierile comisarilor desemnaţi în faţa comisiilor parlamentare relevante, în conformitate cu Regulamentul de procedură
al Parlamentului.
Pe baza aprobării date de către Parlamentul European,
Consiliul European numeşte în mod oficial Comisia
Europeană, în conformitate cu articolul 17 alineatul
(7) din Tratatul Uniunii Europene.

Comisarii europeni nominalizaţi de Ursula von de
Leyen urmează să fie audiaţi în comisiile de specialitate
ale Parlamentului European în perioada 30 septembrie
- 8 octombrie, potrivit publicaţiei Le Monde.

mediafax.ro
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Scrisoare președintelui SUA, Donald Trump

Domnule Președinte,
Vă scriem cu simtul răspunderii în calitate de cetățeni Americani de origine Română.
Vă felicităm pentru că depuneți eforturi să faceți America din nou măreață (mare și puternică).
Suntem recunoscători pentru că i-ați sugerat președintelui Klaus Iohannis, pe care l-ați primit luna
aceasta la Casa Albă, să facă și el din nou România măreață.
România este în prezent un aliat de încredere al Americii și reprezintă un important pivot al
Statelor Unite în estul Europei. În ultimii ani, militarii romîni au luptat și s-au sacrificat alături de
cei Americani în Orientul Mijlociu. În plus, România și Polonia au cultivat relații strânse cu
Washingtonul și au salutat înființarea de baze militare Americane pe teritoriile lor. Acest lucru a
declanșat reacții violente din partea Rusiei care a amenințat cu consecințe devastatoare. Guvernul
român nu a cedat în fața amenințărilor Moscovei, dar dacă dorim să facem România din nou
puternică, ea trebuie să-si recupereze teritoriile din est anexate de fosta Uniune Sovietică. În această
privință, România are nevoie de sprijinul Americii; de sprijinul dvs. Vă prezentăm în continuare
această problemă:
România, Basarabia și Republica Moldova
În timp ce majoritatea Românilor salută cooperarea cu Statele Unite, există însă și unele probleme
delicate care trebuie abordate în vederea adâncirii prieteniei Româno-Americane. O asemenea
problemă o constitue teritoriul românesc dintre Prut și Nistru.
Teritoriul dintre Prut și Nistru a făcut parte din națiunea română din timpuri stravechi. În cursul
istoriei însă, Bucovina și Basarabia au fost anexate însă de Austria și respectiv de Rusia. La sfârșitul
primului război mondial cele două provincii s-au reunit cu România. În timp ce Austria a renuntat
la orice pretenții asupra Bucovinei, nou-înființata URSS a urmarit incontinuu să reanexeze
Basarabia. Astfel, la un an după încheierea pactului Ribbentrop-Molotov în august 1939, trupele
Sovietice au invadat România și au ocupat nu numai Basarabia, dar și nordul Bucovinei. Și pentru
a complica situația, autoritatile Sovietice au reîmpărțit teritoriile ocupate și au creiat Republica
Sovietica Moldova pe aproximativ două treimi din treritoriul vechii Basarabii.
Trebuie menționat că în 1944 diplomatul American Malborne Graham a publicat un articol intitulat
“Statutul legal al Bucovinei și Basarabiei.” (American Journal of International Law, October 1944).
Autorul a precizat că acest teritoriu reprezintă” cea mai critică problemă teritorială lasată actualei
generații din vechea chestiune a Estului.” Situația a rămas nesoluționată până în ziua de azi.
În 1989, după dezmembrarea Uniunii Sovietice, Moldova și-a declarat independența în speranța
reunirii cu România. Moscova post-Sovietică a recurs însă la toate mijloacele posibile pentru a
menține noua republică sub controlul ei. O parte din aceste evenimente istorice sunt explicate în
Rezoluția Senatului SUA 148 din 26 iunie 1991. Iata cateva extrase:
... Exprimam starea de spirit a Senatului American: Statele Unite sprijină dreptul la autodeterminare al populației din Republica Moldova și Bucovina de Nord... În sensul deciziei Senatului,
se cere Guvernului Statelor Unite: (1) să sprijine dreptul la auto-determinare al populației Moldovei
și Bucovinei de Nord și să emită o declarație în acest sens; (2) Să sprijine viitoarele eforturi ale
guvernului Moldovei menite să negocieze pașnic reunificarea Moldovei și Bucovinei cu România,
așa cum s-a stabilit prin Tratatul de Pace de la Paris în 1920, conform legilor inernaționale, și în
conformitate cu Principiul 1 al Acordurilor Finale de la Helsinki.
Domnule Președinte, această importantă problemă teritorială românească a fost ignorată de
administrațiile Americame precedente, dar sperăm că administrația dvs. o va aborda în mod onest și
direct. Noi dorim să vă asiguram că o România întregită va fi un factor de stabilitate mărită în
Europa de Est și un prieten și mai bun al Americii. Apelam la dvs. în convingerea că veți acorda
toată atenția ideii reunificării României.
Cu deosebit respect
Prof. Dr. Nicholas Dima, Coordonator.
Comitetul Româno-American pentru Basarabia;
Justin Liuba, Fundatia Iuliu Maniu; Anca Popa,
Societatea Avram Iancu.

Director şi Fondator
Vasile Bădăluţă
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Doi militari români, uciși în Afganistan, au fost aduși
în țară și decorați post-mortem de către peședintele
Iohannis.

* Peste 26.000 locuri de muncă la stat sunt neocupate. Cine să le ocupe când în Afară se câștigă de
3 – 5 ori mai mult?!
* Deși a trecut o lună și jumătate, nu s-a reușit încă
finalizarea cercetărilor privind crimele de la Caracal.
Dimpotrivă, s-au descoperit noi ramificații cu noi
tragedii în alte zone din țară.

* În UE, România ocupă locul I la numărul de
emigranți, la accidente rutiere și la procentul de
toalete aflate în curte.Cauzele? Sărăcia, drumurile
foarte proaste și rămânerea în urmă cu civilizația.
* Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că
susține legalizarea prostituției în scopul diminuării
fenomenului de trafic de persoane. El acuză politicienii de ”lașitate” fiindcă nu au promulgat o lege în
acest sens. Decât nelegiuiri și chiar crime, mai bine
sex consimțit și legal. În marile țări civilizate din Europa, prostituția e legalizată.

* Festivalul Internațional ”George Enescu” se
desfășoară în Capitală până în 22 septembrie și
cuprinde spectacole deosebite la Ateneu, precum
și cea mai mare reprezentare de muzică clasică
stradală din București.
* Un polițist de la IPJ Sibiu este anchetat pentru agresiune sexuală, după ce ar fi încercat să violeze
două fete minore (13 și, respectiv, 17 ani). Până la
judecarea și elucidarea cazului, polițistul a fost suspendat din funcție.
* Un tânăr, Adrian Lipan (25 de ani) din Medgidia, șia dat foc în mașina sa pe care o parcase sub un
pod pe Autostrada Soarelui. După câteva ore de
agonie, în urma arsurilor grave, tânărul a decedat
la spital. El a lăsat o înregistrare audio pe telefon,
prin care își acuză tatăl de abuz psihic, timp de ani
de zile, fapt care l-a determinat să-și ia viața.
* Magistrații Judecătoriei Deva au condamnat două
tinere la pedepse cu închisoarea pentru sechestrarea, tâlhărirea și abuzarea sexuală a unui tânăr
de 25 de ani care a fost pus în genunchi, pe cioburi,
și obligat să le sărute în zonele intime pe cele două
deviate sexual. Iată că, uneori, și femeile abuzează
sexual. Vindecarea acestor fete va fi atunci când
vor da peste un dezaxat sexual mai solid...
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* Nu de mult, doi octogenari din localitatea Zorleni
(jud. Vaslui) au fost tâlhăriți și uciși cu sălbăticie,
deși aveau alarmă și senzori la ușă, măsuri de securitate luate de copiii celor doi bătrâni, ca urmare
a faptului că părinții lor mai fuseseră tâlhăriți.
* Cartea ”Facerea” din Biblie, la capitolul 5, descrie
”neamul lui Adam”, primul om creat de Dumnezeu.
Aflăm că Adam a trăit 930 de ani, că Set, fiul lui
Adam, a trăit 912 ani. Cel mai longeviv om din ”neamul lui Adam” este Matusalem care a trăit 969 de
ani. Lista ar putea continua. Oare de ce noi nu mai
trăim nici măcar un secol (cu mici excepții)?
* CFR a lansat licitația pentru modernizarea liniei ferate care face legătura dintre București și Giurgiu și
care, din cauza prăbușirii podului de la Grădiștea,
nu mai este folosită de foarte mulți ani. A fost prima
cale ferată construită în România pe vremea lui
Carol I.

* Jessi Combs (36 ani), femeie-pilot din SUA, a încercat să-și doboare propriul record mondial la viteză,
dar după ce a atins 800 km/oră, volanul mașinii nu
a mai ascultat-o, ceea ce i-a adus moartea în
Deșertul Alvord din statul Oregon.

* Un bărbat din România, ajutat de un complice, a
furat 20 kilograme de aur de la o femeie de 78 de
ani din Austria, pe care o cunoscuse și căreia îi
câștigase încrederea. Hoțul a fost condamnat la 4
ani de închisoare. Dacă poliția nu-i găsea aurul,
poate merita să sufere 4 ani.
* Cu două zile înainte de a se sinucide în închisoare,
Jeffrey Epstein, multimilionar american, a semnat
un testament prin care a lăsat toată averea sa, în
valoare de aproximativ 577 milioane dolari, unui
trust cu beneficiari necunoscuți.

* În ultimii ani, China investește masiv în hidrogen,
combustibilul viitorului prin care speră să elimine
benzina și să distrugă piața auto a mașinilor cu motoare tradiționale. Gheorghe Bordeianu, inginer din
Bacău, a inventat deja motorul care funcționează
pe bază de hidrogen. Inventatorul român a spus și a demonstrat - că mașina merge cu apă, oțet și
cola, adică cu orice lichid care conține hidrogen. Nar fi rău pentru că atunci când ți-e sete, umbli la rezervorul mașinii.
* Potrivit unei declarații oficiale, o insulă din Bahamas
- care are 50.000 de locuitori – s-a scufundat 70%
sub apă, după ce uraganul Dorian a lovit teritoriul
cu o forță neașteptată.

* În perioada sezonului estival din acest an, peste 2,6
milioane de persoane au vizitat țara noastră. Potrivit
statisticii, aceasta este o creștere cu 17% față de
perioada similară a anului trecut.

* Din cauza implicării în ”fapte semnificative de
corupție, fostul președinte al Camerei Deputaților și
fost președinte PSD, Liviu Nicolae Dragnea ”nu
este eligibil pentru intrarea pe teritoriul Statelor
Unite”. Interdicția este valabilă pentru toți membrii
familiei sale. Fiica lui, care studiază actoria în SUA,
va trebui să se întoarcă în România. Toți corupții ar
trebui pedepsiți, inclusiv prin confiscarea averilor
obținute necinstit.

* După cutremurul cu magnitudinea de 4,5 grade pe
scara Richter, produs marțea trecută, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)
București au trecut la verificarea rezistenței imobilelor din Centrul Istoric al Capitalei. Verificări s-au
mai făcut, dar clădările n-au vrut să se repare fără
ajutorul oamenilor...

* Primarul comunei Pietroșița (jud. Dâmbovița), Ion
Leonard Dicu, s-a autodeclarat ”Cetățean de
Onoare” al localității pe care o conduce. El s-a autopremiat în prezența președintelui PSD
Dâmbovița, Adrian Țuțuianu (fost ministru al
Apărării). Gestul primarului a stârnit amuzamentul,
dar și ironiile oamenilor.

* Undeva, în Africa, a avut loc o întâmplare foarte
ciudată. Aflată la altar cu iubitul ei cu care venise
să se căsătorească, pe neașteptate mireasa a îngenuncheat în fața tatălui ei, și-a cerut scuze, apoi
a părăsit repede ceremonia fără să ofere vreo
explicație. Se vede că tatăl ei a împins-o la măritiș.

* Într-un interviu televizat, profesorul Magnis Soderlund din Suedia, specialist în domeniul științei comportamentale aplicate, a sugerat că omenirea va fi
nevoită să treacă la canibalism pentru a salva planeta de efectele distrugătoare ale shimbărilor climaterice. Mai urmează să ne spună pe ce criterii se
realizează canibalismul. Cine are dreptul să omoare
pe cine și de ce? Cine poate mânca pe cine?

* Rovana Plumb, vicepreședinte PSD, a fost propusă
pentru funcția de comisar la Transporturi la UE. Near fi bine nouă, românilor, pentru că aceasta, având
experiența dezastrului drumurilor din România, va
contribui la aducerea celorlalte țări din Europa la
nivelul nostru.

CUVINTE ÎNȚELEPTE

Dacă trebuie să alegi între două rele, alege-o pe cea
pe care nu ai încercat-o până atunci.
***
A avea conștiința perfect curată înseamnă să ai memorie foarte proastă.
***
Nu sunt complet inutil. Cel puțin servesc, din când în
când, ca exemplu negativ pentru alții.
***
A greși e omenește. A da vina pe altul pentru greșeala
ta e și mai omenește.

UMOR

Pentru unii, umorul este ca o limbă străină:
fără subtitrare nu înțeleg nimic.
***
- Tată, ies în oraș.
- Mă anunți sau îmi ceri voie?
- Nu, îți cer bani.
***
- Sunt foarte bolnav.
- Vai de mine, da` ce ai?
- Sufăr de lene în fiecare zi de luni...
***
Pe poarta unei curți se poate citi un afiș scris cu litere
de-o șchioapă: PROTEST! Nu sunt de acord să
vină și la bărbați tot
Moș Nicolae. La bărbați trebuie să vină Baba Nicoleta, dar să aibă între 20 și 40 de ani și o siluetă ca
un model internațional.
O voi primi cu mare plăcere.
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Departamentul de Stat al SUA:
Liviu Dragnea şi cei doi copii
ai săi au interdicţie de intrare
în Statele Unite din cauza
implicării în acte de corupţie

Liviu Dragnea şi familia sa au interdicţie de a intra în
Statele Unite din cauza implicării fostului demnitar în
fapte de corupţie, a anunţat joi Departamentul de
Stat într-un comunicat postat pe site-ul oficial.
”Secretarul de stat Michael R. Pompeo i-a interzis
public intrarea în Statele Unite fostului preşedinte al
Camerei Deputaţilor din România, Liviu Nicolae Dragnea, din cauza implicării în fapte de corupţie”, se
arată în comunicat.
”În cazurile în care secretarul de stat deţine informaţii
credibile cu privire la implicarea oficialilor guvernelor
străine în cazuri importante de corupţie, aceste
persoane şi cei mai apropiaţi membri ai familiilor
acestora nu sunt eligibili pentru a intra pe teritoriul
Statelor Unite”, se arată în comunicatul Departamentului
de Stat.
De asemenea, cei doi copii ai săi, Valentin Ştefan
Dragnea şi Maria Alexandra Dragnea, au primit
interdicţie de a intra pe teritoriul SUA.
Liviu Dragnea a fost încarcerat, pe 27 mai 2019, la
Penitenciarul Rahova. El este condamnat la trei ani
şi şase luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive
de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. În locul
său, la conducerea PSD a venit Viorica Dăncilă.

George Maior, audiat la DNA,
într-un dosar de corupţie

Fostul şef SRI, George Maior, este audiat de procurorii
DNA, la ora transmiterii ştirii, în calitate de martor,
într-un dosar de corupţie, au declarat surse judiciare.
Potrivit surselor citate, George Maior, ambasador al
României în SUA şi fost director al SRI, are calitatea
de martor într-un dosar de corupţie. El este audiat, la
ora transmiterii ştirii, la sediul DNA:
Potrivit informaţiilor apărute in spaţiul public, audierea
ar avea legătură cu vizita efectuată de fostul lider
PSD Liviu Dragnea în SUA în anul 2017. De altfel, la
finalul anului trecut, fostul preşedinte PSD spunea că
are informaţii potrivit cărora i-a fost făcut un dosar
penal cu privire la deplasarea sa în America, atunci
când Liviu Dragnea a participat la ceremonia de
învestire a lui Donald Trump în calitate de preşedinte
al SUA. În fotografiile apărute publice la acera vreme,
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fostul lider PSD se vedea în cadru cu Sorin Grindeanu
şi Donalt Trump.
Elliott Broidy este cel care i-a invitat, în calitatea sa
de vicepreşedinte al Comitetului de învestire a
preşedintelui Statelor Unite, pe liderul PSD Liviu
Dragnea şi pe fostul premier Sorin Grindeanu la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, din ianuarie
2017.
Ulterior, procurorii au deschis o anchetă în care era
vizat Elliot Broidy, acesta fiind acuzat că şi-a folosit
influenţa pentru consolidarea relaţiilor de afaceri cu
lideri străini, potrivit Associated Press.
Procurorii anchetează dacă Broidy şi-a folosit influenţa
pe lângă preşedintele Donald Trump pentru câştiguri
persoanle şi încălcarea Legii privind Practicile Străine
Ilegale, care interzice cetăţenilor americani să ofere
oficialilor străini beneficii pentru a obţine avantaje
economice. Aceste beneficii se referă la invitaţia
adresată oficialilor străini la procedura de învestitură
a lui Donald Trump.

Cine vrea să ajungă
preşedintele României.
LISTA candidaţilor actuali

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10
noiembrie în ţară, iar în străinătate între 8 şi 10
noiembrie. Dacă niciunul dintre candidaţi nu a întrunit
majoritatea de voturi ale alegătorilor se organizează
al doilea tur, pe 24 noiembrie. Lista candidaţilor este
deja una lungă.
22 septembrie, ora 24.00 este data limită pentru
depunerea candidaturilor şi comunicarea către BEC
a semnelor electorale. Campania electorală începe
oficial în data de 12 octombrie.
Până la această oră, 12 partide şi-au lansat candidaţii
în cursa pentru Cotroceni, iar intenţia de a intra în
lupta pentru cea mai important poziţie în stat a venit
şi din partea uunor independenţi, printre care Alexandru
Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, fata răpită
şi ucisă în Caracal.
Actualul şef de stat Klaus Iohannis candidează din
partea PNL pentru un al doilea mandat la Cotroceni.
Iohannis a fost profesor de fizică înainte de a deveni
primar al municipiului Sibiu în anul 2000, funcţie în
care a fost reales în 2004, 2008 şi 2012, de fiecare
dată din partea Forumului Democrat al Germanilor
din România. În iunie 2014, cu puţin timp înainte de

alegeri, a devenit preşedintele PNL şi apoi candidatul pentru Palatul Cotoceni.
Viorica Dăncilă candidează din partea PSD la
alegerile prezidenţiale. Ocupă funcţia de prim-ministru al României din ianuarie 2018. Este membru
PSD din 1996, iar în mai 2019 a devenit preşedinte
al partidului, după încarcerarea lui Liviu Dragnea.
Anterior funcţiei de premier, Viorica Dăncilă a fost
europarlamentar.
Dan Barna candidează la preşedinţie din partea
alianţei USR-PLUS. Dacă va câştiga alegerile, îl va
propune pe Dacian Cioloş în funcţia de premier,
conform unei alianţe dintre USR şi PLUS. Este deputat din anul 2016, ales pe listele din Sibiu şi a devenit preşedinte al USR din octombrie 2017.
Mircea Diaconu va candida la alegerile pentru
Cotroceni ca independent susţinut de alianţa ALDEPro România. El este un actor, om politic şi profesor. Diaconu a fost membru în PNL în perioada
2008-2014 şi senator din 2008. Totodată, a fost ales
europarlamentar independent în anul 2014
Theodor Paleologu candidează la alegerile
prezidenţiale din partea PMP. Este profesor, diplomat şi om politic. A fost deputat în perioada 20082012. În perioada 2008-2009 a fost ales ministru al
Culturii în guvernul condus de Emil Boc. Totodată,
Paleologu a fost ambasador al României în Danemarca şi Islanda în perioada 2005-2008.
Şi partidele mici au venit cu câte un candidat. UMDR
l-a desemnat pe Kelemen Hunor. Partidul Neamul
Românesc l-a anunţat drept candidat pe Ninel Peia.
Partidul Puterii Umaniste vine cu Ramona Ioana
Bruynseels.
Viorel Cataramă va candida din partea Partidului
Dreapta Liberală. Platforma Demos l-a desemnat
Candidat pe Claudiu Crăciun. Fostul primar al
Clujului Gheorghe Funar va candida din partea Partdului România Noastră, iar Partidul Noua Românie la lansat pe Sebastian Popescu la preşedinţie.
În cursa pentru Cotroceni s-au anunţat şi mai mulţi
candidaţi independenţi. Ei trebuie să strângă 200.000
de voturi pentru a putea candida. Şi aici lista e destul
de lungă. Printre ei se află Alexandru Cumpănaşu,
Liviu Pleşoianu, Florentin Pandele, Avram Iancu,
Cătălin Berenghi, Bogdan Stanoevici sau Emanuel
Onoriu, fiul cântăreţei Gabi Luncă.
mediafax.ro

Romanian Journal • New York

11 septembrie, 2019

l

7

8 l 11 septembrie, 2019

EDUCAȚIE

Prima zi de şcoală
Clopoţelul a sunat a proteste

Început de an şcolar marcat de proteste care vizează sistemul. Atât elevi, cât şi activişti au protestat în prima zi de
şcoală, în faţa Ministerului Educaţiei faţă de lipsurile din
sistem şi împotriva măsurii excluderii elevilor sub 5 de la
admiterea la liceu.
Cine nu a putut veni în Capitală la sediul ministerului, a
purtat o banderolă neagră. „Modificările nu pot fi făcute
fără a fi mai îndelung analizate, problemele sistemului de
învăţământ care ar trebui prioritizate sunt altele, iar şcoala
profesională n-ar mai trebui făcută ”groapa de gunoi” a
învăţământului românesc. Atâta timp cât un cadru didactic
care a luat sub 5 la examenul de titularizare este lăsat să
profeseze, consider că şi un elev poate fi lăsat să îşi
aleagă viitorul. În plus, o problemă mai mare este cum a
ajuns acel elev să termine clasa a VIII-a şi să se prezinte
la examen?”, a reclamat Andy Varga pentru „Adevărul”.
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Tânăra nu este la primul său protest. Anul trecut a participat
la protestul #foaiagoală creat de Consiliul Naţional al
Elevilor, alegând să scrie şase pagini despre sistem, aşa
cum îl vede ea, la simularea examenului de bacalaureat.
În replică, Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei,
susţine că măsura este binevenită în condiţiile în care
numărul copiilor care nu au reuşit să ia 5 la Evaluarea
Naţională din ultimii ani şi care, ulterior nu au luat nici Bacalaureatul, este covârşitor de mare.
Conform datelor centralizate până în prezent la nivelul
Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), „elevii de clasa a
VIII-a care au fost repartizaţi la licee cu profiluri teoretice,
având media de admitere sub 5, au promovat în proporţie
foarte mică examenul naţional de Bacalaureat. Prin urmare,
aceşti tineri rămân cu posibilităţi limitate de a intra pe
piaţa muncii sau de a îşi continua studiile”, se arată întrun comunicat de presă al Ministerului Educaţiei. În plus,
potrivit unui raport recent privind starea învăţământului
preuniversitar 2017/2018 publicat de minister, doar jumătate
dintr-o generaţie reuşeşte să ia peste media 5 la Evaluarea
Naţională. „Măsura (repartizarea elevilor sub 5 la Profesională
- n.r.) a fost concepută tocmai pentru a le oferi acestora o
şansă în plus de a învăţa o meserie (…)”, se mai specifică
în raport.
Specialiştii în Educaţie susţin însă că poziţia ministerului
este o ipocrizie pentru că elevii care au luat sub 5 la
Evaluare Naţională sunt strict „produsul” sistemului. „Eu
nu văd învăţământul profesional ca fiind unul de perspectivă
pe termen lung. Sistemul de învăţământ profesional trebuie
să aibă ca principal scop să îi facă pe elevi să autonomi,
performanţi şi independenţi pe piaţa globală de mâine.

Măsura MEN loveşte însă în elevii cei mai vulnerabili: cei
din rural, cei săraci, cei cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate”, consideră expertul în politici educaţionale din
cadrul Societăţii Academice Române, Constantin-Alexandru
Manda. Experţii în Educaţie consideră că elevii au dreptate
să ceară consultare şi că MEN trebuia să susţină cu cifre
măsura propusă. „Altfel putem crede, cinic, că decizia
înseamnă că trei ani de profesională sunt mai ieftini decât
patru ani de liceu tehnologic”, a punctat şi preşedinta
Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie, Daniela Vişoianu.
Învăţământul profesional nu este încă clădit şi privit ca o
alternativă viabilă pentru elevii care au înclinaţie spre
anumite meserii, ci funcţionează doar pentru a-i sili pe
copiii pe care îi considerăm inferiori să se îndrepte către
această formă de învăţământ.
Nu doar elevii au protestat ieri, ci şi activişti din cadrul
Miliţiei Spirituale, care au simulat o oră la clasă, pe latrine
de lemn improvizate şi legaţi cu funii de gât, în faţa
sediului Ministerului Educaţiei, pentru a trage un semnal
de alarmă privind pericolul la care sunt expuşi elevii la
şcoală. Protestatarii au afişat mesajele: „Noul model de
latrină – Esenţa statului tip vitrină/ „2.000 de unităţi şcolare
cu latrine. Statul român omoară copiii pe vine!” „Începe
şcoala. (…) Consiliul Naţional al Elevilor dă dovadă de
mai multă responsabilitate decât autorităţile publice, organizând protestul „Doliu pentru educaţie”. La rândul
nostru, tragem un semnal de alarmă asupra dezastrului
din educaţie, atrăgând atenţia că, pentru copiii înecaţi în
fosele septice ale şcolilor, deja este prea târziu”, au
transmis protestatarii.
adevarul.ro
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Consiliul Naţional al Elevilor,
nemulţumit de burse:

Continuăm să ţinem doliu pentru educaţie

Consiliul Naţional al Elevilor a transmis, luni seara, că
sunt nemulţumiţi de faptul că bursele sunt în continuare
foarte mici, iar Guvernul a lăsat autorităţile locale să se
stabilească sumele acordate şi au spus că vor continua
„să ţină doliu pentru educaţie”.
„Guvernanţii ne arată, din nou, că interesul baronilor locali
este mai presus de interesul superior al beneficiarilor
primari ai educaţiei, elevii din România. Astăzi, cu ocazia
primei zile de cursuri din anul şcolar 2019-2020, când
sute de elevi protestează din cauza unui sistem inechitabil,
Guvernul a aprobat o Hotărâre de Guvern prin care oferă,
din nou, posibilitatea autorităţilor publice locale să acorde
burse elevilor în cuantumuri atât de mici, încât acestea nu
vor satisface nici măcar nevoile minime”, se arată în comunicatul remis MEDIAFAX, luni seara, de către Consiliul
Naţional al Elevilor.
Consiliul Naţional al Elevilor consideră esenţial ca, pentru
a evita cazurile în care bursele, inclusiv cele sociale, sunt
oferite în cuantumuri mult prea mici, cum sunt cele din 8
lei pe lună în localităţi din judeţul Arad, cuantumul minim
să fie impus autorităţilor publice locale, anual, prin Hotărâre
de Guvern.
„Această măsură ar contribui la impunerea echităţii în
sistemul de educaţie, dar şi la diminuarea diferenţelor
drastice în ceea ce priveşte situaţia acordării burselor în
mediul rural comparativ cu mediul urban”, spun elevii.
Elevii propun calculul cuantumului pentru fiecare dintre
cele patru tipuri de bursă ca fiind un procentaj din salariul
minim net pe economie. Astfel, ţinând cont de grupul ţintă
al fiecărui tip de bursă, se doreşte ca bursa socială să fie
30% din salariul minim net pe economie; bursa de studiu
- 32,5% din salariul minim net pe economie; bursa de
merit - lunar, 35% din salariul minim net pe economie; iar
bursa de performanţă - lunar, 37,5% din salariul minim
net pe economie.
„Astăzi, Guvernul a demonstrat cât de importantă este
considerată educaţia de actuala clasă politică. Încă din
anul 2017, reprezentanţi ai elevilor din întreaga ţară se
luptă pentru ca bursele să fie acordate în toate localităţile
din România, în baza unui cuantum minim aprobat, anual,
prin Hotărâre de Guvern. Iniţiativa legislativă propusă a
trecut de Parlament, a devenit lege, însă Guvernul a
decis astăzi să ignore până şi absenţa avizului favorabil
în cadrul Comisiei de Dialog Social a MEN (unde proiectul
de hotărâre a fost dezbătut, alături de partenerii sociali ai
instituţiei guvernamentale) şi să acţioneze strict în beneficiul
autorităţilor publice locale. Guvernul a dat mână liberă
baronilor locali pentru a lăsa elevii să beneficieze de
burse în cuantumuri de 8 lei pe lună, cum am întâlnit întro localitate din Arad. Continuăm protestul <Doliu pentru
educaţie!>. Elevi, profesori, părinţi, continuaţi să purtaţi
banderola neagră pe braţ, deoarece guvernanţii au mai
aprins o lumânare la căpătâiul educaţiei, chiar astăzi, 9
septembrie 2019”, a declarat Antonia Pup, preşedintele
Consiliului Naţional al Elevilor.
În şedinţa de Guvern de luni, Executivul a decis ca în anul
şcolar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de
care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar
de stat cu frecvenţă, să fie cel stabilit de autorităţile
administraţiei publice locale, aflat în plată în anul şcolar
2018-2019.

Asociaţia Elevilor: Măsura
adoptată de Guvern cu privire la
navetă va creşte abandonul şcolar

Început de an şcolar marcat de proteste care vizează sistemul. Atât elevi, cât şi activişti au protestat în prima zi de
şcoală, în faţa Ministerului Educaţiei faţă de lipsurile din
sistem şi împotriva măsurii excluderii elevilor sub 5 de la
admiterea la liceu.
Cine nu a putut veni în Capitală la sediul ministerului, a
purtat o banderolă neagră. „Modificările nu pot fi făcute
fără a fi mai îndelung analizate, problemele sistemului de
învăţământ care ar trebui prioritizate sunt altele, iar şcoala
profesională n-ar mai trebui făcută ”groapa de gunoi” a
învăţământului românesc. Atâta timp cât un cadru didactic
care a luat sub 5 la examenul de titularizare este lăsat să
profeseze, consider că şi un elev poate fi lăsat să îşi
aleagă viitorul. În plus, o problemă mai mare este cum a
ajuns acel elev să termine clasa a VIII-a şi să se prezinte
la examen?”, a reclamat Andy Varga pentru „Adevărul”.
Tânăra nu este la primul său protest. Anul trecut a participat
la protestul #foaiagoală creat de Consiliul Naţional al
Elevilor, alegând să scrie şase pagini despre sistem, aşa
cum îl vede ea, la simularea examenului de bacalaureat.
În replică, Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei,
susţine că măsura este binevenită în condiţiile în care
numărul copiilor care nu au reuşit să ia 5 la Evaluarea
Naţională din ultimii ani şi care, ulterior nu au luat nici Bacalaureatul, este covârşitor de mare.
Conform datelor centralizate până în prezent la nivelul
Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), „elevii de clasa a
VIII-a care au fost repartizaţi la licee cu profiluri teoretice,
având media de admitere sub 5, au promovat în proporţie
foarte mică examenul naţional de Bacalaureat. Prin urmare,
aceşti tineri rămân cu posibilităţi limitate de a intra pe
piaţa muncii sau de a îşi continua studiile”, se arată întrun comunicat de presă al Ministerului Educaţiei. În plus,
potrivit unui raport recent privind starea învăţământului
preuniversitar 2017/2018 publicat de minister, doar jumătate
dintr-o generaţie reuşeşte să ia peste media 5 la Evaluarea
Naţională. „Măsura (repartizarea elevilor sub 5 la Profesională
- n.r.) a fost concepută tocmai pentru a le oferi acestora o
şansă în plus de a învăţa o meserie (…)”, se mai specifică
în raport.
Specialiştii în Educaţie susţin însă că poziţia ministerului
este o ipocrizie pentru că elevii care au luat sub 5 la
Evaluare Naţională sunt strict „produsul” sistemului. „Eu
nu văd învăţământul profesional ca fiind unul de perspectivă
pe termen lung. Sistemul de învăţământ profesional trebuie
să aibă ca principal scop să îi facă pe elevi să autonomi,
performanţi şi independenţi pe piaţa globală de mâine.
Măsura MEN loveşte însă în elevii cei mai vulnerabili: cei
din rural, cei săraci, cei cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate”, consideră expertul în politici educaţionale din
cadrul Societăţii Academice Române, Constantin-Alexandru
Manda. Experţii în Educaţie consideră că elevii au dreptate
să ceară consultare şi că MEN trebuia să susţină cu cifre
măsura propusă. „Altfel putem crede, cinic, că decizia
înseamnă că trei ani de profesională sunt mai ieftini decât
patru ani de liceu tehnologic”, a punctat şi preşedinta
Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie, Daniela Vişoianu.
Învăţământul profesional nu este încă clădit şi privit ca o
alternativă viabilă pentru elevii care au înclinaţie spre
anumite meserii, ci funcţionează doar pentru a-i sili pe
copiii pe care îi considerăm inferiori să se îndrepte către
această formă de învăţământ.
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Nu doar elevii au protestat ieri, ci şi activişti din cadrul
Miliţiei Spirituale, care au simulat o oră la clasă, pe latrine
de lemn improvizate şi legaţi cu funii de gât, în faţa sediului
Ministerului Educaţiei, pentru a trage un semnal de alarmă
privind pericolul la care sunt expuşi elevii la şcoală. Protestatarii au afişat mesajele: „Noul model de latrină – Esenţa
statului tip vitrină/ „2.000 de unităţi şcolare cu latrine. Statul
român omoară copiii pe vine!” „Începe şcoala. (…) Consiliul
Naţional al Elevilor dă dovadă de mai multă responsabilitate
decât autorităţile publice, organizând protestul „Doliu pentru
educaţie”. La rândul nostru, tragem un semnal de alarmă
asupra dezastrului din educaţie, atrăgând atenţia că, pentru
copiii înecaţi în fosele septice ale şcolilor, deja este prea
târziu”, au transmis protestatarii.

Prima zi de şcoală a început
cu entuziasmul celor mici
şi criticile liceenilor

Începutul de an şcolar a venit cu emoţii contradictorii
printre elevii întorşi la clase. Dacă cei din clasele mai mici
dau dovadă de bucurie şi entuziasm, liceenii critică absenţa
practicii în şcoli şi spun că aceasta este principalul „handicap”
al sistemului. Noul an şcolar 2019 – 2020 a debutat, luni,
când 2.824.594 de elevi şi copii de grădiniţă au trecut din
nou pragul unităţilor de învăţământ. În timp ce elevii din
clasele mici sunt entuziasmaţi, cei mari sunt pesimişti, invocând „şchiopătatul” pe care sistemul de învăţământ
românesc îl are în momentul de faţă.
Adelina şi Ana sunt eleve în clasa a III-a la Şcoala
gimnazială nr. 79 din Capitală. Fetele au păşit cu mult entuziasm în clase în prima zi a noului an şcolar.
„Avem puţine emoţii. Ne place foarte mult la şcoală. La
şcoală, ne place în special matematica. Vrem să le
transmitem copiilor care încep azi şcoala să aibă mult
succes în noul an şcolar şi să fie sănătoşi”, au spus
elevele.
Foarte aproape de această şcoală gimnazială se află
Colegiul Naţional „Ion Creangă”, unde entuziasmul prezent
în curtea celor mici e înlocuit cu critica adusă sistemului
educaţional românesc, care ar trebui, potrivit liceenilor, să
„îmbrace haine” aplicate, practice.
Lucian Grasu e elev în clasa a XII-a la acest liceu şi
consideră că sistemul educaţional actual are nevoie de
câteva modificări esenţiale.
„Ar trebui să învăţăm ce vrem noi să învăţăm mai mult, să
ne specializăm încă din liceu”, spune liceanul.
Sebastian Diaconu, elev în clasa a X-a la acelaşi liceu, a
precizat că sistemul educaţional românesc e „destul de
prost organizat”.
„Mai toţi profesorii te pun să înveţi la toate materiile şi te
împiedică să te axezi pe ce îţi doreşti să faci”, declară
acesta.
Sebastian a mai menţionat că prima modificare pe care ar
aduce-o sistemului românesc, în ipoteza în care ar ajunge
să fie ministrul Educaţiei, ar fi implementarea modelului
sistemului educaţional finlandez şi în ţara noastră: „Consider
că e foarte bun. Fiecare elev să studieze şi să se axeze pe
materiile pe care şi le doreşte”.
Alexandrina Pop e elevă în clasa a X-a la acelaşi liceu şi
spune că sistemul românesc de învăţământ are atât părţi
bune, cât şi părţi rele, însă în mod cert se resimte nevoia
unei reforme.
„Ar trebui schimbate anumite lucruri. Ar trebui schimbat
modul de predare, astfel încât să fie mai atractiv”, spune
Alexandrina.
Livia, în clasa a X-a, impărăşeşte opinia şi adaugă că
sistemul educaţional ar trebui să fie mai aplicat. „Ar trebui
să fie unul mai practic, mai axat pe aplicaţii practice,
pentru că teoria o uităm de la un an la altul şi, în afară de
asta, după ce ieşim de pe băncile liceului şi ale facultăţii
ne trezim că nu ştim ce să facem mai departe, nu ştim
cum e afară, nu ştim cum e în ţară, practic asta ar trebui,
să se aplice într-un fel sau altul şi un schimb de experinţă
între şcoli din afară şi din România”.
Cristian, elev al aceluiaşi liceu, are aceeaşi nemulţumire:
absenţa practicii de la clasă şi mai spune că sistemul
educaţional românesc în momentul de faţă e „puţin cam
dezordonat”.
Un număr de 2.824.594 de elevi şi copii de grădiniţă au început, luni, cursurile anului şcolar 2019 - 2020.
mediafax.ro
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TAxA AUTo, îN vALoARE DE
6.16 MILIARDE DE LEI,
A foST RESTITUITă TUTURoR
CoNTRIbUAbILILoR

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, a restituit taxe auto (taxa auto pentru
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul
de mediu) tuturor contribuabililor români, informează ministerul.

Instituţia precizează că este vorba de cei care au depus
documentaţii complete.
Începand din 2017 până în prezent, A.N.A.F. a restituit
taxe auto în valoare totală de 6,16 miliarde de lei, pentru
1,91 de milioane de cereri depuse şi aprobate.
A.N.A.F. are în atenţie şi cererile ale căror documentaţii
sunt incomplete. Acestea vor fi soluţionate, pe măsură ce
contribuabilii notificaţi vor transmite către Agenţia Fiscală
clarificările solicitate, precizează comunicatul.

bILETE IEfTINE DE AvIoN
ZboRURI DE LA 11,24 EURo

Compania aeriană Ryanair oferă zborui către diferite
destinaţii europene, cu plecare din Bucureşti sau Timişoara,
începând de la 11,24 euro.
Oferta este valabilă doar pentru luna noiembrie şi include
zboruri către următoarele destinaţii cu plecare din Bucureşti:
Berlin Schonefeld (12,99 euro), Londra Stansted (12,99
euro), Bologna (13,99 euro), Bruxelles Charleroi (13,99
euro), Milano Malpensa (13,99 euro), Milano Bergamo
(13,99 euro), Pescara (13,99 euro), Roma Ciampino
(13,99 euro), Marseille (14,99 euro), Timişoara (15,24
euro), Atena (16,99 euro), Amman – Iordania (17,99 euro),
Viena (19,99 euro), Palermo (25,84 euro), Madrid (26,99
euro), Bristol (27,30 euro) şi Dublin (27,44 euro).
Din Timişoara, călătorii pot alege doar două destinaţii:
Bucureşti (11,24 euro) şi Milano Bergamo (13,99 euro).

Romanian Journal • New York

o TREIME DIN INvESTIţIILE
STRăINE ApARţINE
CoMpANIILoR CARE
EvITă pLATA TAxELoR

O treime din investiţiile străine pe plan internaţional aparţin
multinaţionalelor care evită plata taxelor, 40% din fluxurile
de capital fiind utilizate drept vehicule pentru inginerii financiare, relevă un articol din Financial Times.
O mare parte din investiţiile străine directe sunt capitaluri
„fantomă”, concepute mai degrabă pentru a minimaliza
obligaţiile fiscale ale companiilor şi mai puţin pentru a
finanţa activitatea productivă, potrivit unor studii recente.
Aproape 40 la sută din investiţiile străine directe (ISD) la
nivel mondial, în valoare de 15 miliarde de dolari, trec prin
companii fără activităţi reale de afaceri, constată un studiu
realizat de FMI şi Universitatea din Copenhaga.
În schimb, acestea sunt vehicule pentru inginerii financiare,
„adesea pentru a reduce factura fiscală globală a
multinaţionalelor”, au spus cercetătorii Jannick Damgaard,
Thomas Elkjaer şi Niels Johannesen, care au efectuat
studiul.
Concluziile vin într-un moment în care guvernele sunt
preocupate de modul în care multinaţionalele evită plata
impozitelor. Reforma fiscală se numărăr printre priorităţile
majore ale G7. Recente decizii unilaterale ale Franţei
pentru impozitarea marilor companii din tehnologie care
operează în ţară au sporit presiunea asupra altor membri
G7 pentru a ajunge la un acord.
OCDE a fost însărcinată cu identificarea soluţiilor acceptabile
la nivel global până anul viitor.
Aproape jumătate din investiţiile fantomă identificate de
cercetători se aflau la Luxemburg şi Olanda. Alte ţări în
care mai puţin de jumătate din ISD sunt reale sunt Malta,
Irlanda, Elveţia şi o serie de teritorii britanice, potrivit
autorilor studiului.
Brad Setser, economist la Council on Foreign Relations
din New York, spune că studiul a arătat că respectivele
structuri - companii sau investiţii fantomă - sunt optimizate
pentru reducerea impozitului companiilor globale.
„Apple nu-şi produce iPhone-urile în Irlanda şi nici nu le
proiectează şi nici nu dezvoltă sistemul de operare din Irlanda, cu toate acestea una dintre cele mai valoroase
investiţii americane în străinătate este participaţia Apple
la Apple Ireland”, a spus Setser.
Aproape două treimi din investiţiile făcute în Irlanda sunt
„fantomă”, a constatat studiul FMI.
În ciuda eforturilor internaţionale recente de a împiedica
companiile să procedeze astfel, capitalurile fantomă au
crescut, conform studiului, ca pondere în ISD totale. Până
în 2010, ISD fantomă reprezenta 31% din totalul investiţiilor
străine directe, dar în 2017 a ajuns la 38%.
Pe ţări, valorile diferă: în Marea Britanie ISD fantomă au
crescut de la 3% în 2009 la 18% în 2017, în timp ce în
Belgia şi Suedia, ponderea a scăzut de la aproximativ
30% la sub 10% în aceeaşi perioadă.

îN SEMESTRUL I 2019
AU foST DATE îN foLoSINţă
27.204 LoCUINţE, îN CREşTERE
fAţă DE ANUL TRECUT

În trimestrul II 2019 au fost date în folosinţă 14490 locuinţe,
în creştere cu 1748 locuinţe, faţă de trimestrul II 2018.
Pe medii de rezidenţă, în trimestrul II 2019, cele mai
multe locuinţe au fost construite în mediul urban (62,6%).
Repartiţia pe fonduri de finanţare a locuinţelor terminate
relevă faptul că, în trimestrul II 2019, faţă de trimestrul II
2018, a crescut atât numărul locuinţelor realizate din
fonduri private cât şi cele din fonduri publice, cu 1367 de
locuinţe, respectiv cu 381 locuinţe.
Distribuţia în profil regional în trimestrul II 2019 comparativ
cu trimestrul II 2018, evidenţiază o creştere a numărului
locuinţelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare:
Bucureşti–Ilfov (+1270 locuinţe), Vest (+390), Centru
(+360) şi Sud–Muntenia (+254). Scăderi au avut loc în
următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-317 locuinţe),
Nord–Vest (-117), Sud–Vest Oltenia (-73) şi Nord–Est (19).
Pe medii de rezidenţă, în semestrul I 2019, cele mai
multe locuinţe au fost date în folosinţă în mediul urban, ca
pondere reprezentând 61,0% din total. Repartiţia pe surse
de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, în semestrul I 2019, faţă de semestrul I 2018, a crescut atât
numărul locuinţelor realizate din fonduri private (+3735
locuinţe), cât şi numărul locuinţelor realizate din fonduri
publice (+ 454 locuinţe).
Distribuţia în profil regional în semestrul I 2019 faţă de semestrul I 2018, pune în evidenţă o creştere a numărului
de locuinţe terminate, în următoarele regiuni de dezvoltare:
Bucureşti–Ilfov (+1828 locuinţe), Centru (+1149), Nord–
Est (+360), Sud-Muntenia (+302), Vest (+289), Nord–
Vest (+237) şi Sud–Vest Oltenia (+145).
O scădere a numărului de locuinţe terminate s-a înregistrat
în regiunea de dezvoltare, Sud-Est (-121 locuinţe).
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Dr. Napoleon Săvescu

MEGALO-românii

O întreagă ramură a poporului român se stinge
sub ochii noștri
Vlahii, despre care George Murnu credea că au întemeiat Imperiul Asăneștilor, au ajuns azi o comunitate
care mai numără doar câteva mii de personae.
Câți meglenoromâni mai trăiesc în lume? Este vorba
de acea ramură care, potrivit unor istorici precum Gustav Weigand sau George Murnu, ar fi contribuit la
crearea celei mai mărețe alcătuiri statale medievale a
românilor, Imperiul Asăneștilor, care mai este cunoscut
în istoriografie drept Imperiul Româno-Bulgar, Țaratul
Româno-Bulgar sau, potrivit istoricilor bulgari, Cel deal Doilea Țarat Bulgar. Meglenoromânii se pierd, încetul cu încetul, în mijlocul populațiilor balcanice.
Procesul de asimilare a început în secolul al XIX-lea,
iar specialiștii în etnografie se tem că această populație va pieri curând. Cele mai optimiste estimări arată
că în lume ar mai exista 20.000 de vorbitori ai dialectului meglenoromân al limbii române. Însă realitatea
ar putea fi mult mai tragică.
În Grecia, mai există doar 4.000 de meglenoromâni,
grupați în nord, la granița cu Macedonia. Arealul lor
include micul oraș Nânta și șapte sate din jurul său.
În Turcia, de unde au fost expulzați forțat la finalul ultimului război turco-grecesc, mai trăiesc 3.700 de
meglenoromâni, în două sate din Tracia turcească.
În Macedonia, doar vreo 200 de personae mai
vorbesc meglenoromâna, iar în România au existat,
la ultimul recensământ, 850 de familii vorbitoare ale
acestui dialect. Cele mai multe sunt grupate în satul
Cerna din județul Tulcea.
O istorie neguroasă
Originile meglenoromânilor se pierd în negurile epocii
migrațiilor. După unii istorici, precum Konstantin
Jiricek, meglenoromânii ar fi urmașii unui amestec de
pecenegi și români, așezați la vest de Vardar, în anul
1091, de către împăratul bizantin Alexios Comnenul.
Ipoteza lor este bazată pe anumite particularități
lingvistice și pe trăsăturile vag asiatice ale multor
meglenoromâni. Alți istorici, precum George Murnu și
Gustav Weigand, sunt de părere că meglenoromânii
ar fi, de fapt, urmașii acelor vlahi care în Evul Mediu
ar fi întemeiat Imperiul Româno-Bulgar și care, sub
presiunea bulgarilor slavizați care au preluat puterea
în statul întemeiat de Asănești, s-ar fi retras spre sud,
până pe teritoriul din jurul orașului Nânta. O a treia
ipoteză, avansată de savantul Pericle Papahagi, arată
că meglenoromânii ar fi, de fapt, urmașii românilor
sud-dunăreni care, în Evul Mediu, au rămas mai mult
în contact direct cu românii nord-dunăreni, apoi au
migrat spre Sud.

Există și părerea că, de fapt, toate cele trei ipoteze ar
putea fi adevărate, în parte. Iar meglenoromânii să fi
fost de fapt un amestec de pecenegi și de români, o
populație care locuia pe ambele maluri ale Dunării, și
care i-ar fi dat atât pe întemeietorii Imperiului Asăneștilor, cât și pe cei ai românilor megleniți de azi. Dialectul meglenoromân nu are decât foarte puține influențe
slave, comparativ cu dialectul vorbit de românii norddunăreni sau dacoromâni. În schimb, influența grecească asupra acestui dialect este foarte importantă.
Meglenoromâna are o serie de particularități care o
diferențiază net de dialectual aromân. Cercetările etnologilor confirmă faptul că meglenoromânii au venit
dinspre nord. Una dintre tradițiile lor de Crăciun poate
fi întâlnită și la alte populații din zona Dunării, cum ar
fi sârbii. Este vorba de bondic, un butuc de stejar pe
care capul familiei meglenoromâne îl aduce în
gospodărie cu puțin timp înainte de Crăciun, apoi îi
dă foc de Bobotează. Această tradiție s-ar fi născut
într-o zonă montană, spun etnologii, care cred că, în
lunga lor migrație spre sud, meglenoromânii ar fi
poposit în Munții Rodopi. Tradiția bondicului se
regăsește în comunitățile sârbești sub numele de
bandjak.
În Evul Mediu, meglenoromânii erau renumiți pentru
vitejia lor, în special cei din satul Oșani. Aceștia au
fost ultimii care au fost supuși de otomani în
înaintarea lor spre nord. Meglenoromânii erau
organizați autonomi și fiecare din satele lor se afla
sub conducerea unui căpitan. Titlul reflecta rosturile
militare pe care meglenoromânii le-au avut de-a lungul istoriei. Ei s-au amestecat puțin cu aromânii, de
care îi despărțeau numeroase aspecte culturale. În
timp ce meglenoromânii erau agricultori sedentari,
aromânii erau păstori care practicau transhumanța.
Românii care au devenit musulmani
Un eveniment important pentru istoria meglenoromânilor s-a produs în secolul al XVII-lea, când
locuitorii din Nânta s-au convertit în bloc la Islam, în
timp ce ceilalți meglenoromâni au rămas creștini
ortodocși. În secolul al XIX-lea, fiecare stat balcanic
a încercat să îi asimileze pe românii sud-dunăreni, cu
excepția temporară a Imperiului Otoman, care a fost,
până în momentul ascensiunii Junilor Turci, mult mai
tolerant decât statele creștine.
Meglenoromânii din Bulgaria de azi au dispărut
cu totul.
În Macedonia, ei mai sunt doar o mână de oameni,
iar populația meglenoromână din Grecia a cunoscut
un declin tot mai sever.
Grecia nu recunoaște nici azi în mod oficial existența
meglenorormânilor. Un episod dramatic a avut loc în
anul 1923, după războiul greco-turc, în urma căruia
Grecia a fost înfrântă și a pierdut pentru totdeauna
șansa de a recuceri Constantinopole, precum și
regiunea Smirna din Asia Mică, ce îi revenise, în conformitate cu tratatele de la finalul primului război mondial. Meglenoromânii musulmani au fost explulzați cu
totul în Turcia, în cadrul unui schimb de populații între
cele două state. 500.000 de musulmani au fost
alungați din Grecia, iar un număr aproximativ egal de
greci din Turcia. În satele de meglenoromâni și de
aromâni au fost colonizați greci originari din Asia Mică.
Presiunea autorităților grecești a crescut semnificativ
și față de meglenoromânii creștini.
Drept urmare, în anul 1926, 450 de familii de
meglenoromâni au migrat spre nord, în România,
unde au fost așezați în câteva sate din jurul
Durostorului. Iar în anul 1940, când Bulgaria a ocupat
Cadrilaterul, ei au fost alungați din nou. Cei mai mulți
s-au stabilit în județul Tulcea, de unde comuniștii i-au
mai alungat o dată, în Banat, pe fruntașii meglenoromânilor. Cu toate acestea, 1.200 dintre ei își păstrează și azi dialectul și tradițiile, iar România este țara
care încurajează cel mai mult păstrarea acestei
comunități.
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Mulți vede, puțini pricepe

Recent, un tânăr cercetător de la Cluj , Alexandru
Simion , a răsturnat putin istoria noastră, a descoperit
în arhivele de stat din Milano un document tulburător
din 1459 prin care domnul Moldovei Ștefan cel Mare
e numit „Re de Dacia”, adică regele Daciei, cu mai
mult de 100 de ani înainte ca Mihai Viteazu să
primească același titlu și cu mai mult de o sută de ani
înainte ca unii principi maghiari ai Transilvaniei să se
intituleze așa.
El, Alexandru Simion a mai arătat că ...Dacia
figurează în mărturii venețiene din epoca lui Ștefan
cel Mare pentru câteva decenii , si de la Ștefan până
la fiul său Petru Rareș.
Prin urmare, Ștefan cel Mare este „restitutio Daciae”,
cel care a refăcut Dacia, fiind domn al Moldovei, domn
al Valahiei și conte al Transilvaniei, cu un secol înainte
de Mihai Viteazu.
Potrivit acestuia, Ștefan cel Mare nu este un simbol
al moldovenismului, ci un simbol al dacismului așa
cum s-a manifestat acesta prin epoca modernă a
României.
Sâ nu uitam ca Papa de la Roma l-a recunoscut pe
Regele Daciei , pe Stefan cel Mare ,drept Atlet al
Creștinității .
Ștefan al III-lea, cel Mare, și-a numit țara căreia îi
zicem azi Moldova, cu numele de ...Valahia .
În scrisoarea trimisă Senatului Veneției la 1477,
marele domn se plânge „că cealaltă Valahie” nu e
statornică în alianța contra turcilor și că el trebuie să
intervină mereu cu oastea acolo ca să pună domn
vrednic și anti-otoman. Cealaltă Valahie era pentru el
Muntenia ,pentru că prima Valahie era pentru el
Moldova.
Stefan cel Mare a adus țara de la sudul Carpaților sub
ascultarea sa de mai multe ori și timp de 16 ani și opt
luni a fost numit domn al Valahiei propriu-zise , adică
și al Munteniei.
De curând a ieșit la iveală că a fost numit și conte sau
guvernator al Transilvaniei.
A stăpânit peste 100 de sate, târguri și cetăți în Transilvania, fiind cel mai bogat feudal din această țară.
A creat episcopie, ajunsă la scurtă vreme mitropolie
la câțiva kilometri de Cluj, în satul Feleacu, a pus
stema Moldovei peste tot, si de pe Târnave până în
regiunea Dejului se văd și astăzi frumoasele
încrustații în piatră cu bourul Moldovei.
Felicitari lui Alexandru Simion pentru inteligenta, seriozitatea și dedicatia dovedita in studiul istoriei noastre , întrebându-i pe mulți istorici care au trecut in
graba , ca sa nu spun cu nepăsare pe lângă cifrul
păstrat în fondul Ungheria din Arhivele de Stat din Milano de ce el, cifrul, a rămas necunoscut numeroşilor
cercetători maghiari şi români de la Iván Nagy şi Albert Nyáry, la Ion Bianu şi Nicolae Iorga , care s-au
perindat “oficial “prin arhivele şi bibliotecile fostului
ducat lombard.
Și totuși sa nu uitam ca și Mircea “ cel Bătrân “ este
menționat de cel mai mare cronicar al Imperiului
Otoman , Leonid Carchocondil drept conducătorul ...
dacilor.

Dar așa este cu istoria noastră “Mulți vede, putini pricepe”. Napoleon Savescu
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Scrisoarea prin care
Mugur Is~rescu a \nceput
v^nzarea Rom^niei
c~tre bancheri str~ini
\ncep^nd cu anul 1990!

ZIUAnews vă prezintă o scrisoare primită de la guvernatorul
BNR, de Banca Federală • În documentul declasificat de
americani, datat, cel mai probabil, la începutul anilor ‘90,
Mugur Isărescu își expune intențiile pe termen lung cu
privire la România • În planul lui Isărescu, este schițată
privatizarea economiei românești • Șeful BNR vorbește
despre intențiile sale privind “reformarea sistemului
economic și bancar” din România și Europa de Est,
relateaza diasporatv.eu.
O scrisoare adresată de guvernatorul Băncii Naţionale a
României, Mugur Isărescu,
către conducerea Trezoreriei
SUA (Federal Reserve – FED),
filiala Kansas, a fost, recent,
declasificată. Tonul folosit de
guvernatorul BNR în document
trădează curtoazia acestuia.
Isărescu prezintă starea naţiunii
şi a economiei româneşti în
perioada post-decembristă, subliniind şi angajamentele
pe care guvernatorul BNR și le-a asumat în fața celor de
la FED. În document se vorbeşte despre privatizări, despre
asistenţa acordată României de FMI şi BM, dar şi despre
politicile monetare care vor fi aplicate monedei naţionale.
Citind documentul, nu am putut să tragem decât o singură
concluzie: această scrisoare este primul înscris care
atestă începutul vânzării României către puterile occidentale
sau, dacă nu vânzarea, măcar punerea la dispoziţia
marilor puteri a economiei româneşti, a politicilor fiscale
şi, implicit, a celor sociale. Interesant este faptul că
scrisoarea a apărut pe site-ul FED New York, zilele
acestea, motivul desecretizării regăsindu-se, credem noi,
în prevederile legislaţiei americane.
ZIUAnews vă prezintă, în exclusivitate, traducerea
integrală a scrisorii

“În primul rând, permiteți-mi mie și domnului Urdea (n.r. –
predecesorul lui Mugur Isărescu la conducerea BNR) să
mulțumim Federal Reserve Bank of Kansas City pentru
această imensă oportunitate. Participarea, de anul trecut,
la o conferință internațională în care s-a discutat despre
reformele radicale din sistemul economic și bancar din
România a fost nu numai peste posibilitățile noastre, ci și
peste visurile noastre.
Subiectul despre care discutăm acum este foarte complex
și eu nu pot pretinde să îl tratez în mod comprehensiv.
Prefer, în loc, să vă prezint câteva idei personale despre
conceptul nostru de convertibilitate. În același timp, o să
încerc să încep prin reformarea sistemului economic și
bancar, nu numai în România, ci, de asemenea, și în
statele din Europa de Est. Împărtășim opinia potrivit căreia
diferențele economice și situațiile politice din țările din
Europa Centrală și de Est necesită abordări diferite. În
ceea ce privește situația României, credem că singurul
mod efectiv în care s-ar putea face, în mod real, o tranziție
de la o economie centralizată la o economie de piață, ar
trebui să fie axat pe trei planuri. În primul rând, trebuie să
dezmembrăm instituțiile centrale de planificare și controlul
lor rigid asupra prețurilor, salariilor, precum și asupra altor
variabile economice și să punem în locul lor instituțiile de
piață potrivite. În acest sens, în opinia noastră, este esențială reforma radicală a sistemului bancar. În al doilea
rând, trebuie să convertim proprietatea (bunurile) și să
promovăm sectorul privat. Aici, în opinia noastră, esențial
în acest proces este transformarea companiilor de stat. În
al treilea rând, trebuie să construim plasa de siguranță în
sistemul de asigurări sociale, potrivită pentru mecanismele
unei economii de piață. Pentru România, acesta este un
punct cu atât mai important, pentru că populația României
a suferit prea mult, mai ales în ultima decadă – decada
nebuniei – și suntem foarte siguri că orice tranziție de
succes către o economie de piață depinde de evitarea
producerii de noi suferințe populației din România.
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În ceea ce privește convertibilitatea, suntem întru totul de
acord cu conceptul prezentat de domnul Bergsten și de
domnul Williamson, cu privire la modalitatea actuală de
convertire și importanța convertirii valutei (circulație
monetară) pentru economiile de piață emergente din
Europa de Est. Un aspect bun, subliniat de autori, este că
planificarea centralizată a fost caracterizată nu doar prin
imposibilitatea de a converti moneda, dar și de imposibilitatea
de a converti bunurile. Ar trebui să adaug că inconvertibilitatea
în România a atins un adevărat vârf în ultimii ani ai
regimului anterior. Biletele de bancă au devenit din ce în
ce mai mult bilete de loterie. Cu noroc și multă răbdare,
se presupunea că vor cumpăra ceva bunuri, de multe ori
nu chiar pe cele dorite. Abordarea noastră legată de convertibilitate este corelată cu secvențele generale din
reformele economică și bancară din România. Prefer
abordarea secvențială, în locul celei de “bing bang” sau a
celei graduale. Pentru aceasta, trebuie să ținem cont de
prioritățile României. România a fost, cu excepția Albaniei,
cea din urmă țară din Europa de Est care a mers spre
democrație și spre o economie de piață. Am început, în
decembrie 1989, cu cel mai centralizat și mai rigid sistem
economic și cu o adevărată dictatură. Apoi, am avut o
revoluție însângerată, care, din nefericire, a fost urmată
de șase luni de vid politic și neliniști sociale. Dacă e să
privesc partea pozitivă a revoluției din România, am descoperit că dispariția Partidului Comunist, în cea mai
fierbinte zi din decembrie, a eliminat toate obstacolele
ideologice împotriva cărora am luptat. Există un consens
național pentru democrație și pentru o economie de piață.
Guvernul nou ales este puternic determinat să acționeze
rapid în această direcție.

Ce am făcut, deja, până în acest moment? Actul de Conversie a întreprinderilor de stat a fost dezbătut și a trecut
acum câteva luni prin noul Parlament al României. În
concordanță cu acesta, trei sferturi din întreprinderile de
stat au devenit companii comerciale, a căror privatizare
este dorită în totalitate, de-a lungul unei perioade mai
lungi de timp, începând, cel mai probabil, din această
toamnă. Ultimul sfert din întreprinderile de stat, dintre
care, cele mai multe asigură utilități publice, au devenit
companii autonome, deținute de stat. Mai devreme, în
martie acest an, alte două legi majore au fost trecute prin
Guvernul provizoriu. Una a permis și a promovat înființarea
unor companii noi, private, iar cealaltă a relaxat, în mod
semnificativ, regulile cu privire la investițiile străine în
România. Ce ne așteaptă în viitorul apropiat? Construim
legi privind reformarea radicală a sistemului bancar
românesc – avem asistență de la Banca Mondială și FMI
în acest capitol. Sperăm că legea privind reforma sistemului
bancar va trece nu mai târziu de sfârșitul acestui an. De
asemenea, pregătim proiectul de lege cu privire la plasa
de siguranță în sistemul de asigurări. Obținerea convertibilității
monezii României este văzută în acest context, al reformei
economice interne și al reformei sistemului bancar. Instituțiile
specifice și cadrul general legal pentru convertibilitate vor
fi create, în principal, prin reforme bancare. În plus,
împărtășim opinia domnului Bergsten și pe aceea a
domnului Williamson cu privire la faptul că introducerea,
deopotrivă, a convertibilității bunurilor și a convertibilității
monedei, în mod conexat, este o idee bună. De aceea, eu
consider că legea Conversiei întreprinderilor de stat este
critică. Abordarea noastră cu privire la convertibilitate,
gradualism rapid, este bazată pe licitație de monedă și
retenție de conturi. Cadrul legal pentru stabilirea retenției
conturilor a fost deja fixat prin Actul de Conversie și prin
Actul Antreprenorilor Privați. Potrivit acestor legi, companiile
românești au voie să rețină 30 la sută din profiturile
schimbului internațional iar, din februarie anul viitor, 50 la
sută. Probabil că mai avem nevoie de niște calificări
tehnice, în acest moment. Ne pregătim pentru cadrul
legal pentru schimburile internaționale prin licitație, pe
care plănuim să le ținem de două ori pe lună, începând cu
luna octombrie a acestui an. Companiile românești care
au nevoie de valută vor cumpăra de la cei care o au. Rata
de schimb la licitație, în opinia noastră, nu va afecta (și
vom încerca să nu afecteze) rata oficială de schimb sau
alte tranzacții comerciale. Permiteți-mi să detaliez puțin
această chestiune, care a fost mult dezbătută de economiștii
români și a beneficiat de sfatul FMI.

În opinia noastră, ambele instrumente au potențial, dacă
sunt utilizate corect și temporar, pentru că introduc o
marjă mare de liberalizare a schimbului și a sistemului de
schimb valutar, pavând drumul spre convertibilitate.
Consider că următoarele condiții sunt necesare pentru îndeplinirea acestui scop:

Pentru conturile curente:
Să asigurăm un nivel de menținere substanțial, cel puțin
30 la sută sau poate 50 la sută (acesta a fost un punct
dezbătut)
Să fie nediscriminatoriu, să se aplice în mod egal în mai
multe domenii ale economiei și
Să exceptăm de la regulile de licențiere acele importuri
care sunt finanțate de retragerile din aceste conturi

Pentru licitațiile de schimburi străine:
Să fie considerat un corelativ necesar al conturilor obișnuite,
pentru a asigura o alocare mai rațională a schimburilor
străine rare
Să evităm barierele administrative la cerere (de exemplu,
prin limitarea persoanelor care pot licita sau sumele care
pot fi limitate), evitând, astfel, corupția
Să limităm diferența dintre rata de schimb oficială și cea
de la licitații și
Să extindăm licitațiile cât de repede se poate, cu misiunea
de a le utiliza ca o sursă cheie de informații pentru
stabilirea unei rate de schimb unice.

Desigur, pentru a obține convertibilitatea pentru moneda
națională a României, trebuie să continuăm ceea ce deja
am început, de la începutul acestui an – aceasta este
corectarea supraevaluării substanțiale a monedei naționale.
Am fost devalorizați semnificativ o dată și poate vom mai
fi în această situație în această toamnă. În același timp,
trebuie să stabilim un regim al ratei de schimb valutar
potrivit. În opinia mea personală – dezbătută până acum
în România – aceasta poate fi făcută prin aranjarea (stabilirea) unui coș de monede, dar vreau să spun, o aranjare
(stabilire) foarte flexibilă”.

Ce este Federal Reserve
Constituţia americană de la 1787 interzice explicit înfiinţarea
unei Bănci Naţionale a Statelor Unite. Dar, la începutul
secolului trecut, s-a forţat crearea unei Bănci Centrale
numite Federal Reserve (FED), invocându-se stabilitatea
economică. Astfel, FED a apărut în urma unei false crize
financiare, declanşate de bancherul J. P. Morgan. În 1907,
acesta a început să răspândească zvonul că băncile au
difficultăţi şi nu vor mai putea face rambursări. S-a creat
panică, toată lumea s-a înghesuit să îşi retragă depozitele
din bănci, lucru ce a dus la falimente în lanţ (aproape
5.400 de bănci au dispărut atunci). Apoi, Congresul
american a demarat o anchetă, pentru a stabili care este
cauza acestui dezastru şi cum poate fi el evitat. Comisia
însărcinată cu această misiune era condusă de senatorul
Nelson Aldrich. Acesta era liderul partidei republicane din
Senat, dar şi omul celor mai puternici bancheri americani.
Aldrich a propus, ca soluţie “salvatoare”, crearea unei
Bănci Centrale care să apere SUA de dezastru. În 1910,
Federal Reserve Act a fost semnat iniţial, nu de legislatorii
americani, aşa cum era firesc, ci de bancheri, în cadrul
unei întâlniri secrete, organizate în casa lui J.P. Morgan
din Jekyll Island. Apoi, documentul i-a fost dat lui Aldrich,
care l-a prezentat Congresului. La început, nu a avut sorţi
de izbândă, dar, în 1913, când Woodrow Wilson a devenit
preşedinte al SUA, a fost aprobat. În schimbul susţinerii
financiare şi politice în alegeri, Wilson le promisese
bancherilor că, odată ajuns preşedinte, va aproba, fără să
clipească, constituirea Federal Reserve. Cu două zile
înainte de Crăciun, când o mare parte din membrii Congresului american nu erau prezenţi, Federal Reserve Act
a fost transformat în lege, fiind aprobat de Congres şi de
preşedintele SUA. Senatorul Louis McFadden spunea, în
1932, în Congresul american: “Prin constituirea Federal
Reserve a fost construit un sistem bancar mondial. Un
superstat controlat de bancherii internaţionali, care
acţionează împreună, pentru a transforma lumea în sclavul
lor. Federal Reserve a uzurpat Guvernul”.
vremuritulburi.com
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Tone de mâncare sunt irosite
la nivel mondial
Soluţia găsită de un magazin
din Finlanda

Tone de mâncare sunt irosite la nivel mondial, iar una
dintre soluţiile pentru a combate această problemă este
„ora fericită”, implementată într-un supermarket din Finlanda,
relatează The New York Times.
În cazul supermarketului din Finlanda, „Ora fericită” nu se
referă la băuturi, cum se întâmplă în mod normal, ci la alimente, aflate la doar câteva ore distanţă de termenul de
expirare.
Mâncarea care se apropie de termenul de expirare intră
la reducere la ora 21.00 în 900 de supermarketuri Smarket din Finlanda, preţurile fiind cu aproximativ 30%60% mai mici.
Iniţiativa face parte dintr-o campanie de doi ani pentru reducerea mâncării irosite şi a fost denumită „Ora fericită”
pentru a atrage clienţii, datorită legăturii acesteia cu
reducerile la mâncare şi băutură din restaurante.
Aproximativ o treime din mâncarea produsă pentru consum
uman este irosită la nivel mondial, conform Organizaţiei
pentru Mâncare şi Agricultură din cadrul ONU. În cifre,
această estimare se ridică la 1.3 tone de mâncare irosită
anual, în valoare de aproximativ 680 de miliarde de dolari.
Toată mâncarea în exces contribuie la schimbările climatice,
conform oamenilor de ştiinţă. Aproximativ 8-10% dintre
emisiile de gaze sunt legate de pierderile alimentare, din
momentul producerii până în cel al livrării şi consumării,
conform unui raport al fondului interguvernamental pentru
Schimbare Climatică.
Pentru consumatori, reducerea cantităţii de alimente irosite
este una dintre acţiunile prin care pot ajuta planeta. „S-a
pus mult accent pe energie. Dar schimbările climatice au
legătură la fel de mult cu alimentele”, a declarat Paul
Behrens, profesor al Universităţii Leiden din Olanda.
Reducerea mâncării irosite la nivel mondial este o provocare,
deoarece încercarea de a vinde cât mai multe alimente
este parte a oricărei companii şi acest obicei este integrat
în culturile „mănâncă-cât-de-mult-poţi”.

1.500 de persoane au murit
în Franţa din cauza valurilor
de caniculă din această vară

Un total de 1.435 de decese au fost înregistrate vara
aceasta. În primul val de caniculă, de la finalul lunii iunie
şi începutul lunii iulie au murit 567 de persoane, iar alte
868 au decedat în urma celui de-al doilea val, de la finalul
lunii iulie.
Ministrul a evidenţiat faptul că numărul deceselor din
această vară este mult mai mic decât cel înregistrat în
vara lui 2003, când 15.000 de persoane au murit în Franţa
din cauza temperaturilor extreme.
„Valul de căldură din 2003 a durat 20 de zile. Am avut
doar 18 zile în cele două valuri de anul acesta şi am reuşit
să avem o mortalitate de zece ori mai mică mulţumită
măsurilor de prevenţie”, a spus ea.
Buzyn a informat că jumătate dintre persoanele decedate
anul acesta din cauza căldurii aveau peste 75 de ani şi a
adăugat că societatea franceză trebuie să depună eforturi
pentru a se adapta la schimbările climatice. „Aceste
perioade de caniculă se vor repeta şi, cel mai probabil, se
vor intensifica în următorii ani”, a spus ministrul.
Vara acestui an a marcat o depăşire a recordului de
temperatură din Franţa, când pe 28 iunie s-au înregistrat
46 de grade Celsius în localitatea Vérargues, potrivit
Météo France.

Beijingul avertizează că
nu va permite ca Hong Kong
să se desprindă de China

Presa chineză de stat a anunţat luni dimineaţă că Hong
Kong este o parte a Chinei care nu poate fi separată de
această ţară, iar orice formă de secesionism „va fi zdrobită”,
potrivit Reuters. Anunţul făcut în presă vine la doar o zi
după ce mii de persoane au manifestat în faţa Consulatului
Statelor Unite de la Hong Kong pentru a cere Washingtonului
ajutor pentru readucerea democraţiei în această metropolă.
China Daily a anunţat că manifestaţiile de duminică
reprezintă o dovadă că entităţi străine se află în spatele
acestor proteste şi a avertizat că protestatarii ar trebui „să
înceteze să pună la încercare răbdarea Guvernului central”.
Mai mulţi oficiali chinezi au acuzat forţe străine că încearcă
să creeze haos în Hong Kong. „Hong Kong este o parte
inseparabilă a Chinei, iar aceasta este linia de care nimeni
nu ar trebui să treacă, nici protestatarii, nici forţele străine
care îşi joacă jocurile murdare”, se arată în China Daily.
„Protesele din Hong Kong nu sunt despre drepturi sau
despre democraţie. Ele sunt rezultatul ingerinţelor străine.
Să fie clar că secesionismul sub orice formă va fi zdrobit”,
se arată în material.
Agenţia de ştiri Xinhua a anunţat că statul de drept trebuie
respectat, iar Hong Kong ar putea să aibă foarte multe de
pierdut dacă protestele vor continua. Demonstraţiile
prodemocraţie din Hong Kong durează de peste trei luni,
izbucnind ca reacţie la un controversat proiect de lege
care ar fi facilitat extrădările în China. Aproximativ 700 de
protestatari au fost reţinuţi, iar mulţi sunt inculpaţi.
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Fostă colonie britanică, Hong Kong-ul a fost cedat Chinei
de către Marea Britanie în anul 1997, cu condiţia ca acest
teritoriu să păstreze „un nivel ridicat de autonomie, cu
excepţia afacerilor externe şi a domeniului apărării” pentru
o perioadă de 50 de ani. Astfel, acest teritoriu are un
sistem legislativ diferit de cel al Chinei, prin intermediul
principiului „O ţară, două sisteme”.

Viktor Orban îşi proclamă
politica „procreaţiei,
nu a imigraţiei“

„Procreaţi sau riscaţi extincţia“: acesta este mesajul
transmis de liderii europeni către populaţiile în scădere
continuă ale ţărilor lor în timpul unui summit internaţional
pe tema demografică organizat recent în Budapesta, în
condiţiile în care guvernele de dreapta din regiune
implementează politici menite să încurajeze familiile să
aibă mai mulţi copii, scrie The Guardian.
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că este de neconceput ca Ungaria, cu o populaţie de sub 10 milioane de
locuitori care se află în scădere din cauza natalităţii
scăzute şi a emigraţiei ungurilor către statele din vest, să
dispară pur şi simplu. „Nu este greu de imaginat că ar
rămâne un ultim om care trebuie să stingă luminile“, a declarat Orban. Premierul ungar, care şi-a bazat campaniile
politice pe sentimente antirefugiaţi, antiimigraţie, a adăugat
că alţi politicieni europeni văd imigraţia ca pe o soluţie,
dar că el respinge ferm acest lucru.
Potrivit estimărilor, populaţia Ungariei ar putea scădea la
8,3 milioane până în 2050, scrie The Guardian.
În februarie, guvernul lui Orban a anunţat politici generoase
menite să crească rata natalităţii, inclusiv o scutire de
taxe pentru femeile cu patru sau mai mulţi copii, un
împrumut de 10 milioane de forinţi (33.500 $) pentru
familii care nu trebuie rambursat dacă acestea au trei
copii şi stimulente sub formă de cash pentru familiile mari
pentru achiziţia de autovehicule cu 7 locuri.
Până la sfârşitul lunii august, 23.000 de cupluri au aplicat
pentru credit şi 10.000 de familii au cerut subvenţia pentru
maşini. Orban, care a declarat că a dublat cheltuielile pe
subvenţiile pentru familii de când a revenit la putere în
2010, a respins temerile de ordin ecologic legate de
suprapopulare. “Să uităm toată această prostie că am
avea nevoie de mai puţini oameni, omenirea face parte
din natură”, a declarat acesta.
Orban a anunţat recent că rata natalităţii a crescut uşor
din 2010, de la 1,2 la 1,5 naşteri pe femeie, dar cifra se
situează cu mult sub nivelul de înlocuire a populaţiei de
2,1 copii. Ungaria se confruntă de asemenea cu o emigraţie
semnificativă, care a dus la o penurie acută de forţă de
muncă ce afectează serviciile publice.
“Experienţa internaţională arată că Ungariei nu-i va fi uşor
să-şi crească rata natalităţii în condiţiile în care nici cele
mai generoase programe de susţinere a familiilor nu au
reuşit să facă acest lucru în economiile mai avansate”,
notează Karen Vartapetov, director S&P.
Găzduirea mai multor muncitori străini şi aducerea sub
control a emigraţiei reprezintă alternative, arată Vartapetov.
Partidele din opoziţie dau vina pe Fidesz pentru declinul
populaţiei. „Nu există contraceptiv mai bun pe lume decât
Viktor Orban şi guvernul său”, a declarat Csaba Molnar,
membru al Coaliţiei Democrate, după summit.
mediafax.ro

Apartament de vânzare în zona Ploiești Nord, la 10 minute de Centru și 5 minute de Spitalul
Județean. Locație bună, frumoasă în zonă liniștită cu multă vegetație.
Apartamentul este remodelat și mobilat, are 3 camere cu un balcon, termopane, centrală, frigider,
mașină de spălat și uscat, aragaz, etc.
Prețul apartamentului 60.000 Euro cu tot ceea ce se află în el: mobilă, covoare, lustre, oglinzi, etc.
Pentru informații suplimentare sunați la 1(818) 766-3764
sau scrieți la email gabrielavio@sbcglobal.net
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În total, în urma atacurilor au murit 2.993 de oameni,
inclusiv teroriștii.Majoritatea covârșitoare ale celor
morți erau civili, inclusiv cetățeni din 90 de țări. În
plus, moartea de cancer pulmonar a cel puțin a unei
persoane a fost considerată de un medic legist a fi
cauzată de expunerea la praful ridicat în urma
prăbușirii World Trade Center.

Unele burse americane de acțiuni au rămas închise
în toată săptămâna atacurilor, și au anunțat pierderi
enorme după redeschidere, mai ales în industriile
transporturilor aeriene și de asigurări. Distrugerea
spațiilor de birouri în valoare de miliarde de dolari a
cauzat pagube serioase economiei districtului Lower
Manhattan.

Statele Unite au răspuns la aceste atacuri lansând
un „Război împotriva terorismului”, invadând Afganistanul pentru a înlătura de la putere regimul dictatorial
al Talibanilor, care adăpostea teroriști al-Qaeda, și
adoptând legea USA PATRIOT Act. Multe alte țări șiau întărit și ele legislația antiteroristă și au extins
puterile forțelor de aplicare a legii.
La 18 noiembrie 2006, au început lucrările de
construcție la One World Trade Center pe locul
fostului World Trade Center. Clădirea a fost deschisă
oficial la 3 noiembrie 2014. S-au construit numeroase
monumente și memoriale, între care Memorialul și
Muzeul Național 11 Septembrie din New York City,
Memorialul Pentagon din comitatul Arlington, Virginia,
și Memorialul Național al Zborului 93 pe un câmp de
lângă Shanksville, Pennsylvania.
În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, nouăsprezece
teroriști au deturnat patru avioane comerciale care
se deplasau către San Francisco și Los Angelesde
la Boston, Newark, și Washington, D.C. (Aeroportul
Internațional Dulles Washington). La 8:46 a.m., zborul
American Airlines numărul 11 s-a prăbușit în Turnul
de Nord al World Trade Center, urmat de zborul
United Airlines numărul 175 care a lovit Turnul de
Sud la ora 9:03 a.m. Un alt grup de teroriști a
condus zborul American Airlines numărul 77 în Pentagon la ora 9:37 a.m. Un al patrulea zbor, zborul
United Airlines numărul 93, a cărui țintă finală se
presupune a fi fost fie Capitoliul Statelor Unite fie
Casa Albă, s-a prăbușit lângă localitatea Shanksville,
Pennsylvania la 10:03 a.m, după ce pasagerii de la
bord au intrat în luptă cu teroriștii.
În timpul deturnării avioanelor, teroriștii au folosit
armele pentru a înjunghia și/sau ucide piloții de
avion, stewarzi și pasageri. De la pasageri care au
telefonat din avioane, s-a aflat că s-au folosit cuțite
pentru a înjunghia stewarzi și, în cel puțin un caz, un
pasager, în timpul a două dintre deturnări. Unii
pasageri au putut să dea telefoane folosind serviciul
aerian de radiotelefonie și unele telefoane mobile, și
au dat detalii, inclusiv că mai mulți teroriști erau în
fiecare avion, că s-au utilizat gaze lacrimogene, și
că unii oameni de la bord au fost înjunghiați. Comisia
9/11 a stabilit că doi dintre teroriști cumpăraseră
unelte multifuncționale de mână Leatherman. Un
steward din zborul 11, un pasager din zborul 175 și
pasageri din zborul 93 au spus că teroriștii au bombe,
dar unul dintre pasageri a spus că el credea că sunt
false. Nu s-au găsit urme de explozivi la locul
prăbușirii, iar Comisia 9/11 a concluzionat că cel
mai probabil bombele erau false.
În zborul 93 United Airlines, cutiile negre au arătat
că echipajul și pasagerii au încercat să preia controlul
avionului de la teroriști după ce au aflat prin telefon
că alte avioane deturnate similar se prăbușiseră în
clădiri în aceeași dimineață. Conform stenogramei
discuțiilor din zborul 93, unul dintre teroriști a ordonat
ca avionul să fie întors după ce a devenit clar că
aveau să piardă controlul avionului în fața pasagerilor.
La scurt timp după aceea, avionul s-a prăbușit pe un
câmp de lângă satul Shanksville din orașul Stonycreek,
comitatul Somerset, Pennsylvania, la 10:03:11 a.m.
ora locală (14:03:11 UTC).
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Khalid Sheikh Mohammed, acuzatul organizator al
atacurilor, a declarat într-un interviu din 2002 acordat
lui Yosri Fouda, un jurnalist de la al Jazeera, că ținta
zborului 93 era Capitoliul Statelor Unite, care primise
numele de cod „Facultatea de Drept”.
Trei clădiri din Complexul World Trade Center s-au
prăbușit în urma avariilor structurale suferite în ziua
atacurilor. Turnul de sud (WTC 2) s-a prăbușit aproximativ la ora 9:59 a.m., după ce a ars timp de 56 de
minute într-un incendiu cauzat de impactul cu avionul
ce efectua zborul United Airlines 175. Turnul de
nord (WTC 1) s-a prăbușit la ora 10:28 a.m., după
ce a ars timp de aproximativ 102 minute. La prăbușirea
turnului de nord, resturile clădirii au avariat grav
clădirea WTC 7. Integritatea sa structurală a fost
compromisă și mai mult de incendii, și clădirea s-a
prăbușit mai târziu în acea zi, la ora 5:20 p.m.
Atacurile au creat confuzie pe scară largă printre
organizațiile de presă și printre controlorii de trafic
aerian din toate Statele Unite. Tot traficul aerian
internațional civil a fost oprit și nu s-a mai permis
aterizarea pe pământ american timp de trei zile.
Avioanele deja în zbor au fost fie întoarse din drum,
fie redirecționate spre aeroporturi din Canada sau
din Mexic. Sursele media au transmis știri neconfirmate
și adesea contradictorii pe parcursul zilei. Unul dintre
cele mai cunoscute astfel de zvonuri a fost acela că
o mașină-capcană fusese detonată la sediul Departamentului de Stat al SUA din Washington, D.C. La
scurt timp după prima relatare a prăbușirii de la
Pentagon, CNN și alte instituții media au relatat un
incendiu izbucnit la Washington Mall. O altă relatare
care a ajuns pe liniile AP era cea că un avion Delta
Air Lines—zborul 1989—fusese deturnat. Această
relatare s-a dovedit și ea a fi falsă; se crezuse
pentru scurt timp că avionul ar fi prezentat riscul de
a fi deturnat, dar a răspuns la apelul controlorilor și
a aterizat în siguranță în Cleveland, Ohio.
Salvarea și recuperarea
Evacuarea unei victime rănite în atacul de la Pentagon
Departamentul de Pompieri New York (FDNY) a intervenit rapid la fața locului cu 200 de unități (jumătate
din departament), la ale căror eforturi s-au alăturat
numeroși pompieri aflați în timpul liber și tehnicieni
medicali ai serviciilor de urgență. Poliția New York
(NYPD) a trimis unitățile de urgență (ESU) și alt personal de poliție și și-a pus în acțiune unitățile aeriene.
Ajunși la fața locului, pompierii, polițiștii municipali și
polițiștii Autorității Portuare nu și-au coordonat
eforturile și au ajuns să efectueze căutări redundante
ale civililor. Pe măsură ce condițiile s-au deteriorat,
unitatea aeriană a poliției a transmis informații
comandanților poliției, care au dat ordine personalului
din subordine să evacueze turnurile; majoritatea
polițiștilor au părăsit clădirile înainte de prăbușirea
lor. Din cauza posturilor de comandă separate și a
comunicațiilor radio incompatibile între agenții,
comandanții pompierilor nu au primit aceste ordine.
După prăbușirea primului turn, comandanții pompierilor
au dat avertismente de evacuare, dar, din cauza
dificultăților tehnice la sistemele de retransmisie
radio, mulți pompieri nu au auzit ordinul de evacuare.

Dispecerii serviciului de urgență 9-1-1 au primit și ei
informații care nu au fost transmise și comandanților
de la fața locului. La câteva ore după atac, s-a
lansat o operațiune substanțială de căutare și salvare.
După mai multe luni de operațiuni permanente, zona
World Trade Center a fost eliberată până spre sfârșitul
lui mai 2002.

Motive
Atentatele au fost consistente cu misiunea al-Qaeda,
descrisă în fatwā din 1998 a lui Osama bin Laden,
Ayman al-Zawahiri, Ahmed Refai Taha, Mir Hamzah,
și Fazlur Rahman. Această declarație începe cu un
citat din Coran: „ucide păgânii oriunde-i vei găsi” și
extrapolează de aici pentru a concluziona că este
„de datoria fiecărui musulman” să „ucidă americanii
pretutindeni”. Bin Laden a elaborat această temă în
„Scrisoare către America” din octombrie 2002: „sunteți
cea mai rea civilizație văzută vreodată în istoria
lumii: sunteți națiunea care, în loc să conducă după
Sharia lui Allah în Constituția și în Legile sale, a ales
să-și inventeze propriile legi după cum dorește.
Separați religia de politici, în contradicție cu pura
natură care afirmă Absoluta Autoritate a Domnului și
Creatorului vostru.”
Locul prăbușirii zborului United Airlines numărul 93
din Shanksville, PA
Multe din concluziile Comisiei 9/11 în raport cu
motivele atentatorilor au fost susținute și de alți
experți. Expertul în antiterorism Richard A. Clarke
explică în cartea sa din 2004, Against All Enemies,
că deciziile de politică externă a SUA, inclusiv „împotrivirea față de Moscova în Afganistan, introducerea
de militari americani în Golful Persic”, și „întărirea
Israelului ca bază pentru un flanc sudic împotriva
URSS” au contribuit la motivațiile al-Qaeda. Alții,
cum ar fi Jason Burke, corespondent de politică
externă pentru The Observer, se concentrează pe
un aspect mai politic al motivațiilor, spunând că „bin
Laden este un activist cu un simț foarte clar al ceea
ce vrea și al felului în care speră să-l obțină. Mijloacele
sale sunt mult în afara normelor de activism politic
[...] dar agenda sa este în esență una politică.”
Reacția internațională
Un pompier din New York City privește spre rămășițele
Turnului de Sud.
Atacurile au fost denunțate de principalele organizații
mass-media și de guvernele din toată lumea. Numeroase țări au oferit solidaritate și susținere americanilor. Liderii din majoritatea țărilor din Orientul
Mijlociu și din Afganistan, au condamnat atacurile.
Irakul a făcut excepție, cu o declarație oficială: „cowboy-ii americani culeg roadele crimelor lor împotriva
umanității”. O altă excepție mediatizată au constituit-o sărbătoririle unor palestinieni.
Zeci de mii de oameni au încercat să fugă din Afganistan după atacuri, de teama reacției guvernului
american. Pakistan, deja gazda a numeroși refugiați
afgani din conflictele anterioare din acea țară, și-a
închis granița cu Afganistan la 17 septembrie. După
aproximativ o lună de la atacuri, Statele Unite au
condus o largă coaliție de forțe internaționale într-o
acțiune de îndepărtare a regimului taliban acuzat de
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adăpostirea organizației al-Qaeda. Autoritățile pakistaneze au acționat decisiv, aliindu-se cu Statele
Unite într-un război împotriva talibanilor și împotriva
al-Qaeda. Pakistanul a furnizat Statelor Unite mai
multe aeroporturi militare și baze pentru atacul
împotriva regimului taliban și a arestate peste 600
de presupuși membri al-Qaeda, pe care i-a predat
Statelor Unite.
Teorii ale conspirației
Promotorii teoriilor conspirației au sugerat că persoane
din Statele Unite dețineau informații detaliate despre
atentate și au ales în mod deliberat să nu le oprească,
sau că indivizi din afara al-Qaeda au planificat,
efectuat, sau ajutat teroriștii. Unii dintre ei susțin că
World Trade Center nu s-a prăbușit din cauza
avioanelor, ci că au fost demolate cu ajutorul explozibililor. Ipoteza demolării controlate este respinsă
de National Institute of Standards and Technologyși
de Societatea Inginerilor Civili Americani, care, după
cercetări, au concluzionat că impactul avioanelor la
viteze mari în combinație cu incendiile rezultate au
provocat prăbușirea ambelor Turnuri Gemene.
Schimbări în politica externă și în relațiile internaționale
ale SUA
Ca rezultat al atentatelor de la 11 septembrie, politica
externă americană a suferit schimbări abrupte dramatice. După cum s-a arătat mai sus, atentatele au
avut ca rezultat direct declararea de SUA a războiului
din Afganistan încă din 2001, și a facilitat indirect
declararea războiului americano-irakian din 2003.
Atentatele au dat aripi planurilor militare cum ar fi
cele ale autorilor „Doctrinei atacului militar preventiv”,
și această strategie militară a condus la declanșarea
războiului din Irak. Atentatele de la 11 septembrie
au determinat administrația Bush să relaxeze semnificativ nivelul de respectare de către SUA a
Convenției de la Geneva, având ca rezultat autorizarea
unor „tehnici de interogare avansate”, metode pe
care administrația Obama le-a interzis ulterior ca
fiind un tip de tortură.
În primii ani de după atentatele de la 11 septembrie,
susținerea internațională a unui răspuns agresiv al
SUA a fost mare, dar, pe măsură ce au trecut anii și
administrația Bush nu a adus rezultatele promise,
respectiv prinderea lui Bin Laden sau reducerea
terorismului islamic extremist, susținerea internațională
a politicilor administrației Bush a început să slăbească.
În cele din urmă, mandatul lui Bush s-a încheiat cu
un nivel de aprobare internațională a politicilor sale
externe de mai puțin de 20%. După ce alegerile din
SUA din 2008 au arătat că americanii nu au mai
dorit politici militare agresive ca reacție la atentatele
din 11 septembrie, și după ce a fost ales un guvern
care s-a angajat să schimbe acele politici, suportul
internațional pentru America a început să crească
din nou.
Reconstruirea World Trade Center în clădiri mai mici
- 6,7 miliarde de dolari; Repararea și restaurarea
altor clădiri avariate - 5,3 miliarde de dolari; Pierderea
chiriilor pe clădirile distruse - 1,75 miliarde de dolari.”
Wikipedia
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A fost actriță de telenovele în România
și acum are o afacere de succes în SUA
“Am venit cu 50 de dolari în buzunar”

Angajează români la Los Angeles si construiesc frumos o afacere cu sute
de angajati si multe masini.
Ea a fost actrita de telenovele in România, el, sofer, dar astazi au o companie la
care apeleaza multe celebritati de la Hollywood, dar si printi si seici din lumea
araba.
Daniela Barlutiu si sotul ei, Vali, ajută români care ajung peste ocean sa isi
trăiasca visul american. Dar au specializat si multi americani, care se reorienteaza
profesional si vin sa lucreze in turismul de pe coasta de Est.
Daniela se mai gândeste uneori la anii când juca in telenovele românesti, dar in
America se concentreaza sa isi onoreze toate contractele firmei din Los Angeles.
In februarie, angajatii ei vor duce cu masinile vedete la covorul rosu, de la Oscar.
Case de lux, masini cu preturi exorbitante si magazine ale unor designeri celebri
in toata lumea. Locuri in care ai acces doar daca iti permite contul sau cei care
administreaza locurile si te recunosc ca fiind o celebritate. Sau, mai pe scurt,
Rodeo Drive, una din cele mai scumpe zone din lume, o promenada faimoasa
din Beverly Hills.
Un fost paparazzi ne vorbeste dintr-o cabrioleta cum functioneaza un concept
store de aici: in mod nomal magazinul e mereu inchis, dar are program, in baza
unei programari prealabile. Se deschide doar pentru cate un client, care poate fi
un megastar, un seic sau un sef de organizatie mondiala, cu multi bani.
“Un costum aici costa 20 de mii de dolari si asta doar pentru inceput” - spune el.
Acelasi ghid ne arata celebrul hotel in care s-a turnat “Pretty Woman”, cu Julia
Robert si Richard Gere, dar si cateva ansambluri rezidentiale cu alte aparthoteluri de langa el, in spatele zonei de shopping. Sunt blocuri cu apartamente
de lux, de 5 stele plus, unde clientii cu pretentii vin sa petreaca o luna, sau o
vara intreaga. O doamna e ajutata de valetul din receptie sa isi care garderoba
pretioasa la masina de sute de mii de euro. Pe valet il cheama John, si e un
roman, Ionel, pensionar de la Brasov.
“Aici sunt John... Trebuie sa facem sa ajutam copiii…”, spune el.
Se refera la fiul sau, Flaviu, care se afla la aeroport; a dus niste clienti cu o
limuzina. Revenim la el putin mai tarziu, ca sa il vedem la lucru. Pana atunci, in
garajul unui alt hotel, gasim un alt tanar roman, sofer pe un minibus care face
tururi de shopping pentru staff-ul unui star rock care a venit sa concerteze la Los
Angeles.
Un alt roman conduce un
autocar de 500.000 de
dolari, l-a parcat in fata
unui hotel din BellAir si se
pregateste pentru o cursa
pana in Las Vegas.
Sefii acestor romani sunt
sotii Daniela si Vali, care
detin impreuna o afacere
cu un urias parc auto care
include de la masini mici,
pentru plimbari rapide pe
la casele vedetelor din Beverly Hills, la microbuze care fac tururi la studiourile din Hollywood si pana la
bolizi de lux, pentru dinastiile princiare arabe care se muta vara la Los Angeles.
Daniela e zilnic la birou, la dispeceratul masinilor.
In Romania, Daniela a fost actrita. A jucat in telenovela “Lacrimi de iubire”,
difuzata la Acasa TV. A avut rolul rasfatatei Nicole, intr-un serial cu 200 de
episoade si a simtit gustul celebritatii de la noi.
Atunci l-a cunoscut si pe
Vali, care lucrase ca sofer
la Los Angeles si pornise
in 2009 o afacere cu masini.
Nu la fel de rasfatata ca in
telenovele a fost cand a
mers sa locuiasca impreuna
cu el, in America, taman
cand iubitul ei dadea faliment. Daniela spune ca au
pornit amandoi de la zero,
intr-o vreme cand ea spera
sa cucereasca lumea filmului american, dar a preferat sa munceasca alaturi de cel care i-a devenit sot.
Daniela Barlutiu, om de afaceri Los Angeles: “Am venit cu 50 de dolari in
buzunar si am zis ‘Doamne, unde am ajuns?’ ”

Astazi detin un grup de firme in care lucreaza 85 de romani si alti peste o suta
de americani.
Pe unii dintre romanii in care au incredere, cum este si Flaviu, i-au cooptat drept
parteneri in societatile infiintate. E o metoda prin care ii responsabilizeaza si ii
determina sa traga si mai mult pentru afacere. Si toti salariatii lor sunt multumiti,
pentru ca Vali are un principiu: le ofera cu 40% mai mult decat plateste
concurenta. Vali spune ca si-a dorit dintotdeauna sa lucreze in acest domeniu,
sa fie in lumea bogatilor din America, a celebritatilor care au nevoie sa fie
plimbate de colo colo.
Vali, om de afaceri Los Angeles: “Vreau sa cresc firma si mai sus, banii sunt
acolo, doar trebuie sa pui mana pe ei…”
Un american declara cu mana pe inima ca datorita romanilor isi traieste visul la
Los Angeles, dupa ce a venit din zone mai sarace ale Statelor Unite si Daniela
si Vali l-au angajat si i-au platit o specializare. Azi e ghid cu brevet, desi inainte
lucrase ca sofer in constructii.
E o lume in care functioneaza principiul “pile, cunostinte si relatii”, adica sa ai
intrare la toate hotelurile si agentiile de turism din oras. Sa ai acces la receptiile
unitatilor de cazare, dar si la cei care organizeaza forumuri si festivaluri in Los
Angeles. Daniela povesteste ca radacinile romanesti o ajuta mult in aceasta
privinta: sunt apreciati in tot orasul pentru ca sunt seriosi si nu spun “Nu” cand
vine vorba de oferte pe ultima suta de metri sau pentru clienti capriciosi. Dar, la
randul lor, sunt atenti cu cei care ii solicita.
Daniela Barlutiu, om de afaceri Los Angeles: “La managerii de la hoteluri
mereu le luam cate un cadou…”
Daniela nu sta numai la birou, e mereu pe drumuri. Alearga sa discute cu colaboratorii, dar s-a implicat si intr-o alta subsidiara a firmei, care inchiriaza
apartamente cochete, in Hollywood.
Si aici a angajat romani. Ileana e agent, venita de la Sibiu, s-a stabilit de doar
cateva luni in America si spune ca a fost confundata pe strazile Hollywoodului
cu Madalina Ghenea.
Daniela are si propria asistenta, tot romanca, o tanara care o ajuta cu toate programarile pentru intalnirile de afaceri. Dincolo de munca, Vali si sotia sa au doua
fetite de 7 si 2 ani, si locuiesc intr-un cartier cochet din Beverly Hills. Fiica cea
mare e colega cu baiatul lui Elton John, la gradinita cu acces exclusivist si taxe
pe masura. Traiesc intr-o lume a celebritatii, in care prosperitatea financiara
primeaza. Intr-un oras in care o plimbare cu bijuterii pe 4 sau, de ce nu, 3 roti, nu
mai intoarce demult priviri. Si totusi, sa fii chiar si pentru cateva minute in pielea
celor care isi traiesc visul american, pe Rodeo Drive, e tare bine.
Daniela si Vali sunt modesti, au ramas cu picioarele pe pamant. Greu i-am
convins sa ne arate tot ce detin la Los Angeles. Spun ca au muncit si trag tare
pentru fiecare contract primit si nu au obtinut succesul usor.
Daniela: Sa nu isi inchipuie cineva ca e usor… Nu dormim cu capul pe perna
lejer, mai ales cand stii ca ai de primit bani si intarzie si cate 3 luni platile…
Reporter: Fiica ta stie ca ai fost actrita in Romania?
Daniela: Da, se uita la telenovele si ma cearta ca ma pupam cu Viziru.
Reporter: Dar in lumea asta ai angajati care au visat sa fie actori?
Daniela: Pai chiar Flaviu, el dorea si avea si un agent…
Flaviu conduce acum masini de peste o suta de mii de dolari, insa a fost
manechin si actor. Si el venise la Los Angeles sperand ca va deveni star. Acum
e in preajma celebritatilor si e foarte multumit in aceasta postura.
“Cum te aduce viata, cand iti doresti mult si poti sa te zbati toata viata si nu iese
si cand te astepti mai putin, esti in cercul lor…” - spune Flaviu.
Vali si Daniela tin legatura cu Romania. Si-au cumparat o locuinta intr-un
ansamblu din Baneasa si amandoi sunt de loc din Bucuresti. Vin o data pe an
acasa, pentru ca la Hollywood vara e mult de lucru cu clientii din lumea Araba
care vin in vacanta, iar iarna, firma lor a fost acceptata sa duca artisti pe covorul
rosu, la Oscaruri si evenimentul trebuie pregatit din timp, in fiecare an.
Si-au castigat un renume in cetatea filmului si toti angajatii lor stiu ca sunt
extrem de seriosi si meticulosi. Regula de aur, trezitul de dimineata, chiar mai
devreme de ora 6:00.
E o lumea acerba a afacerilor, intr-o tara in care se spune ca banii multi sunt la
indemana, trebuie doar sa faci ceva sa ajungi la ei. Vali viseaza sa isi construiasca
un imperiu si sa se extinda in urmatorii 10 ani in Las Vegas si San Francisco,
unde a cumparat terenuri.
Daniela ii sta alaturi, si din cand in cand, isi mai aminteste de vremurile actoriei
din Bucuresti, pe cand juca in telenovele la Buftea: “Ma mai gandesc cum era,
ce frumos, sa mergi pe platou, sa ai oameni care sa aiba grija de tine...”
Traiesc visul american la Los Angeles, dupa ce si-au construit, pas cu pas, o
afacere solida. Se bazeaza unul pe celalalt si in familie, si in bussinessul
american. Doi romani incurajeaza multi alti conationali sa locuiasca si sa aiba
succes in America. Ii respecta, le dau curaj, le ofera locuri de munca bine platite
si ii ajuta sa duca o viata fara griji, in tara tuturor posibilitatilor.
Daniela si Vali au 200 de angajati, zeci de masini si un proiect maret, pe care il
dezvolta an de an. Au castigat respectul si admiratia la Los Angeles si isi
cladesc sistematic propria Romanie din America.
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și a prezis că Trump va mai câstiga un mandat

Carolina de Nord, Universitatea Duke, 1995.
ProTV filma în Statele Unite o serie de reportaje
despre sistemul american de educație, iar printre
profesorii deja cu renume și planuri de a excela
în elita academică americană se află și Adrian
Bejan, un gălățean care încă din anii ’60 părăsise
România, să studieze termodinamica peste
Ocean.Un an mai târziu, profesorul Bejan face
o descoperire care îl propulsează în prezent în
elita primilor 100 de mari savanți ai lumii.

În mai, anul acesta, i-a fost acordată celebra
medalie „Benjamin Franklin”, care de-a lungul
timpului a fost decernată de institutul cu același
nume oamenilor de geniu precum Nikola Tesla, Marie Curie, Thomas Edison,
Albert Einstein, sau, mai recent, Stephen Hawking.E fizician și a intrat în topul
celor mai mari 100 de oameni de știință pentru că în 1996 a dezvoltat o teorie în
biologie care descrie practic un „tipar” după care acționează natura în evoluția
ei.
Se numește Teoria Constructurală: Bejan a observat același tipar în modul în
care cresc ramurile unui copac, sau nervurile frunzelor, cum se împarte un fir de
apă sau cum lovește un fulger, cum se dezvoltă irigația sanguină sau cum se
extinde o așezare omenească, privită de sus.

Teoria spune că orice organism viu trebuie să aibă libertatea să se dezvolte pe
cât mai multe canale, pentru a avea acces la mai multă resurse. Cu cât e mai
liber să se ramifice, va evolua și va fi mai mult decât este. Conform părintelui
teoriei, această „curgere” nu trebuie oprită, indiferent unde are loc, pentru că va
crea anomalii și va perturba sistemul în jur. Descoperirea este cu atât mai
uimitoare cu cât Adrian Bejan este profesor în termodinamică și nu biolog, iar
despre Teoria Constructurală au apărut cărți traduse în câteva sute de limbi și
se predă în facultățile de inginerie de peste tot, chiar și în România. De la simple
observații, a ajuns să ofere omenirii o nouă teorie a istoriei planetei și a ceea ce
înseamnă viață, iar Teoria Constructurală are multe aplicații practice în prezent,
de la carcase de ventilator pentru calculatoare și până la modul în care este
afișată organigrama într-o instituție. Același tipar, spune Adrian Bejan, îl găsim
și în modul în care sunt împrăștiate cunoștințele, știința sau religia, pornind de la
dascălul de la catedră, către discipolii săi, care, la rândul lor, vor deveni profesori
și îi vor învăța pe alții. În prezent, predă la facultate și un curs de predicții, pe
baza Teoriei Constructurale, în care explică tinerilor că în următorii 1.000 de ani
toată omenirea va vorbi o singură limbă. Tot pe baza teoriei, Adrian Bejan a
prezis în 2012 unei televiziuni din Asia că Donald Trump va câștiga alegerile. Iar
astăzi susține că Trump, aflat pe o linie ascendentă, pentru că e într-o continuă
adaptare și schimbare, va mai câștiga un mandat. Bejan vorbește studenților și
despre modul în care viața omului va fi mai ușoară cu ajutorul inteligenței
artificiale și al tehnologiei înalte, care nu numai că vor conduce mașinile, dar vor
da dependență tot mai mare oamenilor.
Adrian Bejan e gălățean, născut în 1948, într-o familie de intelectuali, cu mama
farmacist și tatăl medic veterinar, pentru cavaleria Armatei Române. Doi oameni
cu gândire liberă, care l-au încurajat să emigreze, pe fondul comunismului care
se instalase în România. A plecat în America pentru un concurs internațional în
1968 și nu s-a mai întors decât după Revoluție, când tatăl său se stinsese.

In America are un băiat student la Drept și două fete absolvente de studii
geopolitice și spune că i-a educat în spiritul culturii românești, în educația
primită acasă, la Galați. Și mai precizează că exodul românilor în străinătate se
desfășoară tot după Teoria Constructurală, pentruca toți cei care părăsesc țara
se răspândesc natural, firesc către alte locuri, dacă găsesc o opreliște sau un
blocaj acasă. Iar în era globalizării, toți emigranții români au deînvățat de la
popoarele la care merg. Generația copiilor românilor plecați acum 20 de ani în
America, de exemplu, e deja schimbată total față de cum ar fi fost dacă ar fi
crescut în România. A fost invitat la sfârșitul lunii noiembrie și la București, de
către autoritățile române, care i-au oferit o diplomă la Ateneul Român. A vorbit și
atunci despre modul în care ar trebui să fie orice român. Un profesor român a
uluit planeta cu o teorie , prin care oamenii de știință pot înțelege mai ușor cum
evoluează viața pe Terra.

Stirileprotv.ro
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A descoperit tenisul în România
și a strălucit în canada

ianca Andreescu a uimit „Sportul Alb”, după succesul de la US Open.
Românca are un an 2019 colosal și a ajuns în elita WTA.Înca o românca
face furori în lumea tenisului. La doar 19 ani, împliniți în iunie, Bianca Andreescu
(locul 15 WTA) s-a impus în finala US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului.
Sâmbata noaptea, sportiva
născuta în Canada a îngenuncheat-o pe legendara
Serena Williams (8 WTA),
în două seturi, scor
6-3, 7-5. performanța este
fabuloasă, ținând cont de
faptul că Bianca a participat
pentru prima dată la turneul
de la New York.

„Sunt mândră de modul în care am jucat”

„E greu de explicat, de descris în cuvinte, am muncit
din greu pentru a ajunge
aici, anul acesta a fost ca
un vis devenit realitate, faptul că am putut să urc pe
această scenă împotriva
Serenei, o legendă, este minunat. Nu a fost simplu deloc, am încercat sa
pasesc pe teren si sa nu ma concentrez pe adversara, sunt mândra de modul în
care am jucat”, a declarat Andreescu, sufocată de emoția unui succes colosal.
Bianca reprezintă Canada, dar n-a ascuns niciodata faptul că este româncă.
Vine în țară de câte ori are ocazia și, paradoxal, deși s-a născut în „Țara Frunzei
de Arțar”, a început să joace tenis în România. Nicu și Maria, părinții noii senzații
din tenisul mondial, au plecat în Canada în 1996.

Mama a revenit în România

Tătăl, inginer, a găsit un loc de muncă bine plătit, iar mama a renunțat la un post
mulțumitor profesional și financiar la o bancă din țară. Bianca s-a născut pe
pământ canadian, în 2000. Deși duceau o viață îndestulatoare în Canada,
membrii familiei Andreescu au decis ca Maria să se întoarcă în România, în
2005, pentru a încerca să puna bazele unei afaceri.
În plus, mama Biancai își dorea ca fata să înceapă școala în sistemul de
învățământ din țară. După cinci ani în care lucrurile nu au mers așa cum și-a
dorit, Maria Andreescu a revenit în Canada. Însă,
în timpul petrecut în România,
Bianca a început o activitate ce avea să-i schimbe
viața profund.
Tânăra a luat câteva lecții de tenis pe zgură, la
pitești, coordonată de antrenorul gabriel Hristache
și a dovedit că are calități. Așa că fata a continuat
să se dezvolte în Canada. „Cred că, pentru Bianca,
a fost mai bine așa, având în vedere implicarea
zero pe care statul român o are pentru a crește
sportivi”, spune primul antrenor al câștigătoarei
de la US Open.

A înfruntat România în fed Cup

și-a depășit idolul

La începutul anului trecut, Bianca a venit în țară,
cu reprezentativa de Fed Cup a Canadei, pentru
a întâlni România. Sportivele „tricolore” aveau sa
se impună cu scorul de 3-1. La acea vreme, Andreescu era o necunoscută în tenis și
se afla pe locul 173 WTA. Începând de astăzi, ea
va privi de sus lumea tenisului pentru ca a urcat
pe poziția a 5-a în ierarhia mondială.

După un an senzațional, în care s-a mai impus la Indian Wells și Rigers Cup,
Bianca Andreescu se va afla, începând de astăzi, pe locul al 5-lea. Ea o va
depăși pe Simona Halep, care a căzut pe poziția a 6-a, după ce a fost eliminată
în turul al 2-lea de la US Open.
Bianca a recunoscut de câte ori a avut ocazia că sportiva din Constanța este
idolul său. După succesul de la New York, Andreescu a pus mâna pe un cec în
valoare de 3,85 milioane de dolari.
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vine în țară în fiecare an

Maria și Nicu Andreescu și-au susținut fiica la finala de la US Open. părinții
Biancăi i-au făcut galerie fetei și la final au felicitat-o cu lacrimi în ochi în
momentul în care proaspăta câștigătoare a urcat în loja lor.

„A fost o călătorie lungă”

„Anul trecut nu a fost ușor pentru mine, eram afectată de accidentări. Am fost
decisă să nu renunț și vreau să mulțumesc echipei mele pentru ca mi-a rămas
alături. Am continuat să cred în mine și să muncesc. Nu le pot mulțumi suficient
părinților mei pentru tot ce au făcut pentru mine. A fost o călătorie lungă. poate
nu atât de lungă pentru că am doar 19 ani, dar a fost greu. Le mulțumesc și
haideți să continuăm!”, a fost mesajul pe care l-a transmis Bianca la final.
„Suntem mândri, suntem români în primul rând, dupa aceea canadieni… Suntem
foarte mândri că are susținători și în România și în Canada. În Canada, federația
a ajutat-o foarte mult, a ajutat-o cu antrenor, cu facilități… nu știu ce s-ar fi
întâmplat dacă ar fi rămas în România”, afirma Nicu Andreescu, într-un interviu
acordat pentru Digi Sport.

canadienii au anunțat cum o vor
răsplăti pe Bianca Andreescu
după victoria de la us open

primarul orasului Mississauga, in care Bianca Andreescu s-a nascut, a anuntat
cum o va rasplati pe tanara sportiva dupa succesul din finala de la US Open.
Bonnie Crombie a declarat ca ii va oferi Biancai cheia orasului Mississauga, iar
o strada va purta numele sportivei.
"Suntem incredibil de mandri de aceasta tanara femeie pentru ce a realizat intrun timp atat de scurt.
A pus Tennis Canada inapoi pe harta mondiala prin ce a facut. Este o realizare
incredibila! Va avea o cariera incredibila, va fi noua Serena Williams", a spus
Bonnie Crombrie, citat de Cp24.com.
pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe
teren, in turneul de la Osaka (Japonia).
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ce s-a întâmplat în orașul natal
al Biancăi Andreescu la o zi după
succesul din finala de la us open

Bianca Andreescu a reusit sa puna din nou Canada pe harta tenisului mondial.
prin victoria din finala cu Serena Williams, Bianca a reusit sa le insufle
canadienilor pasiunea pentru tenis.
Duminica, la o zi dupa finala castigata de tanara sportiva, toate terenurile de
tenis din Mississauga, orasul natal al Biancai, au fost pline, relateaza CTV
News.
Un parinte care si-a adus copilul la tenis in premiera a marturisit ca rachetele
sale erau pline de praf pana la acest succes. El considera acum ca fiul sau ar
trebui sa calce pe urmele Biancai.
pe de alta parte, un tanar in varsta de 19 ani recunoaste ca s-a reapucat de
tenis datorita Biancai.

WTA a anunțat clasamentul pentru
Turneul campioanelor:
salt important pentru Bianca

Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni, clasamentul WTA Race ce
conteaza pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.
Rezultatele de la US Open au produs numeroase schimbari, principalele
protagoniste fiind Bianca Andreescu si Serena Williams.
Bianca a urcat 4 locuri pana pe patru, in timp ce Serena Williams a urcat 5 locuri
pana pe cinci. petra Kvitova si Naomi Osaka au coborat doua locuri, iar Belinda
Bencici unul.
In schimb, Simona Halep ramane pe locul 2 in ierarhia anuntata de WTA.
Cum arata clasamentul WTA Race:
1. Ashleigh Barty 5.476 puncte
2. Simona Halep 4.792
3. Karolina pliskova 4.787
4. Bianca Andreescu 4.727
5. Serena Williams 3.935
6. petra Kvitova 3.836
7. Naomi Osaka 3.776
8. Belinda Bencici 3.615
La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare din lume, pe
baza rezultatelor inregistrate in sezonul 2019.
Incepand cu acest an, competitia programata in aceasta toamna va avea loc in
China, la Shenzhen.
premiul pentru castigatoare va fi de $2 milioane, dublu fata de turneul de la
Singapore din anii trecuti.
27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va disputa Turneul Campioanelor
2019.
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Nume şi destin:
cum ne influenţează
numele existenţa

in vremuri vechi, oamenii atribuie numelor puteri
misterioase. Numele conţine o forţă puţin înţeleasă,
tainică, dar reală, capabilă să înrâurească viaţa celui
care îl poartă, credeau strămoşii Chiar şi azi, circulă
tot felul de convingeri privind semnificaţia ocultă a
unui nume sau a altuia. Dar, dincolo de credinţele
naive în prevestirile numelor, studii psihologice şi
sociologice dintre cele mai serioase arată că numele
pot, într-adevăr, să ne influenţeze viaţa, în moduri
uneori explicate, alteori încă neînţelese pe deplin.
„Nomen est omen”, spuneau romanii: „numele
înseamnă destin”. Era expresia convingerii foarte
larg răspândite că numele fiecărui om are o mare
însemnătate în viaţa acestuia, influenţând felul în
care i se va desfăşura existenţa. Multe alte culturi
dădeau importanţă numelui ca fiind determinant
pentru destinul fiinţei umane care-l poartă, iar acest
fel de a gândi prevelază şi azi în multe populaţii ale
lumii. De aici, grija de a alege un nume norocos, de
bun augur, sau un nume eroic, sau unul care să-l
plaseze pe purtător sub ocrotirea unei anumite zeităţi,
a unui sfânt ori a unui animal cu puteri magice.
Vechi credinţe româneşti cereau ca, atunci când un
copilaş era foarte bolnav, iar cei din jur se temeau
că ar putea muri, să-i fie schimbat numele, în ideea
că astfel boala (ori “Necuratul”, socotit agent al bolii)
nu-l va mai găsi ori nu-l va mai recunoaşte. Schimbarea
numelui se făcea printr-un ritual strict, ce implica
întâi înstrăinarea copilului (acesta era, de cele mai
multe ori, “vândut prin fereastră” unei alte femei din
sat, care dădea pentru el o plată simbolică) şi apoi
recuperarea lui de către părinţi, după ce femeia
care-l cumpărase îi pusese un nume nou. Ulterior,
toţi cei ai casei foloseau, pentru copil, doar acest
nume. De multe ori, copilaşul primea, ca nume nou,
pe cel al unui animal sălbatic, de pildă Lupu sau
Ursu pentru băieţi, Ursa ori Vidra pentru fete. Odată
cu însuşirea acestui nume, copilul îşi însuşea şi
forţa vitală a sălbăticiunilor, ceea ce, în gândirea
magică a înaintaşilor noştri, l-ar fi ajutat să-şi recapete
sănătatea şi puterea de viaţă.
Dar, indiferent de credinţele magico-religioase, numele
pot exercita o anume influenţă asupra vieţii unui
individ uman.
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O arată studii recente din domeniul psihologiei şi al
sociologiei, centrate pe corelaţiile dintre nume, pe
de o parte, şi comportamentul unui individ, felul în
care este privit de cei din jur şi modul în care i se
desfăşoară viaţa în general, pe de altă parte.

Contează ce nume purtăm?
Contează într-o măsură remarcabilă, sunt de părere
autorii unui articol publicat în The Week. Deşi nu ni
le alegem noi înşine, numele sunt un fel de “etichete”
ce pot da informaţii despre clasa socială din care
facem parte, nivelul de educaţie şi originea etnică –
ale noastre ori, cel puţin ale părinţilor noştri.
Studii ştiinţifice, spun autorii articolului, referindu-se
la situaţia din SUA, au arătat că lumea face, despre
un băiat numit Tyrone, presupuneri diferite de cele
pe care le face despre un băiat numit Philip. Au
aceste presupuneri vreo bază reală? NU. Sunt foarte
adesea greşite – cum ar putea fi altfel, de vreme ce
lumea nu-I cunoaşte pe Tyrone şi nici pe Philip, ci
doar îşi imaginează ceva despre ei? DAR, deşi
deseori greşite, aceste presupuneri pot totuşi să
influenţeze viaţa acelor băieţi.
Ba mai mult, numele pot influenţa chiar şi alegerile
pe care face o persoană, în propria ei existenţă –
conştient sau nu.
Autorii se referă la situaţia din Statele Unite ale
Americii, dar observaţiile lor sunt valabile pentru o
mare parte a societăţii de tip occidental. În ultimele
decenii, aceste culturi asistă la o diversificare explozivă
a numelor date copiilor. Gusturile oamenilor în materie
de nume, sau moda numelor, dacă vreţi, se schimbă,
în aceste transformări putând fi adesea recunoscute
influenţe din lumea artelor spectacolului. Astfel,
numele Wendy a câştigat în popularitate după
lansarea filmului şi a musicalului Peter Pan la
începutul anilor 1950, iar Brittany a luat avânt în anii
1990, odată cu carierea fulminantă a cântăreţei pop
Britney Spears.
Paralel cu căderea sub influenţa acestor mode –
ceea ce face uneori ca unul şi acelaşi nume să fie
purtat de mulţi oameni dintr-o anumită generaţie –
există şi fenomenul numelui „inedit”.
În încercarea de a-i conferi copilului lor o aură
specială, de a-l face să apară “deosebit” (în sensul
de superior altora, chiar dacă nu mărturisesc acest
lucru şi uneori nici nu-l conştientizează), unii părinţi
aleg pentru copii lor nume aparte, ce nu se regăsesc
printre numele tradiţionale, obişnuite, din ţara
respectivă: uneori cuvinte care nu prea sunt folosite
ca nume (exemplu: copilul actriţei Gwyneth Paltrow,
botezat Apple) sau, mai des, prenume străine.
În Franţa, o anglomanie a numelor, de dată relativ
recentă, a adus la modă, în ultimele decenii, voga
numelor britanice, numeroşi mici francezi fiind botezaţi
Malcolm, Kevin etc.
În România, influenţa telenovelelor latino-americane
s-a manifestat, ocazional, mail ales în mediul rural,
prin botezarea copiilor cu prenume cu rezonanţă
„latino”, precum Marisol, Isaura sau Gaviota, Fernando
sau Alberto.

Cum e mai bine: să ai un nume obişnuit sau unul
deosebit?
Un articol publicat pe site-ul nostru în urmă cu câţiva
ani comenta rezultatele unui studiu care, la vremea
lui, a făcut vâlvă. În anul 2009, un grup de cercetători
de la Universitatea Oldenburg din Germania a trimis
unui număr de 2.000 de cadre didactice de la şcoli
elementare germane un chestionar anonim cu întrebari
legate de reacţiile provocate acestora de diferitele
nume de botez ale elevilor pe care îi şcoleau.
Rezultatele au fost pe cât de interesante, pe atât de
deranjante. Ele arătau că mulţi profesori germani au
prejudecăţi majore faţă de numele cu rezonanţă
străină (de exemplu: Angelina, Chantal, Mandy,
Maurice, Justin, Kevin), considerând aprioric că elevii
cu pricina ar fi copii-problemă. În vreme ce nume
tradiţionale germane, precum Jakob, Lucas, Simon,
Maximilian, Alexander, Hannah, Sophie, Charlotte,
Marie, au fost asociate, de marea majoritate a
respondenţilor, cu figura elevului „bun”, disciplinat şi
conştiincios, numele de Kevin, de pildă, trimitea
automat la ideea preconcepută – fără nicio bază
reală, de vreme ce profesorii nici nu cunoşteau elevul
r – că băiatul cu pricina ar avea probleme cu disciplina
şi rezultate proaste la învăţătură. Iar asemenea
prejudecăţi pot duce la discriminare, cu efecte ce pot
fi deosebit de grave. Dacă un profesor tratează, de
la bun început, un copil ca pe un caz-problemă, se
poate ajunge la o situaţie în care dascălul, în loc să-l
stimuleze pe copil, să-i acorde, cu bunăvoinţă, sprijin
pentru a-l ajuta să progreseze, îl va socoti în mintea
lui, drept un ratat, iar această viziune negativă
proiectată de profesor asupra elevului îl poate face
pe acesta din urmă să eşueze cu adevărat.
"Cred ca orizontul de aşteptare se află la baza tuturor
rezultatelor. După cum s-a demonstrat deja că, dacă
un antrenor nu crede în potenţialul unui atlet, rezultatele
acestuia nu sunt pe măsura potenţialului, consider şi
că, dacă profesorii nu cred în potenţialul elevilor, şi
rezultatele acestora vor scădea", a afirmat Astrid
Kaiser, conducătoarea studiului.
Totuşi, cum se explică această prejudecată faţă
de numele străine?
În cazul studiului german, se pare că profesorii care
discriminează elevii din cauza prenumelui lor erau
influenţaţi de statistici care sugerau că aceia care
dau copiilor nume inspirate de celebrităţi sunt
persoane cu grad de instrucţie scăzut şi situaţie
economică precară, prejudecata fiind valabilă şi
pentru numele străine. În acest context, discriminarea
pe baza numelui devine o chestiune legată de discriminarea pe baza clasei sociale – un aspect care
contravine principiilor democratice pe baza cărora
ar trebui să profeseze dascălii.
Câteva studii realizate în SUA arătau şi ele că există
corelaţii între nume şi clasa socială, ceea ce face ca
numele să suscite şi prejudecăţi legate de clasă şi
să exercite o influenţă asupra destinului unui om.
Astfel, într-un studiu publicat în 2010 în Social
Science Quarterly, economiştii David Kalist şi Daniel
Lee de la Shippensburg University din Pennsylvania,
susţineau că, în SUA, adolescenţii de sex masculin
cu nume mai puţin răspândite sunt mai predispuşi
sa aibă probleme cu legea, comparativ cu adolescenţii
cu prenume mai obişnuite.
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De exemplu, băieţii numiţi Ernest, Preston si Tyrell
aveau un risc semnificativ mai mare de a fi condamnaţi
decât cei numiţi, banal, Michael sau David.
Şi aici, se părea că motivul ascuns al acestor
diferenţe consta în faptul că tendinţa de a-şi boteza
copiii cu nume mai puţin obişnuite ar fi fost mai
pronunţată în rândul părinţilor cu mai puţină educaţie,
ceea ce ar explica de ce, statistic, asemenea copii
au şanse mai mari de a fi delincvenţi. Se cunoaşte
deja faptul că delincvenţa este statistic asociată cu
nivelul mai scăzut de educaţie al indivizilor şi al
familiilor din care provin aceştia.
În orice caz, spun cercetătorii, s-a observat ca băieţii
cu nume mai puţin ‘”populare” cresc adesea în familii
mono-parentale şi cu un nivel de trai scăzut – iarăşi
factori asociaţi cu un risc mai mare de delincvenţă.
Acestor băieţi le este mai dificil să-şi găsească de
lucru (greu de spus dacă din cauza „stigmatului numelui” ori din cauză că mediul familial nu le-a oferit
şanse mari la educaţie), iar lipsa unui loc de muncă
este, iarăşi, un factor asociat – statistic, în studii pe
grupuri de indivizi, nu pentru fiecare caz în parte –
cu comiterea de infracţiuni.
După cum se vede, asocierile sunt foarte complexe;
numele este corelat cu o multitudine de elemente
care, într-adevăr, pot să influenţeze hotărâtor soarta
unui om.

Numele care provoacă respingere
E o tristă realitate faptul că unele nume suscită
imediat, involuntar, din partea unor oameni, prejudecăţi
care, la rândul lor, provoacă o reacţie de respingere.
Anul trecut, un bărbat originar din Liberia, dar care
trăia în Marea Britanie de 10 ani şi era absolvent al
unei universităţi britanice, a dat în judecată compania
Virgin Atlantic, acuzând-o de discriminare rasială.
Bărbatul, pe nume Max Kpakio, urmărea să obţină o
slujbă în cadrul unei filiale a companiei şi trimisese,
în acest scop, un CV (cu numele să adevărat). Dar
a fost respins. Cumva, a bănuit că numele său
african ar fi putut fi cauza respingerii, aşa că şi-a
trimis din nou CV-ul - o versiune simplificată a celui
trimis iniţial, dar cuprinzând exact aceleaşi date relevante privind calificările şi calităţile sale şi deosebindu-se într-o singură privinţă: numele de Max
Kpakio fusese înlocuit cu cel de Craig Owen (care
suna mai britanic). De data aceasta, reacţia celor
din compartimentului de resurse umane al Virgin Atlantic a fost cu totul alta: nu numai că l-au invitat pe
candidat la un interviu, dar, susţine Kpakio, l-au
sunat în mai multe rânduri, încurajându-l să se
prezinte pentru selecţie. (Totuşi, tribunalul a respins
acuzaţiile aduse companiei Virgin Atlantic, în baza
faptului că existau şi late diferenţe în afară de nume
între primul şi cel de-al al doilea CV trimis de Kpakio.)
Dar studii realizate atât în Marea Britanie, cât şi în
SUA, arată că discriminarea etnică sau rasială de
către angajatori, doar în baza numelui, există :
trimiţând exact acelaşi CV, dar cu nume diferite,
cercetătorii au descoperit că CV-urile care, prin
numele de familie ori prin prenume, sugerează că
aplicantul ar fi imigrant sau că ar aparţine, în orice
alt fel, unei minorităţi etnice au, în general, şanse
mai mici de a suscita un răspuns pozitiv din partea
angajatorului.

Este unul dintre multele feluri – poate cel mai descurajant - în care numele ne poate influenţa viaţa.
Din acest motiv, consideră cercetătorii, în general “e
mai bine” (în sensul că ai mai multe şanse de reuşită
în viaţă) dacă ai un nume obişnuit în cultura majoritară
a ţării respective: atunci când tot ceea ce se cunoaşte
despre un om este numele, persoanele care au un
prenume obişnuit se descurcă mult mai bine şi au
şanse mai mari de succes decât cele cu prenume
cu rezonanţă străină.
Oricât de regretabil ar fi faptul că oamenii îşi fac
păreri despre alţii doar pe baza numelor, situaţia
există. Iată încă un exemplu despre felul în care
numele poate influenţa opinia altora despre purtătorul
său: un studiu australian recent arăta că oamenii au
tendinţa de a avea o impresie mai bună despre
colegii lor sau despre candidaţii politici ale căror
nume le pot pronunţa cu uşurinţă.

Cum reacţionăm la propriul nume?
De parcă faptul că numele influenţează impresia
altora despre noi nu era de ajuns, noi înşine ne
comportăm adesea într-un mod determinat, în bună
măsură, de nume. Cercetările arată că, oricât de
puţin rezonabil ar părea, suntem atraşi, inconştient,
de lucruri, locuri şi oameni care “sună” ca propriul
nostru nume. Fenomenul este numit de cercetători
egotism implicit. Studiile în acest domeniu au produs
unele rezultate controversate, cel mai comentat fiind
un studiu din 2007 (citat şi într-un articol pe tema
numelor, publicat pe site-ul CNN) care arăta că
studenţii care au nume ce încep cu C sau D au
rezultate mai slabe la învăţătură decât cei ale căror
nume încep cu A sau B. (În SUA, rezultatele la examene sunt indicate nu prin cifre (note de la 1 la 10,
ca la noi), ci prin litere, cea mai bună “notă” fiind A,
iar cea mai slabă – F.) Egotismul implicit, susţin
autorii controversatului studiu (Leif Nelson, de la
University of California-Berkeley, şi Joseph Simmons,
de la Yale University), este motivul ascuns,
neconştientizat, pentru care studenţii cu nume ce
încep cu C sau D iau calificative C sau D: sunt
atraşi, fără să ştie şi fără să vrea, de aceste litere
identice cu iniţiala numelui lor.
Tendinţa de a arăta mai mult interes când e vorba
de “ceva” al cărui nume aminteşte de al nostru e
susţinută şi de alte cercetări inedite: un studiu realizat
la University of Michigan în 2008 arătase că oamenii
erau mai dispuşi să doneze bani pentru ajutarea victimelor unui uragan în cazul în care numele uraganului
începea cu aceeaşi literpă ca şi numele lor. Bizar,
nu?
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Ce să mai zicem de rezultatul surprinzător al unui
studiu întreprins de Brett Pelham, profesor de psihologie la University of Buffalo? El a descoperit că
numele poate influenţa locul în care o persoană se
hotărăşte să trăiască: în cazul femeilor americane
numite Georgia şi Virginia, era mult mai probabil ca
ele să se mute în statele americane cu aceleaşi
nume, cu 44% mai probabil decât în cazul femeilor
cu altfel de nume.

Aşadar, numele ne modelează destinul?
Toate studiile menţionate mai sus arată că numele
poate exercita o anumită influenţă, în funcţie de
anumite situaţii specifice. Dar această influenţă este
limitată, crede dr. Martin Ford, psiholog la George
Mason University, SUA.
“Numele au o influenţă semnificativă numai atunci
când numele e singurul lucru pe care îl ştim despre
o persoană”, spune el. Dar, pe măsură ce avem tot
mai multe surse pe baza cărora să ne putem forma
o impresie despre persoana respectivă, importanţa
numelui descreşte. “Dacă adaugi o fotografie, impactul
numelui slăbeşte. Dacă adaugi informaţii despre
personalitate, motivaţii şi capacităţi, atunci impactul
numelui se reduce la minimum”, afirmă dr. Ford.
Cu alte cuvinte, rămâne valabil ceea ce am învăţat
demult: e bine să nu ne grăbim să ne facem o
părere despre o persoană, înainte de a o fi cunoscut
cât de cât.
Deşi trăim în oraşe, în societăţi cu diversitate tot mai
mare, unde avem de-a face cu fel de fel de oameni,
nume şi culturi, în adâncul psihicului nostru suntem
încă, într-o măsură, tributari unui fel străvechi de a
gândi; pe undeva, am rămas tot fiinţe umane tribale,
trăind într-un mic grup de oameni, familiar şi sigur,
circumspecte faţă de ideea de “străin” şi ataşate
profund lucrurilor care ne seamănă, pe care le
cunoaştem, pe care, într-un mod obscur şi ciudat, le
simţim “de-ale noastre”. În aceste condiţii, numele
cu care suntem mai puţin obişnuiţi ne pot face să ne
formăm păreri greşite, poate chiar să luăm decizii
greşite, tocmai din cauza faptului că suntem predispuşi
să respingem ceea ce percepem ca nefamiliar.
Dar cercetările arată că această stare de lucruri se
schimbă totuşi; foarte încet, ce-i drept, dar se
schimbă. Pe măsură ce societăţile devin “mai multiculturale”, gradul de toleranţă la ceea ce este “altfel”
va creşte. La ora actuală, asistăm la o luptă între
două tendinţe puternice: înclinaţi profund umană de
a prefera ceea ce este cunoscut şi tradiţional se
ciocneşte cu dorinţa părinţilor de a da copiilor lor
nume deosebite, care să-i distingă de marea masă
a celorlalţi.
Tendinţa este aceea de diversificare. Deşi la ora
actuală, după cum arată studiile, este încă avantajos,
în general, pentru oricine să aibă un nume popular
în ţara în care trăieşte, diversitatea implicată de
multiculturalitate se reflectă şi în diversificarea tot
mai accentuată a numelor. Peste 50 de ani, şi în
România, nume foarte obişnuite azi ar putea să
devină rare şi să sune ciudat şi demodat oamenilor
care, la jumătatea celui de-al treilea mileniu, vor
prefera nume care, cu doar câteva zeci de ani în
urmă sunau aproape inacceptabil de străin şi bizar.
www.descopera.ro

22 l 11 septembrie, 2019

Romanian Journal • New York

AFFORDABLE DENTISTRY
30

718 786-7100
44 - 17 Queens Blvd.,
Sunnyside, NY, 11104

Îndemnul unui profesor
înțelept: ”Încetați să vă mințiți
pe voi înșivă!”

Un profesor bun este acel om special care incearca sa ne motiveze, sa ne starneasca entuziasm. Chiar daca pare a fi un fapt normal,
oportunitatea noastra de a invata si accesul la
informatie este o sansa reala.

Un profesor de literatura engleza a hotarat
ca, inainte de a iesi la pensie, sa adreseze un
mesaj destul de usturator studentilor. Voia,
pentru ultima data, sa “deschida ochii digitali
ai copiilor.”.

“Pentru ce ati venit aici?
N-as vrea sa strig la voi, pentru ca n-are
sens, oricum n-o sa ma intelegeti. Nimeni
nu are nevoie de voi aici, stand asa pe
banci, asteptand o minune si privind plictisiti
inainte. Mergeti acasa, pentru ca pierdeti
timpul, va pierdeti viata!

Universitatea e un loc pentru invatat si nu
aveti nici un drept sa-l imputiti cu lenevia
voastra. Daca vreti sa invatati, sunteti bineveniti. Daca nu, iesiti afara, nimeni nu va
vrea aici.
Avem o tara plina de imbecili cu studii superioare, care nici macar nu stiu ca America
e continent, nu tara. Nu mai avem nevoie
de fantome zombate care vin aici ca sa-si
ia o diploma. Diploma aia poti s-o folosesti
doar atunci cand se termina o anumita
hartie in casa. Nu va mintiti pe voi insiva:
multi dintre voi vor ajunge sa lucreze la o
fabrica sau intr-un restaurant. Sunteti lenosi
si aroganti!
Sunteti o generatie aproape pierduta. Nu
va intereseaza nimic, in afara de telefoane
si laptop-uri si stomacurile voastre. Aveti o
minte putrezita. Poate va credeti mai inteligenti decat altii, poate cativa dintre voi
si sunt. Restul sunteti toti la fel de mediocri.
Pentru asta ati si venit aici – sa acumulati
cunostinte, nu sa putreziti in banci!
Nu va irositi unica sansa de a ajunge
cineva. In epoca contemporana, unde informatia digitala detine puterea, voi puteti
sa luati puterea in mainile voastre. Fara
vointa si cunostinta, o veti pierde foarte
rapid.
Eu nu vreau sa va tin m0rala pentru ca
stiu cum e: sa ti se tina m0rala cand esti
tanar si simti ca toata lumea e la picioarele
tale.

Am fost si eu pe acolo si mi-e familiar sentimentul dat. Nu conteaza ce studii faci, conteaza sa stii sa te descurci.
Dar nu e mereu asa si nimeni n-o sa tina
cont de sentimentele voastre interioare
atunci cand o sa va angajeze. Cunostintele
vor fi pe primul loc, iar puterea fizica si infatisarea pe-al doilea.
Parintii vostri nu vor trai mereu, trebuie
sa realizati asta. Sunteti maturi si nu mai
are rost sa avem tabu-uri. Da, vor pieri, si
veti pieri si voi. Dar ei, in comparatie cu
voi, vor lasa ceva in urma lor, ceva cu care
vor, cu care trebuie sa se mandreasca, si
acel ceva sunteti voi.
Am fost pana acum profesor ca sa va invat
ceva nou, special, sa va ajute in viata de zi
cu zi.
Daca nu vreti sa puneti mana pe carte si sa
va schimbati spre bine, atunci faceti-o macar
pentru parintii vostri.
Faceti-o pentru acele persoane care au
muncit toata viata lor pentru ca voi sa
aveti unde dormi si sa aveti ce manca.
Data viitoare cand mergi la baie, priveste
in oglinda si intreaba-te daca parintii tai sar mandri cu tine. Eu nu.
Sper ca urmatoarea noastra intalnire sa
aiba loc intr-o biblioteca, nu restaurant
fast-food. Ramaneti cu bine.”
secretele.com
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În cazul homosexualității s-au impus cu ajutorul massmediei în opinia publică o seamă de mituri postmoderne.
Vă prezentăm în acest articol concluzia lucrării „Fața
nevăzută a homosexualității” bazată pe o bibliografie
ce numără peste 400 studii științifice și semnată de
Virgiliu Gheorghe și Andrei Dîrlău.
Mitul nr. 1: Oamenii se nasc homosexuali
– Studiile demonstrează că nu există nicio dovadă
că homosexualii s-au născut așa (Byne și Parson,
1993; Bailey și colaboratorii, 2000; Stanton și
Yarhouse, 2007). Dimpotrivă, s-a constatat că homosexualitatea este cauzată de un complex de
factori de mediu și educaționali (Peter și Bruckner,
2002).

Mitul nr. 2: Orientarea sexuală nu se poate schimba
– Sute de studii certiﬁcă faptul că mii de oameni care
manifestau un comportament sau o atracție de
factură homosexuală s-au schimbat in timp. Unii
au întreținut relații homosexuale numai inainte de
vârsta de 15 ani (Robert și colaboratorii, 1989;
Gagnon și Simon, 1993).
– O metaanaliză care a luat în considerare 30 de
studii realizate între 1954 și 1994 a ajuns la
concluzia că 33% din homosexualii tratați au devenit
heterosexuali (Jones, 2000). Cel mai riguros studiu
din punct de vedere al metodologiei folosite a investigat rezultatele terapiei de conversie prin credință
– cu implicarea preoților și practică sacramentală.
Rata de succes a fost de 38% (Jones și Zarhouse,
2007).
– Cea mai semniﬁcativă dovadă privind întoarcerea
la heterosexualitate a homosexualilor o avem de la
psihiatrul pro-gay Robert Spitzer, care, prin chestionarea a 200 de persoane care trecuseră prin
terapie, a constatat că există un succes clar al
terapiei în tot ceea ce înseamnă comportament,
identitate, atracție, excitație, fantasmare și alte
aspecte ale vieții și psihologiei unui homosexual
(Spitzer, 2003).

Mitul nr. 3: Eforturile de schimbare a orientării
sexuale le pot face rău homosexualilor și sunt
imorale
– Studiile conﬁrmă contrariul. Din 800 de persoane
care trecuseră prin terapia întoarcerii la heterosexualitate, numai 7,1% au afirmat că au suferit anumite
probleme (J. Nicolosi și colaboratorii, 2002).
– Analizând stresul psihologic, starea de bine spiritual
și alți factori psihoemoționali, Jones și Zarhouse
(2007) au constatat că nu există nicio consecință
negativă a schimbării de orientare sexuală.
– La fel, Robert Spitzer, psihiatru pro-gay, a constat
și el că schimbarea este reală și nu există nicio
consecință negativă (Spitzer, 2003).
– Dimpotrivă, persistarea în modul de viață homosexual
aduce cea mai mare suferință. În acest context, nu
există nedreptate mai mare produsă unui om cu
înclinație homosexuală decât aceea de a nu-l ajuta
să se schimbe.

Mitul nr. 4: Homosexualii reprezintă zece procente
din populație
– În realitate, mai puțin de 3% din americanii adulți sau autoidentiﬁcat ca homosexuali și bisexuali (Lauman, 1994) – aceasta după peste cinci decenii de
propagandă a homosexualității!

Mitul nr. 5: Homosexualii nu suferă de tulburări
psihice într-o măsură mai mare decât heterosexualii
– În realitate, în rândul homosexualilor se înregistrează
cele mai mari procente de boli mentale și abuz de
droguri- incomparabil mai mult decât în oricare alt
grup din societatea umană.
– Un studiu din 2003 constată că, în rândul homosexualilor, se înregistrează cele mai mari rate de
consum de diferite droguri, depresie, violență
domestică și abuz sexual în copilărie (Stall și colaboratorii, 2003).
– Cea mai mare metaanaliză, realizată în anul 2008,
care a avut în vedere peste 13.000 de articole pe
acest subiect, compilând datele de la primele 28
cele mai riguroase studii, a ajuns la aceeași
concluzie: lesbienele, gay-ii și bisexualii au cel mai
mare risc de tulburări mentale, ideație suicidală,
consum de substanțe halucinogene și autorănire
deliberată (King șicolaboratorii, 2008).
– La aceleași rezultate ajunge, de altfel, și GMLA –
Asociația Medicală a Gay-lor și Lesbienelor (Silenzio,
2010; O’Hanlan, 2010).
– Motivul invocat de homosexuali, că problemele lor
psihologice s-ar datora stigmatizării la care sunt
supuși de populație, nu rezistă nici la cea mai
simplă analiză, căci în țări ca Olanda sau Noua
Zeelandă, unde simpatia populației atinge cele mai
înalte cote, homosexualii se confruntă în cel mai
mare grad cu consumul de droguri, probleme de
anxietate etc. (Sandfort, 2001, Fergusson, 1999).
Mitul nr. 6: Comportamentul homosexual nu este
periculos pentru sănătatea ﬁzică
– Promiscuitatea sexuală, precum și natura actelor
homosexuale presupun un grad uriaș de boli cu
transmitere sexuală și alte boli grave (Bagdy, 2009;
Kazal, și colaboratorii 1976; Evans și colaboratorii,
2007; Silenzio, 2010, O’Hanah, 2010).

Mítul nr. 7: Copiii crescuți de homosexuali nu
sunt diferiți de ceilalți copii, crescuți de heterosexuali
– Studiile arată clar că cel mai bine dezvoltați sub
aspect psihosomatic sunt copiii născuți și crescuți
de părinții naturali (Moore și colaboratorii, 2002;
Pruett, 2000; Hunter, 1997).
– Copiii educați în casele homosexualilor se confruntă
cu o mulțime de probleme, în primul rând psihologice,
dar și sociale (Sarantakos, 1996; Regnerus, 2012).
– Există și studii făcute de homosexuali care încearcă
să mascheze aceste probleme, însă acestea sunt
marcate, după cum se arată în mai multe metaanalize,
de o mulțime de erori metodologice (Lerner și
Nagai, 2001).

Mítul nr. 8: Homosexualii nu molestează copiii
într-o măsură mai mare ca heterosexualii
– Pedoﬁlii sunt, în majoritatea cazurilor, bărbați (Fisher,
1994).
– O treime din toți copiii abuzați sexual de bărbați
sunt băieți. Ceea ce arată că un mare număr dintre
homosexuali sunt pedoﬁli (Freund, 1984; Freund
și colaboratorii, 1989).
– Mulți dintre pedoﬁli recunosc că sunt homosexuali
(Erickson, 1988; Lauman și colaboratorii, 1994).

Mitul nr. 9: Homosexualii sunt puternic dezavantajați
și discriminați în societate
– Cercetările arată că, de obicei, homosexualii au un
nivel mai ridicat de școlarizare decât populația
generală (Robert și colaboratorii, 1994; Barret și
colaboratorii, 2002).
– Cât despre venituri, studiile demonstrează că nu
se poate nicidecum vorbi de un dezavantaj din
acest punct de vedere (DeNavas-Walt și colaboratorii,
2008; Badgett, 1998; Antecol, 2008).

Mítul nr. 10: Relația homosexuală este identică
cu cea heterosexuală, diferă doar sexul partenerilor
– Studiile făcute chiar de homosexuali demonstrează
că este mult mai puțin probabil ca un homosexual
să-și asume o relație pe termen lung decât un heterosexual (Sthrom și colaboratorii, 2006). Iar dacă
întrețin o relație stabilă pe termen mai lung, ﬁdelitatea
este foarte puțin probabilă (Xiridou și colaboratorii,
2003; Lee, 2003).
– Relațiile monogame aproape că nu există la homosexuali, în condițiile în care, în jumătate dintre
cuplurile aﬁate în relație de parteneriat civil, cei doi
consimt să întrețină relații sexuale în afara cuplului
(Solomon și colaboratorii, 2005).
– Probabilitatea de despărțire este de trei ori mai
mare în cazul homosexualilor și de patru ori mai
mare în cazul lesbienelor decât în cazul persoanelor
heterosexuale (Kurdek, 2004).
– În cuplurile de homosexuali și lesbiene, violența
domestică este de aproape de două ori mai mare
decât în cuplurile heterosexuale (Brand și Kidd,
2009). Prin comparație cu heterosexualii, este mult
mai probabil ca un homosexual sau o lesbiană să
ﬁe abuzați de către partener (Cochran și Cauce,
2006).

www.incorectpolitic.com
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ARTA R<ZboIULUI - foILEToN

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

SUN TZU

ARTA RĂZBOIULUI
(4)

continuare din ediţia precedentã

III

Strategia ofensivă
Sun Tzu a spus:
1. În război cea mai bună politică este să cucereşti statul
intact; distrugerea lui reprezintă ultima soluţie.
Li Ch'uan: "Nu încurajaţi omorul".
2. E mai bine să capturezi armata inamică, decât s-o
nimiceşti; e mai bine să prinzi intacte un batalion, o
companie sau o grupă de cinci oameni decât să le
nimiceşti.
3. ntr-adevăr, culmea priceperii nu este să recuperezi o
sută de victorii într-o sută de bătălii.
4. Cel mai important în război este să ataci în strategia inamicului.
Tu Mu: "...Marele Duce a spus: Cel care excelează în
soluţionarea dificultăţilor înainte de a apărea. Cel care
este capabil să-şi învingă adversarii triumfă înainte ca
ameninţările acestora să se concretizeze"
Li Ch'uan: «Atacaţi planurile inamicului prin anihilarea
punctului lor de pornire. Sub hunii celei de-a doua
dinastii, K'ou Hsun a încercuit Kao Chun. Chun trimise
pe generalul său însărcinat cu planificarea, Huang Fu
Wen, pentru negocieri. Huan Fu Wen era încăpăţînat şi
grosolan. K'ou Hsun ordonă să fie decapitat şi îl informă
pe Kao Chun în termenii următori: "Ofiţerului vostru de
stat maior îi lipsea buna creştere. L-am decapitat. Dacă
vreţi să vă supuneţi făceţi-o imediat, dacă nu apăraţivă." Chiar în aceeaşi zi Chun îşi distruse fortificaţiile şi
se predă.»
Toţi generalii lui K'ou Hsum spuseră: "Cum! I-aţi ucis
mesagerul şi totuşi l-aţi obligat să predea cheile oraşului!
Cum este posibil aşa ceva?"
K'oun Hsun zise: «Huang Fu Wen era mâna dreaptă a
lui Kao Chun, sfetnicul său particular. Dacă l-aş fi cruţat
şi-ar fi dus la îndeplinire planurile, dar omorându-l l-am
lipsit pe Kao Chun de mâna lui dreaptă. Se spune:
"Supremul rafinament în arta războiului este de a dejuca
planurile inamicului".»
Toţi generalii spuseră: "Aceasta depăşeşte puterea
noastră de înţelegere".
5. Apoi, cel mai bine este să-i destrami alianţele.
Tu Yu: "Nu-i lăsaţi pe inamici să se unească".
Wang Hsi: "Examinaţi problema alianţelor lor şi provocaţi
ruptura lor. Dacă un inamic cere aliaţi, problema este
gravă şi poziţia inamicului puternică; dacă nu are,
problema este minoră şi poziţia lui este slabă".
6. Dacă acest lucru nu este cu putinţă, cel mai bine este
să-i ataci armata.
Chia Lin: «Marele Duce a spus: "Cel ce luptă pentru
victorie numai cu sabia, nu este un general bun".»
Wang Hsi: "Bătăliile sunt treburi periculoase".
Chang Yu: "Dacă nu puteţi să înăbuşiţi în faşă intenţiile
inamicului, nici să-i rupeţi alianţele când sunt pe punctul
de a fi încheiate, ascuţiţi-vă armele spre a dobândi
victoria...".
7. Cea mai rea politică este aceea de a ataca oraşele. Nu
ataca oraşele decât atunci când nu mai ai altă soluţie.

8. Pregătirea carelor de asediu, a armelor şi echipamentului
cere cel puţin trei luni; lucrările de terasament necesare
pentru a ridica talazuri în faţa zidului, alte trei luni.
9. Dacă generalul nu este în stare să-şi înfrâneze
nerăbdarea şi ordonă oamenilor săi să se îngrămădească
în preajma zidului ca un roi de albine, o treime dintre ei
vor fi omorâţi fără ca oraşul să fie cucerit. Aceasta este
soarta atacurilor de acest gen.
Tu Mu: "Spre sfârşitul dinastiei Wei, împăratul Tai Wu
conduse o sută de mii de oameni împotriva generalului
tării Sung, Tsang Chih, la Yu Tai. Împăratul îi ceru mai
întâi vin, lui Tsang Chih.42 Tsang Chih sigilă un vas plin
cu urină şi i-l trimise. Tai Wu, înnebunit de furie, atacă
imediat oraşul, ordonând trupelor sale să escaladeze
zidurile şi să se angajeze în lupta corp la corp. Cadavrele
se îngrămădiră până pe creasta zidurilor şi la capătul a
treizeci de zile numărul morţilor reprezenta mai mult
decât jumătatea efectivelor Wei".
10. Aşadar, cei ce sunt experţi în arta războiului supun
armata inamică fără luptă. Ei cuceresc oraşele fără a le
asedia şi doboară un stat fără operaţiuni prelungite.
Li Ch'uan: «Ei învinseră prin strategie. Sub a doua
dinastie Han, Tsan Kung, marchiz de Tsan, încercui pe
rebelii Yao la Yuan Wu, dar timp de mai multe luni el nu
fu în stare să cucerească oraşul.43 Ofiţerii şi oamenii
săi erau bolnavi şi plini de răni. Regele din Tung Hai îi
spuse lui Tsan Kung: "Acum, v-aţi masat trupele şi aţi
încercuit inamicul, care este hotărât să lupte până la
moarte. Asta nu este strategie! Ar trebui să ridicaţi asediul. Arătaţi-le că au o portiţă de scăpare; ei vor fugi şi
se vor împrăştia. Atunci şi un paznic de câmp îi va captura! Tsang Kung urmă acest sfat şi cuceri Yuan Wu".»
11. Scopul trebuie să fie de a cuceri intact. "Tot ceea ce
este sub cer". În acest mod, trupele vor rămâne neatinse
şi victoria va fi totală. Aceasta este arta strategiei ofensive.
12. Prin urmare, arta de a conduce trupele la luptă constă
în aceasta. Dacă dispui de o superioritate de zece
contra unu, încercuieşti duşmanul.
13. La cinci contra unu, atacă-l.
Chang Yu: "Dacă eu sunt de cinci ori mai puternic decât
inamicul, îi ţin în stare de alarmă trupele din faţă, îl
surprind în spate, îl clatin la est şi-l lovesc la vest."
14. La doi contra unu, dezbină-l.
Tu Yu: ..Dacă e superioritate de doi contra unu, nu este
suficientă pentru a stăpâni situaţia, utilizăm forţa de diversiune pentru a dezbina armata duşmanului. De
aceea, Marele "Duce a spus: "Cine este incapabil să
acţioneze asupra inamicului, spre a-i dezbina forţele,
nu poate vorbi despre o tactică de excepţie".
15. Dacă forţele sunt egale, poţi angaja lupta.
Ho Yen Hsi: "În aceste condiţii numai generalul competent
poate învinge".
16. Dacă eşti în inferioritate din punct de vedere numeric,
să fii în stare să baţi în retragere.
Tu Mu: "Dacă trupele noastre sunt în stare de inferioritate, împiedicaţi-l temporar pe inamic să ia iniţiativa
atacului. După aceea, veţi putea probabil să profitaţi de
un punct slab. Vă veţi mobiliza atunci toate energiile şi
veţi urmări victoria cu o hotărâre fermă".
Chang Yu: "Dacă inamicul este puternic şi eu sunt slab,
mă retrag pentru moment şi mă feresc de orice angajare45
— aceasta până când competenta generalilor şi eficienţa
trupelor vor fi la egalitate.
Dacă sunt stăpân pe toate mijloacele mele şi inamicul
este în stare de derută, dacă trupele mele sunt pline de
avânt, iar cele ale lui apatice, atunci pot da bătălia chiar
dacă el are superioritate numerică."

17. Dacă eşti inferior în toate privinţele, să fii în stare să e
eschivezi, căci o armată mică este o pradă uşoară
pentru una mai puternică.
Chang Yu: «...Mancius a spus: "Cel mai mic desigur nu
se poate măsura cu cel mare, nici cel slab cu cel
puternic sau cei puţini cu mulţimea."
18. Căci generalul este apărătorul statului. Dacă această
apărare se extinde la tot, statul va fi cu siguranţă
puternic; dacă ea are lacune, statul va fi fără îndoială
slab.
Chang Yu: "...Marele Duce a spus: Un suveran care îşi
găseşte omul potrivit cunoaşte prosperitatea. Cel care
nu reuşeşte, va fi pierdut".
19. Trebuie să ştii că pentru un suveran există trei mijloace
de a atrage nenorocirea asupra armatei sale şi anume
dacă procedează după cum urmează.
20. Nesocotind faptul că armata nu trebuie să înainteze,
să ordone o înaintare sau, nesocotind faptul că ea nu
trebuie să se retragă, să ordone o retragere. E ceea ce
se numeşte "a pune armata pe picior greşit".
Chia Lin: "Înaintarea şi retragerea armatei pot depinde
de deciziile luate de general, potrivit împrejurărilor. Nu
există nenorocire mai mare decât ordinele emanând de
la suveranul care stă la curte."
21. Necunoscând nimic din problemele militare, să participe
la organizarea lor, aceasta îi dezorientează pe ofiţeri.
Ts'ao Ts'ao: "...O armată nu poate fi condusă după
codul manierelor elegante."
Tu Mu: "În ce priveşte convenienţele, legile şi decretele,
armata are propriul ei cod pe care în general îl respectă.
Dacă îl aliniez după regulile care prezidează guvernarea
unui stat, ofiţerii vor fi complet derutaţi."
Chang Yu: "Bunătatea şi dreptatea pot fi de folos, la guvernarea unui stat, dar nu în administrarea unei armate.
Rapiditatea şi supleţea servesc administrării unei armate,
dar nu pot servi la guvernarea unui stat".
22. Necunoscând problemele de comandament, să ia
parte la exercitarea responsabilităţilor, aceasta ucide
încrederea în sufletul ofiţerilor.
Wang Shi: "Dacă o persoană, care nu cunoaşte treburile
armatei, este trimisă să ia parte la administrarea armatei,
fiecare mişcare a sa va stârni dezacord şi frustare
reciprocă şi întreaga armată va fi paralizată. De aceea,
Pei Tu prezintă o cerere la palat pentru ca să fie revocat
Controlorul armatei; numai după aceea a fost în măsură
să pacifice Ts'ao Chou".
Chang You: "Recent, curtenilor le-au fost încredinţate
funcţiile de Controlor al armatei, ceea ce evident
reprezintă o eroare."
23. Dacă armata este dezorientată şi lipsită de încredere,
suveranii ţărilor vecine vor stârni dificultăţi. Acesta este
sensul proverbului: "Confuzia în armată duce la victoria
adversarului".
Meng: "...Marele Duce a spus: Acela care nu cunoaşte
cu precizie obiectivele sale nu ştie să riposteze inamicului".
Li Chi'uan: "...Nu trebuie să te înşeli asupra alegerii
persoanei căreia îi este încredinţată comanda... Liu
Hsiang Ju, Prim ministru în Chao, a spus: Chao Kua nu
ştie decât să citească cărţile tatălui său şi până în
prezent s-a dovedit complet incapabil să stabilească
corelaţia între schimbările de situaţii. Or, Majestatea
Voastră, datorită numelui său, l-a desemnat comandant
şef. Este cum ai lipi corzile unei lăute şi ai încerca apoi
s-o acordezi".
continuare în ediţia urmãtoare
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Iată de ce TRAIAN
trebuie să dispară
din Imnul Național

D

acă este să definim Imnul național al oricărei țări,
atunci putem spune că acesta este o compoziție
muzicală care aduce în prim plan, prin textul său, istoria,
tradițiile și reușitele unei națiuni. Doar că, atunci când
vorbim despre Imnul Național al României, o strofă din
acesta ne transformă în, probabil, singurul popor de pe
Terra care își slăvește invadatorii!!!
Astfel, în strofa a doua se spune că:
“Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de ROMAN,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de TRAIAN!”
În realitate, această pretenție potrivit căreia în venele
noastre curge un sânge de roman și că împăratul Traian e
mândria poporului român, este expresia unui mare fals istoric… În acest episod, vă invit să descoperiți de ce
Traian trebuie eliminat din Imnul Național și care este
profilul uman al celui care este invocat, robotic, de fiecare
generație, atunci când cântă “Deșteaptă-te Române”.
Daniel Roxin

Un academician cere comisii speciale de
schimbare a IMNULUI

Un academician clujean care a realizat trei variante de
imn cere Parlamentului, Guvernului şi Preşedinţiei constituirea
unor comisii speciale pentru înlocuirea imnului ”Deşteaptăte române!”, pe motiv că imnul actual „inspiră tristeţe”, ”ba
chiar insultă, denigrează neamul românesc”.
Adrian Toader a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX,
că linia melodică a actualului imn naţional ”Deşteaptă-te
române!” se află într-o gamă minoră ce inspiră tristeţe, iar
textul este demodat, nu face cinste, ”ba chiar insultă,
denigrează neamul românesc, iar mai nou nu respectă directivele CE”.

”M-am adresat, joi, prin scrisori, Comisiei comune a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea
propunerii legislative de revizuire a Constituţiei, Guvernului
şi Preşedinţiei României, solicitând formarea unor comisii
de specialitate atât pentru adoptarea unui nou imn de
stat, cât şi pentru adăugarea unei steme adecvate pe
drapelul naţional, precum şi pentru stabilirea altor date de
sărbătorire a Zilei Naţionale a României şi a Zilei Marinei.
Am propus iniţierea procesului de schimbare a imnului de
stat al României cu unul care nu se demodează odată cu
schimbarea regimurilor politice, cu trecerea vremii. Mai
multe voci ale unor personalităţi reprezentative culturii
româneşti, precum scriitorul Andrei Pleşu, compozitorii
Horia Moculescu, Marius Ţeicu, academicianul Cristian
Petru Bălan sau criticul literar Dan Toma Dulciu, au
exprimat necesitatea schimbării imnului naţional al României,
pentru simplul fapt că linia melodică se află într-o gamă
minoră ce inspiră tristeţe, iar textul nu ne face cinste, ba
chiar insultă, denigrează neamul românesc, iar mai nou
respectă directivele CE”, a spus Toader.

Potrivit acestuia, melodia actualului imn ”Deşteaptă-te
române!”, un cântec patriotic, a avut valoarea sa în 1848,
”dar acum, o dată cu emanciparea românilor, acest cântec
a devenit nu numai demodat, dar chiar jignitor, pe alocuri,
pentru multe persoane”.
”Consider că actualul imn nu ne reprezintă ca neam, ca
popor, ca naţiune, cu atât mai mult având în vedere faptul
că România este ţară membră a Uniunii Europene. Cu
ocazia protestelor din ultimii ani, populaţia a demonstrat
faptul că e trează, capabilă, aptă să-şi aleagă şi să-şi determine viitorul ca naţiune. Românii cer respect, demnitate,
autodeterminare, asigurarea unui viitor sustenabil pentru
România”, a menţionat academicianul clujean.
Adrian Toader a explicat că, în opinia sa, încă din titlu şi
din prima strofă se observă, prin îndemnul ”Deşteaptăte”, trimiterea la ideea că poporul român are nevoie de
deşteptare, că ar fi inapt, incapabil, adâncit în ”somnul cel
de moarte”, deci mort sau aproape mort.
”Cu primul cuvânt, dar nu numai, în prima strofă se
produce segregarea populaţiei, aceasta fiind împărţită în
două mari grupări, cei treji, cei care intonează imnul la un
moment dat, pe de-o parte, şi cei adormiţi, respectiv
audienţa, de cealaltă parte. Anume, nu se spune – să ne
deşteptăm români -, incluzând aici şi vorbitorul, ci –
<Deşteaptă-te> -, adică <tu să te deştepţi, că eu sunt
treaz din moment ce am realizat că tu dormi>. Iată o
primă sugestie de segregare destul de direct şi agresivă
care induce separatismul, de genul tu aşa, eu altfel,” a
arătat acesta.
Adrian Toader susţine că textul actualului imn aduce
aminte în strofa a 2-a de latinitatea neamului românesc şi
pune accent pe aceasta atât prin versurile ”sânge de
roman”, cât şi prin ”un nume de Traian”, lăsând deoparte
originea dacă a poporului român, în timp ce ridică în slăvi
un cotropitor al Daciei.
”Strofa a 3-ia, versul – <Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca
lupi în stâne> – sugerează ideea că am fi un popor
sălbatic, care atacă prin surprindere fiinţe fără apărare,
îngrădite, paşnice. În strofa a 4-a remarcăm faptul că
domnitorii noştri cu care ar trebui să ne mândrim, sunt
dosiţi undeva drept – măreţe umbre. Dacă aceştia ne
sunt repere istorice, atunci necesită a fi vii în inimile
noastre, amintiri calde cu care ne mândrim şi exemple pe
care le urmăm şi nicidecum să întărim idea de umbre/strigoi,
urmând cu – <moarte strigă toţi> -. Neamul românesc nu
trebuie învăţat să urmeze umbrele, nu suntem adepţii
apariţiei strigoilor cu care ne-am mândri, poate într-un
parc de distracţii pentru copii, dar nu în simbolul nostru
naţional şi nu să ne grăbim spre moarte”, a argumentat
academicianul.

Acesta consideră că un popor cu pretenţii de a fi european,
civilizat, renunţă la formulări injurioase precum cea din
strofa a 6-a, “Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare“
sau din din strofa a 7-a, ”De fulgere să piară, de trăsnet şi
pucioasă”.

”Aceste versuri accentuează descrierea neamului nostru
ca fiind răzbunător, popor înapoiat ce crede în blesteme,
le practică dorind răul cuiva ca răzbunare, pedeapsă. Noi,
românii, suntem un popor modern, educat, cetăţeni
europeni, nu credem în blesteme şi nu ne coborâm la
nivelul celor care cred şi doresc, astfel, răul cuiva. Suntem
un popor pacifist, iubitor de oameni, iertător, înţelegător şi
înţelept. Înţelepciunea ne este arma de apărare. De
asemenea, în strofa a 8-a apare discriminarea bazată pe
religie şi credinţă, fapt care reiese în mod denigrator la
adresa musulmanilor prin cuvintele – barbarei semilune –
care încalcă prevederile Directivei 2000/43/CE din 29
iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalităţii de
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau
origine etnică”, a precizat Adrian Toader.

11 septembrie, 2019

DIvERSE

l

25

În opinia acestuia, textul imnului induce şi discriminarea
bazată pe religie şi credinţă prin versul din strofa a 11-a,
”Preoţi, cu crucea-n frunte”, ”în condiţiile în care nu toate
religiile recunoscute din România au acest simbol, crucea”.

”Tonul şi, în general, atmosfera creată de către mesajul
imnului actual nu sunt favorabile pentru a înălţa moralul şi
a chema la unitate naţională, ci, din contră, după cum am
mai arătat. Textul conţine prea multă văicăreală, plângere
de milă, autovictimizare, blesteme, multă agresivitate şi
morbiditate. Nu dorim să lăsăm o astfel de moştenire
copiilor noştri. Nici unul dintre cele 198 de imnuri naţionale
ale lumii nu insultă propria naţiune, poporul pe care-l
reprezintă ca simbol naţional. Nu cred că noi, românii,
dorim un simbol naţional care să ne insulte ca naţiune şi
popor, fie că suntem români din naştere sau am dobândit
cetăţenia română, avem suflet, demnitate, indiferent de
naţionalitate şi etnie. Fiind cetăţean român trebuie să se
identifice cu simbolurile naţionale”, a mai argumentat academicianul.

Adrian Toader a adus în favoarea demersului său de
înlocuire a imnului naţional şi informaţii furnizate de criticul
literar Dan Toma Dulciu care a susţinut că, în perioada
guvernării legionare, cântecul ”Deşteaptă-te române!” a
fost agreat pentru unele idei apropiate de cele ale mişcării
lui Corneliu Zelea Codreanu, iar la sfârşitul anului 1940
propaganda legionară folosea cântecul cu multă
perseverenţă.

”Ulterior, Mişcarea Legionară a inclus textul lui Andrei
Mureşanu în Cărticica de Cântece recomandată aderenţilor
şi simpatizanţilor săi sub titlul Marşul anului 1848. De remarcat faptul că atât ideologii legionari, cât şi părinţii
Constituţiei din 1991 au avut aceleaşi preferinţe faţă de
strofele poeziei, care corespund, aproximativ, cu strofele
obligatorii ale imnului naţional – 1, 2 ,4 şi 11”, a subliniat
Adrian Toader.

Academicianul clujean consideră că un imn naţional trebuie
să fie de durată şi să nu depindă de moda vremurilor
şi/sau de regimul politic, iar populaţia trebuie să se
identifice cu simbolurile naţionale care o reprezintă, un
imn al vremurilor actuale trebuind ”să promoveze unitatea
naţională, să transmită o atitudine pacifistă, să promoveze
valorile umane, să ridice moralul, să îndemne la respect
de sine şi faţă de semeni”.

Acesta a propus, în scrisorea adresată Parlamentului,
Guvernului şi Preşedinţiei, organizarea unui concurs pentru
stabilirea unui nou imn, dar a înaintat şi trei variante de
imn la care a scris versurile: ”Demnitate, suflet de român!”,
pe muzica lui Petre Iordache, ”Un suflet de român”, pe
muzica lui Radu Goldiş” şi ”Un suflet mândru de român”
care păstrează muzica actualului imn naţional.

Adrian Toader a realizat şi un sondaj pe o reţea de
socializare din care rezultă că 74% dintre respondenţi au
declarat că nu se identifică cu şi prin mesajul transmis de
textul imnului “Deşteaptă-te, române !” şi se simt jigniţi,
iar textul nu le face onoare.

În ceea ce priveşte stabilirea altei date pentru Ziua
Naţională a României decât 1 Decembrie, academicianul
clujean propune identificarea unei zile cu reverberaţii
naţionale în alt anotimp când vremea este mult mai
favorabilă.
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xENISME

de: Dumitru GUINEA
ORIZONTAL:

1) Biseric~ reformat~ – Groaznic a mai
fost pe vremuri.

2) Ob]inerea unui rezultat de egalitate.

3) Câ[tig~ de la prima înf~]i[are – Sc~pat
de co[uri.

4) Contactare de la persoana fizic~ – Are

rostul ei în ce prive[te între]inerea
noastr~ cotidian~.

5) Considera]ii la modul absurd – Crem~
de fa]~ pentru cr~p~turi!

6) Tânar~ eviden]iat~ la strung~rie –
Vecini cu nume bun din Ardeal (sing.).

7) ‘Nebunite dup~ enigmistic~! – Sco[i
din s~rite.

8) Sprijinit pe o teras~. . . de lemn – Element de baterie.

9) Pierdut în deplasare (pl.).

Ai litera M trasat~
în stria]iile palmei?
– Iat~ ce semnific~

Chiromantia este o metoda veche de prezicere a viitorului
si de interpretare a personalitatii unei persoane pornind
de la tiparul liniilor si pliurilor palmelor.

Uneori, aceste linii pot forma chiar cifre si litere. Printre
aceste litere se intalneste si litera M, a carei semnificatie
a fost investigata de numerosi ocultisti.
Dupa cum multi considera, liniile din palma ne dezvaluie
caracterul si destinul nostru, iar conturul literei M este
atribuit persoanelor cu adevarat speciale. Aceste persoane
sunt inzestrate cu o intuitie extraordinara si reprezinta
partenerii ideali pentru orice tip de afacere.
In cazul in care persoanele dragi tie au litera speciala M
pe interiorul palmei, trebuie sa ai vedere faptul ca nu le
poti lua peste picior si nu le poti minti sau insela in niciun
fel.
Fiind extrem de inteligenti si intuitivi, purtatorii literei M in
palma isi dau seama cu usurinta cand sunt mintiti sau inselati.

Femeile care poarta conturul literei M in palma au o
intuitie mai puternica decat barbatii, chiar si decat aceia
care detin si ei acest semn.
Aceste persoane sunt inzestrate cu puterea de a gestiona
si a traversa orice obstacole ivite in viata, si stiu cum sa
exploateze la maximum resursele si oportunitatile care li
se ofera.
Litera „M” conturata in palma semnifica si:
• Abilitati de conducator.
• Bogatie.
• Noroc.
• Oportunitati excelente.
Potrivit traditiei populare, acest semn este caracteristic
profetilor.
Asadar, daca porti acest semn in palma, esti cu adevarat
o persoana speciala!

Alege una din scrisori
[i afl~ viitorul apropiat

Aceasta predictie trebuie doar sa devina realitate! Cred si
accept!
De secole, omenirea a cautat sa priveasca in viitor. Initial,
acest lucru se datora unor motive destul de pragmatice.
De exemplu, viata unei persoane depinde de prognoza
meteo.
Cu toate acestea, interesul pentru proiectii nu a suferit si
este exacerbat in fiecare an. Nici stiinta, nici progresul
tehnologic nu impiedica incercarile noastre de a privi in
viitor si, uneori, chiar si intr-o oarecare masura, contribuie
la acest lucru, scrie fabricatinromania.info.
Acum, psihologii au invatat sa ”prezica” viitorul. Astazi va
invitam sa aflati cel mai apropiat viitor cu ajutorul acestor
scrisori misterioase. Tot ce trebuie sa faceti este sa alegeti
o parcurgere de epoca, apoi sa va aruncati ochii putin mai
jos si sa aflati ce inseamna sa pastrati in tine.
Principalul lucru – nu intarziati cu o alegere!

1) Opera]ia împ~r]irii.

2) Revalorizat dup~ legea compens~rii.

3) Mai mare râsul – Prins~ în fapt prin filare.

4) Fel adus în serie – Un sâsâit iritat.

5) Realiz~ri de frunte în economie – Ciclu
lunar e!

6) Bun pentru o lucrare în acord global.

7) Urme de combustibil pe carosabil! – Un
observator prin apropiere – Parca]i pe
dreapta la intrarea în Timi[oara!

8) Servi~a cu o înghe]at~ – Fudulii de
coco[ei (sing.).

10) Arde pe nesim]ite – Rezultat fantastic
dup~ orele de medita]ii..

VERTICAL:

9) Obi[nuit~ cu datul din mâini.
10) Sare de mare.

Scrisoarea nr. 1
Va asteptati la succes in dragoste! Veti cadea in oceanul
de romantism, in care va veti inalta a doua jumatate –
pregatiti-va! Daca inca nu aveti un iubit, atunci nu va
disperati: soarta va promite o intalnire rapida cu mult
asteptatul.
Scrisoarea nr. 2
Mult noroc cu tine! Vine timpul, care este cel mai bun
mod de a va imbunatati bunastarea financiara! Foarte
curand, viata va va coplesi pur si simplu cu premii,
daruri pline de satisfactii costisitoare. De asemenea,
exista o sansa buna de a castiga la loterie.
Scrisoarea nr. 3
Inima ta necesita schimbare? Aici sunt ei! Asteptam o
aventura incredibila! Deconectati-va de rutina, uitati de
greutatile vietii cotidiene si plecati in vacanta. Cu cine si
unde – NU conteaza. Calatoria in orice caz nu va va
lasa fara impresii vii si cunostinte placute.
Scrisoarea nr. 4
Norocul va surade! Daca de curand ati fost obositi de
frica de esec, lipsuri si tot felul de lucruri negative,
atunci cel mai probabil se vor termina toate, in curand.
Norocul va sta acum de partea voastra, iar partea
neagra a vietii se va transforma in alba. Mai mult – in
viitorul apropiat, va veti aminti de problemele pe care
le-ati avut, cu zambetul pe buze!
secretele.com
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20 DE MINCIUNI
DESPRE CANCER

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 Fata din 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 condamnat
pentru înșelarea a 553 de pacienți, pe care i-a 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: Mama Natură 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 cocktail-uri 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, cel cu care a fost ucis Kim Jong-nam,
fratele după tată al liderului nord-coreean Kim Jong-un. 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 gene 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.
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 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 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!
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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. Ideea că concernele farmaceutice ar cheltui miliarde de dolari pentru
crearea unui medicament pe care apoi să-l ofere gratuit
este rizibilă. Toți oamenii 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.
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 aici și o componentă
sexistă: v-ați gândit vreodată 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: Aceasta este 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 ale cancerului sunt
foarte 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, 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 nicio 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,
prin rezolvarea bolii canceroase. Această minciună penibilă
este susținută de fiecare expert în cancer, medic oncolog,
cercetător științific, 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 cei ce obțin mulți
bani 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 doar profit.
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• Banii n-aduc fericirea. Eu am 12 miliarde de euro,
dar eram la fel de fericit si cand aveam 11 miliarde.
(Roman Abramovici)

• Femeile sunt ca locurile de parcare: cele bune sunt
luate ... mai răman cele pentru handicapați.

• - De vreo șase luni m-am lăsat de jocurile de noroc,
de vreo patru luni de alcool, de două luni am
renunțat la fumat, iar ieri am intentat divorț de soție.
- Păi, cu soția ce-ai avut?
- Mi-am dat seama că nu merită un bărbat așa de
perfect cum am devenit eu...

• Trei tinere, într-un bar, încep să-și destăinuie din
plăcerile vieții.
- Să vezi ce am găsit în buzunarele soțului meu;
fotografii porno...- Și ce ai făcut cu ele?
- Le-am aruncat în foc.
- Eu am găsit în buzunarele soțului meu prezervative...
- Și ce ai făcut? Le-ai aruncat în foc?
- Nu, le-am găurit și le-am pus la loc.
Când a auzit, cea de-a treia a leșinat.
• - Cu ce mergi la serviciu?
- Cu forța.
- Mă refeream cum mergi...
- Injurand.
- Bai, eu te întrebam cum ajungi acolo.
- Cu depresie...

• Vorbesc doi prieteni.
- Soția mea era sa ardă în casă din cauza rușinii.
- Nu înțeleg, cum e posibil?
- A uitat fierul de călcat în priză și a pornit un incendiu, vecinii au chemat pompierii, dar ea nu le
deschidea ușa, pentru ca îi era rușine ca era
nemachiată...!

• Profesorii de la Facultatea de Aeronautică sunt
invitați de studenți la o plimbare cu avionul.
După ce s-au instalat comod au fost informați că,
avionul a fost construit chiar de studenți.
Disperați, au sărit din scaune si au luat-o la fugă.
Mai puțin unul. De jos, ceilalți profesori strigau la
el să coboare.
- Stați liniștiți, le spune profesorul calm. Dacă e
construit de studenții noștri, nici măcar n-o sa
pornească.

• Dintr-un raport al Politiei: "Faptasul legase victima
cu o sfoara si era pe cale s-o violeze. Din fericire,
noi, Politia, i-am luat-o inainte."

• - Cum va numiti?
- Popopopa Mamamarin.
- Sunteti balbait?
- Nu, tata era balbait si tipul de la starea civila era
cretin.

•

Testament: "Fiind in deplinatatea facultatilor
mintale, inainte de moarte mi-am cheltuit toti banii"

• Un tip intra intr-un restaurant cu o pasarica pe umar
si comanda:
- O bere pentru mine si 20 de fripturi pentru pasarica.
- Dar mananca atat de mult pasarica asta? De unde
o aveti?
- Ieri am pescuit pestisorul de aur care mi-a spus
ca imi indeplineste trei dorinte daca ii dau drumul.
I-am cerut un miliard de dolari, un Mercedes ultimul
tip, si o pasarica nesatula.
Mi-a indeplinit toate dorintele, dar n-a priceput
aluzia...
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•

Ne-au cucerit romanii, Imperiul Roman s-a
prăbușit. Ne-au învins turcii, Imperiul Otoman s-a
făcut praf. Ne-au ocupat rușii, URSS s-a destrămat.
UE ne-a integrat și e aproape de colaps.
Ăștia încă nu și-au dat seama cu cine se pun?!

• Ce știm despre femeie… că-i bună, iubitoare…
n-ai nimic ce-i reproșa și-i nespus de atrăgătoare,
mai ales când nu-i a ta!
• Profesoara:
– Copii, dați-mi exemplu de o pasăre zburătoare.
Alina: – Condorul, doamnă.
Profesoara: – Bravo! Ce e tatăl tău?
Alina: – Avocat!
Profesoara: – Ați văzut, copii, un copil de avocat
ce știe?
Gigel: – Vulturul, doamnă.
Profesoara: – Bravo! Ce e tatăl tău?
Gigel: – Om de afaceri?
Profesoara: – Ați văzut, copii…
Bulă: – Crocodilul, doamnă.
Profesoara: – Cum e posibil să spui așa o prostie,
cum să zboare crocodilul? Ce e tatăl tău?
Bulă: – Procuror DNA!
Profesoara: – Copii, zboară și crocodilul! Mai jos,
dar zboară și el!
• - Alo, dragă, în ce stadiu au ajuns zugravii ? isi
întreabă soţul consoarta, prin telefon.
- Într-un stadiu foarte avansat, dragule.
Tocmai au dat gata a doua ladă de bere..

• - Ce obiect vă sugerează forma Italiei? întreabă
profesorul de geografie.
- O cizma de cauciuc, răspunde un elev.
- De ce tocmai de cauciuc ?
- Pentru că stă în apă....

• - Cum se numeşte femeia lăsată gravidă de şef ?
- BOSUMFLATĂ....
• Nepotul îşi întreabă bunicul:
- La ce crezi că ai putea renunţa mai uşor: la vin
sau la femei, bunicule ?
- Depinde de vechime

• - Singurul defect al soţului meu este că nu ştie să
joace cărţi.
- Asta ar fi o calitate, nu un defect.
- Ar fi, dar deşi nu ştie, joacă !
• – Tu și soția aveți deseori păreri diferite?
– Da, dar ea nu știe…

• Sfaturi pentru o inmormantare reusita:
- Felicitati parintii ca i-au supravietuit copilului.
- Consolati vaduva cu cuvinte de genul: Acum
macar nu mai sufera din cauza impotentei sale.
- Veniti la cimitir in costum de baie si explicati celor
curiosi ca dupa inmormantare mergeti la piscina.
- Aduceti catelul la cimitir si, atunci cand sicriul va fi
pus in groapa, puneti-l sa faca pe mortul.
- Comparati cu glas tare imbracamintea mortului cu
propria imbracaminte.
- Imediat dupa inmormantare cereti vaduva de nevasta in public.
- Impartiti celor prezenti poze din copilaria raposatului.
- Marturisiti-i vaduvei pe drumul spre casa ca, desi
nu santeti sigur, credeti ca ati vazut mortul miscandu-se.
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În ce lun~ s-a n~scut o femeie
– a[a va fi [i via]a împreun~ cu ea

Potrivit psihologilor, in prima luna a vietii se formeaza trasaturi comune de caracter care
vor influenta in continuare soarta, relatiile cu persoana opusa, pasiunile si alegerea
profesiei. Deci, am citit despre caracterul unei femei dupa luna nasterii si cu care femeie
este mai bine sa iti asociezi viata viitoare. Toate datele au coincis, indiferent cat de
uimitor ar parea! Cum va fi viata de cuplu pentru o femeie in functie de luna nasterii!

Ianuarie
Principalele calitati ale femeilor care s-au nascut in ianuarie pot fi perseverenta, o
miscare clara catre obiectivul lor, determinare. Ele iau toate fatetele vietii lor la fel de
serios si responsabil. Uneori se pare ca sunt prea cicalitoare in privinta ta lucurilor
minore, dar din afara, dorinta femeii din ianuarie este de a te inconjura doar cu lucruri
frumoase! Aceste femei nu au incredere in nimeni cu viata lor si niciodata nu-si arata
sentimentele. Ele sunt gata sa se deschida numai celor care inteleg si impartasesc pe
deplin convingerile lor de viata si cu care gasesc, de asemenea, subiecte intelectuale
comune pentru conversatii.

Februarie
Doamnele care s-au nascut in februarie sunt naturi subtile si romantice, uneori este greu
de inteles schimbarile rapide ale dispozitiei lor. Barbatii nu gasesc mereu o solutie pe
sufletul misterios al unei femei februarie, nu toata lumea va avea suficienta rabdare
pentru ea. Dar nu orice om va fi capabil sa cucereasca o astfel de femeie, numai unul
special poate lua un loc alaturi de ea. Iar doamnele din februarie nu vor tolera inselaciunea
si secretul, vor rupe imediat relatia, daca simt chiar si o atingere de minciuna. De
asemenea, trasaturile caracterului lor sunt imaginatia bogata si gandirea abstracta.
Martie
Doamnele nascute in martie sunt foarte fermecatoare, carismatice si capricioase. Cei din
jurul lor au incredere in ele, deoarece femeile din martie sunt foarte loiale si credincioase,
stiu sa pastreze secretele altor persoane si cer acelasi lucru de la altii. Un rationament
gresit sau chiar o minciuna mica poate supara foarte mult o astfel de femeie, deci nu este
intotdeauna usor pentru ele sa gaseasca un partener.
Mari doamne, aproape ca toti oamenii nascuti in aceasta luna, se indragostesc odata
pentru totdeauna in viata lor. Ele pot fi cu siguranta monogame. Si in aceasta privinta, vor
gasi fericire daca isi vor lega viata cu un barbat nascut in martie!

Aprilie
Nascute in aprilie, femeile naturii sunt dotate cu talente in comunicarea cu ceilalti, pot
gasi cu usurinta o limba comuna cu oricine, datorita abilitatilor lor diplomatice si oratorice,
scrie mesajeinspirationale.com. De asemenea, femeile din aprilie sunt foarte temperamentale
si geloase. Iar aici este foarte important ca omul care se afla in apropiere sa nu agraveze
situatia deja tensionata, ci sa lase timp femeii de aprilie sa analizeze in liniste situatia.
Si, desigur, sa nu dea un motiv de gelozie, evitand astfel de explozii emotionale. Femeile
nascute in aprilie sunt capabile sa iubeasca si
sa dea placere, ca nimeni alta. Prin urmare,
un barbat care isi leaga soarta de una dintre
aceste femei va fi cu adevarat fericit!
Mai
In aceasta luna, femeile se nasc cu convingeri puternice si cu punctul lor de vedere
absolut. Cu un caracter destul de complicat,
aceste doamne arata, de obicei, foarte fermecator si atragatoare, astfel incat acestea
pot innebuni multi barbati! Dar barbatii
care se indragostesc de femei din luna
mai trebuie sa aiba grija. La urma urmei,
daca nu primesc reciprocitate, acestea pot
deveni o poveste fatala plina de pasiuni si
suferinte! Daca nu castigi o astfel de femeie,
o tii minte pentru tot restul vietii tale!
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Iunie
Principalele caracteristici ale femeilor nascute in iunie pot fi curiozitatea, dorinta pentru
aventura, sociabilitatea, creativitatea. Calitatea negativa poate fi simtul subdezvoltat de
diplomatie, adica aceste femei prefera sa spuna adevarul in fata oricarei persoane, fara
a decide daca situatia este adecvata pentru acest lucru. Ele au numai intentii bune, nu
vorbesc pe la spate alte persoane, ci spun totul drept si deschis. Aici vor trebui sa invete
ceva rabdare si tact. In relatia cu barbatii, o femeie – iunie este destul de periculoasa,
pentru ca, datorita farmecului ei excesiv, ea poate usor sa cucereasca orice barbat si sai puna pirostriile. Deci, barbatii trebuie sa fie mai atenti la aceasta femeie periculoasa!

Iulie
Doamnele care s-au nascut in iulie, in afara de mister, au, de asemenea, un aspect
frumos si o minte ascutita. Ele se dezvaluie numai pentru oamenii foarte apropiati si
dragi. In situatii de conflict, aceste femei incearca sa arate delicatete maxima si pana la
final dau dovada de diplomatie si se abtin. Singurul lucru pe care femeia din iulie nu il va
ierta niciodata este minciuna. Daca ai mintit-o cel putin o data, trebuie sa fii pregatit.

August
Femeile nascute in luna august au un mare dar de a iubi, dar se iubesc si pe ele foarte
mult. Ele intotdeauna domina in relatii, astfel incat o astfel de femeie va fi foarte
norocoasa cu un barbat care va trai cu ea de multi ani si nu va observa ca este tinut sub
picior. Doamnele din august au un minunat simt al umorului, le place sa se distreze pe
seama altora, dar nu le place cand incep ceilalti sa rada de ele, asa ca barbatii care le
iubesc trebuie sa fie mai atenti! Fanii femeilor nascute in august sunt intotdeauna foarte
multi, pentru ca pot cu siguranta sa cucereasca orice barbat.
Septembrie
Despre doamnele nascute in septembrie, este sigur sa spunem ca sunt frumoase nu
numai in aparenta, ci si in suflet. Ele sunt intotdeauna disciplinate, atente, poate chiar
pedante. Un barbat cauta o femeie care este credincioasa, si daca o tradeaza cel putin o
data, atunci cu siguranta nu o va mai avea de partea lui. Incepand cu luna septembrie
femeile sunt si ele razbunatoare! Adevarat, deseori, trasaturile caracterului lor sunt inca
inchise si critice. Prin urmare, ele vor alege barbatii odata pentru totdeauna, ceea ce, din
pacate, nu este atat de comun in viata. Dar omul care dovedeste ca este special, ca
merita sa se stabileasca impreuna, va fi cu siguranta fericit.
Octombrie
Doamnele de octombrie, cu motiv bun, sunt intotdeauna in centrul atentiei, precum si al
barfelor si invidiei altor femei. Toate acestea se datoreaza aspectului lor stralucitor,
excentricitatii si gandirii ascutite si originale. Multumita mintii sale, femeia din octombrie
nu-si va deschide sufletul in primul rand, pentru ca stie ca poate suferi durere. Dar aceste
femei traiesc intotdeauna o viata luminata si bogata, intotdeauna obtin cele mai bune
rezultate, inclusiv barbati.

Noiembrie
Sa se joace cu sentimentele femeilor nascute in noiembrie nu este recomandat pentru
barbati! Deoarece ele au un nivel ridicat de intuitie, ambitie si
ura pentru minciuni. Ele vor simti imediat nesinceritatea
intentiilor tale, iar acest lucru nu va fi bine pentru tine!
Cu astfel de femei este intotdeauna distractiv, incitant,
ele sunt intotdeauna pline de emotii. Sunt intotdeauna
gata sa spuna adevarul in fata si nu vor fi ipocrite. Prin
urmare, nu trebuie sa ceri nimic de la o astfel de
femeie daca iti este frica sa afli adevarul!

Decembrie
Femeile nascute in decembrie au un caracter
spumant si ingeniozitate. Intotdeauna ies bine
din orice situatie, gratie norocului lor natural.
Un barbat al unei astfel de femei este foarte norocos,
ea va fi intotdeauna in masura sa-l sprijine in momente
rele si sa-l inveseleasca! Fiecare astfel de femeie are
propriul inger pazitor care o va ajuta sa obtina tot ce
vrea in viata.
secretele.com
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Adaptare dup~
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continuarea din edi]ia precedent~
7 Ianuarie: Ascendent asupra multimilor; necazuri
nenumarate.
Millard Fillmore, Jean-Pierre Rampal, Kenny Loggins,
Nicholas Cage

CAPRICORNUL
22-31 Decembrie * Egoism temperat de sentimentul datoriei. Nemilos fata de cel ce-ti iese
in drum, iti rascumperi pacatele facind opere
de binefacere. Reusita materiala aproape
sigura.

8 Ianuarie: Fire tivnoasa, infrecventabila; viata fara
prieteni si fara bucurii.
Elvis Presley, Shirley Bassey, David Bowie

22 Decembrie: Prudenta excesiva care deseori
paralizeaza initiativa. Reusita pe un plan care
nu-ti acorda maretia.
Maurice si Robin Gibb

3 Ianuarie: Entuziasm efemer, plictiseli, schimbari
de situatie.
Victor Borge, Victoria Principal, Mel Gibson, Joan Chen

23 Decembrie: Fire melancolica; neintelegeri si
deceptii in dragoste.
Jose Greco, Susan Lucci

4 Ianuarie: Temperament violent, furii zgomotoase; probabilitati de accidente fizice.
Louis Braille, Dyan Cannon

24 Decembrie: Mare dar de disimulare. Piedici din
partea parintilor sau din mosteniri.
Howard Hughes, Ava Garder
25 Decembrie: Simt al datoriei si dreptatii. Succes
in actiuni austere si serioase.
Sir Isaac Newton, Anwar Sadat
26 Decembrie: Fidelitate, loialitate, cariera reusita,
cu conditia sa fie modesta.
Mao Zedong
27 Decembrie: Fire ezitanta, parind suspecta.
Viata agitata si penibila.
Louis Pasteur, Marlene Dietrich
28 Decembrie: Caracter serios, dar lipsit de
farmecul de a atrage. Nici un sprijin din afara.
Woodrow Wilson, Denzel Washington
29 Decembrie: Sever fata de tine insuti, niciodata
multumit de ceea ce faci. Exista riscul ca
meritele sa-ti fie luate de altii.
Charles Goodyear, Mary Tyler Moore, Ted Danson
30 Decembrie: Lipsa de judecata, nereusita in
ceea ce incerci, dar izbinda neasteptata.
Rudyard Kipling

31 Decembrie: Incapatinare periodica si neinteleasa. reusita mediocra
prin ajutorul femeilor.
Henri Matisse, Anthony Hopkins, John
Denver

1-10 Ianuarie * Dorinta de a parveni cu
orice pret; tendinta de a trece peste
orice si oricine.
1 Ianuarie: Lipsa de reflectie. Viata dirijata gresit.
Paul Revere, J. Edgar Hoover, Barry Goldwater
2 Ianuarie: Fire exaltata. Tel rar atins.
Jim Bakker, Isaac Asimov, Tia Carrere

5 Ianuarie: Mare stapinire de sine; viata intristata
prin faptele copiilor.
Walter Mondale, Robert Duvall, Diane Keaton
6 Ianuarie: Indrazneala smechereasca, care te inconjoara ca iedera. Succese banesti.
Sun Myung Moon, Bonnie Franklin, Nancy Lopez

9 Ianuarie: Energie cruda, nemiloasa, dar scrupuloasa. Reusita solida.
Richard Nixon, Joan Baez, Jimmy Page, Crystal Gayle

10 Ianuarie: Cruzime josnica; alternative in sansa
si nesansa.
Rod Stewart, George Foreman, Pat Benatar

11-20 Ianuarie * Mindrie si tenacitate. Vivace
atit in succes cit si in insucces. Relief pe plan
social.

11 Ianuarie: Dorinta de a parea altul de cum esti.
Rupturi numeroase in afectiuni sau asociatii.
Alexander Hamilton, Ellery Queen

12 Ianuarie: Ingeniozitate, simt al publicitatii bine
condus. Sansa sigura, succes.
Jack London, Howard Stern, Kirstie Alley

13 Ianuarie: Aptitudini pentru inventii de ordin
practic. Sansa pentru a folosi in mod rodnic inventiile.
Horatio Alger, Robert Stack

14 Ianuarie: Pasiune pentru stiintele speculative.
Succes daca perseverezi.
Albert Schweitzer, Faye Dunaway

15 Ianuarie: Gust de marire, de lux. Banii vin din
mai multe surse; prieteni putini.
Mihai Eminescu, Dr. Martin Luther King Jr., Charo

16 Ianuarie: Iritabilitate vanitoasa.Succes pe un
plan modest sau in actiuni agricole.
Andre Michelin, Debbie Allen, Sade

17 Ianuarie: Utopii. Viata plina de deceptii; nativul
urmareste himera.
Ben Franklin, Al Capone, Vidal Sassoon, Muhammad Ali,
Joe Frazier

18 Ianuarie: Entuziasm irational repede curmat. Conditii de existenta nesigure.
Daniel Webster, Cary Grant, Kevin Costner

19 Ianuarie: Temperament pasionat. Reusita materiala compromisa printr-o conduita usuratica.
Robert E. Lee, Edgar Allan Poe, Paul Cezanne, Janis Joplin,
Dolly Parton

20 Ianuarie: Vointa este slabita printr-o indoiala
gen filozofic. Sansa reala care insa reclama insa
mari sforari.
George Burns, Federico Fellini
continuarea \n edi]ia urm~toare

Romanian Journal • New York

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

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

Evolutie
In aceasta saptamana intuiesti posibilitatea de a
evolua, din punct de vedere intelectual, ori sentimental.
Incerci sa lucrezi mai mult cu tine si sa te dezvolti ca
persoana, ceea ce poate insemna un proces de
lunga durata, insa pari mai mult decat hotarata sa
mergi in directia pe care ti-ai ales-o. Marte si Saturn
se afla in armonie, astfel ca nimeni nu ti se va opune.
Nu iti ramane decat sa te confrunti cu gandurile si
sentimentele tale, intrucat de cele mai multe ori, se
intampla ca tu insati sa fii cel mai mare dusman al
tau.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Intalniri importante
In aceasta saptamana reusesti sa transmiti foarte
bine tot ceea ce ai in minte, asa ca este momentul
pentru acel interviu pe care l-ai tot amanat, ori pentru
intalnirile de afaceri de care te temeai. Poti avea incredere in fortele tale, intrucat nu vei da gres. Opozitia
dintre Soare si Neptun te face si mai indarjita decat
esti in mod normal, asa ca nimic nu iti poate sta in
cale. Vrei sa demonstrezi de ce esti in stare, insa
trebuie sa o iei cu binisorul si sa nu incerci sa faci
prea multe lucruri de-o data; doar nu vrei sa te incurci
si sa lasi o impresie gresita!
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Echilibru
In zilele ce urmeaza este posibil ca emotiile si sensibilitatea sporita sa nu mai reprezinte un impediment
pentru tine. Ba chiar mai mult, vei reusi sa ii ajuti pe
cei care nu fac fata unor probleme dificile, vei da
dovada de empatie si vei fi capabila sa intelegi pe
orcine. Cu Marte si Saturn in armonie, poti transforma
orice aparent defect al tau, intr-o calitate. Aloca-ti
timpul de care ai nevoie pentru a te relaxa si a-ti recapata energia atunci cand simti ca ai muncit destul.
Cheia reusitei nu este sa te epuizezi pana in punctul
in care sa nu mai faci fata.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Neliniste
In aceasta saptamana, Luna plina in zodia Pestilor
face ca interactiunile cu ceilalti sa evolueze lin, intrun mod placut. Se poate spune chiar ca ai ceva de
invatat in timpul petrecut cu prietenii si chiar daca nu
iti pot rezolva literalmente problemele, acestia iti
ofera sfaturi pretioase, pe care daca vei sti sa le pui
in aplicare si sa le fructifici, vei avea de castigat. Te
indrepti cu pasi repezi catre o schimbare de care nu
esti in totalitate sigura, iar acest lucru iti confera o
stare de neliniste. Poate ar fi bine sa mai astepti si sa
iti pui gandurile in ordine inainte de a merge mai departe.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine

Dezamagiri
In aceasta saptamana poti avea parte de dezamagiri,
iar lucrurile nu vor sta tocmai asa cum te-ai fi asteptat
tu. Tensiunile dintre Jupiter si Marte scot la iveala
temerile tale, iar iluziile pe care ti le-ai facut pot fi
spulberate in cel mai scurt timp. Important este sa te
ridici, indiferent de lovitura primita, pentru ca esti
capabila sa cladesti totul de la zero. Pe viitor, incearca
sa iti creezi asteptari mai realiste si sa nu iti mai
umpli mintea cu vise si sperante greu de realizat.
Altfel, nu faci altceva decat sa calci pe urmele
acelorasi greseli mai vechi.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Informatii
In aceasta saptamana trebuie sa ai grija de unde iti
procuri informatiile cu care lucrezi, intrucat multi te
pot induce in eroare. Incearca sa actionezi cu
diplomatie, indiferent de situatie si pregateste-ti un
plan de rezerva in cazul in care lucrurile nu merg asa
cum ti-ai fi dorit. Cu tensiunile dintre Jupiter si Marte,
iti este foarte usor sa calci stramb, sa dezamagesti
pe cineva care chiar tine la tine, ori sa faci o greseala
iremediabila. Gandeste-te de doua ori inainte de a
lua o decizie importanta, pentru ca lucrurile nu sunt
asa usoare cum iti inchipui.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Compromisuri
In aceasta saptamana esti dispusa sa faci compromisuri,
poate mai mult decat ar fi cazul, asa ca unii vor
incerca sa profite de acest lucru. Ai grija cui te
confesezi si nu te arata mereu libera si disponibila sa
ajuti pe orcine, mai ales daca vorbim despre oameni
care in mod normal nu apeleaza la tine decat atunci
cand au ceva de castigat de pe urma ta. Opozitia
dintre Soare si Neptun poate insemna ca, intr-o confruntare, tu vei fi cea care va avea mai mult de
pierdut. In situatia data, cel mai bine ar fi sa stai
departe de probleme si de discutiile in contradictoriu.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Creativitate
In aceasta saptamana, opozitia dintre Soare si Neptun
scoate la iveala latura ta creativa. Pe de-o parte, ai
de castigat, insa pe de alta parte tinzi sa lasi de-o
parte rationamentul si spiritul practic. In acest context,
bine ar fi sa iti amintesti in permanenta ca trebuie sa
ramai cu picioarele pe pamant, altfel poti intra in
probleme din care nici imaginatia nu te va mai putea
scoate. In toata ecuatia, pastreaza contactul cu
realitatea si incearca sa ai mereu la indemana solutii
pentru orice dificultate ai putea intampina. La locul
de munca poti reusi sa rezolvi o situatie intr-un mod
la care nimeni nu se va gandi, asa ca ai un avantaj.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Comunicare
Saptamana aceasta se anunta ideala pentru comunicare, intrucat pana si cele mai dificile subiecte, pe
care de regula le evitai, vor parea mult mai usor de
abordat. Nu trebuie sa iti mai ascunzi sentimentele,
intrucat Luna plina in zodia Pestilor iti permite sa fii
sincera si exact asa cum esti tu, fara a avea nimic de
pierdut. Poti spune fara teama daca ceva te nemultumeste, intrucat nu se asteapta nimeni de la tine sa
nu ai nicio parere. Cat timp pastrezi o limita a bunului
simt si nu exagerezi, esti libera sa spui tot ce iti trece
prin minte.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Determinare
Saptamana incepe cu Marte in armonie cu Saturn,
asa ca te poti astepta sa fii mai determinata si sa nu
te feresti deloc de munca grea. Ba chiar mai mult,
preferi sa depui eforturi suplimentare si sa termini
totul mai repede, decat sa te lungesti cu treburile o
vesnicie. Ai motivatia necesara, asa ca nu iti ramane
decat sa iti gestionezi energia astfel incat sa faci fata
tuturor provocarilor pe care le iei in calcul. Acasa, cei
dragi vor astepta de la tine sa te ocupi de cele mai
multe probleme, asa ca nu te astepta sa vii de la
serviciu si sa te poti relaxa in voie.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Foarte bine

Incredere
In aceasta saptamana, sub aura Lunii pline in zodia
Pestilor, poti capata mai multa incredere in tine decat
ar fi cazul. Vei incerca sa rezolvi totul pe cont propriu
si chiar vei ignora sfaturile celor din jur. Oricat de
sigura ai fi pe fortele si cunostintele tale, nu trebuie
sa cazi in capcana de a te considera mai presus de
oricine. Ar fi bine sa ceri din cand in cand feedbackul celor din jur, pentru a te asigura ca ramai pe linia
de plutire si iei intr-adevar deciziile corecte. Incearca
sa nu iei decizii impulsive, pentru ca in cazul tau,
graba poate strica mult din ceea ce ai construit.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

Organizare
In aceasta saptamana esti luata de un val de energie
si vei simti ca poti face tot ceea ce iti propui. Ideal ar
fi sa ramai realista si sa nu ai asteptari exagerate de
la tine. Fii mai atenta la bunurile de valoare, intrucat
poti pierde cu usurinta un obiect important pentru
tine, poate chiar portofelul sau telefonul. Cu tensiunile
dintre Jupiter si Marte, este cazul sa iti porti de grija
mai mult decat o faci in mod normal si sa nu le oferi
celor dragi motive de a se ingrijora pentru tine.
Totodata, este de preferat ca la locul de munca sa fii
putin mai organizata.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

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

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

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

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

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

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

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

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

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)
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Bianca Andreescu - Serena
Williams 6-3, 7-5 | Fantastic!
Jucătoarea de 19 ani este
noua campioană de la US Open

Bianca Andreescu a devenit noua campioană de la
US Open la doar 19 ani! Jucătoarea din Canada de
origine română a jucat pentru prima dată în carieră
într-o finală de Grand Slam și a reușit să obțină
trofeul! Sportiva care a început tenisul la Pitești s-a
impus în fața Serenei Williams, cu 6-3, 7-5, și a
devenit prima jucătoare din țara ei care a câștigat
această competiție!
După un prim set excelent făcut de Bianca, și un
început de senzație în setul secund, jucătoarea din
SUA a dat senzația că poate duce partida în setul cu
numărul trei. Andreescu a avut minge de meci la 5-1,
dar Serena Williams a revenit incredibil și a egalat.
Totuși, Jucătoarea de 19 ani a câștigat următoarele
două game-uri și a reușit să îi producă Serenei a 4-a
înfrângere consecutivă într-o finală de Grand Slam!
În urma acestui rezultat, Bianca Andreescu o depășește
pe Simona Halep în clasamentul WTA.
Presa din Canada este la picioarele Biancai
Andreescu dupa triumful de la US Open
Presa din Canada este acum la picioarele acestei
tinere fete de 19 ani, care a adus sambata Canadei
primul titlu de Grand Slam din istorie. Cel mai important
ziar din tara frunzei de artar, The Globe and Mail, a
notat despre aceasta noapte ca fiind una istorica
pentru sportul canadian, laudand in acelasi timp ascensiunea fulminanta a romancei:
"Pana in primavara, putina lume auzise de Bianca
Andreescu. Acum, veti auzi non-stop de ea! Urmatoarea
decada este a ei. Acest titlu de Mare Slem, primul din
partea oricarui canadian, a venit dupa o victorie
convingatoare in fata poate a celei mai mari jucatoare
de tenis din istorie. O finala cu un tenis de mare
calitate. Bianca Andreescu este un nume pe care nu
il vom uita!", nota editorialistul Cathal Kelly.
Toronto Star aseamana victoria Biancai cu cea a
celor de la Toronto Raptors in NBA in aceasta vara,
prima data cand o formatie din Canada se impunea
in campionatul nord-american de baschet. In titlul
cronicii finalei de la US Open, cei de la Star notau:
"She the North. Adolescenta Bianca Andreescu o
invinge pe Serena Williams pentru a deveni prima
canadianca detinatoare de Grand Slam", cu referire
la sloganul Toronto Raptors, "We the North".
"Bianca Andreescu a inceput acest an pe 152 WTA,
fiind clasata inainte de US Open pe locul 15 in lume.
Ascensiunea sa meteorica a fost si este una dintre
cele mai frumoase povesti ale sportului canadian din
acest an, iar victoria de sambata ne convinge sa
credem ca aceasta poveste va continua".
Prima reactie a Biancai Andreescu - Mesaj emotionant pentru parintii romani
Sportiva canadiana de origine romana nu a uitat sa
le multumeasca parintilor, fara de care spune ca nu
ar fi ajuns la acest nivel.
"E greu de spus in cuvinte ce simt acum. Sunt recunoascatoare si ma simt binecuvantata. Am muncit
din greu pentru a ajunge pana aici. Nu ma pot plange,
anul acesta a fost excelent.
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Faptul ca pot ajunge pe aceeasi scena cu Serena, o
legenda, este uimitor.
Nu a fost un meci simplu, am incercat sa ma pregatesc
ca de fiecare data. Am incercat sa intru pe teren si sa
nu ma gandesc la adversara. E mai greu de facut
decat de spus, dar sunt mandra de ce am realizat.
Publicul... stiu ca voi va doreati sa castige Serena,
imi pare rau. Ma asteptam ca Serena sa revina, a
facut asta de multe ori, dar am incercat sa raman in
meci. Ultimul game nu a fost deloc usor, insa ma
bucur ca am reusit sa gestionez momentul.
Anul trecut nu a fost usor pentru mine, eram afectata
de accidentari. Am fost decisa sa nu renunt si vreau
sa multumesc echipei mele pentru ca mi-a ramas
alaturi. Am continuat sa cred in mine si sa muncesc.
Nu le pot multumi suficient parintilor mei pentru tot
ce au facut pentru mine. A fost o calatorie lunga...
poate nu atat de lunga pentru ca am doar 19 ani, dar
a fost greu. Le multumesc si haideti sa continuam!",
a declarat si Andreescu la ceremonia oficiala.

Bianca Andreescu a lamurit un subiect delicat in
ce priveste tara pe care o reprezinta: "Fara ajutorul
lor nu as fi fost aici"
Tanara de 19 ani a recunoscut la conferinta de presa
de dupa finala cu Serena faptul ca un rol esential in
aceasta izbanda l-a avut ajutorul pe care l-a primit de
la Federatia Canadiana de tenis.
"Canada e o tara extraordinara, e atat de multiculturala,
incat nu am avut nicio problema sa cresc acolo
avand parinti romani. De aceea imi iubesc tara atat
de mult.

Nu am cuvinte sa le multumesc suficient celor de la
federatia canadiana pentru tot ce au facut. Am fost
cu ei de cand aveam zece ani si programele pe care
le-au pus si pe care le pun in aplicare au facut bine,
nu numai mie, ci si altor sportivi canadieni. Cu
siguranta, fara ajutorul lor nu as fi aici", a punctat recunoscatoare Andreescu, aflata la primul succes intrun turneu de Mare Slem.

Andreescu s-a ales dupa acest US Open cu 3,85
milioane de dolari, cel mai mare premiu din istoria
tenisului. Ea se poate lauda in acest an cu trei trofee
de mare valoare, Indian Wells, Rogers Cup si US
Open.

In clasamentul pentru Turneul Campioanelor ea se
afla pe locul 4, urmand sa ajunga cel mai sigur la
Shenzhen, alaturi de Simona Halep, aflata pe 2 in
aceasta ierarhie.
***

TOATE MECIURILE DE FOTBAL DIN
CAMPIONATUL ŞI CUPA ROMANIEI,
CUPELE EUROPENE, TOATE MECIURILE
DE TENIS, HANDBAL, ETC POT FI
VIZIONATE LA TV-UL DVS. CONTACTAŢI
GLOBAL CONNECT
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fotografia hazlie pe care a postat-o Nadia Comăneci
alături de bianca Andreescu, după US open

Nadia Comaneci, considerata
de toti marii specialisti cea mai
mare gimnasta din toate timpurile, i-a transmis si ea un
mesaj de felicitare Biancai Andreescu, care sambata a triumfat in turneul de la US Open,
dupa o finala cu Serena
Williams.
Gimnasta care a luat la JO
1976 de la Montreal primul 10
din istoria gimnasticii a realizat
o postare pe contul sau de
Twitter in care a felicitat-o pe
Andreescu:
"Felicitari, Bianca! De la distractie... la Grand Slam", a postat Nadia, romanca aratand
si o fotografie mai veche in
care este alaturi de tanara de
19 ani, care acum reprezinta
Canada.
Comaneci a fost in tribune sambata la Flushing Meadows, asistand in premiera la succesul Biancai intr-un turneu de
Mare Slem.
Cum au trait romanii stabiliti in Canada finala de la US Open

- In Canada este o foarte mare comunitate de romani stabiliti in aceasta tara, iar din

aceasta comunitate fac parte si parintii Biancai Andreescu, nascuti la Pitesti, dar care au
emigrat in 1994 in tara cu frunza de artar pe drapel.
Acolo, la Toronto, s-a nascut Bianca Andreescu, in 2000, cea care peste 19 ani avea sa
devina una dintre cele mai tinere castigatoare de Grand Slam.
Interesant este si cum au trait romanii stabiliti in Canada acest meci atat de special
pentru ei. Si trebuie sa spunem ca foarte multi au populat barurile si cluburile care
dispuneau de televizoare si plasme uriase, pentru a urmari cu sufletul la gura desfasurarea
partidei.
Inarmati cu steagurile Canadei si Romaniei deopotriva, romanii stabiliti acolo i-au tinut
pumnii pana la sfarsit Biancai, 19 ani, o mare stea deja a tenisului mondial, dupa cum se
arata intr-un reportaj al televiziunii canadiene CHCH.TV, in cadrul emisiunii Evening
News.
Cei mai multi dintre romani s-au strans in locatia "Casa Romana Sweets Boutique", din
Oakville, unde atmosera a fost ca la marile meciuri de tenis de pe marile arene ale lumii.

România, din nou campioană europeană
la tenis de masă
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Mitriță, de neoprit în America!

Romanul a fost din nou decisiv pentru New York City FC. Chiar daca nu a marcat
de aceasta data, Mitrita a contribuit din plin la victoria echipei sale, succes ce a
dus-o pe New York City FC pe primul loc in clasamentul Conferintei de Est.
New York City FC a castigat meciul cu New England, scor 2-1. Caicedo a marcat
inca din minutul 2 pentru New England. Gazdele de la New York City au revenit in
minutul 70 prin golul lui Medina. Acelasi Medina a marcat golul victoriei din
penalty, in minutul 6 al prelungirilor. Lovitura de la 11 metri a fost obtinuta de Mitrita.
Mitrita a avut doua sanse de a-si trece si el numele pe lista marcatorilor, insa a
ratat doua ocazii importante in minutele 73 si 84.

Analiza dură a unui fotbalist român:
"Percepem greșit calitatea. Noi vrem
să dăm craci, ei nu-și permit luxul ăsta"

Alex Chipciu, jucatorul celor de la Anderlecht, spune ca la noi calitatea unui
fotbalist este inteleasa gresit, accentul fiind pus pe giumbuslucuri si "floricele", nu
pe eficienta.
"Cred ca noi percepem gresit calitatea. La noi calitatea este sa o dai printre
picioare, sa-l intorci, calcaie de vreo cinci ori. Eram cu Mirel Radoi si Lucian Sanmartean, in tribune, la meciul cu Spania, si mi-a zis si Mirel, noi ne permitem luxul
sa ne urcam cu talpa pe ea. Noi vrem sa o dam pe la spate, sa dam craci, dar ei
nu-si permit lucrul asta. L-am vazut pe Busquets, cum primea mingea, cum pasa,
o dadea dincolo. Cred ca asta ar trebui sa se faca de la juniori", a spus Chipciu,
citat de DigiSport.
El acuza o lipsa de strategie a celor care conduc fotbalul romanesc, spunand ca
in Occident juniorii invata in primul rand sa paseze.
"Cred ca Romania duce lipsa de strategie. Vad ca Federatia incearca sa faca
ceva acum. Acum trebuie sa ne gandim, vrem sa pasam ca Spania, trebuie sa
avem o strategie, dar o sa dureze foarte multi ani. Trebuie sa o iei de jos, de la
copii, vrem sa pasam, facem asta cu ei. Incepi sa pasei de la 6 ani, cum se face
la Anderlecht. Vad copii care paseaza incredibil", a continuat Chipciu.
Romania vine dupa o vara in care nationala de tineret a impresionat la Campionatul
European, insa in aceasta toamna seniorii au dezamagit in preliminariile Euro
2020, avand evolutii sterse.

Preliminarii EURO 2020: România învinge Malta
după un meci chinuit, în care elevii lui Contra
au dezamagit din nou

Naţionala de tenis de masă a
României a cucerit un nou titlu
european pe echipe. "Tricolorele" nu i-au dat nicio şansă
Portugaliei în finala de la
Nationala Romaniei s-a impus in partida cu Malta din cadrul preliminariilor pentru
Nantes, pe care au câştigat-o
EURO 2020, scor 1-0, intr-un joc disputat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, o
cu 3-0.
Bernadette Szocs, Daniela Dopartida in care din nou jocul baietilor lui Cosmin Contra a fost departe de cel
dean Monteiro şi Elizabeta
asteptat.
Samara i-au asigurat echipei
Singurul gol a fost marcat din faza fixa de George Puscas, in minutul 47, dupa un
antrenate de Viorel Filimon viccorner batut de Ianis Hagi.
toria în minimum de meciuri în
Romania nu a convins deloc nici in aceasta partida, dupa dezamagirea din
faţa Portugaliei. Din lotul României au mai făcut parte Adina Diaconu şi Irina Ciobanu.
partida cu Spania de pe Arena Nationala. A fost 0-0 la pauza dupa un mitan in
Bernadette Szocs a învins-o în primul meci pe Jieni Shao cu scorul de 3-2, revenind de
la 1-2 la seturi.
care elevii lui Contra au insistat, dar parca au atacat steril, fara ocazii mari de
Al doilea punct a fost adus de Daniela Dodean (căsătorită cu portughezul Joao Monteiro),
poarta, concrete.
care a trecut de cea mai valoroasă jucătoare a echipei portugheze, Yu Fu, medaliată cu aur la Jocurile Europene de la
Minsk, anul acesta, şi vicecampioană europeană în 2016,
scor 3-2.
E nevoie să lucreze 5-6 zile pe săptămână.
În ultimul meci, Elizabeta Samara, campioană europeană la
Trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență
individual în 2015, a surclasat-o pe Leila Oliveira cu scorul
de 3-0 (11-9, 11-7, 11-6).
ca șofer și să vorbească limba engleză.
România a avut un parcurs aproape perfect la Euro 2019.
În plus, Driver Licence-ul pe care-l are
"Tricolorele" au depășit în grupe Slovacia, cu 3-0, și Spania,
cu 3-0, în sferturi au trecut de Franța, tot cu 3-0, iar în
trebuie să fie curat.
semifinale au învins Polonia cu 3-1.
Adresa este: 213-33 99 Ave,
România şi-a apărut titlul european de la ediţia trecută şi a
Queens Village.
ajuns la cinci trofee de campioană europeană la tenis de
masă pe echipe, la feminin: a mai triumfat în 1992, 2002,
Sunați pe Lorenzo: (718) 551-1502
2005 şi 2017.

Mr. SOFTEE angajează șoferi/operatori.
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Ne îndrăgostim doar
de 3 persoane în viață
și fiecare are un scop precis

Iubirea este un simplu cuvânt, până când apare cineva în
viața noastră și îi conferă însemnătate.”
Cu siguranță și tu ai auzit că fiecare om are trei mari iubiri
în viață.
Fiecare iubire are o anumită însemnătate.
De cele mai multe ori,prima iubire apare în tinerețe, chiar
în adolescență. Aceasta este iubirea idealistă, cea
asemănătoare basmelor.
Această iubire este cea care ne arată cum trebuie să ne
comportăm în societate și vine cu un respect mai mare
față de familie. De cele mai multe ori, în acest moment nu
știm cu exactitate cum ar trebui să arate dragostea și ce
ar trebui să simțim. Credem doar că suntem îndrăgostiți și
punct.

Aceasta este iubirea văzută prin ochi celor din jur și
învățăm de la alții cum ar trebui să arate.
O iubire care arată atrăgător.
Cea de-a doua este iubirea cu năbădăi— cea care ne
arată cum suntem şi câtă nevoie avem să fim iubiţi.
Aceasta este iubirea care răneşte!
Este momentul când facem greşeli, pe care le tot repetăm
asemeni unui carusel şi oricât de mult am încerca să
facem totul bine, ajungem în acelaşi punct.

Aceasta este de cele mai multe ori o dragoste
nesănătoasă bazată pe manipulare şi dramă.
În această situaţie, încercarea de a face lucrurile să
meargă primează!
Ar trebui să primeze și dragostea!
Cea de-a treia dragoste este cea pe care nici măcar nu o
mai aşteptăm. Cea care pare greşită la început, care ne
distruge orice idee pe care o aveam despre dragoste, cea
care izvorăşte atât de uşor încât nici nu mai pare reală.
Este aceea a cărei conexiune nu poate fi explicată,
deoarece nu am planificat-o niciodată.
Aceasta este iubirea prin care ajungem să stabilim o
conexiune cu o persoană, fără ca măcar să ne dăm
seama de acest lucru.
Aceasta este genul de iubire care nu implică reguli şi
ne arată că nu avem nevoie de notiţe pentru ca ceva
să fie concret.
Aceasta este iubirea care bate necontenit la uşa noastră
şi nu se opreşte până când nu-i deschidem.
Este iubirea pe care o simțim a fi sinceră.
Poate că nu toţi ajungem să simţim această iubire, însă
acest lucru se întâmplă pentru că nu suntem pregătiţi.
Poate că trebuie să înţelegem ce este cu adevărat
dragostea, pentru a simţi-o!
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Cum să scapi de vergeturi și de
grăsimea abdominală printr-o
metodă foarte simplă

Metoda este cat se poate de simpla si de nepretentioasa.
Ai nevoie doar de…..
O folie de plastic si putina lotiune cu alge marine. Ii
multumim pe aceasta cale cititoarei noastre care ne-a impartasit metoda. Este vorba de o femeie, mama a 3 copii,
care s-a luptat multa vreme cu vergeturile aparute pe
corp in urma celor 3 sarcini.
Asta pana cand a aplicat acest procedeu!
Femeia a mentionat ca prietenii ei au fost cei care au convins-o sa incerce aceasta metoda de slabit cu impachetari
in folie de plastic. Ea era complexata de aspectul neatractiv
al corpului ei, mai ales in zona abdomenului, in urma
celor 3 nasteri, asa ca a acceptat sa incerce si aceasta
varianta. A cumparat de la plafar lotiune cu alge marine,
fase de bumbac si folie de plastic, apoi a procedat dupa
cum urmeaza:
– In fiecare seara inainte de culcare, femeia a aplicat
lotiunea cu alge marine pe zona abdomenului, dupa
care s-a invelit in folie de plastic, dar nu foarte strans,
ca sa nu o deranjeze in timpul somnului.
– Pe langa folie, femeia s-a infasurat si cu o fasa de tifon.
– A doua zi dimineata, a desfacut impachetarea, iar in
seara urmatoare a reluat procedeul.
– Dupa cateva utilizari, ea a ramas uluita cand a constatat
c ca vergeturile disparusera si totodata pierduse si 6 cm
din jurul taliei, un rezultat absolut incredibil.
Aceasta metoda de impachetare cu alge marine, pe langa
eefectul benefic asupra pielii, elimina foarte eficient si
lexcesul de apa din corp. Folia de plastic si bandajul incuirajeaza transpiratia, iar algele marine o absorb pe timpul
:noptii.
Femeia spune ca pe durata tratamentelor a tinut un regim
.sanatos si a consumat foarte multa apa, fapt care i-a imbunatit rezultatele!
i

.
i

.

Nu mai risipi banii: Învață să-ți
vopsești părul și să revigorezi
nuanța naturală fără să folosești
vopseluri cu chimicale!

Produsele pentru ingrijirea parului disponibile in comert
sunt pline de chimicale periculoase care deterioreaza in
timp firul de par.
Afla cum poti sa obtii efectele dorite intr-un mod perfect
natural, ca sa nu te mai expui la chimicale agresive la
vopsirea parului.
Ca sa-i conferi parului o stralucire de invidiat, amesteca o
lingura de ulei de masline cu o lingura de miere si
galbenusul unui ou. Aplica preparatul pe parul umed si
maseaza incet pielea capului.

Acopera-ti parul cu o masca pentru baie si lasa pasta sa
actioneze timp de 20-30 de minute. Spala apoi parul ca
de obicei, folosind sampon cu actiune blanda si apa calda.
Daca vrei sa deschizi culoarea parului cu cateva nuante,
poti folosi miere, scortisoara si zeama de lamaie.
Intr-un recipient din plastic, amesteca 4 linguri de praf de
scortisoara cu 2 linguri de miere si una de zeama de
lamaie. Aplica preparatul pe parul umed si intinde-l prin
pieptenare.
Inveleste apoi parul in folie de plastic si lasa masca sa actioneze timp de 2-3 ore. La final, spala parul bine cu sampon.
Cu cat lasi preparatul sa actioneze mai mult pe par, cu
atat nuanta obtinuta va fi mai deschisa. Efectele sunt impresionante!

Cum poţi elibera nervul sciatic
ciupit în regiunea lombară

– 2 moduri simple de a scăpa de dureri

Orice presiune exercitată asupra rădăcinii radiculare a
nervilor lombari poate cauza dureri în zona nervului sciatic.
De exemplu, hernia de disc, spondilolisteza, bolile degenerative de disc, stenoza spinală, sau orice anomalie
vertebrală, pot tensiona şi inflama nervul sciatic.
Sciatica provoacă simptome de amorţeală a membrelor
inferioare, respectiv dureri, înţepături sau amorţeală, care
pornesc din segmentul lombar şi radiază către fese şi în
jos, de-a lungul nervului sciatic, pe partea posterioară a
unui picior. Durerea este constantă şi cronică, ceea ce
îngreunează efectuarea anumitor mişcări.
Durerile de sciatică se pot agrava chiar şi peste noapte
după perioadele lungi de stat în picioare sau aşezat pe
scaun, după episoadele prelungite de strănut sau tuse,
sau ca urmare a stresului.
Iată 2 exerciţii simple care te pot ajuta să scapi de durerile
de sciatică:
În continuare îţi prezentăm câteva exerciţii uşoare de
stretching pentru reducerea inflamaţiei şi durerii. Este important să execuţi mişcările foarte încet şi să amplifici
treptat extensia pe timpul respiraţiei.
Începe din poziţia culcat pe podea şi îndoaie piciorul
dureros. Trage apoi piciorul puţin către umăr. După ce
execuţi extensia, menţine poziţia de efort timp de 30 de
secunde. La final, îndreaptă picioarele ca să le relaxezi
puţin. Execută acest exerciţiu de două ori pe zi.
Cel de-al doilea exerciţiu presupune să te întinzi pe spate
şi să îndoi ambii genunchi.
Îndoaie apoi genunchiul piciorului dureros încet către
piept, fără să ridici fundul de pe podea. Încrucişează picioarele şi trage înspre tine piciorul sănătos ajutându-te
de mâini. Menţine această poziţie timp de 30 de secunde,
apoi revino în poziţia iniţială. Efectuează două astfel de
repetări.
Un alt avantaj al acestor exerciţii de stretching este că
îmbunătăţesc circulaţia sângelui şi tonifiază musculatura.
Efectuarea lor zilnică calmează durerile şi scurtează timpul
de recuperare.
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Ce vor bărbații de la femei!

Am vorbit de multe ori despre cum ar trebui să
impresionăm o femeie, însă nu prea am discutat
despre ce vor bărbații de la o relație.
Azi a venit rândul vostru, dragilor v-am aflat secretul.
Iată ce așteptări aveți de la sufletul pereche! Ne
puteți contrazice, dacă ne înșelăm!
Apreciere
Bărbații se plâng de cele mai multe ori pentru că
femeile nu îi apreciază. Termenul de orgoliu masculin
este deja faimos, așa că doamnelor, trebuie să îl
respectați, altfel domnii se vor simții neapreciați…
Chiar le place să fie răsfățați și să le spuneți cât de
mult îi stimați pentru ceea ce realizează. Spunețile mulțumesc și pentru simplul fapt că au dus
gunoiul. Cine știe, poate le va plăcea și vă vor
ajuta la mai multe activități casnice.
Comunicare
De cele mai multe ori, bărbații sunt supuși descifrării
de cuvinte cheie, pentru a înțelege ceea ce femeia
de lângă își dorește. Doamnelor, trebuie să spuneți
clar și răspicat ceea ce nu vă place! Nu îi mai luați
pe ocolite!
Să își trăiască propria viață
Își doresc să aibă propria identitate și să se bucure
de intimitate. Își vor susține partenerele în proiectele
pe care le au și le vor respecta deciziile, doar dacă
și acestea îi vor recompensa cu puțină înțelegere.
Orice om are dreptul la intimitate, nu?
O viață plină de iubire
Deși nu o arată, și lor le place să li se spună cu
sunt iubiți. Doamnelor, oferiți-le iubire și nu o vor
mai căuta în altă parte.
Respect
De cele mai multe ori, bărbații nu cer respect, însă
se așteaptă să îl primească. Își dorește să vadă că
din partea ta îl primește și, așa cum ție îți place să
fii respectată, se așteaptă la același lucru din partea
ta.
Fără manipulare
Bărbaților nu le place asta, nu le place să joace
jocuri ale minții și preferă lucrurile simple și clare.
Dacă îți dorești ceva de la el, cere-i-o, nu îl lua pe
ocolite și nici nu îl manipula!
Confort
Ultimul, dar nu și cel din urmă, este confortul. Își
doresc să simtă asta atunci când sunt în prezența
voastră, așa că nu îi privați de această bucurie.
Cui nu i-ar plăcea să se simtă relaxat alături de
persoana dragă?
secretele.com
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