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Iohannis l-a desemnat oficial
pe Ludovic Orban premier

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca presedintele PNL, Ludovic
Orban, este premierul desemnat pentru a forma noul guvern.

"Am decis sa desemnez urmatorul premier, in persoana domnului Ludovic Orban,
presedintele PNL, cel mai mare partid din Opozitie. Asa este democratic corect,
asa se va intampla", a anuntat Klaus Iohannis.
Seful statului a spus, din nou, ca la consultarile avute cu partidele parlamentare
liberalii au fost singurii care au spus direct ca sunt dispusi sa isi asume guvernarea.
Klaus Iohannis a facut apel la partidele parlamentare sa sustina noul guvern,
afirmand ca aceste trebuie instalat urgent, pentru a iesi din criza politica in care
ne aflam.
"Sper ca toti actorii politici sa inteleaga ca suntem in criza politica si cu mai
repede se va ajunge la o solutie satisfacatoare cu atat mai bine. Noul guvern
trebuie instalat urgent", a subliniat presedintele.
Seful statului a reluat si tema alegerilor anticipate, afirmand ca reprezinta o
solutie foarte buna, dar nu acum cu Guvernul Dancila interimar.
"Cred ca anticipatele sunt o solutie foarte buna, dar nu acum, cu Guvernul
Dancila interimar. Fiecare zi cu acest guvern e o un risc pentru romani", a
precizat Iohannis.
Acum, Ludovic Orban are un termen de 10 zile pentru a merge in Parlament sa
primeasca votul de incredere asupra programului si a intregii liste a Guvernului.
Prezent alaturi de presedintele Klaus Iohannis la declaratia de presa in care a
anuntat ca l-a desemnat premier, Ludovic Orban a prezentat prioritatile noului
guvern si a spus ca are incredere in partidele care au votat motiunea ca vor
sustine executivul.
"Am incredere in toti partenerii care au fost alaturi de noi in atingerea obiectivului
major de a pune punct guvernarii PSD si sunt convins ca vom gasi discernamant
in toate discutiile pe care le vom purta ulterior", a spus Ludovic Orban.
ziare.com

România poate deveni gazdă pentru
BOMBELE NUCLEARE ale SUA

Administraţia Donald Trump a elaborat, în secret, planuri de evacuare a 50 de
bombe atomice staţionate în Turcia, în contextul crizei generate de ofensiva turcă
în Siria, afirmă surse citate de cotidianul The New York Times.
Oficiali din cadrul Departamentului de Stat şi Departamentului Energiei au revizuit,
în ultimele zile, planurile de evacuare a celor 50 de arme atomice tactice pe care
armata americană le deţine în Baza aeriană Incirlik, situată în Turcia, la circa 400
de kilometri de frontiera siriană, au declarat pentru NYT doi oficiali de la
Washington. De-a lungul timpului, Rusia a lansat, ca scenariu, varianta ca
România să adăpostească armament nuclear american, mai ales după punerea
în funcțiune a scutului de la Deveselu.
"Acum, aceste bombe sunt ţinute ostatice de preşedintele Recep Erdogan.
Evacuarea acestor arme ar marca de facto încheierea alianţei dintre Turcia şi
SUA. Menţinerea acestor arme în Turcia înseamnă perpetuarea unei vulnerabilităţi
nucleare care ar fi trebuit eliminată de câţiva ani", comentează cotidianul The
New York Times.
Intervenţia militară turcă în nordul Siriei a generat o criză gravă între Administraţia
Donald Trump şi Ankara, informează mediafax.ro.
www.stiripesurse.ro
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Tamara Buciuceanu-Botez a murit la 90 de ani:

„Mi-am făcut meseria cu cel mai mare drag.
Pentru mine, viaţa a fost cultură, cinste şi demnitate“

Tamara Buciuceanu-Botez a murit pe 15 octombrie după ce a fost internată de urgenţă
la Spitalul Elias, la începutul lunii, pe fondul unor probleme cardiace, iar în ultimele zile
starea sa de sănătate se agravase. „Spitalul Elias anunţă cu regret dispariţia unei mari
doamne a teatrului românesc, Tamara Buciuceanu-Botez. Sincere condoleanţe familiei
îndoliate“, a declarat doctorul Silvius Negoiţă, purtătorul de cuvânt al spitalului.
Personalitate unică, Tamara Buciuceanu-Botez a scris pagini de istorie în cei peste 65
de ani de carieră, interpretând roluri în teatru dramatic, teatru de revistă, operetă,
televiziune şi film. A fost una din reprezentantele generaţiei de aur a teatrului românesc,
fiind supranumită „Doamna comediei româneşti“. „Mi-am făcut meseria cu cel mai
mare drag. Dacă m-aţi aplaudat 65 de ani, înseamnă că aţi înţeles ce am vrut să spun pe
scenă. Pentru mine, viaţa a fost cultură, cinste şi demnitate“, spunea marea actriţă,
potrivit News.ro. Tamara Buciuceanu-Botez a jucat în peste 25 de filme, personajul său
emblematic fiind profesoara Isoscel din seria „Liceenii“. A mai apărut în filme precum
„Nunta mută“ a lui Horaţiu Mălăele şi „Toată lumea din familia noastră“ al lui Radu Jude.
Tamara Buciuceanu-Botez a făcut peste 1500 de roluri memorabile, dintre care amintim
de Aneta Duduleanu din „Cuibul de viespi“, regia Horea Popescu, Chiriţa din „Chiriţa în
provincie“, regia Alexandru Dabija. Rămâne fără îndoială ca o carte de vizită a actriţei
personajul Vica Delcă din piesa „Dimineaţă pierdută“ după Gabriela Adameşteanu. De
asemenea, Tamara Buciuceanu a făcut o carieră impresionantă şi în Televiziune,
memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion. În cele peste şase decenii
de activitate a jucat pe scenele mai multor teatre din Bucureşti, precum Teatrul Giuleşti
(actualul Odeon, unde a debutat în piesa „Marfă din Makkar'“), Teatrul de Comedie,
Teatrul Bulandra, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale“ şi Teatrul de Operetă, într-o serie de
roluri, principale sau secundare, îndrăgite de public: „Pălăria florentină“, „Gaiţele“,
„Contesa Maritza“, „Văduva veselă“, „Lăsaţi-mă să cânt“, „Vânzătorul de păsări“,
„Voievodul ţiganilor“, „Sânge vienez“, „Marco Polo“, „My Fair Lady“, „Nepotul“, „Azilul de
noapte“, „Joc de pisici“, „Titanic vals“, „Interviu“, „Reţeta fericirii“, „Tartuffe“, „Dimineaţă
pierdută“, „Somnoroasa aventură“, „Romeo şi Julieta la început de noiembrie“, „Scaunele“,
„Cumetrele“, „Doctor fără voie“, „Domnişoara Nastasia“, „Mamouret“, „Însemnările unui
necunoscu“, „Aşteptând la arlechin“, „Divorţul de aur“, „Aplauze... aplauze“.
Tamara Buciuceanu-Botez a absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică
din Bucureşti la clasa profesorului Ion Baltateanu în 1952, după ce îşi începuse studiile
de actorie în 1948 la Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri“ din Iaşi. Fetiţa cu stea din
Tighina Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut la Tighina (Republica Moldova), pe 10
august 1929. A avut patru fraţi, Nicuşor, Costică, Lizon şi Iulia Buciuceanu, cea care
avea să devină una dintre cele mai mari cântăreţe de operă din România. „Când m-am
născut eu, noaptea, doctorul i-a spus mamei: Doamnă, e o lumina afară ca ziua. Fetiţa
asta o să aibă noroc, o sa aibă o stea!“, povestea Tamara Buciuceanu-Botez în volumul
monografic „O viaţă închinată scenei“, de Bogdana Darie. „Momentul acesta luminos s-a
petrecut în casa unui om de vază al oraşului Tighina din Basarabia. (…) Copiii familiei
Buciuceanu luau lecţii de canto, de pian, de balet sau de recitare ca nişte adevăraţi elevi
ai unor şcoli superioare. Aşa se face că, la vârsta de opt ani, Tamara cânta la pian
Concertul în Do Major de Mozart, în Sala de Concerte din Tighina: Abia ajungeam să
pun piciorul la pedală. Mi-a plăcut întotdeauna să mă asculte mai mulţi oameni. Când
aveam şase ani, iar Iulia patru, eu cântam, iar ea dirija. Era obiceiul familiei să avem
invitaţi în fiecare sâmbătă şi duminică, iar eu cu Iulia făceam program artistic. Nu ne ruga
nimeni, ne plăcea“. În acest context, în anul 1936, în luna decembrie are loc primul
spectacol organizat în care debuteaza fetele familiei Buciuceanu. Tamara, fiica cea
mare, şi Iulia, cea mică, aveau rolurile de îngeraşi. În spectacolul „Irozii“, micuţa actriţă sa dovedit lipsită de emoţie distructivă, aducând cu ea o notă de bună dispoziţie şi de
umor şi prezenţă scenică. „Au fost odată două fete. Una brunetă şi alta blondă. Celei
brunete îi plăcea să spună poezii, iar cea blondă cânta foarte frumos. În serile când se
adunau prietenii părinţilor, ele făceau un mic spectacol. Tamara recita şi cânta la pian, iar
Iulia interpreta frumos melodii. Aşa a început cariera lor de artiste“, sublinia actriţa în
monografia „Tamara Buciuceanu, O viaţă închinată scenei“.
adevarul.ro
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Guvernul Orban.
Cine sunt miniştrii premierului Ludovic Orban

Ludovic Orban, premierul desemnat de preşedintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern, are la
dispoziţie 10 zile să-şi întocmească echipa de miniştri şi programul de guvernare, cu care să se prezinte în
Parlament pentru vot. Posturile în guvern nu sunt bătute în cuie: tot ce se ştie până acum este că Orban vrea
un guvern cu mai puţine ministere (15-16) şi că pentru fiecare portofoliu sunt luate în calcul mai multe nume.
Guvernul Ludovic Orban (variantă nedefinitivă)
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Ministerul Muncii: Dan Vîlceanu (deputat PNL), sau Violeta Alexandru (președinte PNL București), Cristian
Buşoi (europarlamentar)

Ministerul Justiției: un tehnocrat

Ministerul de Interne: Ion Ştefan (deputat PNL), sau Marcel Vela (senator PNL), sau Victor Paul Dobre (deputat PNL)
Ministerul Dezvoltării: Robert Sighiartău (secretar general PNL)

Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu (consilierul președintelui Klaus Iohannis), sau Mihnea Motoc (consilier
al lui Jean Claude Juncker), sau Emil Hurezeanu (ambasadorul României la Berlin)

Ministerul Fondurilor Europene: Bogdan Glăvan (consilierul pe probleme economice al lui Ludovic Orban)

Ministerul Sănătății: Vasile Rîmbu (managerul Spitalului Județean Suceava)

Ministerul Economiei: Virgil Popescu (vicepreşedinte al Comisiei pentru industrii din Camera Deputaţilor)

Ministerul Apărării Naţionale: generalul Nicolae Ciucă, sau Ovidiu Raeţchi (deputat PNL), sau Mihnea Motoc
(consilier al lui Jean Claude Juncker)

Ministerul Transporturilor: Lucian Bode (deputat PNL, fost ministru al Economiei în Guvernul Mihai Răzvan
Ungureanu)

Ministerul Agriculturii: Nicolae Giugea (deputat PNL), sau Emil Dumitru (preşedintele Federaţiei Naţionale
Pro Agro), sau Nini Săpunaru (fost deputat PNL)
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Ludovic Orban a fost desemnat, marţi, de preşedintele Klaus Iohannis, pentru funcţia de prim-ministru al
României. Potrivit Constituţiei, premierul desemnat are termen de 10 zile pentru formarea Cabinetului său şi
pentru a merge în Parlament în vederea obţinerii votului de încredere asupra programului şi a întregii liste de
miniştri.
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PE SCURT,
ULTIMELE ȘTIRI
adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Moțiunea de cenzură a trecut. Guvernul Dăncilă a
picat. Acum au loc ample și – bănuim – furtunoase
dezbateri pentru alegerea noilor miniștri și a noului
prim-ministru.

* Ziua de 14 octombrie a.c. marchează hramul Sfintei
Cuvioase Parascheva, considerată ocrotitoarea
Moldovei. Cu acest prilej, timp de 4 zile, Iașul a fost
transformat în cel mai mare centru de pelerinaj din
România la care au participat sute de mii de
credincioși.

* Cea mai mare pensie din Europa este încasată de
un român. Acesta este Gheorghe Bălășoiu, fost
procuror-șef al României. Pensia lui lunară este de
51.334 lei, adică 11.000 euro. Păi să tot trăiești cu
atâția bani!
* O femeie din Statele Unite a fost arestată și va fi
judecată aspru pentru faptul că le-a pus colegilor
de serviciu droguri în mâncare. Femeia trebuie să
aibă probleme mentale grave.
* Festivalul Internațional de Fotografie din Capitală a
avut loc la Cărturești Carusel și a avut un succes
deosebit.

* În timpul vizitei în Statele Unite, primul ministru al
României, Viorica Dăncilă, s-a întâlnit și cu World
Jewish Committee, Arthur Schneier, rabinul șef al
New Yorkului, și cu Malcom Hoenlein, vicepreședintele Congresului American Evreiesc. Ea le-a
transmis că Guvernul român continuă să combată
antisemitismul.
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* Doi profesori de biologie din Iași, Mircea și Nița
Nedelea, soț și soție, oferă meditații gratuite liceenilor cu posibilități financiare reduse, pasionați de
biolgie și care vor să devină medici. Felicitări pentru
gestul vostru filantropic!
* O fetiță de 13 ani, membră a clubului de handbal
CSM Ploiești, a povestit calvarul pe care îl trăiește
ea și colegele ei. La vestiar, după meciuri și după
ședințele de pregătire, asistentul medical Viorel Dohotaru face masaj pe fese fetelor și le controlează
dacă le-a venit ciclul lunar. Bolnav mental! Trebuie
judecat și închis.
* În contextul acuzațiilor privind presupuse acte de
hărțuire sexuală, renumitul tenor Placido Domingo
a demisionat din funcția de director general al Operei din Los Angeles.

* Doi elevi de la Școala de Poliție din Câmpina au fost
prinși cu droguri. Cei doi ar fi terminat cursurile
peste o lună și ar fi devenit agenți de poliție, însă
acum au trebuit să părăsească școala. Și-au distrus
viitorul.

* Un bombardier din perioada celui de-al Doilea
Război Mondial, care efectua un zbor demonstrativ,
s-a prăbușit în SUA. Cel puțin 5 persoane și-au
pierdut viața și alți oameni au fost răniți.

* Conform unui plan al Ministerului de Interne din Londra, după Brexit, Marea Britanie va opri libera
circulație a cetățenilor Uniunii Europene și va introduce un sistem de imigrație pe bază de puncte.
* Administratorul judiciar al unei firme aflate în reorganizare, a fost reținut de procurorii DNA – Serviciul
Teritorial Alba, acuzat că ar fi pretins aproape 4 milioane lei mită ca să nu-și îndeplinească îndatoririle
în timpul reorganizării.

* Un înalt funcționar public din Rusia (Alexandr Postrigan) e acuzat că a delapidat circa 2.000 de
proprietăți, în valoare de aproximativ 9 miliarde
ruble ($137 milioane), imobile și bunuri pe care lea repartizat rudelor și cunoștințelor apropiate.
* Un aisberg uriaș s-a desprins dintr-o calotă de
gheață din Antarctica. Aisbergul are o suprafață de
1.636 km2 și este cel mai mare din ultimii 50 de ani.

* Recent, Ministerul Culturii și al Patrimoniului
Național a declarat amânarea contractului de
închiriere până în 31 decembrie a.c., între Muzeul
Peleș și Mihai I.

* Părerea că românii pleacă în străinătate unde
lucrează doar pe șantiere sau la recoltarea de fructe
și legume se spulberă. Recent, Banca Mondială a
dat publicității o statistică care arată că 40% dintre
românii aflați în alte țări sunt persoane cu studii superioare.

* Deși este așteptat la tribunal, Cristian Pohomaci a
fost primit călduros în SUA, unde s-a aflat într-un
turneu. Fostul preot fusese exclus din Biserica
Ortodoxă Română (BOR) fiind acuzat de fapte de
pedofilie, dar românii-americani l-au primit cu entuziasm. Așa-s românii, iertători (sau uituci? sau
nepăsători?).

* Într-un interviu recent acordat unor posturi de televiziune arabe, Vladimir Putin a spus, printre altele,
că Rusia are armament capabil să neutralizeze
orice fel de amenințări provenite din locurile de
desfășurare a rachetelor NATO, în Polonia și
România.

* Pentru podul de peste Dunăre de la Brăila, Comisia
Europeană a alocat peste 360 milioane euro.
Proiectul include și drumuri de legătură pentru a
îmbunătăți conexiunile de transport dinspre Marea
Neagră spre nord-estul României.
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* Potrivit unui comunicat al Autorității Electorale Permanente (AEP), cea mai mare subvenție de la
buget, de aproape 12 milioane lei, a fost acordată
nu de mult PSD-ului.

* Comisia Europeană a publicat Monitorul Educației
și Formării pe 2019. Printre altele, se precizează
că, în România, 16.4% dintre tineri (18 – 24 ani)
părăsesc timpuriu școala (față de doar 10.6%,
media UE); ponderea absolvenților de studii superioare (30 – 34 ani) este de 24.6% (față de 40.7%,
media UE). Acesta este un alt semnal de alarmă
pentru țara noastră.

* În Parlamentul britanic, regina Elisabeta a II-a a
spus că prioritatea guvernului este realizarea Brexitului la 31 octombrie.

* Un pedofil britanic (Richard Huckle, 33 ani), care a
abuzat circa 200 de copii în Malaysia, a fost ucis
într-o închisoare unde își ispășea pedeapsa pentru
infracțiunile comise.

* În satul Baykovka din Ucraina un tânăr de 24 de ani
a uluit oamenii când l-au văzut că s-a căsătorit cu
verișoara lui, Zinaida, care are 81 de ani, nici mai
mult, nici mai puțin. Străbunica și...nepotul? Adică
netotul...?

* O tânără de 23 de ani susține că și-a vândut virginitatea unui parlamentar britanic din Partidul Republican, care i-a dat 1,3 milioane lire sterline.

* Un model Playboy din Brazilia a câștigat unul dintre
cele mai controversate concursuri de frumusețe,
”Miss BUMBUM 2019”, care o desemnează în
fiecare an pe deținătoarea celui mai frumos posterior din lume.

CUVINTE ÎNȚELEPTE

Toți se plâng de lipsă de bani, dar de lipsă de minte –
nimeni.
***
Dacă problema ta poate fi rezolvată cu bani, aceasta
nu e o problemă, e o cheltuială financiară.
***
Dumnezeu i-a dat omului două urechi și numai o gură,
pentru ca să asculte mai mult și să vorbească mai
puțin.
***
Pe unde a intrat vinul în tine tot pe acolo iese și secretul.
***
Părinții îi învață pe copii să vorbească, iar mai târziu,
în viață, copiii încearcă să-i învețe pe părinți să
tacă.

UMOR

Într-o duminică, după slujba din biserică, un oltean
și un moldovean stau de vorbă pe o bancă, în fața
bisericii.
La voi, la olteni, morții se îngroapă cu popă? întreabă
moldoveanul.
Nu, la noi popa rămâne afară, răspunde olteanul.
***
Uneori, însurătoarea seamănă cu mersul la restaurant: comanzi un fel, pe urmă te uiți în farfuria vecinului și regreți că nu ai luat și tu același fel de
bucate...
***
Care este femininul de la ”cuc”? o întreabă soțul,
noaptea, în pat, pe soție.
Taci și cucă-te, veni repede răspunsul.
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Mitul că românii pleacă la muncă doar pe
şantiere şi în depozite, spulberat.
Banca Mondială: 40% din emigranţii din
România sunt absolvenţi de studii superioare

Peste un sfert de milion de români au emigrat în 2018, potrivit datelor de la
Institutul Naţional de Statistică.
Potrivit informaţiilor furnizate de Banca Mondială, migraţia dă naştere unor
preocupări legate de „exodul creierelor”, ”, al mâinii de lucru calificate din ţările
de origine, deoarece persoanele cu un nivel superior de educaţie tind să
emigreze mai des în cadrul regiunii.
„Persoanele absolvente de învăţământ superior reprezintă 55% din populaţia
totală a emigranţilor din Bosnia şi Herţegovina, peste 40% din emigranţii din
Armenia şi Letonia şi aproape 40% din populaţiile de emigranţi din Albania,
Moldova, Macedonia de Nord, Republica Kârgâzstan, Kazahstan, România şi
Tadjikistan. Astfel de tipare permanente reprezintă mai degrabă un simptom şi
nu o cauză a problemei de bază”, potrivit Băncii Mondiale.
Printre politicile pe termen lung care pot aborda cauzele de bază ale emigraţiei
se numără întărirea guvernanţei şi consolidarea instituţiilor din ţările de origine.
Politicile care vizează păstrarea forţei de lucru calificate includ promovarea
sectorului privat şi stimularea creării de locuri de muncă, investiţiile în învăţământul
superior şi creşterea oportunităţilor pentru femei în economie.
Astfel, cel mai recent rapot al Băncii Mondiale arată o încetinire a creşterii
economice din Europa şi Asia Centrală, aceasta fiin destimată la 1,8% pentru
2019, conform celei mai recente prognoze economice a Băncii Mondiale pentru
Europa şi Asia Centrală.

IN MEMORIAM

S-a stins din viață IACOB STANCIU,
inventator al patentului “Gravity energy
transformer”, brevetat în
SUA.
A decedat la vârsta de
62 de ani, în locuința
lui din New York
City, lăsând în urmă
un fiu și rude
îndoliate.
Ceremonia
religioasă de 40 de zile de
la înmormântare va avea
loc în Constanța,
România, pe data de
23 octombrie a.c.,
orele 4 pm, la Geamia
Hunckear.
Dumnezeu să îl odihnească
în pace!

Această estimare, cea mai pesimistă din ultimii patru ani, reflectă încetinirea
creşterii atât în Federaţia Rusă, cât şi în Turcia, cele mai mari economii din
regiune. Raportul constată, de asemenea, o creştere robustă în alte părţi ale
regiunii, inclusiv în ţările din Europa Centrală, Asia Centrală şi Caucazul de Sud,
transmit reprezentanţii.
„Migraţia poate să contribuie la prosperitatea din regiune. Migranţii tind, în mod
disproporţionat, să provină din cadrul populaţiei active şi, de aceea, pot să
reducă presiunile demografice prin mărirea dimensiunii forţei de muncă, creşterea
productivităţii şi accelerarea creşterii economice.” a spus Asli Demirguc - Kunt,
economistul - şef al Băncii Mondiale pentru regiunea Europa şi Asia Centrală.
mediafax.ro

Politicienii USR vând pădurile României

Ana Ciceală, consilier local USR și o vajnică apărătoare a parcurilor și copacilor
din București, e administratorul unei firme străine care a cumpărat 11.000 de
hectare de păduri în România pentru exploatare forestieră. Firma a fost
achiziționată în decembrie 2012 de celebra Holzindustrie GMBH, cel mai mare
exportator de lemn din România.

În 1 aprilie 2008, Ana Ciceală a fost numită administrator unic al firmei JUEL
NIELSEN FOREST & AGRICULTURE INVESTMENTS SRL. Până la acea dată,
administrator unic al firmei fusese Ion Ciceală, tatăl Anei Ciceală. În momentul
numirii ca administrator, Ana Ciceală era deja angajată a JUEL NIELSEN FOREST & AGRICULTURE INVESTMENTS (JNFAI) în funcția de Transaction Manager, funcție pe care și-a păstrat-o și după numirea ca administrator.
JNFAI, firma administrată de Ana Ciceală, se ocupă cu cumpărarea și exploatarea
de păduri. În 7 ianuarie 2009, firma și-a completat obiectul de activitate cu „Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții – Cod CAEN
4631”.
Firma JNFAI a fost înregistrată în septembrie 2006 în România având ca unic
acționar o firmă daneză JUEL NIELSEN ROMANIAN FOREST AND AGRICULTURE INVESTMENTS A/S. Firma mamă era deținută de Carl Christian Juel
Nielsen, un cetățean danez. Ulterior (mai 2008), JNFAI a fost preluată de o altă
firmă daneză (TORSANA LASER TECHNOLOGIES A/S), controlată de același
Carl Christian Juel Nielsen.
Potrivit CV-ului său, Carl Christian Juel Nielsen a reușit ca, prin firma adimistrată
de actuala USR-istă Ciceală și, anterior, de tatăl ei, să preia exploatarea unei
uriașe suprafețe de pădure din România. Până în 2012, JNFAI a achiziționat
11.000 hectare de pădure pentru exploatare forestieră în schimbul a circa 20 milioane euro.
Informația e confirmată de tatăl Anei Ciceală, Ion Ciceală, care în CV-ul său
susține că doar în perioada în care el a administrat firma (adică până în aprilie
2008), JNFAI a achiziționat proprietăți în valoare de 11,5 milioane euro.
În decembrie 2012, Carl Christian Juel Nielsen și-a vândut firma. Cumpărătorii
au fost nimeni alții decât austriecii de la Holzindustrie Schweighofer GMBH, firmă
implicată în cele mai mari scandaluri cu tăieri de păduri din România.
Tipic pentru ipocrizia USR: Ana Ciceală i s-a alăturat lui Nicușor Dan în 2015 și
a intrat în Consiliul General București în 2016. De atunci, ea a devenit unul dintre
cei mai vocali politicieni USR. Și ce apără cel mai vehement politiciana Ciceală?
Tocmai parcurile și copacii din București. Aceeași Ana Ciceală, adică administratorul unic al unei firme străine care a achiziționat 11.000 de hectare de pădure
pentru exploatare forestieră și „Transaction manager” al firmei respective exact
în perioada în care firma tranzacționa păduri de 20 milioane euro.
www.grupul.ro
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Numele soțului ministrului Justiției
Ana Birchall apare în agenda pedofilului Epstein

Numele soțului ministrului Justiției Ana Birchall apare în agenda pedofilului
Jeffrey Epstein, anunță Grupul de Investigații Politice.

În august 2019, miliardarul american Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula
sa. Acesta era arestat pentru pedofilie, exploatare sexuală și trafic de persoane.
Potrivit autorităților americane, Epstein crease „o vastă rețea de trafic sexual cu
minore”. Minorele participau la petrecerile organizate de miliardar pentru prietenii
săi din afaceri și politică.Presa americană a publicat agenda cu contactele pedofilului. În această agenda apare și numele „Birchall Martyn”, soțul Anei
Birchall.Faptul în sine că soțul ei a făcut parte din rețeaua de prieteni și cunoștințe
a pedofilului nu înseamnă că Martyn Birchall a participat la petrecerile infame organizate de Jeffrey Epstein. Ana Birchall ar trebui să clarifice însă care a fost
legătura dintre soțul ei și Epstein, spune GIP.
Magnatul american Jeffrey Epstein, broker și filantrop, în vârstă de 66 de ani, din
New York, a fost arestat la Teterboro, New Jersey, pe 9 iulie, sub acuzația de
violență sexuală și trafic de copii,.
Ana Birchall a fost nominalizată, de mai mulți oficiali ca americani, ca o persoană
în care aceștia „au foarte multă încredere”.
www.activenews.ro

Roxana Wring, fondatoare a USR și fost lider
al organizației de București
a colaborat cu Securitatea ca poliție politică

Roxana Wring, consilier general și fostă șefă a USR București, a demisionat din
partid, la solicitarea liderului Dan Barna, după ce Colegiul CNSAS a decis că a
colaborat cu Securitatea ca Poliție Politică.
Odată cu demisia, Wring pierde și calitatea de consilier general al Capitalei,
funcție în care fusese aleasă la alegerile din 2016, când a candidat și la Primăria
sectorului III.
Decizia Colegiului CNSAS este înaintată instanței, cea care stabilește dacă
Roxana Wring a avut o colaborare cu Poliția Politică a regimului comunist
producând daune altor persoane. Wring a anunțat, printr-o postare pe facebook,
că va contesta la tribunal decizia CNSAS.
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USR a anunțat, printr-un comunicat, că nu acceptă în partid foști colaboratori ai
Securității și a amintit că Roxana Wring a declarat pe proprie răspundere, când
a candidat la alegerile locale, că nu a avut niciun fel de colaborare cu Securitatea
comunistă. Același comunicat mai precizează că Wring se retrăsese din funcția
de președinte al USR-București în urmă cu o lună.
Wring și-a scris pledoaria de negare a colaborării cu Securitatea într-o lungă
postare pe facebook, în care neagă acuzațiile formulate de CNSAS. Ea afirmă
că a lucrat la ONT - organizația care se ocupa de turism în vremea comunismului
- vreme de doi ani, la vârsta de 20 de ani și că a făcut rapoarte, însă nu a știut că
acelea ar fi fost pentru Poliția Politică a regimului.
Fosta consilieră a mai spus că, la finalul procesului, dacă își va recupera
integritatea, va reveni și în USR.

Wring este unul dintre fondatorii USR, numărându-se printre cei care, alături de
Nicușor Dan, a creat mișcarea din București care a obținut posturi de consilieri
în toate structurile locale ale Capitalei, la algerile din iunie 2016. Ulterior, Salvați
Bucureștiul, cum se numea gruparea, s-a transformat în partid, obținând la
alegerile parlamentare din același an 10% din mandate. Wring a demisionat de
la conducerea organizației de București a USR, una dintre cele mai puternice
din țară, pe 17 septembrie. La vremea respectivă, au existat speculații că
demisia ei ar avea legătură cu neînțelegerile din USR privind candidatura lui
Nicușor Dan (care nu mai este membru USR) la funcția de primar al Capitalei.
Potrivit unor surse USR, încă de la momentul demisiei apăruseră informații în
interiorul formațiunii despre cercetările CNSAS și către ce anume se îndreaptă
verdictul membrilor Colegiului. Se pare, potrivit unor surse apropiate subiectului,
că Wring ar fi semnat informări despre turiști români și străini, în perioada în care
a fost ghid ONT. În anii 80, a plecat în Marea Britanie, unde a absolvit London
School of Economics, și s-a întors în România odată cu înființarea USR.

romania.europalibera.org
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Cinci motive pentru care
a căzut guvernul Dăncilă

Votul din parlament este urmarea firească a votului
cetăţenilor României la alegerile europarlamentare
din 26 mai. Atunci PSD a intrat ireversibil pe panta
care l-a dus pe 10 octombrie la pierderea puterii. De
ce a fost inevitabil?

În primul rând, pentru că sub conducerea lui Liviu
Dragnea, PSD a intrat pe un curs de coliziune cu Europa. Un partid iniţial pro-european, integrat în familia
socialiştilor europeni, a căpătat discursul şi înfăţişarea
unui partid naţionalist, xenofob, anti-european.
Propagarea acestui mesaj a prăbuşit PSD în 26 mai.
Majoritatea românilor este de orientare pro-europeană
din motive evidente.
Când peste 4 miliane de cetăţeni au plecat din
România şi lucrează în UE, înseamnă că nu este
familie care să nu aibă pe cineva în străinătate.

Romanian Journal • New York

Cum să votezi împotriva intereselor propriei familii?
Este un adevăr pe care PSD l-a ignorat, preferând să
acţioneze în favoarea intereselor personale ale grupării
Dragnea. Întregul partid a urmat orbeşte un drum falimentar. Unde au fost europenii din PSD? Unde au
fost oamenii de caracter? Nicăieri. Au preferat să tacă
şi să iasă pe facebook, după pierderea alegerilor.
În al doilea rând, după rezultatul din 26 mai, PSD a
continuat să fugă de realitate. Înfrângerea a fost
pusă pe seama unei conspiraţii şi partidul a preferat
să înfiinţeze comisii parlamentare de anchetă privind
desfăşurarea alegerilor. O analiză serioasă ar fi creat
premisele unei abordări paragmatice a situaţiei. Nu
s-a făcut.
În al treilea rând, Viorica Dăncilă a adoptat strategia
dublului limbaj. S-a dus la Bruxelles şi a pozat ca un
pro-european convins. Acasă, a refuzat să pună în
aplicare, ceea ce Comisia Europeană, Comisia de la
Veneţia au spus că trebuie reparat. A făcut cele mai
slabe nominalizări pentru postul de comisar european
atribuit României. A ignorat toate avertismentele
primite. A sfidat pe toată lumea, încercând să obţină
sprijinul baronilor locali pentru a rămâne la şefia guvernului şi a partidului. Guvernul Dăncilă a continuat
să legifereze în favoarea infractorilor, a condamnaţilor
pentru viol, crimă, tâlhărie. Mii de condamnaţi pentru
infracţiuni grave au fost eliberaţi, doar pentru a uşura
situaţia câtorva foşti demnitari vinovaţi de corupţie. A
fost o politică deliberată care a afectat direct siguranţa
cetăţenilor. iar degingolada instituţiilor conduse de
incompetenţii promovaţi de partid a accentual sentimentul
oamenilor că sunt părăsiţi de stat şi lăsaţi fără apărare.
În al patrulea rând, lipsa de competenţă zdobitoare a

membrilor propriului guvern a contribuit din plin la
dărâmarea executivului. Cu Cuc şi restul echipei, oamenii au ajuns la disperare. Nu s-a făcut nimic, nici
autostrăzi, nici şcoli, nici spitale, nici căi ferate, nimic
din cele multe promise în programul de guvernare. În
al cincilea rând, forţa PSD de a rămâne la guvernare
s-a bazat numai pe banii de la buget. Nu a fost
deajuns. Acum, PSD se află, pentru prima dată în
istoria sa, în poziţia de a se lupta pentru propria
supravieţuire politică.
adev.ro

Camera de Comerț
Româno-Americană
(RACC) are mână “bună”?

În iunie 2015, Primarul Bucureștiului Sorin Oprescu
sosește la New York la invitația RACC pentru a
definitiva împreună unele proiecte de business.
La întoarcere Oprescu este arestat de DNA.
Mircea Geoană, T. Meleșcanu și alți invitați ai
RACC au avut probleme și ei.
Acum două săptămâni Viorica Dăncilă, Prim Ministru, împreună cu alți membrii ai guvernului au
fost invitați de RACC. La întoarcere guvernul a
căzut.
O fi coincidență sau RACC aduce “noroc” celor
invitați.
Observator
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S-a deschis Brânzăria,
primul magazin din România
din rețeaua de stat

Brânză de calitate adusă direct de la producătorii
locali cu atestat și analize la zi. Este oferta primului
magazin de stat al Casei de Comerț Agroalimentar
Unirea. Brânzăria tradițională și-a deschis, marți,
porțile la Sibiu, în prezența ministrului Petre Daea. În
curând, astfel de magazine cu legume sau pește vor
apărea în toată țara.
Brânză în diferite forme și gusturi, unt, smântână,
lapte sau iaurt de capră, dar și nelipsita Telemea de
Sibiu sunt principalele produse care vor putea fi
găsite în noul magazin din Sibiu dedicat produselor
locale, scrie Agrointel.
Magazinul este primul din țară pe care statul, prin intermediul Casei de Comerț Agroalimentar „Unirea”,
companie cu capital integral de stat, vrea să le
deschidă în fiecare municipiu reședință de județ. La
Sibiu este vorba de o magazin în principal cu brânzeturi,
având în vedere specificitatea zone, dar nu numai.
Aici este expusă și carne de porc din rasele Bazna și
Mangalița, dar și vinuri de Apold.
„Să mâncăm produse românești că știm să le facem.
Beneficiați de primul magazin în țară, sunteți privilegiați
că aveți un magazin la dispoziție, dar să-l aprovizionați
așa cum știți mai bine. Noi ne mai întâlnim, dar să nu
uitați că voi vă întâlniți cu consumatorii – porniți bine
să vă mențineți la acest nivel”, le-a spus ministrul
Agriculturii Petre Daea celor care vor aduce marfa în
magazinul „Brânzărie”.
„În magazin sunt 30-40 de sortimente de brânzeturi
de la șase producători din zonă. Avem și carne de
porc Mangalița și vinuri din Sibiu. Spațiul are 55 de
metri pătrați și este situat pe Strada Turnului, numărul
19, lângă Piața Cibin”, potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii.
Adrian Izvoranu, directorul Casei Române de Comerț
Agroalimentar „Unirea”, a spus că scopul acestui
magazin este ca și consumatori și mai ales producătorii
să fie la curent cu pretențiile consumatorilor. Acesta
a spus că „Uniera” și producătorii sunt în prezent în
contact direct – după aproximativ 2 săptămâni între
cele două părți vor interveni furnizorii, care vor colecta
produsele, iar producătorii vor trebui să asigure
aceeași calitate. Întrebat cum poate ajunge un
producător să vândă în acest magazin, Izvoranu a
rsăpuns: „Simplu, făcând o ofertă la un preț corect.
Noi cumpărăm marfa, o punem în magazin și o
vindem. Orice producător care are marfă bună, marfa
e de cumpărat. Pentru chestia asta avem specialiști.
Un producător industrial își etalează marfa raportat
la un standard industrial, altul de genul acesta,
tradiționl, își raportează marfa la un standard impus
de Ministerul Agriculturii: și structura, și timpul de
garanție diferă (…)”.

Directorul Schweighofer
vrea să ne vindem mai ieftin
pădurile

Schweighofer, compania de al cărei nume s-au legat
în ultimii ani cele mai mari scandaluri privind defrișările
în masă ale zonelor împădurite, se plânge de prețul
mare al lemnului din România. Lucru care, spune
șeful Schweighofer, ne va scoate din afacerile
internaționale cu cherestea.
Prețul buștenilor recoltați din pădurile românești nu
are legătură cu realitatea, ci are un anumit specific
local, astfel încât întregul sector românesc de prelucrare
a lemnului e scos din competiția internațională, a
avertizat managerul general al companiei de prelucrare
a lemnului Holzindustrie Schweighofer România, Dan
Bănacu, potrivit Agerpres.
Acesta a susținut că prețul cerut de furnizorii români
de materie primă lemnoasă nu are legătură cu realitatea.
„Astăzi noi plătim 86 de euro (pe metrul cub de
bușteni de conifere din care se face cheresteaua de
calitate superioară, n.r.), în timp ce în Austria se
plătesc 65 de euro pe metrul cub, în Republica Cehă
50 de euro, în Germania 55 de euro, iar în Slovacia
65 de euro. Trebuie să știți că prețul lemnului în cherestea reprezintă 80% din costuri. În condițiile în care
costurile mele sunt din start cu 30% mai mari decât
ale competitorului meu din Germania, în România nu
suntem niciodată competitivi pe piața internațională.
Această cifră ne scoate afară nu pe noi, ci tot sectorul
românesc este scos din competiție prin prețuri care
nu au legătură cu realitatea. E vorba de prețul de
achiziție la poarta fabricii, mai precis la drumul auto
forestier”, a explicat Dan Bănacu.
Șeful Schweighofer România a subliniat că diferențele
de achiziție între țări în ceea ce privește buștenii din
care se produce alt tip de cherestea, cea de calitate
inferioară, sunt mai mari, în unele cazuri chiar duble.
„În Austria, aceeași cantitate de lemn se poate
cumpăra la jumătate de preț. Realizați ce înseamnă
în produsul finit această diferență? Dacă 80% din
costuri este prețul cherestelei, munca aproape nu
mai contează. Este o diferență uriașă care ne face
necompetitivi”, a precizat Dan Bănacu.
activenews.ro

„Certificatele verzi
și de poluare” soroșistoprogresiste FALIMENTEAZĂ
Mineritul Românesc

Mineritul, distrus de …drepturile de poluare
Complexul Energetic Oltenia al doilea cel mai mare
producător de energie electrică din țară, după Hidroelectrica,
va înregistra, în acest an, o pierdere de 1,2 miliarde de
lei, cea mai mare din istoria societății. Cifra apare într-un
document realizat de Ministerul Energiei și este rezultatul
costurilor uriașe asociate obligației pe care termocentralele
le au de a achiziționa certificate de emisii CO2, așa
numitele “drepturi de poluare”.
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Estimarea arată că, în acest an, centralele CE Oltenia vor
produce 13,1 TWh de energie electrică (11 TWh net).
Costul mediu de producţie este de circa 349 de lei/MWh,
cu costul certificatelor inclus, în condiţiile în care preţul
mediu al energiei electrice vândute pe piaţă este de circa
256 de lei/MWh, calculat pe întregul an. Astfel, marfa
CEO, energia, devine necompetitivă pe piață, fiind cu
mult mai scumpă decât ce oferă concurența, fie că se
numeste Hidroelectrica, Nuclearelectrica, importurile ori
centralele eoliene și fotovoltaice, nu se vinde decât
marginal, de unde pierderile.
Veniturile totale ale Complexului sunt estimate la 4,68
miliarde de lei, deci peste un miliard de euro, dar cheltuielile
sunt mai mari, de circa 5,89 miliarde. Cel mai mult “atârnă”
cheltuielile pentru achiziţia de certificate de emisii, 1,6
miliarde de lei pentru producţia de energie aferentă acestui
an (scadenţă aprilie 2020, costurile pentru conformarea
pentru anul 2018, doar cele suportate în acest an, au fost
de 1,03 miliarde).
“Nu comentez cifra. Nu e nicio dramă dacă vom ieşi şi
anul acesta pe minus, atâta timp cât operaţional vom ieşi
pozitiv. Scopul este să rezolvăm această situaţie şi sigur
o vom rezolva”, a spus directorul general al companiei,
Sorin Boza, la conferință tematică. Anul trecut, compania
a avut pierderi de 1,1 miliarde de lei.
Boza speră să rezolve de fapt măcar parţial ecuaţia
complicată a certificatelor de emisii, al căror preţ a crescut
accelerat, în condiţiile politicii de decarbonizare a Comisiei
Europene. În acest sens, şi la conferinţa amintită, el a
reiterat că statul român trebuie să aibă o poziţie fermă la
Bruxelles în privinţa cărbunelui, aşa cum au făcut cei mai
mari producători de energie pe cărbune din Europa, Germania şi Polonia. Cele două ţări au stabilit anii ţintă pentru
a se renunţa la cărbune, dar au cerut fonduri europene de
câte 40 de miliarde de euro fiecare pentru înlocuirea
cărbunelui şi pentru reconversie industrială. După calculele
sale, şi România ar trebui să ceară 20 de miliarde.
“Cuvântul de ordine este tranziţia, pentru toată lumea.
Din 11 ţări europene unde se foloseşte cărbune, doar noi
şi Bulgaria nu avem un plan de tranziţie, cu sume şi
termene, pentru Gorj şi Valea Jiului. Politica de decarbonizare
nu se mai poate opri, nu avem cum să ne opunem, dar
trebuie să definim această perioadă de tranziţie. Acesta
este un subiect care va fi pe masa noului comisar al
Energiei, ca soluţie venită din partea celor doi mari
producători (Germania şi Polonia-n.red.)”, a spus Boza.
Ce se poate face pentru a salva mineritul
Toți specialiștii și majoritatea actorilor politici sunt de acord
că România nu poate renunța prea repede la cărbune,
așa cum vrea UE, care a impus deja o cotă obligatorie de
energie curată din total producție de 34%, la nivelul anului
2030. Or, România ca să ajungă acolo, trebuie să închidă
mare parte din termocentrale și mine. Pentru că acest
lucru ar însemna și să stingem becul, sunt căutate soluții.
Amintim, aici, că Guvernul României a elaborat o schemă
de sprijin pentru Complexul Energetic Oltenia pe care o
va negocia cu Comisia Europeană.
Pe scurt, Guvernul dorește ca toți consumatorii români de
energie electrică să plătească o așa numită taxă de
adecvanță CEO, trecută în factura fiecăruia (pe sistemul
certificatelor verzi sau a contribuției de cogenerare), timp
de zece ani, în perioada 2020-2030, în sumă totală de
10,65 miliarde de lei (maximum), adică peste două miliarde
de euro.Impactul la consumator: 0,033 lei/kWh (adică 3,3
bani) în primul an, 2020, urmând ca acesta să scadă
gradual, până la 0,002 lei/kWh în anul 2030.
O altă soluție este ca Hidroelectrica să absoarbă CEO și
Complexul Hunedoara, iar noua societate creată să vină
cu un mix energetic competitiv pe piață.
Până acum, nu este decis nimic, totul este încă în discuție.

Cotidianul.ro
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ASOCIAȚIA ACCEPT CAUTĂ
hOMOSEXUALI PE CARE SĂ-I
REPREZINTE LA CEDO ÎMPOTRIVA
STATULUI ROMâN,
CARE NU REgLEMENTEAZĂ
PARTENERIATUL CIVIL

Asta inseamna ca nu prea sunt in Romania si ca
totul este manevrat de afara?

Asociația Accept a lansat un apel public privind identificarea homosexualilor pe care să-i reprezinte în
justiție împotriva statului român, în contextul în care
parteneriat civil nu este recunoscut în România.
Potrivit unui anunț făcut de Accept, homosexualii
care doresc să dea statul român în judecată trebuie
să completeze un formular, în care să prezinte
informații atât Partenerul A, cât și Partenerul B.
„Asociația ACCEPT inițiază o campanie de litigare
pentru protecția vieții de familie. Pentru realizarea
campaniei avem nevoie de cât mai multe cazuri, cât
mai multe cupluri de același sex care doresc să dea
statul roman în judecată pentru ca nu există parteneriat
civil în România. Acest caz, unic ca dimensiune în
Europa, reunește deja 13 familii care își apară
drepturile în instanță, în ciuda faptului că statul român
afirmă că nu există o nevoie socială pentru reglementarea parteneriatului civil”, se arată în comunicatul
asociației.
Reamintim că duminică, 7 octombrie, a fost organizat
un protest pentru legalizarea parteneriatului civil, la
care, deși anunțat ca un eveniment crucial pentru
comunitate, au participat 17-18 persoane.
Este relevant pentru situația în care ne aflăm, că
deși asociațiile care promovează homosexualitatea
susțin că parteneriatele civile sunt o „necesitate
socială”, e nevoie de apeluri publice pentru găsirea
unor cupluri care să afirme așa ceva.
Există suspiciuni că și în celebrul caz „ComanHamilton vs România”, a fost vorba despre o „căsătorie
în interes de serviciu”, dat fiind faptul că Adrian
Coman este fost lider al Accept și actual director în
cadrul unei organizații globale LGBT cu misiunea de
a efectua „schimbări în acele regiuni ale lumii care
sunt cel mai ostile conceptelor de drepturi LGBT, respectiv de egalitate de gen”
De altfel, urmărind paginile publice ale celor doi de
pe rețelele sociale, niciunul nu menționează că ar fi
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căsătorit și nici nu există vreo referire la celălalt „soț”.
Actualul lider Accept, Florin Buhuceau(Foto stânga),
pretindea că este căsătorit cu un spaniol pe nume
Raoul, pe vremea când cerea legalizarea căsătoriei
între persoane de același sex, iar acum este implicat
în procesul privind legalizarea parteneriatului civil
împreună cu altă persoană, Victor Ciubotaru. Nu
este clar ce s-a întâmplat cu „mariajul” cu cetățeanul
iberic.
Parlamentul României a respins mai multe proiecte
de legalizare a parteneriatului civil în ultimii ani.

PROIECTUL LUI DRAgNEA
PRIVIND DUBLUL STANDARD
A TRECUT DE SENAT.

Amenzi mari pentru comercianții care vând produse
de calitate inferioară celor din Vest
Proiectul lui Dragnea privind dublul standard a trecut
de Senat. Amenzi mari pentru comercianții care vând
produse de calitate inferioară celor din Vest

Senatul a adoptat, miercuri, proiectul legislativ inițiat
de fostul lider PSD Liviu Dragnea, care prevede
sancționarea cu amendă de maximum 4% din cifra
de afaceri pentru comercializarea produselor și
serviciilor la care a fost constatată existența dublului
standard.
Propunerea legislativă privind sancționarea dublului
standard de calitate a produselor și serviciilor pentru
consumatori a fost adoptată de senatori cu 57 de
voturi „pentru” și 18 abțineri.
Prevederile inițiativei legislative vor fi aplicate „tuturor
persoanelor fizice autorizate și juridice care desfășoară
relații comerciale cu produse de larg consum, produse
agroalimentare, produse nealimentare, carburanți,
servicii de telefonie și internet, servicii financiare,
servicii turistice, indiferent de forma de comerț”,
conform unui amendament din raportul de admitere
adoptat de Comisia economice a Senatului la proiectul
de lege.
Inițiativa arată că o amendă de maximum 4% din
cifra de afaceri va fi aplicată pentru „comercializarea
produselor și serviciilor pentru consumatori la care sa constatat existența dublului standard”, iar „în caz
de abatere repetată se poate suspenda autorizația
de funcționare a comerciantului/prestatorului de servicii
pentru o perioadă de 6 luni”, potrivit sursei citate.

„În sensul prezentei legi prin dublu standard de
calitate a produselor sau serviciilor pentru consumatori
se înțelege o practică comercială care implică introducerea pe piață a unui produs ca fiind identic cu
același produs comercializat în mai multe state
membre, în cazul în care aceste produse au în mod
semnificativ o compoziție diferită sau caracteristici
care cauzează sau pot determina consumatorului
mediu să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luato în caz contrar”, mai arată un amendament al
raportului adoptat de senatorii din Comisia economică.
Totodată, în cazul produselor și serviciilor pentru
care s-a constatat existența dublului standard sunt
aplicate „prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în
relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor
cu legislația europeană privind protecția consumatorilor”,
conform sursei menționate.
Potrivit inițiativei legislative, comercializarea produselor
si serviciilor pentru consumatori cu standarde duble
de calitate „constituie o practică înșelătoare și atrage
răspunderea civilă, contravențională sau penală după
caz”.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor
ar urma să fie făcute de Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorului (ANPC) și, după caz, de
către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
Potrivit proiectului de lege, ANPC va recolta probe în
vederea efectuării analizelor de laborator pentru produsele susceptibile de dublu standard.
„Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic
de constatare a dublului standard la produsele si
serviciile catre consumatori în vederea protejării intereselor consumatorilor în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE)nr.1169/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului din 25 octombrie 2011
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului
European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei
87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a
Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE
ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004
al Comisiei, a Directivei 2005/29/CE privind practicile
comerciale neloiale,Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor”, arată articolul 1 al propunerii
legislative.
Fostul lider PSD Liviu Dragnea și actualul purtător
de cuvânt al PSD Valeriu Steriu sunt cei doi inițiatori
ai proiectului de lege.
Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat, în
calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaților
fiind decizională.
www.activenews.ro

Fotografii profesioniste
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ALEX MARMARA
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Dr. Napoleon Săvescu

Napoleon Bonaparte
învins de ...Ardeleni !!!

Nu este o glumă, așa că haideți să vedem ....
povestea.

La Arcole, între 15 şi 17 noiembrie 1796, are loc
războiului napoleonian dintre Austria şi Franţa.
Pe vremea aceea, românii din Ardeal erau luați în armata austriacă, unde formau unităţi militare omogene
sub aspectul naţionalităţii.
Numai conducerea superioară aparținea austriecilor.
În acea vreme existau în armata austriacă două regimente de infanterie ardelenesti, unul de la Făgăraş
şi celălalt de la Năsăud, numite Falanga Valahica,
„phalanx valahica prima, secunda, tertia”, această
denumire găsindu-se în mai toate ordinele de zi ale
armatei austriece între 1796 şi 1866. Până şi această
denumire este un omagiu indirect adus originii dacice
a membrilor acestor falange umane.
Pe ei și pe polonezi se bizuiau cel mai mult habsburgii.
La polul opus se aflau ungurii.
Să nu uităm cum în Primul Război Mondial, cehoslovacii
și ungurii treceau de partea ruşilor cu muzica în
frunte.
Un singur obstacol stătea în calea celei mai mari
victorii a lui Napoleon de până atunci: podul peste
Alpona, apărat de Batalionul II din Regimentul 2 de
grăniceri năsăudeni.
Se năpusteau acolo două batalioane franceze,
împotriva unei ...singure companii, un raport de şase
la unu.
Căpitanul Rotaru, dându-şi seama de situaţie, ordonă
retragerea ordonată dincolo de pod, pe malul stâng,
de unde cu restul batalionului ar fi putut ţine sub foc
concentric îngusta traversare.

De pe malul stâng, compania căpitanului Herţa le
asigură retragerea cu salve continue. Compania
reuşeşte să treacă dincolo, dar cu preţul unor grele
jertfe; inclusiv comandantul ei, căpitanul Rotaru, cade
ucis.
Aici s-au distins prin bravură stegarul Teodor Răut şi
sergentul Gavrilă.
Sorţii bătăliei oscilează de o parte şi de alta, nedecişi.
Văzându-şi generalul rănit, francezii dau înapoi.
Fără să ezite, generalul Napoleon Bonaparte, în
vârstă de 25 de ani, descalecă, preia steagul din
mâna generalului Augereau, care era rănit, şi se
avântă la atac.
Dar valul nimicitor francez se sparge de ...apărarea
năsăudenilor.
Tânărul general Napoleon Bonaparte priveşte
descumpănit cum vitezele sale trupe încep să dea
înapoi.
Dar viitorul împărat nu realizează ce scuturată poate
fi viața, când un
glonţ năsăudean se îndrepta direct spre pieptul său,
protejat în mod miraculos de aghiotantul Muinon,
care s-a aruncat în calea glonţului sacrificându-şi
propria viaţă pentru a-l salva pe general.
Cine a mai auzit astăzi de Muinon, dar cine nu a
auzit de Napoleon?
Un glonţ tras de un simplu soldat ardelean ar fi putut
face ca una dintre cele mai strălucite personalităţi
ale istoriei militare universale să fie doar o notă
obscură la subsolul unui referat despre bătălia de la
Arcole.
Francezii fugeau în disperare să-şi salveze vieţile,
imuni la îndemnurile ofiţerilor, in timp ce generalul lor
Napoleon Bonaparte cade de pe pod în mlaştină
fiind pe cale să fie luat prizonier de ardelenii victorioşi.
Graţie devotamentului unui ostaş francez care îl ia în
spate, generalul Bonaparte scapă de ruşinea unui
prizonierat, tăvălit în noroi și în dureri... fizice.
Nu ne putem imagina cum ar fi fost istoria Europei
dacă tânărul de 25 de ani, Napoleon, ar fi fost luat
prizonier ori ar fi murit de gloanțele năsăudeanului.
Nu ar mai fi fost campania lui în Egipt, Champolione
nu ar mai fi descifrat hieroglifele egiptene si alta ar fi
fost harta Europei; Anglia nu ar mai fi trebuit să-l
aștepte pe Nelson să scufunde flota franceză la
Abukir şi Trafalgar.
Întâmplarea, șansa, norocul ne scriu istoria!
Istoria a fost, este și va rămâne o enigmă în care întâmplarea, șansa o scriu de foarte multe ori.

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.
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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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Distrugerea controlată
prin haos a României.
Cine e de vină?

România pare a fi în pragul dispariţiei ca stat, atât
prin faptul că este o colonie de clasă inferioară
condusă, prin interpuții locali, din afară, cât și al
dezmembrării ei. Românii, de-abia reuniţi cu 100 de
ani în urmă într-un acelaşi stat, par a-şi fi uitat
mileniile în care şi-au păstrat identitatea gata să
devină orice, oriunde, numai să mănânce mai bine,
să se îmbrace mai bine, să aibă case mai mari,
maşini mai multe, locuinţe şi buzunare burduşite cu
electronice şi electrocasnice şi să beneficieze de
„nobleţea” pe care ţi-o dau cele de mai sus şi, mai
ales, aşezarea într-o ţară mai bogată din care, chiar
dacă mort de foame, de uiţi de sus la prăpădiţii,
leşinaţii şi proştii de acasă.
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România nu a fost nicicând un ţinut pustiu, iar cei din
afară au acţionat prin intermediul celor de aici. Aşa au
făcut şi bolşevicii în 1944, la fel „democraţii” începând
din 1990. Ar trebui deci să-i mai amintim şi pe:
Preşedinţii ţării, prim-miniştrii, miniştrii, secretarii
de stat, senatorii, deputaţii care au ratat ocazia
extraordinară de a face ceva pentru ţara lor, adică
pentru semenii lor, de a face binele, de a ajuta oamenii, de a întări, de a dezvolta armonios şi de a
aşeza România în lume cu demnitate şi ca exportator
de bine; care au preferat să tâlhărească, să escrocheze, să şmecherească, să mintă, să se vândă,
să trădeze, să vândă România bucăţică cu bucăţică
şi en-gros.
Şefii şi lucrătorii din serviciile de informaţii, care
sunt membri ai sistemului mafiot, care parazitează
şi distrug România în sensul celor de mai sus şi în
loc să apere ţara, au participat la distrugrea ei.
Judecătorii, procurorii, notarii care sunt membri ai
sistemului mafiot, care parazitează şi distrug
România în sensul celor de mai sus;
Poliţiştii, care sunt membri ai sistemului mafiot, care
parazitează şi distrug România în sensul celor de
mai sus.

Preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii generali,
secretarii, membrii organismelor de conducere
centrale şi locale ale partidelor pentru cele de mai
sus şi pentru multe dintre cele de mai jos.

De 30 de ani, de când ne tot transformăm din ceva
rău în ceva cel puţin la fel de rău, căutăm şi vinovaţii.
Pe unii i-am găsit, în mod corect, în trecutul comunist.
Dar, cum acei ani îi uităm repede, şi viaţa ne provoacă
zi de zi, căutarea s-a îndreptat, în mod firesc, în jurul
nostru, în afara noastră. Orice român, de la cel mai
cinstit, la cel mai hoţ, are vinovaţii săi. Totdeauna în
afara lui, mai niciodată înăuntrul lui. O sumară,
sintetică listă şi reală listă a acestora ar începe cu

MAFIA FINANCIAR-BANCARĂ GLOBALISTĂ, cea
care, în trecut, a construit în lume şi ne-a adus şi
nouă comunismul, iar acum foloseşte cu mult spor şi
ne-a adus şi nouă marxismul cultural, arma principală
pentru distrugerea identităţilor, popoarelor, statelor
în vederea construirii unui imperiu global al capitalului;
cu toate guvernele ei la vedere sau/şi ascunse/paralele,
cu media, cu armatele ei de funcţionari, de militari,
de activişti din aşa-zisele ong-uri, cu intelectualii
progresişti, cu spălaţii pe creier, victime ale ingineriei
sociale, cu dependenţii de plăceri distructive pentru
fiinţa umană şi societatea umană şi aşa mai departe.

Preşedinţii şi vice-preşedinţii de agenţii, de companii sau societăţi naţionale (câte mai avem,
dacă mai avem), de consilii de administraţie ale
firmelor cu capital de stat, directorii generali, directorii
simpli, directorii adjuncţi, şefii de birouri care nu-şi
fac treaba, care fură, care îşi pun salarii „nesimţite”,
care îşi angajează rudele, prietenii şi colegii de
partid, care iau mită, care forţează mita, care
direcţionează banii către anume firme umplându-şi
adesea buzunarele pe mai multe căi.

Preşedinţii, vice-preşedinţii, consilierii, directorii
etc. consiliilor judeţene, primarii, vice-primarii,
consilierii, directorii etc. primăriilor pentru aceleaşi
motive.

Funcţionarii din ministere, administraţii locale,
agenţii etc., care sunt leneşi, aroganţi, lacomi,
dispreţuitori, incompetenţi, brutali, iau mită, cer
mită, ne fură timpul, ne distrug nervii.

Specialiştii şi meseriaşii care nu-şi mai fac meseria,
pentru că nu-şi ştiu meseria, pentru că sunt lacomi,
pentru că le lipseşte respectul faţă de munca lor,
deci faţă de ei înşişi.

Firmele particulare şi oamenii lor care iau pieile de
pe clienţii lor; care parazitează sectorul de stat;
care trăiesc din corupţia folosirii fondurilor bugetare
contra unor comisioane uriaşe şi cu lucrări de o
calitate execrabilă.

DE VâNZARE ÎN PLOIEȘTI

Pe cei din transnaţionalele care exploatează fără
scrupule Romînia şi se implică în deciziile politice
direct sau prin intermediul statelor în care îşi au
sediul principal.

Membrii partidelor asemănători şefilor lor pentru
toate cele de mai sus.

Similarii lor din sindicate pentru toate cele de mai
sus;

ONG-urile născute pentru a drena fonduri, pentru a
susţine iniţiative potrivnice moralei, identităţii
persoanei şi identităţii naţionale, care acţionează ,
în slujba unor interese şi puteri străine, împotriva
României; care susţin toate cele de mai sus;
Profesorii care nu educă.
Medicii care nu vindecă.

Ceferiştii, ratbiştii, metroriştii, constructorii,
fermierii, vânzătorii, asistenţii medicali … pentru
motive similare.

Părinţii (bunicii) care nu ştiu să-şi crească copiii, îi
deformează, îi traumatizează prin (prea mult) rău
sau prin (prea mult) bine, le oferă un exemplu
negativ, îi îndrumă în mod voit să devină asemeni
celor de mai sus, să existe doar pentru ei, pentru
bani, pentru putere.

Toţi cei care, prea ocupaţi cu propria persoană,
prea leneşi, prea neglijenţi, prea elitişti, prea sclavi
ai media, prea delăsători, prea slabi, chiar dacă nu
au fost actori activi în niciuna dintre cele de mai
sus, au trecut cu vederea, au fost beneficiari indirecţi,
au fost complici pasivi, au închis ochii, au tăcut, au
acceptat, au girat, au asistat, au fost indiferenţi faţă
de tâlhăriile, abuzurile, crimele şefilor, superiorilor,
patronilor lor; care s-au lăsat asupriţi de funcţionarii
corupţi pe care nu i-au demascat; s-au lăsat vrăjiţi
de oferta tehnologică ce a părut a le umple golul
existenţei; s-au lăsat în voia micilor şi mai marilor
plăceri şi patimi, care s-au încrezut în ceea ce este
lumesc şi au uitat de ceea ce este etern.

Evident, fiecare aruncă vina pe toţi ceilalţi, sau măcar
pe cei cu care intră în coliziune, cu cei din cealaltă
tabără profesională, politică, de interese, plăceri, pasiuni.
Avem nevoie de o mare curăţenie? Dar de unde să
înceapă? Şi cine să o facă? Situaţia pare disperată,
fără ieşire.
O soluţie, singura soluţie, ar putea fi cei care au
puterea, curajul, buna îndreptare să pornească
curăţarea cu ei înşişi, cei care păşesc pe calea
transformării personale. Cei care renunţă la ei pentru
ceilalţi, cei care ştiu şi cred. Din păcate sunt puţini,
prea puţini, iar fiara cu care au a se înfrunta e mult,
mult prea mare. Dar ceea ce nu posibil omului, e
posibil Domnului. Să ne rugăm deci, să avem răbdare,
să ne schimbăm noi înşine şi să sperăm.
Paul GHIŢIU * www.justitiarul.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

Romanian Journal • New York

Un cercetător suedez
a propus consumul cărnii de
om pentru a combate efectele
schimbărilor climatice.

Obsesia cu combaterea schimbărilor climatice a ajuns la
un nou punct.Cercetătorul suedez Magnus Soderlung
(Foto) a propus, în cadrul unei conferințe ce a avut la
Stockholm, ca în viitor, oamenii să consume carne de om,
pentru a putea combate efectele schimbările climatice,
informează The Epoch Times.
În cadrul conferinței „Puteți să vă imaginați mâncând
carne de om?”, Soderlund a spus că tabu-urile privind
consumul de carne umană sunt conservatoare și că
rezistența oamenilor la idee ar putea fi învinsă, încetul cu
încetul. Primul pas, în viziunea lui, ar fi ca oamenii să fie
doar convinși să guste carnea de om.
El a mai zis că în viitor resursele de mâncare vor fi reduse
și oamenilor trebuie să le fie prezentată ideea de a
consuma carne de om pentru a supraviețui.
Soderlund nu s-a oprit la carnea de om: el a sugerat că
oamenilor ar trebui să li se introducă ideea de a mânca și
carne de animale de companie sau insecte.
Reacția participanților la ideea lui Soderlund a fost că
doar opt persoane s-au ăratat interesați de idee, precizează
cercetătorul. În ceea ce-l privește, suedezul spune că
este „ezitant, dar nu foarte conservator. Aș fi deschis ideii
de a o încerca”.
Consumul de carne umană are o mulțime de efecte
negative asupra sănătății, documentate extensiv. Religiile
principale consideră mâncarea cărnii de om un păcat, dar
site-ul vice România consideră că este doar un „tabu”.
www.activenews.ro

Rudolph giuliani îl apără
pe Donald Trump şi
avertizează cu dezvăluiri
despre afacerile familiei
Biden în România

Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui SUA
Donald Trump, l-a apărat pe liderul de la Casa Albă întrun interviu acordat postului Fox News, criticând atitudinea
presei şi avertizând cu dezvăluiri despre afacerile familiei
lui Joseph Biden în România.
Giuliani îl apără pe Trump şi avertizează cu dezvăluiri
despre afacerile familiei Biden în România
"Presa de la Washington a acoperit aceste lucruri în
ultimii trei ani. Încerc să investighez un scandal de corupţie
masiv din perioada Administraţiei Barack Obama", a
declarat Rudy Giuliani într-un interviu acordat postului tv
Fox News.

"Hunter Biden spune: «Nu am făcut nimic rău». Stop,
stop, nicio investigaţie. Nimic. Toate aceste lucruri ar fi
trebuit să înceteze când preşedintele Donald Trump a
spus că nu a făcut nimic rău", a adăugat Giuliani, criticând
atitudinea presei americane faţă de preşedintele SUA.
"De ce există acest tratament diferenţiat faţă de republicani?",
a continuat Giuliani, denunţând ancheta "falsă" a Camerei
Reprezentanţilor şi faptul că presa ar fi subordonată intereselor Partidului Democrat.
"Presa nu relatează aceste lucruri. Dar eu am toate
informaţiile. Sunt numeroase lucruri care vor apărea. Nu
am trecut încă la România. Să vedeţi când vom ajunge la
România (...)", a subliniat Giuliani, numindu-l "escroc" pe
Hunter Biden, fiul fostului vicepreşedinte Joseph Biden,
favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat în
scrutinul prezidenţial din 2020.
Camera Reprezentanţilor din SUA a lansat o investigaţie
parlamentară care ar putea conduce la iniţierea procedurii
demiterii preşedintelui Donald Trump, suspectat că ar fi
cerut Ucrainei anchetarea
fostului vicepreşedinte Joseph Biden, favorit pentru a
deveni candidatul Partidului Democrat la funcţia de
preşedinte al SUA, şi a fiului acestuia, Hunter Biden. În
cadrul investigaţiei, Camera
Reprezentanţilor i-a trimis citaţii secretarului de Stat Mike
Pompeo prin care îi solicită să ofere toate documentele
referitoare la contactele preşedintelui Donald Trump cu
Ucraina.
mediafax.ro

Oficialii americani transmit
un avertisment legat de
peștele care respiră și în apă,
și pe uscat: "Dacă îl vedeți,
ucideți-l imediat!"

O specie invaziva de peste, care poate supravietui si pe
uscat, a fost gasita in statul american Georgia, in premiera.
Pestele cu cap de sarpe, o specie care in mod normal
poate fi gasita in China, Rusia si sud-estul Asiei, deja a
fost vazut in alte 14 state americane.
Pestele cu cap de sarpe a fost observat si in Europa, in
fosta Cehoslovacie, in anii '50. In SUA, a fost depistat in
premiera in 2002, arata The Independent.
E un pradator suprem, care poate supravietui pana la 4
zile pe uscat, o amenintare reala pentru speciile autohtone,
nu numai de pesti, ci de amfibieni, crustacee sau nevertebrate.
Prefera iazurile sau baltile maloase, intre care se poate
deplasa, si supravietuieste fara probleme atunci cand
este transportat de om.
Autoritatile au transmis americanilor sa nu treaca nepasatori
pe langa un astfel de peste, ci sa-l ucida, sa-l congeleze
si sa anunte autoritatile. "Daca il vedeti, ucideti-l imediat!",
este mesajul autoritatilor.
Se inmulteste extrem de usor, o femela putand depune
pana la 100.000 de oua pe an. Pestele cu cap de sarpe,
numit asa prin prisma asemanarii cu aceste reptile, ajunge
la maturitatea sexuala in 2-3 ani.
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Nobelul pentru Economie a
fost câștigat de trei profesori
pentru lupta lor împotriva
săraciei globale

Premiul Nobel pentru Economie a fost atribuit, luni, la
Institutul Karolinska din Stockholm, economistilor Abhijit
Banerjee, Esther Duflo si Michael Kremer, pentru "abordarea
lor experimentala in vederea diminuarii saraciei globale".
"Laureatii de anul acesta au introdus o noua abordare
pentru a obtine raspunsuri serioase privind cele mai bune
metode de a lupta impotriva saraciei globale. Cercetarile
lor au imbunatatit considerabil capacitatea noastra de a
lupta impotriva saraciei globale, care este acum un
domeniu de cercetare infloritor", se arata intr-un comunicat
al Academiei Suedeze.
Ca rezultat direct al unuia din studiile lor, mai mult de cinci
milioane de copii din India au beneficiat de pe urma programelor eficiente de reducere a saraciei din scoala. Un
alt exemplu il reprezinta subventiile semnificative introduse
de multe state vizand masuri preventive de ingrijire a
sanatatii, potrivit sursei citate.
Abhijit Banerjee s-a nascut in 1961 in Mumbai, iar Michael
Kremer s-a nascut in 1964 si este economist la Harvard
University in SUA. Cei doi au cetatenie americana, in timp
ce Esther Duflo are dubla cetatenie, franceza si americana.
Abhijit Banerjee este casatorit cu Esther Duflo si lucreaza
impreuna la Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Esther Duflo, nascuta in 1972 la Paris, Franta, este a
doua femeie care obtine Premiul Nobel pentru Economie,
dar si cea mai tanara persoana recompensata cu aceasta
celebra distinctie. In 2009, Elinor Ostrom (SUA) a devenit
prima femeie care a primit aceasta distinctie.
Anul trecut, Premiul Nobel pentru Economie a fost castigat
de americanii William Nordhaus (Universitatea Yale, SUA)
si Paul Romer (NYU Stern School of Business, New York,
SUA) pentru ca "au proiectat metode de rezolvare a unora
din cele mai fundamentale si mai presante probleme ale
timpurilor noastre: cresterea sustenabila pe termen lung
a economiei globale si bunastarea populatiei lumii".
Fiecare premiu este insotit de un cec in valoare de 9
milioane coroane suedeze (908.000 de dolari americani).
Potrivit traditiei, premiile Nobel vor fi inmanate in timpul
unui banchet oficial, ce va avea loc pe 10 decembrie,
data la care se comemoreaza moartea lui Alfred Nobel.
Premiul Nobel pentru Economie a fost instituit in anul
1968 de catre Banca Centrala a Suediei si a fost decernat
pentru prima data in 1969. Premiul este finantat de Banca
Centrala a Suediei, spre deosebire de celelalte premii,
care sunt finantate de Fundatia Nobel.
www.ziare.com
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Principesa Margareta,
la Haga: Critici aduse dublei
măsuri aplicată României

Principesa Margareta a avut un discurs critic la
Institutul Olandez de Relații Internaționale din Haga,
făcând referire dubla măsură în cazul României
după aderare, dar și faptul că țara nu a fost primită
în Spațiul Schengen, deși a îndeplinit toate condițiile.
Redăm ideile principale:
"Adevărata întrebare este dacă Uniunea Europeană
este pregătită pentru țările partenere"
"Totuși, când România s-a alăturat Bulgariei la trei
ani de la valul inițial, s-a adoptat poziția opusă; și
anume, faptul că țării mele și Bulgariei le-a fost
îngăduit să intre în UE fără să fi fost obligate să
întreprindă reformele necesare, că li s-a permis să
se alăture uniunii din motive politice, și nu din motive
practice. Și argumentul a fost repetat și după aceea.
S-a spus că, în timp ce în trecut întrebarea cu care
s-au confruntat guvernele europene era dacă o
anumită țară era pregătită pentru Uniunea Europeană,
în zilele noastre s-a inversat argumentul, iar adevărata
întrebare este dacă Uniunea Europeană este pregătită
pentru țările partenere. Ei bine, cred că acest
argument nu este doar greșit, ci și riscant".

"Europa a trebuit să găsească un echilibru între
a face promisiunea de aderare suficient de
credibilă"
"Pentru început, merită să ne amintim că presiunea
asupra României și procedurile de reformă care au
fost puse în aplicare înainte de aderarea țării la UE
au fost destul de serioase și susținute. Vă pot
asigura, ca persoană care s-a aflat în miezul acestei
acțiuni, că s-a întreprins un efort uriaș. Nimeni dintre
cei care au lucrat la proiect nu a crezut atunci că
României i se oferea un „bilet de intrare” ușor în UE.
De fapt, a fost exact invers: mulți dintre oficialii și
administratorii țării au simțit că România a fost
solicitată să facă ceea ce de alte țări foste comuniste
nu s-a așteptat să realizeze.
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În realitate, Europa a trebuit să găsească un echilibru
între a face promisiunea de aderare suficient de
credibilă pentru a încuraja țările să se reformeze,
dar, de asemenea, suficient de dură pentru a convinge
țările candidate că reformele pe care trebuiau să le
implementeze ar trebui să fie serioase. Cred că incontestabil că Uniunea a ales calea corectă, în
sensul că a făcut promisiunea de aderare reală și
posibilă, dar că a făcut și insistența asupra reformelor
la fel de reală și imediată".

"Am făcut aceasta cu sacrificii reciproce, nu
pentru că am vrut să reducem costurile la roșii"
"Cred că, în efortul nostru de a îmbunătăți funcționarea
Uniunii noastre, am devenit poate prea obsedați de
proces, mai degrabă decât de viziune, așa că de
multe ori uităm cât de mare este realizarea noastră.
Un continent împărțit timp de două generații de
Războiul Rece este acum din nou unit. Am făcut
aceasta cu sacrificii reciproce, nu pentru că am vrut
să reducem costurile la roșii sau la automobilele din
țările noastre, ci pentru că am împărtășit aceeași
viziune și aceleași valori. Și împărtășim și astăzi
aceleași valori și opinii"

"Țara mea este una dintre economiile cu cea mai
rapidă creștere din Europa"
"Da, avem probleme. Dar avem o creștere economică
incredibilă în fosta jumătate comunistă a continentului,
iar țara mea este una dintre economiile cu cea mai
rapidă creștere din Europa. Acest fapt nu a șters
însă diferențele semnificative de bogăție între jumătățile
estice și vestice ale continentului. Au trecut trei
decenii de la sfârșitul comunismului, dar probabil
avem nevoie de alte trei decenii pentru a șterge pe
deplin efectele nocive ale dictaturii comuniste și a
proastei administrări a țării. Pe scurt, o întreagă
generație va trece înainte de a fi cu adevărat și pe
deplin uniți și aproape nimeni dintre cei care erau
oameni maturi când evenimentele din 1989 în țara
mea l-au înlăturat pe dictatorul comunist nu va fi în
viață în ziua în care diviziunea economică a estului
și vestului Europei va dispărea complet. Subliniez
faptul că nu încerc să găsesc scuze sau să „repartizez”
vina cuiva, ci doar să explic sentimentul de frustrare
resimțit în multe noi state membre".

"Suntem mai religioși, mai patrioți și mai suspicioși
în privința nivelului ridicat de imigrare"
"De asemenea, în Estul Europei avem perspective
diferite asupra vieții sociale și a obiceiurilor. Suntem
mai religioși, mai patrioți și mai suspicioși în privința
nivelului ridicat de imigrare. S-ar putea ca unora din
Occident să nu le placă aceasta. Dar a respinge
sentimentele noastre ca doar „rasism și xenofobie”
sau a împărți totul între „progresist” – prin care ne
referim la occidentali – și „reacționar” este în mod
clar contraproductiv. De asemenea, este greșit să
argumentăm că valorile noastre nu sunt valori europene; s-ar putea să nu fie la modă în unele părți
ale Europei, dar sunt valori care aparțin continentului.

Când criza de imigrație din 2015 a lovit continentul
nostru, România a fost una dintre țările care a
acceptat ca sarcina de primire a acestor imigranți să
fie împărțită. Repet: nimic din toate acestea nu
sugerează faptul că noile state membre ar trebui să
fie scutite de responsabilități și obligații, indiferent
de ce se întâmplă în țările lor. Lupta împotriva
corupției, de exemplu, ar trebui să continue fără încetare. Și nu există niciun dubiu că unele dintre
evoluțiile politice din țara mea au trezit suspiciune în
rândul partenerilor noștri europeni"

"Punctul-cheie pentru toate activitățile noastre
este încetarea atitudinii de superioritate față de
noile state membre"
"Dar punctul-cheie pentru toate activitățile noastre
este încetarea atitudinii de superioritate față de noile
state membre și evitarea amenințării acestora prin
clauze de condiționalitate extinse artificial. Diverse
propuneri de utilizare a condiționalității politice în
acordarea fondurilor din bugetul următor de șapte
ani al Uniunii, în schimbul anumitor concesii politice,
sunt nu numai ilegale în cadrul tratatelor UE existente,
ci sunt, de asemenea, o garanție că vor diviza mai
degrabă decât să unească Europa"
"România a îndeplinit toate condițiile pentru aderarea la Schengen. Cu toate acestea au fost adaugate alte condiții"
Încă din 2011, Comisia Europeană a apreciat că
România a îndeplinit toate condițiile tehnice necesare
pentru aderarea la Schengen. Cu toate acestea,
una după alta, au fost adăugate condiții. Acum ni se
spune în privat – de către oficiali dintr-o serie de țări,
inclusiv, sunt tristă să spun, propria voastră țară –
că există în țările occidentale considerente politice
interne care îngreunează includerea României în
Schengen. Pot înțelege acest argument. Dar sper
că și voi puteți înțelege că presiuni interne similare
revin oamenilor noștri politici din partea conaționalilor
mei, care nu pot accepta că trebuie să fie într-o
poziție inferioară celorlalți cetățeni europeni.
Totuși, cred că toți merităm să ne felicităm pentru
ceea ce am obținut în ultimele două decenii și cât de
mult s-a schimbat continentul în bine, de când tatăl
meu a fost aici în anul 2002. Românii sunt astăzi de
aproape trei ori mai bogați decât erau când s-au
eliberat de comunism. Există un consens național în
țara mea că nu există niciun alt loc în care România
să poată fi, decât în mijlocul NATO și UE. De fapt –
așa cum am amintit adesea fraților noștri europeni –
adevărații idealiști întru Europa se află în partea de
est a continentului; adevărații cinici sunt adesea în
Occident".

www.dcnews.ro
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Schimbări decisive
în structura SRI:
regionalizarea,
armă împotriva baronilor

Informaţii: (SRI) a renunţat, în urmă cu ceva timp, la
organizarea judeţeană a unităţilor teritoriale, înfiinţând
11 direcţii regionale de informaţii (DRI) cu competenţe
legale pe zona mai multor judeţe. Concret, măsura
a fost luată pe 1 septembrie, dar anunţată oficial pe
9 octombrie.

Astfel, în locul unităţilor judeţene, în prezent, există
câte două direcţii regionale în Moldova şi Transilvania
şi câte o direcţie în Dobrogea, Bucureşti, Muntenia,
Oltenia, Centru (Braşov) , Banat şi Maramureş.
SRI susţine că acest concept de organizare a fost
atent testat înainte de a fi implementat. “Soluţia
reorganizării a fost validată în cadrul unui proces de
testare în format pilot ce a avut loc pe parcursul
anului 2018. Prezenţa şi îndeplinirea misiunilor Serviciului vor fi asigurate în continuare pe întreg teritoriul
României, noul format fiind menit să ofere cadrul
instituţional pentru adaptarea activităţii SRI la dinamica
ameninţărilor actuale. De asemenea, un obiectiv important al reorganizării în format regional este
reprezentat de optimizarea fluxurilor de informare
către beneficiarii legali”, arată SRI într-un comunicat.
Fost director al SRI, Costin Georgescu, consideră
că regionalizarea activităţii serviciului de informaţii
este benefică pe mai multe planuri.
“În primul
rând, baronii locali nu sunt prea veseli după această
reorganizare pentru că, în principiu, ei vor să aibă
oamenii lor în direcţiile locale ale serviciilor ca să
poată ţine totul sub controlul. Iar acest lucru nu se
mai întâmplă în prezent. Practic, prin această reorganizare, conducerea SRI le-a dat o lovitură acestor
baroni, a creat o armă împotriva acestor potentaţi
locali. În oraşele astea mai mici toată lumea se
cunoaşte cu toată lumea şi, de cele mai multe ori,
se acţionează pe principiul. Ideal ar fi să se facă
pasul următor şi ca şefi de direcţii regionale să fie
aduşi ofiţeri din cu totul altă zonă geografică. Atunci
legăturile se vor rupe definitiv. Sigur, mai rămân
legăturile ofiţerilor operativi cu factorii de decizie
locali, dar eventualele disturbări ale fluxului informaţiilor
vor fi minime pentru că totul va trece prin mâna
şefului de direcţie regională care decide ca atare”,
precizează expertul în intelligence.

Costin Georgescu spune că acest tip de organizare
seamănă cu cea a celebrului FBI. “Şi acolo există
nişte unităţi regionale şi numai informaţiile de impact
naţional se raportează la sediul central”, precizează
expertul. Ideal ar fi ca şef pe o direcţie regională să
fie adus un ofiţer din cu totul altă zonă geografică Costin Georgescu, fost director al SRI În plus,
Costin Georgescu spune că în acest fel fluxul
informativ va fi mai rapid, iar serviciul va face şi
ceva economii. “Informaţiile vor ajunge în timp real
la factorii de decizie din zonă pentru că nu vor mai
face drumul până la Bucureşti şi înapoi. Apoi, se
micşorează aparatul administrativ. De exemplu, întro direcţie regională va exista numai un serviciu
financiar, în loc de trei sau patru câte existau până
acum, câte unul pentru fiecare judeţ”, a subliat fostul
director al SRI. Mai puţin loc pentru jocul politic
La rândul lui şi expertul în politici publice Marius Ghincea consideră că reaşezarea structurii SRI are
efecte benefice. “Reorganizarea elimină poziţii de
conducere judeţene şi lansează o competiţie pentru
rentele şi funcţiile relevante din serviciu. Practic, în
loc de 42 de şefuleţi cu propriile reţele locale şi
surse de rente, au mai rămas 15.
Asta s-ar putea să afecteze capacitatea operaţională
a serviciului pe termen scurt, dar pe termen mediu şi
lung are şansele să ducă la o organizaţie mai flexibilă
şi eficace, care să nu se mai mânjească aşa repede
la bot în jocul politic”, a precizat Marius Ghincea.
Competenţele celor 11 direcţii regionale de informaţii
• DRI Moldova Nord, cu competenţe în judeţele Iaşi
(sediu principal), Botoşani, Neamţ, Suceava şi
Vaslui;
• DRI Moldova Sud, cu competenţe în judeţele Galaţi
(sediu principal), Bacău, Brăila, Buzău şi Vrancea;
• DRI Dobrogea, cu competenţe în judeţele
Constanţa (sediu principal), Călăraşi, Ialomiţa şi
Tulcea;
• DRI Bucureşti, cu competenţe în municipiul
Bucureşti (sediu principal), judeţele Ilfov şi Giurgiu;
• DRI Muntenia, cu competenţe în judeţele Prahova
(sediu principal), Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman;
• DRI Oltenia, cu competenţe în judeţele Dolj (sediu
principal), Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea;
• DRI Centru, cu competenţe în judeţele Braşov
(sediu principal), Covasna, Harghita şi Mureş;
• DRI Transilvania Sud, cu competenţe în judeţele
Sibiu (sediu principal), Alba şi Hunedoara;
• DRI Banat, cu competenţe în judeţele Timiş (sediu
principal), Arad şi Caraş-Severin;
• DRI Transilvania Vest, cu competenţe în judeţele
Cluj (sediu principal), Bihor şi Sălaj;
• DRI Maramureş, cu competenţe în judeţele
Maramureş (sediu principal), Satu-Mare şi BistriţaNăsăud.
adevarul.ro
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Iaşi: 120.000 de pelerini
s-au închinat la moaştele
Sfintei Parascheva

Peste 25.000 de persoane au participat, luni, la
Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din
Iaşi, care se desfăşoară pe pietonalul Ştefan cel
Mare, în faţa catedralei. Până acum, 120.000 de
pelerini s-au închinat la moaştele Sfintei Parascheva.
Slujba a fost oficiată, luni, de zeci de preoţi, în frunte
cu IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la
evenimentul religios fiind prezenţi şi mai mulţi ierarhi
din străinătate.

Potrivit autorităţilor, la eveniment au asistat peste
25.000 de persoane, fiind cea mai mare afluenţă de
oameni din ultimii ani.
La slujbă sunt prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor
ieşene, parlamentari şi şefi de instituţii.
În zona centrală a Iaşiului au fost montate mai multe
ecrane, astfel încât cei prezenţi să poată urmări
Sfânta Liturghie.
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei IPS Teofan a
înmânat distincţia Sfânta Cruce mai multor preoţi
din judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ şi Suceava, pentru
faptul că aceştia au reuşit să construiască biserici în
perioada comunistă.
”Trec anii şi uităm de perioada de dinainte de 1989.
Veteranii de război s-au dus unul câte unul, iar
dintre cei care au pătimit în închisori, puţini mai
sunt. Să ne aducem aminte de acele vremuri, inclusiv
de acei preoţi care au zidit biserici înainte de 89.
Nimeni şi nimic nu poate justifica dărâmarea unei
biserici. La ţară, departe de ochii autorităţilor, au fost
preoţi curajoşi, care au îndrăznit. Am chemat aici
câţiva dintre ei, pentru a-i cinsti”, a spus IPS Teofan.
Totodată, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi continuă
pelerinajul la raclele cu moaştele Sfintei Parascheva
şi la cele ale Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul
Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia.
Până luni la prânz, s-au închinat la sfintele moaşte
aşezate într-un baldachin în curtea catedralei peste
120.000 de pelerini, iar alte câteva zeci de mii de
oameni stau la rând. Timpul de aşteptare al
credincioşilor depăşeşte 15 ore.
Primăria Iaşi a anunţat că a pregătit aproximativ
60.000 de sarmale pentru pelerinii prezenţi în oraş,
acestea fiind împărţite după terminarea Sfintei
Liturghii. În curtea Cantinei de Ajutor Social unde
are loc masa pelerinilor au fost montate garduri metalice, pentru a se evita îmbulzeala în preajma oalelor
cu sarmale.
Cel mai probabil, sfintele moaşte vor rămâne expuse
pe esplanada din faţa catedralei până marţi, după
care vor fi reintroduse în interiorul lăcaşului de cult.
Sfânta Cuvioasa Parascheva este considerată a fi
ocrotitoarea Moldovei, iar ziua de 14 octombrie,
când este hramul, transformă Iaşiul în cel mai mare
centru de pelerinaj din România.
romanialibera.ro
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OMAgIU LUI NIChITA STĂNESCU

Calendarul ortodox de buzunar amintește că în ziua
de 15 septembrie a.c., se sărbătorește praznicul
Sfântului Mare Mucenic Nichita Gotul. Părintele și
confratele Theodor Damian mă anunță că ar fi cazul
să consemnăm și noi evenimentul. De acord.
După sfânta slujbă, purcedem cu toții în sala socială
a bisericii noastre. În deschidere, preotul Damian
spune câteva cuvinte
înțelepte despre Marele
Mucenic Nichita Gotul,
semnificația acestuia în ordine
onomastică
și
bisericească. Îl urmează
criticul literar M.N.Rusu care
găsește de cuviință că cel
mai bun omagiu pentru patronul lui Nichita-poetul,
este să citească două poeme ale acestuia care relevă
caracterul românesc al originii mucenicului și al devotamentului său de jertfelnic, iubitor de patrie și de
sfințenie. Într-adevăr, opera lui Nichita Stănescu este
străbătută de la un cap la altul de un har și dor, de
credință întru Hristos, fie spus direct, fie indirect, deși
în trecutul comunist acest lucru nu a fost posibil, dar
spre sfârșitul vieții Nichita Stănescu se întoarce cu
fața și sufletul la Dumnezeu. M.N.Rusu amintește
faptul că pictorul Sorin Dumitrescu, discipol al preotului
Galeriu, a insistat ca poetul să aducă laudă Mucenicului
Nichita Gotul. Și vorbitorul citește cele două poeme
nichitiene care, prin conținutul lor, pun stăpânire pe
atenția enoriașilor lui Theodor Damian.
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Cred că e cazul să le reproduc aici pentru a se vedea
calitatea de mucenic a lui Nichita cel Stănescu,
apărător de legi și de datini. Poemele au și trimiteri la
realitatea imediată, precum se poate constata cu
ușurință.

Ci iată laudă plugului prin care
noi înșine pre noi ne-am fost arat,
să dăm dreptății de mâncare
nu în vorbiri, ci viu și-adevărat.

NOI
Noi suntem semințe și pământul e al nostru,
știm cel mai bine locul și patima și rostul,
știm cel mai bine legea și mersul înainte,
suntem după nevoie și lacrimă și dinte.

Nu cerem nimănuia nimic, însă oricine
Dacă el vrea-l numim și prieten și vecine.
Aici și pâinea, sarea, noi o avem la masă,
Căci ne-am făcut-o singuri, zidindu-ne o casă.

TEXT
”Poate că ne-am săturat și noi până la urmă
să ni se spună lacrima că-i aur;
să ni se spună că lâna e turmă
și boul înjunghiat că e taur.
Stăm drepți, așa ne este natul
oprit la alte stele duse sus,
dar vieții noastre când i-a fost veleatul,
noi pâine am mâncat, iar nu cuvântul spus.
Aceștia care facem trupul țării
sătui suntem și pân` la gât
de mult ilustre vorbe-ale uitării,
că ne-a fost foame și ne-a fost urât.

REVISTA “ RAPSODIA”
LA ANIVERSAREA A TREI LUSTRI DE APARIȚIE

Într-o cetate a artelor cum este Sibiul, în care muzica și baletul își dau mâna cu
literatura, iar arhitectura paripatetizează cu sculptura și amândouă încurajează
pe pictorii urbei, viața unei reviste de cultură nu poate fi trecută cu vederea. De
ce ? Pentru că aidoma oamenilor, revistele se nasc, cresc în importanță, se
maturizează ca structură și ca valoare a colaboratorilor, au câte un destin unic și
la timpul cuvenit, atunci când misiunea lor a fost împlinită, se și sfârșesc.
Oricare publicație își are poveste ei proprie și răspunde de felul cum a trimis
spre lume mesajul unor grupări de oameni, care se alătură deloc aleatoriu, ci pe
baza unor idealuri comune.

Mă gândesc la peisajul publicistic românesc al urbei noastre, ce poartă
greutatea istoriei și care a creat tradiții temeinice. Între atâtea apariții sibiene,
“Telegraful Român” dăinuie de la mijlocul secolului al XIX-lea, când fusese la
1853 o inițiativă șaguniană, și universul său tematic, centrat pe viața bisericească
ortodoxă, dar deschis și la ceea ce înseamnă marea cultură tradițională, își
păstrează specificul și în prezent. Astfel, Sibiul se poate mândri cu cea mai
longevivă publicație a culturii române, ceea ce metaforic s-a afirmat că este ”patriarhul” presei noastre naționale. Redactor șef timp de 18 ani al publicației,

Nu zicem rău de nimeni, stăpâni peste pământ
Noi suntem în picioare, sub noi străbunii sânt.
De-aceea poate-n libertate să lucească
Deasupra noastră universala boltă albastră.”

Citesc pe internet că onomastica lui Nichita nu a fost
numai o premieră în comunitatea româno-americană,
ci și în Serbia confratelui poet și prieten devotat al lui
Nichita - l-am numit pe Adam Puslovici - care, în ziua
de praznic, a pus pe zidurile Belgradului postere cu
portretul mucenicului mare Nichita Stănescu, știind
că amintirea acestuia nu s-a stins defel din memoria
belgrădenilor, în special și a celor care au fost contemporani cu Marele Premiu ”Cerbul de aur” în
Festivalul de la Struga, 1982.

M.N.Rusu

Nicolae Cristea medita în eseul Per aspera ad astra! apărut în 20 ian. /1 febr.
1883 că “munca ziarelor e pentru viitor. Se critică în ziare și se recompensează
în ziare, ce e drept faptele prezentului, scopul ulterior, ce-l urmăresc acestea
însă e, a pregăti pe baza acestora viitorul”. Ziarul “Tribuna”, care de la 1884
până acum răspunde, ca un cotidian, la multe dintre întrebările momentului,
marchează prestigiul regiunii transilvane din care își trage sevele. Lăudabilă
este tenacitatea ziarului “Sibiu 100%” care cu mari eforturi se oferă gratuit
locuitorilor cetății, după cum sașii sibieni, oricât de diminuați numeric, continuă
și în prezent să scoată publicațiile lor de tradiție.
Publicațiile academice patronate de Universitatea “Lucian Blaga” susțin oamenii
de știință cu realizările lor și efortul de punere în circulație a ideilor noi este
considerabil, după cum timp de 15 ani am putut constata scoțând revista “Lumina
slovei scrise”, deschisă în cele 20 de numere ale unei prime serii în principal
studenților noștri, încurajați să facă cercetare în domeniul vast al umanismului. În
plan literar, prestigioasele reviste “Transilvania”, cu debutul ei din 1868 la Brașov
și dramatice tribulații până astăzi în serii succesive, iar din 1 ianuarie 1990
„Euphorion”, așezată cu cinstire sub patronajul Uniunii Scriitorilor din România, au
ridicat renumele orașului, găzduind afilierea unor talentați scriitori puși să comunice
cu lumea cea largă prin recolta proaspătă a condeielor. Mai tânără este revista
“Cenaclul de la Păltiniș”, cu un profil complex, atât literar cât și de artă plastică.
Atunci când a apărut revista “Rapsodia” acum 15 ani sub sceptrul Cercului
Militar local, nu erau mulți aceia care să bănuiască rolul pe care îl va juca, din
momentul în care a devenit singura revistă literară cu apariție lunară din zona
sibiană. Ea este organul publicistic al Cenaclului “George Topîrceanu”, cu o
activitate plină de vivacitate nu doar în plan local, ci adesea având invitați
interesanți din afara lui, din țară și din străinătate. Pasiunea redactorului-șef
Ioan Gligor Stopița și a secretarului de redacție Ovidiu Repede s-a conjugat cu
tenacitatea și ritmul de apariție lunară, păstrată timp de trei lustri o face de
neegalat în regiune. Secretul unei asemenea frecvențe ? Inițiatorii și-au
constituit colective de redactori, prezenți în portretizarea de pe coperta doi,
aceasta fiind o formă de stimulare, dovedită foarte practică, chiar dacă nu se
bucură de aprecierea tuturor cititorilor. Revista are un colegiu de onoare, există
foto-reporter propriu, consilier literar sau senior-editor, precum și actori
profesioniști care ilustrează paginile de mare interes ale cărților ce se lansează
la ședințele de cenaclu, lunare și ele. Fără să atingă nivelul elevat al suratelor ei
mai mari, “Rapsodia“ își are un loc distinct în viața literară a urbei, ca prezență
vie, rezonând cu sensibilitatea unui eșantion bine conturat de intelectuali.
Realitatea este că revista “Rapsodia” are o ritmicitate sănătoasă și un public
cititor constant.
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Faptul că ea respiră din ce în ce mai amplu și în prezent, după 15 ani de
apariție, când este cunoscută pe meridianele lumii prin forma sa online, având
colaboratori constanți în Germania, Israel etc., este un semn de bun augur.
Modic susținută sub raport financiar de Cercul Militar Sibiu, revista nu s-a
lăsat înfeudată tematic unui domeniu restrâns, așa ca “Observatorul militar”,
spre exemplu. Mai mult imagistic, în răstimpuri sunt punctate în revistă unele
evenimente militare de interes major, național. Cele trei coperte cuprinzând
imagini fotografice, realizate profesional de Ștefan Trihenea, au devenit de mult
timp spațiul promovării celor mai semnificative evenimente locale ale momentului.
Pentru asemenea rodnică izbândă, colectivul de realizatori merită toată
considerația noastră și un îndemn de a continua ce au început cu 15 ani în
urmă.
La ceas aniversar țin să felicit din tot sufletul pe inimoșii redactori, cei ce fac
posibilă o asemenea activitate literară intensă și consecventă, în ciuda intemperiilor
de tot felul, înfruntate de ei cu mult curaj. Nutrită de activitatea Cenaclului,
“George Topîrceanu”, unde sunt citite creații literare recente, se vernisează
expoziții de pictură și în dezbateri se acceptă opiniile oricărui participant, revistaa
fost aniversată astăzi, 27 septembrie a.c., printr-o reuniune festivă.
A vorbit Ioan Gligor Stopița, ca inițiator și tenace redactor-șef, care a făcut un
istoric al celor 15 ani de eforturi binecuvântate prin care a reușit să dea viață
proiectului său. Scriitoarea Rodica Nicolae, venită cu soțul ei tocmai din
București, a explicat ce imbold a constituit publicarea în revista “Rapsodia” din
Sibiu a paginilor trimise din proza sa, astăzi finalizate prin lansarea unor romane
ca Promisiune, publicat la Editura Salgo din Sibiu și lansat exact cu un an în
urmă la cenaclu.
Invitată la cuvânt ca făcând parte din Colegiul de onoare al publicației, eu lam citat pe Emil Cioran care definea scrisul drept o taină dumnezeiască: „Sunt
unele afirmații pe care le faci în singurătate, ca și cum ai fi Dumnezeu. Scrisul
este un act de megalomanie. Îl faci ca și cum ți-ai scrie testamentul. Și atunci,
evident că într-un sens absolut, este tot atât de absurd ca și a respira. Când scrii
te afli singur cu tine însuți, nu gândești la consecințe, nici la ceilalți. Ca și cum ai
sta singur în fața Neantului. Astfel de afirmații pe care le face cineva pot părea
absurde celorlalți, dar sunt adevărate pentru sine, mai ales în momentul când le
scrie. Când cineva e singur, este un Dumnezeu. Și de aceea scrisul este ceva
extraordinar, pentru că te întreci cu Dumnezeu”. Am constatat că vârsta a treia
este propice scrisului, nu numai ca terapie împotriva singurătății sau a plictisului,
ci ca ieșire în agora a unor voci de real talent. Exemplificator, m-am referit la
poeta și traducătoarea Paula Romanescu, care, numai după ce s-a pensionat
ca profesoară, se afirmă strălucit în arena literară națională și chiar în cea
universală. Am menționat și pe scriitoarea Adi Travadi, care a învățat la maturitate
limba română, în care în ultimele două decenii a creat șase romane remarcabile,
versuri poetice și piese de teatru. În concluzie, am sfătuit pe redactori să nu
lase jos ștacheta, ținând la calitatea autentică a creațiilor selectate spre publicare
și la stilul îngrijit al textelor, sens în care am apreciat revista “Rapsodia” ca
orientată atent spre valoare. Ca atare, singura revistă literară lunară a zonei
noastre culturale, având un titlu atât de muzical, “Rapsodia” își are culoarea și
poezia ei inedită ca prezență în peisajul publicisticii sibiene.
Poetul ziarist Mihai Posada, prezent tot mai frecvent în paginile revistei, a
sugerat prin cuvântul său extinderea colectivului cu tinere condeie și a felicitat
pe Ioan Stopița pentru realizarea lui ca redactor-șef al “Rapsodiei”.
La rându-i, secretarul de redacție Ovidiu Repede a mărturisit preocuparea de
a vedea că autorii textelor apărute în revistă se desăvârșesc, devenind mai
creatori de la un an la altul, maturizându-se ca tehnică a scrisului, ceea ce în
mod practic se întâmplă mai rar.
Invitatul special, Viorel Popescu, sosit de la Iași, a recitat versurile unei Doine,
dedicate lui Mihai Viteazul, ca primul unificator al țării, și altor eroi ai neamului
nostru. Comentariul său înflăcărat a fost susținut de expoziția unor imagini cu
creații sculpturale și de pictură inspirate de marii noștri voievozi, o lecție de
patriotism oricând binevenită.
Cert este faptul că revista și-a croit un drum inconfundabil, ca publicație a unui
cenaclu, în ale cărui reuniuni lunare, dezbaterile pe teme de interes major sunt
vii și sincere, iar atmosfera este precumpănitor tonică. Salutară se dovedește a
fi colaborarea și schimbul de experiență cu cenacluri ori societăți culturale din
alte centre ale țării, precum Bistrița, Deva, Reșița etc., ca și întâlnirile cu românii
din Viena, unde redactorii sunt adesea invitați.
Îmi îngădui să consider fertile și lansăril de carte pe care le organizez la
conaționalii noștri de peste Atlantic, unde la New York, Denver, Troy, Sacramento
și Cleveland din SUA, ca și la Windsor, Toronto, Montréal în Canada duc reviste
literare ale urbei noastre. Fără îndoială că toate acestea sunt un bun prilej de a
promova pe scriitorii locali și imaginea Sibiului, scopul esențial al revistei
aniversate astăzi.
Viață lungă revistei “Rapsodia” și cenaclului, care merită să-și primenească
continuu echipa cu tinere talente, ca o garanție a viitorului !
ANCA SÎRGHIE
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PrOfIL rOMâNO-AMerIcAN

ALeXANDru ALDeA

„Viața este ca o piesă de teatru: nu este lungimea,
ci calitatea actoriei care e importantă.” (Seneca)

veniți la o vârstă fragedă din România în Statele Unite
Ușinulcaredintreau compatrioții
reușit să-și clădească o carieră în deplină armonie cu aspirația lor

interioară este avocatul devenit actor Alexandru (Alex) Aldea. Discuția cu dânsul
este plăcută, cu atât mai mult cu cât politețea sa înnăscută se îmbină, în
exprimare, cu un accent plăcut, ușor schimbat, influențat de vorbirea americanilor.
***
Reporter: Domule Alexandru Aldea, cu acordul dumneavoastră vom începe
interviul rugându-vă să ne vorbiți despre locul nașterii și despre copilărie.
Alexandru Aldea: În primul rând permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Vasile
Bădăluță, directorul ziarului ”Romanian Journal”, și dumneavoastră pentru
această ocazie de a mă face mai bine cunoscut în rândul românilor-americani.
M-am născut în București, în septembrie 26, 1976. Sunt primul copil al lui
Mircea și al Nataliei Aldea. Atunci locuiam în cartierul Drumul Taberei. Când
aveam doar 6 ani, familia a imigrat în Statele Unite, stabilindu-se în New
Jersey, apoi în zona Bergen și mai târziu în Essex County. În principal, am
crescut în două case până la plecarea din țară, în 1984. prima parte a vieții, am
locuit cu părinții și sora mai mică, pe Aleea Băiuț, în Drumul Taberei. După ce
părinții au emigrat în Statele Unite, în 1981, noi, copiii, am locuit cu bunica și
bunicul din partea tatălui, Rozalia și Constantin Aldea. Ei stăteau într-un bloc
între parcul Moghioroș - cum se numea atunci - și stația de tramvai Favorit.
R.: Având în vedere că părinții părăsiseră țara, bănuiesc că ați avut o copilărie
diferită de aceea a celor mai mulți copii.
A.A.: Da, copilăria nu a fost ușoară, dar a fost frumoasă fiindcă aveam dragostea
bunicilor. Am stat 3 ani fără părinți, căci ei plecaseră, însă făceau tot posibilul
să ne aducă la ei. Acei 3 ani fără părinți au fost grei din punct de vedere
sufletesc. Mama și tata ne-au trimis mereu pachete cu lucruri frumoase,
dulciuri și jucării. Și cu toate că bunicii mei ne înconjurau cu dragoste și aveau
grijă de noi, am simțit totuși absența părinților ca o rupere sufletească masivă.
În București am terminat clasa întâi înainte de a pleca, cu sora mea, în
America. Era în anul 1984.

R.: Există vreo personalitate care v-a rămas întipărită în minte şi care, eventual,
v-a schimbat cursul vieţii sau care v-a influenţat în alegerea profesiei?

A.A.: Da, mă bucură întrebarea. Îmi amintesc că, de mic copil, bunicul Constantin
mă ducea la cinematograf și vedeam filme la care apoi mă gândeam și mă
vedeam eroul de pe marele ecran. Iar mama a fost prima femeie care a cântat
la corn în Orchestra Operei din București. Deci de mic copil am fost familiarizat
oarecum cu domeniul artei și culturii. De multe ori, mama mă lua cu ea la
operă, atunci când ea avea repetiție cu orchestra. Eu o așteptam stând
confortabil în fotoliu, în sala de spectacole. Am interpretat de multe ori roluri
pentru copii, ca un pitic sau ca un motan - Albă ca Zăpada și Motanul Încălțat
- precum și alte roluri potrivite pentru cei mici.
R.: De la 7 ani sunteți în America. Ce studii ați urmat aici și unde ați profesat?
A.A.: Am studiat la Hamilton College, în statul New York, mai sus, aproape de
Albany. Am obținut un ”Bachelor of Arts” în știință politică. Am urmat un
masterat în diplomație și relații internaționale la Seton Hall în New Jersey, și
pe urmă o diplomă de Drept - ”Juris Doctorat” - de la Western New England
University în Springfield, Massachusetts. Mi-a plăcut avocatura și am profesat-o timp de zece ani.
R.: Sunteți de profesie jurist, avocat licențiat și, cu toate acestea, știm că sunteți
și actor. Cum se împacă aceste două profesii atât de diferite?

A.A.: Nu cu mult timp în urmă am studiat un an la William Esper Studio, în New
York City, pentru actorie. Am profesia de actor și producător. După cum
menționasem, am practicat avocatura și îmi mențin licențele. În același timp,
am făcut Investment Banking ca partener într-un boutique de Mergers & Acquisitions. Din anul 2017, am ales un curs nou pentru viața mea și am devenit
actor. Am jucat roluri în New York și New Jersey, dar mai de curând fac naveta
până în Los Angeles și voi începe să lucrez și acolo.
R.: Care consideraţi că este cea mai mare realizare a dumneavoastră?
A.A.: Sufletește este actoria. Din punct de vedere al carierei actoricești, până
acum s-au transmis la televiziune două emisiuni în care am avut rol și, de
asemenea, am avut roluri în alte câteva filme interesante. La televizor am
apărut pe Blue Bloods, pe canalul CBS, și am jucat rolul principal în serialul
“pope: Cel Mai puternic Om Din Istorie” în care am jucat rolul lui Martin
Luther, spectacol transmis de canalul CNN.
R.: Succesele din domeniul actoriei le considerați cele mai importante?
A.A.: Da, am avut de copil chemare spre teatru, spre actorie. Cred că poți obține
succes în viață dacă îți urmărești dorințele inimii și visele. Oamenii nu trebuie
să se lase prinși în standardurile și punctele de vedere ale altora, ci e necesar
să asculte de ceea ce le va spune instictul propriu, ca un ghid în viață, căci
acolo există adevăratul grai al lui Dumnezeu și în el este destinul fiecăruia.
Vorbesc un pic mai poetic acum, dar arta vine din acest loc, în același fel și
automotivarea vine de acolo. Carierele de artă pot fi singuratice, cu incertitudini,
unii pot încerca să te descurajeze, să-ți insufle teama de a rata. Da, este greu,
da, nu este o potecă dreaptă sau ușor de găsit, dar este o binecuvântare când
o găsești. Îmi amintesc cuvintele înțelepte ale marelui filosof Seneca, cuvinte
după care mă conduc în activitatea mea: ”Viața este ca o piesă de teatru: nu
este lungimea, ci calitatea actoriei care e importantă”, adică ”Life’s like a play:
it’s not the length, but the excellence of the acting that matters.”
R.: Frumos spus și se pare că sunteți pe o potecă ascendentă din domeniul artei
interpretative. În altă ordine de idei, pe cine cunoașteți și apreciați în America?
A.A.: În afară de părinții mei și de sora mea, de care sunt foarte apropiat, vreau
să numesc doi oameni, români deosebiți pe care îi prețuiesc și îi admir:
părintele Traian petrescu și avocatul și prietenul meu bun, Robert popescu.
Timp de mulți ani am participat la slujbele de la Biserica ”Sfântul Dumitru” din
Manhattan și îl știu de când eram mic pe părintele petrescu, un om minunat,
antrenant și cu zâmbet pe față. Un preot foarte bun, căruia întotdeauna îi păsa
de semenii lui și avea grijă de ei în mod spiritual. Am un deosebit respect
pentru dânsul. Al doilea român de valoare pe care-l apreciez la superlativ este
Robert popescu. L-am întâlnit pe Robert când eram la facultate, în 1996, și
ne-am împrietenit imediat. Am și lucrat împreună câțiva ani la Cabinetul lui de
Drept din New Jersey. În afară de a fi desăvârșit ca avocat, este un om
extraordinar de primitor și cu o inimă mare.
R.: Vă împărtășesc aprecierile referitoare la Părintele Traian Petrescu și la avocatulprofesor și prieten Robert Popescu. Oameni de mare valoare cu care ne mândrim.
A.A.: părerea mea este că peste tot unde s-ar afla, românul adevărat știe să se
remarce. Noi avem un popor căruia îi place să creeze lucruri frumoase și este
înzestrat cu multe talente. Cultura noastră este veche, interesantă și unică.
Sunt mândru că sunt român și american și sunt norocos că trăiesc într-o țară
unde ambele sunt posibile.
R.: Ce rol credeţi că are credinţa religioasă în modelarea omului?
A.A.: Am fost botezat creștin ortodox. Deși în ultimul timp nu am prea mers la
biserică, mi-au rămas în suflet lecțiile învățate de mic copil. Cred că este
important să ai un crez creștinesc. Opinia mea este că o relație între om și
făcătorul lui divin este necesară pentru o viață senină și sănătoasă, cu atât
mai mult când această viață necesită crearea artei în orice formă ar fi.
Aș putea vorbi mult despre acest aspect al vieții mele, un subiect despre care
îmi place să povestesc. A fost pentru multă vreme visul meu să fac filme și alte
programe la televizor și pe internet. Și în final am avut oportunitatea să fac ce
îmi place. prima dată când am pus piciorul pe un “film set” am simțit un sens
de “am ajuns în final acasă” și de atunci a fost singurul lucru pe care am vrut
să-l fac. Arta îmi permite să deschid diferite părți ale sufletului meu, și mentale
și spirituale. Este locul în care se află pasiunea mea, este locul în care se
concentrează toată expresivitatea mea umană.
În ciuda carierei profitabile ca avocat și bancher de investiții, pasiunea mea
pentru actorie a fost predominantă. Știam că trebuie să răspund la acest apel.
Decizia mea de a urma o carieră ca actor profesionist s-a dovedit destul de
repede foarte bună și, într-un timp foarte scurt, am reușit să îmi clădesc un
Curriculum Vitae (CV) impresionant de Feature Films, Short Films, Web
Series, precum și lucrări de televiziune. Am avut șansa să fi învățat de la cei
mai buni profesori, inclusiv Bob Krakower, Wendy Makkena, Matt Newton Studiourile William Esper și arta de luptă sub Jared Kirby. În actorie, simplu, cu
voce (Voice Over Work), am studiat cu Marice Tobias și Marc Cashman.
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Am simțit că sunt la o răscruce și mă gândeam: „Ce să fac în continuare?” Am
lucrat cu un amic al meu care a pus un pilot de emisiuni TV despre mafie, un
fel de Sopranos, și m-a întrebat dacă vreau să fac parte din ansamblu. În scurt
timp, mi-a dat un rol principal. Eu aveam deja experiență din liceu, când am
jucat în piese muzicale și în piese de teatru, așa că am acceptat cu plăcere.
Mi-am dat seama că îmi place să interpretez roluri diferite. Și dintr-odată, miam pus o întrebare îndrăzneață: ”Oare pot să-mi plătesc bilurile cu ce câștig
acum jucând part-tine?” Și am decis să încerc să lucrez ca actor cu normă
întreagă. Am simțit îndemnul interior de a face asta, îndemn ca o chemare...
R.: Și ați reușit. Detaliați, vă rugăm.

A.A.: Vreau să vorbesc puțin despre un serial care se numește “Brooklyn
Betrayal” și care o să apară curând pe circuitul de festivale. După care se va
discuta cu rețele de programare la televizor pentru ca serialul să fie refăcut și
apoi prezentat pe micul ecran. De asemenea, vreau să menționez rolul lui
Martin Luther, preotul german din secolul al XVI-lea, în miniseria „papa: Cel
mai puternic om din istorie”, rol care mi s-a dat și pe care cred că l-am
interpretat foarte bine. participasem la o audiție și am avut norocul să obțin
rolul. Este unul dintre rolurile principale din serie și am aproape un episod
complet pentru mine.
R: Unde a fost prezentat serialul și ce succes a avut?

A.A.: Această miniserie de șase episoade a fost difuzată pe canalul de televiziune
CNN, în primăvara anului 2018, și de atunci a câștigat 3 Emmy Awards. Eu am
jucat unul din rolurile principale, eram Luther. Luther a scris renumitele nouăzeci
de teze, o serie de eseuri religioase prin care critica Biserica Catolică, conducând
la începutul reformației protestante. Miniseria este un documentar istoric,
vorbind de Sfântul petru și terminând cu papa Francis. S-au realizat filmări,
interviuri și recreări dramatice care nu au fost văzute niciodată înainte de a
spune această poveste. Am fost interesat de această parte, întrucât mi s-a
oferit un rol principal, rol care mi-a permis să interpretez o figură istorică
importantă. Vreau să vă mai spun că m-am documentat imediat ce am primit
rolul. Am intrat online și am cercetat rolul, căutându-l pe Martin Luther, dar
știam deja multe lucruri despre el pentru că sunt un mare amator de istorie, în
special eram interesat de istoria religioasă. Mai ales acea perioadă medievală
și renascentistă și ce a urmat. A fost într-adevăr grozav să pot înfățișa asta.
Telespectatorii vor putea vedea străzile Romei medievale prin ochii lui Luther,
completat cu standuri de comercianți care vând bunuri, cerșetori care pledează
pentru bani și prostituate care încearcă să ademenescă trecătorii. Este minunat
modul în care s-a configurat ambianța. Au pus doar o scenă, dar totul te face să
simți că ești cu adevărat acolo și în acel timp trecut. Este aproape ca o casă de
divertisment sau ca o casă bântuită de stafii, foarte interactivă. Jucându-mi
rolul, când mergeam, făceam semnul crucii peste un cerșetor și încercam să
evit prostituatele, în timp ce acestea încercau să mă ademenească. Multe
lucruri pe care, în acel specific timp, le-ai fi putut vedea pe străzile Romei, erau
acolo, în fața ta și a spectatorilor. producătorii seriei nu au scutit nicio cheltuială
în ceea ce privește costumele care sunt de o acuratețe istorică remarcabilă.
Istoric, m-am simțit ca Martin Luther la un moment dat din viața lui și cred că
asta a ajutat mult. personajele se mândresc că nu folosesc mustăți sau bărbi
false, așa că, literalmente, a trebuit să-mi bărbieresc părul de pe cap, să par un
călugăr, vârful capului meu era bărbierit și părul din jurul lui. Eram dispus să
trec prin acele tipuri de sacrificii pentru acest rol, astfel încât producătorii și
regizorii să poată obține ceea ce și-au dorit din partea mea, ca performanţă. A
fost multă distracție, dar a trebuit să port o pălărie câteva luni după asta, până
mi-a crescut părul. Miniseria a durat aproximativ o lună pentru a se finaliza
filmarea, iar partea mea din serial, pentru a fi terminată, a luat trei zile complete
de filmat. Vorbind din experiență, eu i-aș încuraja pe toți oamenii să își urmeze
pasiunea și să își ia visele în serios.
R.: Când îți place munca pe care o faci, te simți bine, fără îndoială. Acest
sentiment de satisfacție este important și recompensatoriu.

A.A.: Așa este. până acum, am obținut 5 premii pentru “Best Actor”, pentru
variate proiecte făcute în festivaluri de film și televiziune. Dacă ai un vis în
inima și sufletul tău care dorește să fie exprimat, indiferent dacă este film sau
este creativ în orice alt fel, nu lăsa pe nimeni să-ți spună că nu o poți face. Dar
odată ce te-ai angajat să o faci, nu lăsa niciodată nicio zi să treacă fără
creație. Vreau să spun că este minunat să fii pasionat, dar trebuie să depui
efort și, atunci când vei face asta, vei vedea progrese remarcabile într-un timp
scurt. pasiunea trebuie îmbinată cu munca. Una fără cealaltă nu duce la nimic
remarcabil. Mă consider norocos că am reușit să îmbin pasiunea creatoare cu
munca.
R.: Vă mulțumim pentru interviul pe care ni l-ați acordat cu amabilitate și vă
dorim succes în continuare în activitatea de creație teatrală și cinematografică.
prof. Mariana Terra
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Datini, tradiții și obiceiuri
românești în luna octombrie

Brumărel prezintă prognoza meteo
Octombrie, brumărel, în tradiția populară, căci începe să
cadă bruma, anunță venirea sezonului rece. Vrem – nu
vrem, e cazul să începem pregătirile pentru iarnă.
Bătrânii mai cred și acum că dacă frunzele pomilor se
îngălbenesc și cad repede este un semn că anul ce
urmează va fi roditor. Dacă plouă mult în octombrie, va fi
vânt puternic în decembrie, iar dacă e multă brumă sau
chiar zăpadă în această lună, în ianuarie va fi timp frumos.

Sărbători importante în luna octombrie:
14 octombrie: Sfânta Cuvioasă Parascheva;
18 octombrie: Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (Lucinul);
25 octombrie: Ajunul lui Sâmedru (Moșii de Toamnă);
26 octombrie: Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de
mir (Sâmedru);
27 octombrie: Sfântul Dimitrie Basarabov.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este motiv de bucurie,
pentru milioane de credincioși din Romania, în fiecare
an, pe 14 octombrie, mulți dintre ei mergând în pelerinaj
la moaștele Sfintei în Iași. Sfânta Parascheva s-a născut
în secolul al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe țărmul
Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol (azi
Istanbul). Se spune că pe când avea 10 ani, Cuvioasa
Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele Mântuitorului:
„Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).
Aceste cuvinte o determină să-și dăruiască hainele sale
săracilor.
După o vreme se retrage în pustie. Urmând sfaturile unor
viețuitori aleși, se îndreaptă spre ținutul Pontului, oprinduse la mânăstirea Maicii Domnului din Heracleea, unde va
rămâne cinci ani. De aici a plecat spre Țara Sfântă, În
dorința de a-și petrece restul vieții în locurile sfinte. După
ce a văzut Ierusalimul, s-a așezat într-o mănăstire de
călugărite în pustiul Iordanului.
Din putinele informații privitoare la viața ei, aflăm că întro noapte, pe când avea 25 de ani, un înger i-a spus în
vis, să se reîntoarcă în locurile părintești. Sfântul Varlaam
scrie în Cazania sa: „Să lași pustia și la moșia ta să te
întorci, că acolo ți se cade să lași trupul pământului și să
treci din această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.
Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fără să
spună cuiva cine este și de unde vine. Aici, împăcată cu
sine, cu oamenii și cu Dumnezeu, și-a dat sufletul.
A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiției, se spune
că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost
aruncat în mare. Valurile l-au adus la țărm, iar un sihastru
care trăia acolo, a rugat pe niște creștini să-l îngroape
după rânduiala creștinească. Săpând deci o groapă, au
aflat trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit și plin
de mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea și
trupul corăbierului. Dar în noaptea următoare, unuia din
creștinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i sa arătat în vis o împărăteasă, șezând pe un scaun
luminat și înconjurată de îngeri, iar unul dintre aceștia îl
mustra pentru că n-a scos din groapă trupul Cuvioasei
Parascheva. Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis „și
care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva” i-a poruncit
să ia degrabă trupul ei și să-l așeze undeva la loc de cinste.

Credincioșii au înțeles că este un semn dumnezeiesc,
fapt pentru care au luat trupul Cuvioasei din mormânt și
l-au așezat în biserica Sfinții Apostoli din Kallicrateia.
Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor
care se făceau lângă cinstitele sale moaște.
În anul 1238, în ziua de 14 octombrie, moaștele Sfintei
Cuvioase Parascheva au fost mutate la Târnovo, fiind
așezate în Biserica cu hramul Maicii Domnului.
În anul 1393, Bulgaria cade sub ocupația turcilor, iar
bisericile bulgare au fost transformate în moschei. Este
anul în care sfintele moaște sunt mutate la Vidin, pentru
5 ani.
După lupta de la Nicopole din anul 1396, moaștele Sfintei
Parascheva vor ajunge din Vidin la Belgrad – Serbia, în
anul 1398.
În 1521, sultanul Suleiman Magnificul cucerește Belgradul.
Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt duse la Constantinopol, fiind așezate în palatul sultanului. Au fost
răscumpărate de la turci de Patriarhia Ecumenică. Moaștele
Sfintei Cuvioase Parascheva au fost așezate în Biserica
Panmakaristos, sediul de atunci al Patriarhiei Ecumenice.
După transformarea acestei biserici în moschee, moaștele
au fost duse în mai multe biserici: Vlaherne (1586),
Sfântul Dumitru de la Xiloporta (1597) și Sfântul Gheorghe
din Fanar – noul sediu al Patriarhiei Ecumenice (1601).

Strămutarea moaștelor Cuvioasei Parascheva la Iași
Vasile Lupu ctitorind la Iași biserica „Sfinții Trei Ierarhi” și
amintindu-și de Ioan Asan, care la vremea sa a strămutat
moaștele Prea Cuvioasei Parascheva de la Epivat la
Târnovo, de Alexandru cel Bun care a adus moaștele
Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Alba la Suceava, a
făcut demersurile necesare la Patriarhia din Constantinopol
ca moaștele Sfintei Parascheva să fie strămutate la Iași.
Plătește toate datoriile Patriarhiei Ecumenice, și astfel,
patriarhul Partenie I și membrii Sinodului au hotărât să-i
ofere, drept recunoștință, moaștele Cuvioasei.
Moaștele Cuvioasei Parascheva au fost aduse în Moldova
de domnitorul Vasile Lupu (1634-1653) și așezate pe 14
octombrie 1641, în Mânăstirea „Sfinții Trei Ierarhi“. În
anul 1887, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au
fost mutate în Catedrala mitropolitană din Iași.
Importantă sărbătoare religioasă, această zi de 14 octombrie, marchează și începutul pregătirii turmelor pentru
iernat și deschiderea unor târguri unde se valorifică produsele pastorale. De Sfânta Parascheva se postește și
nu se lucrează, altfel existând pericolul apariției unor
boli. În popor, Sfânta Parascheva e percepută ca fiind
”mare la trup și urâtă la chip”, dar cu un suflet bun,
pentru că-i ferește pe oameni de boli, grindină, trăsnet și
pe copii îi apără de deochi. De la această percepție, i se
mai spune și Sfânta Vineri.
Fetele tinere trebuie să țină Ziua Sfintei Parascheva,
pentru a fi cinstite așa cum a fost ea. La sate, se fac
focuri în curte, pentru a alunga spiritele rele. În această
zi, ciobanii nu cioplesc nimic, să nu le iasă mieii tărcați.
Turmele de oi se pregătesc pentru iernat, se împlinește
sorocul ciobanilor, văcarilor și pândarilor și se fac angajări
noi pentru anul care urmează. În dimineața zilei de 14
octombrie, ciobanii trebuie să verifice felul în care au
dormit oile. Dacă stau grămadă, e semn că va fi iarnă
grea, geroasă, dacă sunt împrăștiate, iarna va fi blândă.
Dacă de Sfânta Parascheva nu plouă, atunci iarna va
veni curând.

Lucinul (Sf. Luca) 18 octombrie
În ziua Lucinului se săvârșeau rituri menite să determine
îndepărtarea lupului din preajma turmelor de oi. Era
interzisă scoaterea gunoiului și a cenușii din vatră, pentru
ca lupii să nu găsească cărbuni aprinși, care le-ar fi
favorizat fecunditatea. De asemenea, în ziua cu pricina
nu se pronunța cuvântul lup, termenul fiind înlocuit cu cel
de ”gadină” și erau sistate activitățile ce implicau prelucrarea
lânii și a pieilor de oi. Aceste practici populare se
intersectau cu cele religioase. Oamenii țineau post negru
și se rugau pentru a fi feriți de lupi.
Ajunul lui Sâmedru (Moșii de Toamnă) 25 octombrie
Moșii de Toamnă sunt prilej de mare sărbătoare pastorală,
un fel de revelion la care participă tot satul. Pomenirile,
rugurile aprinse pe coamele dealurilor, la răspântii, în
mijlocul satului, lângă ape – deci ”locurile propice adunării
spiritelor”, alături de veghea rituală, țin de credința că la
Sâmedru, morții se fac moroi, vârcolaci, strigoi și ieșind
din morminte, încearcă să-i chinuie pe cei vii. Tradiția
populară a găsit însă, și elementul purificator. În ajun de
Sfântul Dumitru are loc, în fiecare an, sărbătoarea numită
”Focul lui Sâmedru”.

Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cinstit pe data de 26 octombrie, a trăit în timpul împăraților Dioclețian (284-305)
și Maximian (286-305). Din viața sa, înscrisă în Sinaxare,
aflăm că a fost fiul prefectului din Tesalonic. După moartea
tatălui său a fost numit guvernator al Tesalonicului.
Ținând seama de faptul că Dimitrie nu a ascuns că este
creștin, a fost întemnițat. În vremea aceea, creștinii erau
trimiși să lupte cu gladiatorii. În aceste lupte, creștinii
erau victime sigure. Potrivit tradiției, Nestor – un tânăr
creștin, cere binecuvântarea de la Sfântul Dimitrie să-l
omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului, pentru a
pune capăt luptelor sângeroase. Dimitrie îl va însemna
cu semnul sfintei cruci pe frunte și îi va spune: „Du-te și
pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl vei mărturisi”. Prin
rugăciunile Sfântului Dimitrie, Nestor reușește să-l
străpungă cu lancea pe Lie. La finalul acestei lupte,
împăratul Maximian poruncește ca lui Nestor să i se taie
capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu sulițele. Din trupul lui
Dimitrie, nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli.
Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium (Sremska
Mitrovita, în Serbia), iar moaștele sale au fost aduse în
Tesalonic, pe 26 octombrie 413. Biserica actuală în care
se află moaștele Sfântului Mucenic Dimitrie a fost construită
la puțin timp de la incendiul bisericii ridicate de guvernatorul
Leontie, din anii 626-634. A fost transformată în moschee
în anul 1493 și redată cultului creștin în anul 1912.
Când vine vorba de Sfântul Dimitrie, grecii afirmă că
trebuie să vorbim de doi sfinți distincți: Sfântul Dimitrie
de la Tesalonic, fiul guvernatorului, cinstit pe 26 octombrie
și Sfântul Dimitrie de la Sirmium, diacon care și-a dat
viața pentru Hristos și este pomenit pe 9 aprilie. Nu se
știe dacă această ipoteză a grecilor este adevărată.
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este ocrotitorul orașului
Tesalonic. Comunitatea creștină de aici a fost înființată
de Sfântul Apostol Pavel, în timpul celei de-a doua
călătorii misionare. În ziua de 26 octombrie, în Tesalonic
se organizează pelerinaje și procesiuni la sfintele sale
moaște. Punctul culminant al sărbătorii îl constituie deschiderea raclei în care sunt păstrate cinstitele moaște
ale Sfântului Dimitrie. Racla este așezată în partea stângă
a naosului, într-un mic paraclis din marmură și împodobit
cu fresce din viața sfântului.
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Episcopul care participă la această sărbătoare, se roagă
înaintea raclei, apoi sfințește untdelemnul pe care îl
toarnă peste mirul izvorât din sfintele sale moaște. Acest
ulei sfințit unit cu mirul izvorât în chip minunat este dăruit
credincioșilor spre dobândirea sănătății sufletești și
trupești.

Originea numelui Dimitrie
Originea numelui Dimitrie e grecească și amintește de
vechea zeiță Demeter. Creștinismul a impus numele
masculin Demetrios, explicat uneori ca simplificare a lui
demometer, „maica poporului” (demos = popor; meter =
mama), pronunțat în neogreaca dimomitir. La noi, pe
lângă numele bărbătești Dumitru, Dimitrie (cu prescurtări
ca Mitrea, Mitru, Mitu, Dima și diminutive ca Mitrus,
Mitruț, Mitrel, Mitrică, Mitus, Mitel, Mitică, iar uneori Mitty,
sub influenta occidentală), exista și numele femeiesc
Dumitra (de unde Mița și alte forme diminutivate).
În calendarul popular românesc, Sâmedru (Sfântul Dimitrie
Izvorâtorul de Mir) împreună cu Sângeroz (Sfântul Gheorghe) sunt considerați drept sfinți care hotărnicesc
domeniul temporal. Aceștia împart anul în două jumătăți,
între care granițele sunt marcate de sărbători cu caracter
pastoral. În acest sens, vara, patronată de Sângeorz,
ține de la 23 aprilie la 26 octombrie. Dacă Sfântul
Gheorghe, „cap de primăvară”, mai tânăr și mai năvalnic,
are sarcina de a înfrunzi codrul și care și poartă la brâu
cheile cu care descuie vara, Sfântul Dumitru are cheile
cu care încuie vara și descuie iarna și are misiunea desfrunzirii codrului toamna. Între cei doi este încheiată o
învoială pe viată și pe moarte: dacă arborii sunt neînfrunziți
pe data de 23 aprilie, Sâmedru îl omoară pe Sângiorz.
Tudor Pamfile în lucrarea „Sărbătorile la români”, prezintă
o legendă în care Sfântul Dumitru apare ca om obișnuit,
păstor sau crescător de animale: „Sf. Dumitru a fost la început cioban, avându-și turma într-un miez de codru,
necălcat de picior omenesc. Deci trăia acolo, neștiind ca
în lume mai sunt și alți oameni în afară de dânsul. /…/
Într-o noapte, visează Sf. Dumitru că pe lume, în afară
de dânsul, mai sunt și alți oameni. Deci, dornic să știe
cum stă treaba, pleacă în lume. Merge și merge, dă
peste râpi și nu cade într-însele, dă peste ape și trece
fără ca să se ude măcar, iar după mult mers ajunge întrun sat, într-o zi de duminică.
În sat, vede el o mulțime de oameni intrând într-o casă,
de unde nu mai ieșeau. Se miră cât se miră, dar mai apoi
întrebă pe unul despre aceștia, iar cel întrebat îi răspunse
că acei oameni merg ca să se închine lui Dumnezeu; cât
privește despre casa în care intrau, ea se cheamă
„biserică”.
Ce să facă? Hai să intre și el după dânșii, să vadă și el
cum este biserica /…/ Într-o strană, vede Sf. Dumitru pe
Diavol stând și însemnând pe toți cei ce râdeau și
vorbeau în biserică și înciudându-se că nu-i găsește și
ciobanului pricina, ca să-l însemneze și pe dânsul.
După o vreme, însă, Diavolul luă o piele de bivol și
începu să tragă cu dinții de dânsa. Și trase, și trase,
până când a făcut o mare necuviință. Nimeni nu vede și
deci nimeni n-a auzit nimic, dar ciobanul vedea, și-a
auzit, și-a râs. Atunci Dracul l-a însemnat la condică și pe
dânsul.”
Ca păstor, este de înțeles misiunea sa de paznic al
timpului, căci sacrificiul animalului (al oii, chiar în ziua de
Sâmedru, sau al porcului, animal cu care sfântul se mai
identifică în unele legende) sunt cele care inaugurează
lumea din punct de vedere temporal.

Focul lui Sâmedru
De Sâmedru are loc arderea rituală a unui animal-jertfă
(oaia) sau numai aprinderea unui rug pe care arde
substitutul jertfei, de obicei un arbore, simbol antropomorf.
Potrivit lui Ion Ghinoiu, „toamna târziu, oierii din unele
sate subcarpatice celebrează, fără să mai cunoască
semnificația obiceiului, moartea și renașterea lui Sâmedru,
zeu de origine indo-europeană care a preluat numele și
data de celebrare ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie din
Tesalonic din calendarul creștin. Ceremonialul cuprinde,
printre altele, moartea violentă a zeului îmbătrânit la
sfârșit de an prin tăierea unui arbore din pădure urmată
imediat de renașterea acestuia prin incinerarea trupului
neînsuflețit”.
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Tot Ion Ghinoiu, în lucrarea „Panteonul românesc”, oferă
o descriere a ceremonialului în care subliniază spectaculozitatea sa: „În după-amiaza zilei de 25 octombrie, cetele
de copii însoțite de cate 2-3 feciori merg în pădure, aleg
pomul care va fi incinerat, îl doboară, îl curăță de crengi
și îl aduc pe locul unde se va aprinde rugul funerar.
Trupul neînsuflețit (butucul sau trunchiul copacului de
10-15 metri), numit par, fixat în poziție verticală și gătit cu
cetină verde se numește Focul lui Sâmedru. Înălțimea
acestuia este, uneori, cât turla bisericii din sat. /…/ La
lăsarea serii, în liniște și cuprinși de emoții, copiii aprind
Focul lui Sâmedru. Când rugul începe să lumineze cerul,
copiii izbucnesc în strigăte de bucurie, adresând invitația
la cea mai mare sărbătoare a anului: Hai la Focul lui
Sâmedru! În jurul rugului se adună, pe vecinătăți, copii,
tineri, maturi și bătrâni. Toată suflarea satului participă la
taina renașterii zeului prin ritul funerar de incinerare.
Femeile împart, ca la înmormântarea oamenilor, covrigi,
fructe și băutură…”.
Ca zeu, Sâmedru este așadar unul al sacrificiului legat
de înnoirea timpului și a lumii.
În credința populară, anul este împărțit în vară și iarnă.
Dacă Sfântul Gheorghe încuie iarna și înfrunzește întreaga
natură, Sfântul Dumitru desfrunzește codrul și usucă
toate plantele. Exista credința că în această zi, căldura
intră în pământ și gerul începe a-și arăta colții.
În Ajunul sărbătorii Sfântului Dimitrie, se aprind focuri,
peste care sar copii pentru a fi sănătoși tot anul. Focul
are și menirea de a alunga fiarele și de a încălzi morții.
După ce focul este stins, țăranii aruncă un cărbune în
grădină, ca aceasta să primească putere de a rodi.
Sfântul Dumitru este considerat și patronul păstorilor.
Este ziua în care ciobanii află cum va fi iarna. Aceștia își
așază cojocul în mijlocul oilor și așteaptă să vadă ce oaie
se va așeza pe el. Dacă se va culca o oaie neagră, iarna
va fi bună, iar dacă se va culca o oaie albă, iarna va fi
aspră. Un alt mod de a afla cum va fi iarna, este să
urmărești mersul oilor în dimineața sărbătorii Sfântului
Dumitru. Dacă dimineața se va trezi întâi o oaie albă și
va pleca înspre sud, iarna va fi grea; dacă se va trezi o
oaie neagră și va pleca spre nord, iarna va fi ușoară.
Ziua Sfântului Dumitru era și o zi a soroacelor, se terminau
învoielile încheiate între stăpânii oilor și ciobani la SânGeorge, de unde și zicerea că „la Sân-George se încaieră
câinii iar la Sâmedru se sfădesc stăpânii”.
De Sfântul Dumitru se tocmesc servitorii pentru diverse
treburi și se strică stânele. Țăranii tund coama cailor
până la trei ani, ca să aibă păr frumos.
În anumite zone, țăranii îl cinstesc pe Sfântul Dimitrie,
Izvorâtorul de mir, ca fiind cel ce a dat oamenilor vinul,
folosit la Sfânta Împărtășanie.
Alte credințe în ziua Sfântului Dumitru:
– dacă de Sfântul Dumitru este vreme aspră, iarna va fi
bună, iar de va fi vreme bună, toamna va fi lungă și
frumoasă;
– nu se pieptănă, ca-i primejdios de lupi;
– dacă luna va fi plină și cerul acoperit de nori, iarna va fi
aspră, cu zăpezi grele;
– se face pomană grâu fiert cu unt, lapte sau brânză.
Sfântul Dimitrie Basarabov
Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, sărbătorit pe 27 octombrie, s-a născut în satul Basarabi, la sud de Dunăre
(în Bulgaria). A trăit în secolul al XIII-lea, în timpul
„imperiului” vlaho-bulgar de la Târnovo, întemeiat de frații
Petru și Asan. Iubind viața ascetică, se va retrage într-o
peșteră. Nu știm cât timp s-a nevoit în această peșteră și
nici când a trecut la cele veșnice. Tradiția spune că
înainte de a muri, s-a așezat singur între două lespezi de
piatră, ca într-un sicriu, fiind acoperit în timp de apele
râului. Moaștele sale au rămas multă vreme sub ape,
până când o copilă care pătimea de duh necurat a avut o
revelație: i s-a arătat Sfântul Dimitrie Basarabov, care iar fi spus: „Dacă părinții tăi mă vor scoate din apă, eu te
voi tămădui”. Părinții vor merge la locul indicat în vis,
lângă râul Lom, și vor găsi trupul neputrezit al sfântului
între două pietre. Moaștele Cuviosului Dimitrie vor fi duse
și așezate în biserica din Basarabi. În tradiția bisericească,
un domnitor al Țării Românești, al cărui nume nu este
menționat, a plătit o sumă mare de bani pentru aducerea
moaștelor Cuviosului Dimitrie în București. Delegația nu
a reușit să intre în acest oraș, deoarece caii nu au vrut să
mai meargă.
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În această situație, membrii delegației au hotărât să tragă
la sorți, pentru a stabili drumul pe care vor merge cu
moaștele Sfântului Dimitrie. La sorți a căzut drumul spre
Basarabi, și astfel, moaștele au fost reașezate în biserica
din Basarabi. Au stat în această biserică până în timpul
războiului ruso-turc (1768-1774), când generalul rus Petru
Salticov, trecând prin satul Basarabov, a luat moaștele
cu intenția de a le trimite în Rusia. Însă, la rugămintea lui
Hagi Dimitrie, negustor de origine macedoromână, precum
și a mitropolitului Grigorie II al țării Românești, le-a dăruit
poporului român. Moaștele au fot așezate cu cinste, în
iunie 1774, în actuala catedrală patriarhală din București.
Se menționează că racla cu moaștele Cuviosului Dimitrie
a fost scoasă în procesiune pe străzile Bucureștiului de
mai multe ori. Astfel, în 1815, din porunca domnitorului
Caragea, pentru a se pune capăt epidemiei de ciumă, în
1831, la cererea generalului Paul Kiseleff, în speranța
opririi epidemiei de holeră și în 1827, în timpul lui Grigore
Ghica, pentru ploaie. Generalizarea cultului Cuviosului
Dimitrie a fost hotărâtă în ședințele Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, dintre anii 1950-1955.

Minunile Sfântului Dimitrie Basarabov
Părintele Iustin Bulimar, slujitor la Catedrala Patriarhală
din anul 1989, spune că: „În 1989, în urma slujbei
Sfântului Maslu, un credincios pe care eu l-am văzut de
mai multe ori participând la această Sfântă Taină și la
celelalte slujbe ale Bisericii, rămânea întotdeauna ultimul
de se închina. Și, într-una din zile, la fel procedând, a
urcat la racla sfintelor moaște (dar de ce rămânea ultimul
să se închine? – pentru că umbla cu cârje), și-a așezat
cârjele, ca de obicei, ca să și le poată lua după rugăciune,
după îngenuncherea pe care o putea face el acolo în
felul lui, și minunea s-a întâmplat: s-a ridicat, s-a închinat,
a coborât treptele, n-a realizat pe moment că el de fapt
își uitase cârjele și de-abia după ce a coborât Dealul Patriarhiei și-a dat seama de miracolul, de minunea întâmplată.
S-a întors înapoi plângând și mulțumind cu lacrimi în
ochi, lui Dumnezeu și Sfântului Dimitrie, povestindu-i
preotului de pe vremea aceea – era un arhimandrit
deosebit, un preot evlavios, iubit de credincioși, părintele
Grichentie, care s-a retras după Revoluție, la pensie, la
Mânăstirea Secu – și dânsul a rămas foarte impresionat,
deși mai văzuse și alte minuni petrecute la racla Cuviosului
Dimitrie cel Nou.”

Sfântul Dimitrie Basarabov – ocrotitorul Bucureștilor
În secolul al XVI-lea ocrotitor spiritual al Bucureștilor a
fost Maica Domnului.
În vechime, în biserica din „pazarul” (Bazarul sau târgul
orașului) de lângă Curtea domnească se făcea alegerea
membrilor Sfatului orășenesc. Tot aici se păstra și sigiliul
Bucureștilor. Pentru că această biserică avea hramul
închinat Fecioarei Maria, patronul orașului era Maica
Domnului.
În secolul al XVII-lea, sărbătoarea orașului București era
Buna Vestire. După 1634, și mai ales din anul 1659,
când Domnul țării își muta definitiv reședința de la
Târgoviște la București, crește importanța Curții domnești
(Curtea Veche). Astfel, și biserica Curții domnești devine
atât de prezentă în viața oamenilor încât „Buna Vestire”,
hramul acestei biserici, este prezenta pe sigiliul orașului.
În veacul al XVIII-lea ocrotitorii spirituali ai Bucureștilor
erau Sfinții Împărați Constantin și Elena.
Sfinții Împărați Constantin și Elena erau ocrotitorii bisericii
mânăstirii lui Constantin Vodă Șerban, devenită la 1668,
catedrală și reședință a Mitropoliei Țării Românești. Ziua
de 21 mai era zi de mare sărbătoare. Astfel, Sfinții
Împărați au ajuns să fie cinstiți drept ocrotitori ai Bucureștilor.
Cu timpul, Sfântul Dimitrie Basarabov devine ocrotitorul
Bucureștilor. Este proclamat oficial ocrotitorul orașului
București de către mitropolitul Filaret al II-lea (17921793). Generalizarea cultului său s-a făcut în anul 1955,
când, la propunerea patriarhului Justinian Marina, Sfântul
Sinod a proclamat generalizarea cinstirii sale în întreaga
Biserică Ortodoxă Română.
Viața Sfântului Dimitrie Basarabov este redată în imagini
pe racla care adăpostește sfintele sale moaște. Pe pârțile
laterale ale raclei sunt prezente opt scene din viața
Sfântului Dimitrie, iar pe capacul raclei este redat chipul
său.
azm.gov.ro
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Avantajele unei femei trecute de 50 de ani

Trăiești cu impresia că ai făcut 50 de ani și de acum lumea s-a
sfârșit pentru tine? Mitul acesta a fost demontat de toți oamenii de
știință, care spun că viața abia începe la această vârstă. Iată care
sunt atuurile femeii de 50 de ani.

Este înțeleaptă și plină de încredere în propriile forțe
Majoritatea femeilor de 50 de ani au găsit înțelepciunea și încrederea
în ele, așa că nu le mai e frică de nimic.
Și ar trebui să fiți mândre, doamnelor, care ați atins această vârstă
și să vă simțiți confortabil în pielea voastră.
De asemenea, femeile de 50 de ani sunt independente și nu le poți
controla. Pentru că știu întotdeauna ce fac, iar totul le merge din
plin.
Nu gândiți că cea mai mare parte a vieții a rămas în urmă, fiți
recunoscătoare pentru tot ce aveți și ce veți putea avea.
Priviți înainte cu bucurie și bucurați-vă de viață și de ce tot ce are
ea mai frumos.
Cât privește bărbații, sunteți senzaționale cu sau fără ei. Dar dacă
veți continua să aveți mare încredere în voi, vor veni atunci când
nu vă așteptați.

Cum o zi fără mâncare
îți poate întineri organismul!

Înfometarea de scurtă durată este benefică pentru organism. Iată
ce spune în acest sens profesorul în domeniul medicinii Koda
Mitsuo, cunoscut datorită studiilor sale despre înfometare: „Dacă
vă veți înfometa la sfârșitul fiecărei săptămâni și veți trece treptat
la regimul obișnuit, veți simți un efect asemenea unei înfometări
de durată. Peste o jumătate de an sau un an veți deveni un om cu
adevărat sănătos.”
Înfometarea de scurtă durată, pe lângă efectul de îmbunătățire a
aspectului fizic, ajută și la dezvoltarea imaginației și a capacității
de creație.
Iată detalii importante despre înfometarea de o zi:
– Practică înfometările de o zi timp de un an îți vei îmbunătăți
silueta și vei scăpa de boli;
– Prin înfometare dispare oboseala organelor interne;
– O zi de înfometare întinerește corpul cu 3 luni.

Cum funcționează înfometarea de o zi? Trebuie să bei apă, până
ajungi la 1.5-2 litri. Poți bea și ceai de ierburi, fără zahăr.
E important să gândești pozitiv. Trebuie să crezi că o să-ți reușească
asta. Înainte de a face acest pas, trebuie să-ți pregătești organismul.
Cu două zile înainte, renunță la produsele de origine animalieră și
optează pentru o dietă bogată în fibre: terci, legume și fructe.
Cu o zi înainte abține-te de la mesele copioase și nu mânca înainte
de culcare.
Nu planifica această zi atunci când ești la muncă: ar putea să ai
dureri de cap, slăbiciune, iritabilitate. Trebuie întâi să te obișnuiești.
La sfârșitul zile ide înfometare, prima mâncare ar trebui să fie o
salată din legume, după care ai putea mânca niște legume fierte.
Nu consuma carne după ce te-ai înfometat,iar timp de 2 zile nu
consuma produse acre.
psihologiadeazi.ro
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Scurt istoric
al evenimentelor
din spatele Resetării
Monetare globale

Ne aflăm în pragul declanșării marii schimbări monetare
mondiale. Chiar dacă vom trece și printr-o perioadă
mai grea, totul este spre binele general al oamenilor
acestei planete. Acum chiar se vede ,,luminița de la
capătul tunelului…”

Să pornim în ordine cronologică : În 1871 (anul în
care a fost creată Corporația SUA Inc.), și poate că
datează din 1861, chinezii au împrumutat aur familiilor
private și bancherilor pentru a înființa Sistemul Monetar
al SUA care a dus la Sistemul Monetar Mondial. De
acum, acel împrumut, plus dobânda la împrumut,
trebuiau rambursate. Începând cu anii 1930 și înainte,
din cauza cheltuielilor imprudente ale Cabalei, Fed
(Federal Reserve Bank) a tipărit moneda americană,
iar aurul american a fost considerat măsluit. În 194445, Interpol a fost format de Curtea Mondială ca
agenție globală de poliție. Interpol a primit sarcina de
a prinde criminali care au comis infracțiuni împotriva
umanității, cum ar fi Bush-ii, care au fost implicați în
traficul cu arme, de droguri și traficul de persoane.

Acordul de la Basel a fost făcut pentru a rambursa
fondurile chineze împrumutate (care încă nu au fost
rambursate). Până în 2004, bancherii continuau să-i
mintă pe chinezi – și se îndepărtau de ei – despre
achitarea împrumutului în aur. În 2008, a avut loc o
așa-numită „criză ipotecară” în care contribuabilii
americani au salvat băncile majore de la un faliment
nedecis, deoarece nici măcar dobânda datorată nu
putea fi plătită din împrumutul în aur al Bătrânilor
Chinezi (despre acest subiect voi face un articol
separat pe baza informațiilor lui David Wilcock). Fondurile de salvare nu au fost folosite pentru a rambursa
dobânzile datorate și dolarul american fiat a provocat
crize majore în comerțul internațional, astfel încât
Alianța BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa
de Sud) s-a format pentru a face o Resetare Monetară
Globală cu 209 monede ale lumii și au făcut ca
activele / aurul să fie asigurate.

În 2013 a fost semnat un nou Tratat în Aur (de către
națiunile BRICS) pentru a avea loc Resetarea Monetară
Globală și, prin urmare, a se rambursa aurul împrumutat
chinezilor. Tratatul în Aur din 2013 a rezultat dintr-un
deceniu de minciuni, de când au instituit sistemul
monetar american din partea Fed și bancheri privați,
precum Rothchildzii și Rockefellerii.

29 august 2019: De la înființarea Sistemelor Monetare
al SUA și Mondial din 1861, bancherii din Rezerva
Federală și IRS (Fiscul American) deținute în proprietate private, foloseau dolari ai contribuabililor
americani în scopuri proprii și nu în interesul major
al oamenilor. De multă vreme s-a realizat ca SUA
să se întoarcă la Standardul de Aur, națiunea
trebuia să revină și la Constituția inițială. Pentru a
face asta, frauda a trebuit să fie expusă. În ziua de
joi 29 august 2019 a fost lansat un raport despre
fostul director al FBI James Comey – începutul
Declasificării.
Vineri 30 august 2019: De la Camp David Trump a
emis un ordin executiv care a instituit un Comitet
Consultativ pentru Inițiativa Cuantică Națională –
implementarea în SUA a Sistemului Financiar Cuantic.

4 septembrie 2019: RV (Reevaluarea Valutară) a
devenit reală, după ce pachete de obligațiuni Zim
contrafăcute au fost utilizate pentru tranzacționarea
internațională (nu obligațiunile pe care le dețineam)
și au fost descoperite în Asia, Europa și Americi.
Drept urmare, sute de autori au fost arestați în perioada 1 septembrie – 6 septembrie
11 septembrie 2019: În mod evident, președintele
Trump a semnat un ordin executiv care a intrat în
vigoare la ora 12:01 la miezul nopții, care a înlocuit
alte ordine executive pe care președinții americani
dinainte le-au semnat cu privire la Resetare.

15 septembrie 2019: Raportul FISA a fost lansat cu
dezvăluirile și arestările în masă care își urmează
cursul până la sfârșitul anului.

17 septembrie 2019: Evident că nivelurile 2 și 3 au
fost făcute lichide la ora 18.00 EDT. Investitorii de
nivel 2 și 3 au procedat apoi la clarificarea unei
probleme cauzate de Banca Centrală a Cabalei cu
1,2 Quadrilioane din datoriile pe instrumente derivate
scadente la 30 septembrie. Fără cei de la nivelul 2
și 3 care să ștergă datoriile derivate, plus grija față
de datoria națională, piețele de obligațiuni, mărfuri
și acțiuni s-ar fi prăbușit și ar fi provocat o depresiune
mondială fără precedent. În aceeași zi Rata Repo
– rata peste noapte a Băncii Centrale care este
cea pentru a împrumuta bani între bănci – a urcat
de la 2% la 10%. Aceasta a însemnat că nu există
lichiditate în sistemul bancar fără Resetarea Monetară
Globală. Tot în aceeași zi Președintele Trump a ordonat declasificarea imediată.

Tot în 17 sept. Benjamin Netanyahu a pierdut alegerile
în Israel, sistemul Banking al Cabalei și-a pierdut
puterea și Ed Buck, notoriul milionar care se ocupă
de droguri și traffic pedofil pentru cei care s-au opus
RV, a fost arestat în LosAngeles – o continuare a
arestărilor în masă care a început cu arestarea pedofilului Jeffrey Epstein (care după cum știți a fost
găsit spânzurat în celulă, dar se pare că a fost o altă
persoană ce semăna, el fiind extras, n.b.).

20 septembrie 2019 a fost trimis un rechizitoriu de
11 conturi (un număr de conspirații pentru încălcarea
Legii privind practicile corupte din străinătate (FCPA),
șapte acțiuni de încălcare a FCPA, două acțiuni de
fraudă și un număr de spălare de bani de promovare
internațională).

16 octombrie, 2019
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Departamentul de Justiție într-un caz rusesc de
luare de mită, denumit Uranium One – un act de
trădare împotriva SUA, pedepsit cu moartea cu
acuzații care-i implică pe Mark Lambert, Clintoni,
Obama, Mueller, Comey, McCabe, Rosenstein,
Holder și Lynch.

„Înainte ca administrația Obama să aprobe un acord
controversat în 2010, care dă Moscovei controlul
asupra unei mari părți de uraniu american, FBI-ul a
adunat dovezi substanțiale potrivit cărora oficialii ruși
din industria nucleară erau angajați în luare de mită,
corupție, extorcare și spălare de bani menite să
crească afacerile energiei atomice ale lui Vladimir
Putin în Statele Unite, conform documentelor guvernamentale și interviuri. „

26 septembrie: Acordul în Aur al Băncii Centrale
(CBGA) a expirat, după care a existat o eliberare
globală de fonduri GCR și începutul livrărilor de
Pachete de Prosperitate.

29 septembrie: Quadrillioanele Corporației SUA Inc.
în plata datoriei către Bătrânii Chinezi trebuia să
se facă a doua zi în 30 septembrie. Reacția Fed la
acest termen de plată a datoriei a fost să imprime
miliarde de dolari SUA pentru a menține la suprafață
piețele – ceea ce ar putea duce la prăbușirea
dolarului cu peste 100 de puncte și, în cele din
urmă, a pierdut 50% din valoarea sa (s-au imprimat
și aruncat în piață 100 de miliarde $ zilnic, n.b.).

30 septembrie: Gen. Mark A. Milley a devenit al 20lea Comandantul Suprem al Șefilor de Stat Major.
Milley, care a fost special instruit în Dreptul marțial,
a preluat de la Gen. de Marină Joseph F. Dunford,
care s-a retras după ani de serviciu excepțional
pentru SUA. La ora 10:00 în Bagdad, Dinarul
irakian a fost internațional (pe Nasdaq și Forex, la
nivel de program).

La 31 oct. este data limită pentru Brexit.
Tot în octombrie s-ar produce Resetarea Monetară
Globală, Republica ar fi restaurată, președintele
Trump va declara apoi Stare de Urgență și va anunța
un întoarcerea dolarului american la Standardul de
aur, monedele a 209 țări ale Alianței BRICS ar urma
automat FMI care va anunța un Tratat în Aur global,
ce va solicita tuturor țărilor să utilizeze standardul de
aur. Militarii vor fi în alertă înaltă, cu așteptări de
schimbări politice și economice majore, dezvăluiri și
arestări ale unor persoane importante. Arestări în
masă, procese și tribunale la nivel mondial sunt
așteptate din octombrie până în decembrie 2019.

Un Cod național de impozitare pentru vânzările cu
amănuntul ar deveni eficient, înlocuind sistemul falimentar al Rezervei Federale și al sistemului fiscal
IRS. Se preconizează o taxă de 17% care va fi
percepută doar pe articole noi, fără impozit pe
câștiguri, produse alimentare sau medicamente. La
3 iulie 2019, președintele Trump a semnat un ordin
executiv, conținut necunoscut, care acoperă legile
fiscale până la 1 ianuarie 2020.

Martie 2020: Arestările anti-constituției / NWO /
Cabala / împotriva președintelui Trump ar avea loc
între acum și martie 2020, în timp ce, în martie
2020, cel de-al doilea coș de valute s-ar revaloriza.

28 martie 2020 (180 de zile de la resetare) activarea
GESARA / NESARA.

www.iqdcalls.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
(6)

continuare din ediţia precedentã

19. Astfel o armată victorioasă se aseamănă cu o jumătate
de chintal pus în balanţă cu un grăunte; o armată
învinsă se aseamănă cu un grăunte pus în balanţă cu o
jumătate de chintal.
20. Datorită artei de a-şi dispune trupele, un general
victorios este în măsură să le facă să lupte cu efectul
apelor zăgăzuite, care deodată eliberate, se precipită
într-o prăpastie fără fund.
Chang Yu: "E în, natura apei să evite înălţimile şi să se
năpustească spre ţinuturile joase. Când se rupe un
baraj, apa se dezlănţuie cu o forţă irezistibilă. Or, forma
unei armate seamănă cu apa. Profitaţi de lipsa de
pregătire a inamicului, atacati-l în momentul în care se
aşteaptă mai puţin, evitaţi-i forţa şi loviţi părţile lui slabe
şi, întocmai ca şi apei, nimeni nu vă va putea rezista".

V
Energie

Sun Tzu a spus:
1. În general, a comanda mulţi oameni e acelaşi lucru cu
a comanda câţiva. E o problemă de organizare.
Chung Yu: "Pentru a conduce o armată trebuie, mai întâi,
să încredinţezi responsabilităţile comandanţilor şi
locţiitorilor lor şi să fixezi efectivele diverselor formaţiuni..."
"Un om este un simplu soldat; doi oameni, o pereche,
trei, un trio. O pereche plus un trio formează o grupă de
cinci,62 adică căprărie; două cărării formează o secţie;
cinci secţii fac un pluton; două plutoane, o companie;
două companii un batalion; două batalioane, un regiment;
două regimente, un grup de luptă, două grupuri de
luptă o brigadă, două brigade o armată. Fiecare dintre
aceste elemente este subordonat celui ce-l precede în
ierarhie şi are autoritate asupra celui care-i este imediat
inferior. Fiecare dintre ele este instruit cum se cuvine.
De aici reiese că este posibil să conduci o armată de
un milion de oameni exact ca şi cum ar fi vorba de
câţiva inşi .
2. Şi a ordona unui număr mare este acelaşi lucru cu a
ordona câtorva. Este o problemă de dispunere şi de
semnale.
Chang Yu: "Orm este sigur că trupele, când sunt foarte
numeroase, se desfăşoară pe spaţii vaste, pe care nici
ochiul, nici urechea nu le-ar percepe cu o acuitate
satis-făcătoare. De aceea, ordinul de înaintare sau de
retragere este transmis ofiţerilor şi oamenilor cu autorul
steagurilor şi paviloanelor şi acela de a se deplasa sau
de a se opri cu ajutorul clopotelor şi al tobelor. Astfel,
viteazul nu va înainta singur şi fricosul nu va fugi".
3. Posibilitatea armatei de a rezista atacului inamicului,
fără a fi înfrântă, este asigurată prin operaţiunile forţei
"extraordinare" şi a forţei normale.
Li Ch'uang: "Forţa care înfruntă inamicul este forţa normală;
cea care-l ia din flanc este forţa extraordinară. Nici un
comandant de armată nu poate smulge avantajul de la
inamic fără ajutorul forţelor extraordinare."

Ho Yen Hsi: "Procedez în aşa fel încât inamicul să ia forţa
mea normală drept forţă extraordinară şi forţa mea
extraordinară drept forţă normală. Mai mult, cea normală
este susceptibilă de a deveni extraordinară şi invers".
4. Trupe aruncate împotriva inamicului ca o piatră de
moară peste nişte ouă sunt un exemplu de acţiune
masivă contra neantului.
Ts'ao Ts'ao: "Atacaţi cu tot ce aveţi mai puternic în punctele
slabe ale inamicului."
5. Ca regulă generală, în bătălie foloseşte forţa normală,
pentru a angaja lupta; foloseşte forţa extraordinară
pentru a cuceri victoria.
6. Resursele celor ce sunt experţi în utilizarea forţelor extraordinare sunt la fel de nemărginite ca cerul' şi
pământul, la fel de inepuizabile ca apa marilor fluvii.
7. Într-adevăr, ele se termină, apoi se formează din nou,
ciclic, cum sunt mişcările soarelui şi ale lunii". Ele mor,
apoi renasc la viaţă, repetându-se, cum fac anotimpurile
care trec.
8. Notele muzicale sunt numai în număr de cinci, dar
combinaţiile lor sunt atât de numeroase, încât este
impo-sibil să le auzi pe toate.
9. Culorile fundamentale sunt doar în număr de cinci, dar
combinaţiile sunt atât de numeroase, încât este imposibil
ochiului să le perceapă pe toate.
10. Gusturile sunt numai în număr de cinci, dar ele dau
amestecuri atât de variate, încît este imposibil să le
deguşti pe toate.
11. În luptă există numai forţa normală şi forţa extraordinară,
dar combinaţiile lor sunt nelimitate; nici un spirit omenesc
nu le poate sesiza pe toate.
12. Căci aceste două forte se reproduc una din alta;
interacţiunea lor este fără de sfârşit., ca aceea a verigilor
în lanţ. Cine poate spune unde începe una şi unde
sfârşeşte cealaltă?
13. Când apa torentului rostogoleşte galeţii, este datorită
impetuozităţii sale.
14. Dacă şoimul sfâşie dintr-o lovitură corpul prăzii sale,
este că loveşte exact la momentul dorit.
Tu Yu: "Loviţi-vă inamicul la fel de puternic, cum loveşte
şoimul la ţintă. Fără greş, sfâşie rinichii prăzii sale
pentru că el aşteaptă momentul potrivit pentru a lovi.
Gestul lui este calculat."
15. Astfel, expertul în arta militară posedă o forţă de
impulsie irezistibilă şi atacul său este reglat cu precizie.
16. Potenţialul său este cel al unei arbalete întinse la
maximum, timpul său de acţiune este cel al declanşării
mecanismului acestuia.
17. În tumult şi în vacarm, bătălia pare confuză, dar nu
există dezordine; trupele par să se învârtă în cerc, dar
ele nu pot fi înfrânte.
Li Ch'uang: "În bătălie, totul pare a fi tumult şi confuzie,
dar steagurile şi pavilioanele răspund unor dispozitive
precise, sunetul talgerelor are reguli fixe".
18. Confuzia aparentă rezultă din ordine, laşitatea aparentă
din curaj, slăbiciunea aparentă din tărie.
Tu Mu: "Semnificaţia acestui verset este că dacă doreşti
să simulezi dezordinea pentru a trage un inamic, trebuie
să fii, tu însuţi, foarte disciplinat. Numai atunci poţi
simula învălmăşeala. Cel care doreşte să simuleze
laşitatea şi să-şi pândească inamicul trebuie să fie
curajos, căci numai atunci va fi în stare să simuleze
frica. Cel care doreşte să pară slab, pentru a-l face pe
inamic trufaş, trebuie să fie extrem de puternic. Numai
cu această condiţie va putea să se prefacă a fi slab".
19. Ordinea sau dezordinea depind de organizare, curajul
sau laşitatea de împrejurări, tăria sau slăbiciunea de
dispunere.

Li Ch'uang: "Cînd trupele reuşesc să se plaseze într-o
situaţie favorabilă, laşul este viteaz; dacă situaţia devine
disperată, curajoşii vor deveni laşi. În arta războiului nu
există reguli fixe. Aceste reguli nu pot fi stabilite decât
după împrejurări."
20. Astfel, cei care se înţeleg să provoace o mişcare a inamicului izbutesc, creând o situaţie în faţa căreia acesta
trebuie să se plece; ei îl atrag prin momeli într-o cursă
sigură şi, făcându-l să creadă într-un câştig aparent, îl
aşteaptă în forţă.
21. De aceea, un comandant de armată calificat pretinde
victoria de la situaţie şi nu de la subordonaţii săi.
Ch'en Hao: "Experţii în armata militară au îndeobşte
încredere în oportunitatea şi în rapiditatea execuţiei. Ei
nu lasă numai pe spinarea propriilor oameni povara
sarcinii de îndeplinit".
22. El îşi alege oamenii, iar ei profită de situaţie.
Li Ch'uan: "Viteazul ştie să se bată; prudentul să se
apere; înţeleptul să dea sfaturi. Deci, nu este irosit nici
un talent".
Tu Mu: "Nu Pretindeţi nici o înfăptuire celor care nu au talent".
Când Ts'ao Ts'ao l-a atacat pe Chane Lu în Han Chung ia lăsat pe generalii Chang Liao, Li Tien şi Lo Chin în
fruntea a mai mult de o mie de oameni pentru a apăra
Ho Fei. Ts'ao trimise instrucţiuni lui Hseih Ti, şeful
statului major al armatei, într-un plic pe care a scris: "A
se deschide numai la sosirea rebelilor". Puţin după
aceea, Sun Ch'uan din Wu, în fruntea a o mic de
oameni, asedie asedie Ho Fei. Generalii desfăcură
plicul şi citiră: "Dacă Si Sun Ch'uan soseşte, generalii
Chang şi Li vor porni lupta. Generalul Lo va apăra
oraşul. Şeful statului major al armatei nu va lua parte la
luptă. Toţi ceilalţi generali vor trebui să atace pe inamic".»
Chang Liao a spus: "Stăpînul nostru este în campanie departe şi dacă aşteptăm sosirea întăririlor, rebelii ne vor
nimici cu siguranţă. De aceea, instrucţiunile ne ordonă
ca înainte ca trupele inamice să se unească, să le
atacăm imediat pentru a le rupe colţii şi a întări moralul
propriilor noastre trupe. Apoi, vom putea apăra oraşul.
Toate şansele de victorie sau de înfrângere depind de
această acţiune".
Li Tien şi Chang Liao îl atacară pe Sun Ch'uan şi efectiv îl
puseră în dificultate, ceea ce făcu să se prăbuşească
moralul armatei Wu. Ei se întoarseră şi-i pregătiră liniile
de apărare, iar trupele se simţiră în siguranţă. Sun
Ch'uan asedie oraşul timp de zece zile, dar nu reuşi săl cucerească şi se retrase.
În legătură cu acest episod, istoricul Sun Sheng a notat:
"Războiul este o chestiune de şiretenie. În ceea ce
priveşte apărarea lui Ho Fei, ea era şovăitoare, slabă şi
lipsită de întăriri. Dacă ai încredere în generali viteji
cărora le place să se bată, greutăţile nu vor întârzia să
apară. Dacă te bazezi numai pe cei ce sunt prudenţi,
aceştia se vor descumpăni şi le va fi greu să ţină
situaţia sub control".
Chang Yu: "Or, cea mai bună metodă, când ai oameni în
subordine, constă în a-l folosi pe zgârcit şi pe prost, pe
înţelept şi pe viteaz şi de a-i da fiecăruia o responsabilitate
care i se potriveşte. Nu încredinţaţi oamenilor sarcini
pe care nu sunt capabili să le îndeplinească. Faceţi o
selecţie şi încredinţaţi fiecăruia răspunderi pe măsura
competenţelor lor".
continuare în ediţia urmãtoare
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Sarea noastră
cea de toate zilele
şi secretele ei

"Aveti sare intru voi si traiti in pace unii cu altii."
Sfanta Evanghelie dupa Marcu, 9, 50. In vechime,
sarea era extrem de pretuita. Nu degeaba se spune,
in popor, despre un om deosebit, ca este precum
"sarea pamantului". In imperiul roman, ostasii erau
adesea platiti in sare (in latina, sal,salis), de unde a
ramas si cuvantul care exprima remuneratia pentru
munca, salariu (salarium).
Pe vremuri, sarea era atat de greu de procurat si valoarea ei era atat de mare, incat nimeni nu-si ingaduia
sa o risipeasca. De aici si vorba populara "daca se
varsa sare, iese cearta."
La modul propriu, "un graunte de sare" facea (si va
face mereu) diferenta dintre o mancare buna si una
fara gust, iar la modul figurat, vorba "nesarata" este
vorba nelalocul ei, lipsita de "bun gust" si de bun
simt.
Oaspetii de mare cinste sunt intampinati, deloc intamplator, "cu paine si sare".
Intr-un foarte cunoscut basm romanesc, o fata de
imparat ii spune tatalui ei ca il iubeste ca "sarea in
bucate". Stiinta confirma astazi intelepciunea ascunsa
in vorbele aparent ciudate ale fetei: sarea reprezinta,
cu adevarat, un element absolut indispensabil vietii
fiziologice a omului.
Sarea constituie unul dintre cei mai eficienti si mai

Araspanditi

conservanti alimentari. Trebuie retinut ca, pina la
aparitia
frigiderelor, sarea, in mari cantitati, era aceea care
se folosea pentru conservarea alimentelor.
Nu in ultimul rand, sarea este si un medicament extraordinar, poate unul dintre cele mai vechi remedii
din lume, apreciat in medicina populara ca leac de
capatai.

Dar ce este, de fapt, sarea?
Dupa definitia fortata din DEX, sarea este "o substanta
cristalina, sfaramicioasa, care constituie un condiment
de baza in alimentatie si este folosita in industria
conservelor, in tabacarie, in industria chimica etc;
clorura de sodiu (NaCl)." O definitia similara gasim in
Larousse, Webster, etc.
Trebuie sa atragem insa atentia ca, in aceste definitii,
sarea este identificata in mod fortat, dupa niste criterii
si interese industriale si comerciale, cu substanta
numita clorura de sodiu (NaCl).

DAR SAREA NATURALA, ADEVARATA, NU A FOST,
NU ESTE SI NU VA FI NICIODATA ACELASI LUCRU
CU CLORURA DE SODIU (NaCl), O SUBSTANTA
OBTINUTA PRIN PROCESAREA CHIMICA SI
MECANICA SI DENATURAREA SARII GRUNJOASE.

Sa vedem de ce afirmam aceasta. De mii de ani,
omul a folosit pentru alimentatia sa si a animalelor
sale numai sare naturala, grunjoasa, sub forma de
cristale mari, numita si sare gema. Drobii sau bulgarii
de sare se zdrobeau in piua, pe masura ce aceasta
se consuma. Sarea naturala gema se gaseste inca
in Romania, din abundenta, in zacaminte de suprafata
(munti de sare), in vreme ce in alte tari europene
(Austria , Franta), ea este exploatata numai din zacaminte subterane.

Care este insa, mai exact, diferenta dintre sarea
naturala gema si sarea de masa, fina si extrafina?

SAREA NATURALA GEMA, GRUNJOASA, NERAFINATA este cea care se ia direct din zacaminte. Ea
contine, pe langa clorura de sodiu (NaCl), peste 80
de substante minerale si oligominerale, care ii dau,
impreuna cu incarcatura sa geo-magnetica, extraordinare proprietati vindecatoare si gustul sau inconfundabil.

SAREA DE MASA, FINA SI EXTRAFINA se afla pe
rafturile tuturor supermarket- urilor si pe mesele
tuturor restaurantelor. Ea se prezinta sub forma unor
granule mici, de culoare alba, sau a unui praf alb, super-prelucrat si super-procesat chimic si este obtinuta,
in general, prin recristalizarea artificiala a sarii geme
si macinare dupa granulatia dorita. Acest proces
saraceste foarte mult, aproape complet, sarea de elementele minerale si oligominerale (mai cu seama
magneziul si calciul), marind, in mod artificial, concentratia de clorura de sodium (NaCl). In plus, pentru
a evita intarirea sarii rafinate, fabricantii industriali ii
adauga un "antiaglomerant", E 535, adica ferocianura
de sodiu, un aditiv in mod clar toxic pentru organism,
caci este o sare a unei cianuri de fier, oricat am vrea
sa dregem busuiocul si sa bagam capul in nisip, ca
strutul. In rezumat - se inlatura oligomineralele, bune
pentru sanatate, si se adauga E 535 (ferocianura de
sodiu), daunatoare sanatatii, dar buna pentru buzunarele
unora.
Sarea rafinata nu numai ca nu are nici o calitate terapeutica si nu mai da cu adevarat gust alimentelor
gatite, dar provoaca, in plus, hipertensiune.
Medicina populara cunoaste peste o suta de utilizari
terapeutice si chiar magice ale sarii, care era
considerata in trecut, printre altele, si un adevarat
leac impotriva duhurilor rele si a bantuirilor de tot
felul.

Sarea iodata este toxica!
In anul 2002, Guvernul Romaniei a emis HG 568, o
ordonanta care impune ca toata sarea din comert sa
fie iodata. Se afirma ca, in acest fel, vor fi combatute
afectiunile tiroidiene produse de deficientele de iod.
Numerosi cercetatori si medici, din Romania si din
strainatate, familiarizati cu aceasta problema, afirma
insa cu totul altceva decat aceasta versiune oficiala.
Studii minutioase in acest sens au revelat ca un
consum sporit de compusi sintetici ai iodului creste
incidenta unor afectiuni tiroidiene autoimune, favorizeaza
supradezvoltarea si chiar aparitia unor procese inflamatorii la nivelul glandei tiroide.
Consumul de compusi sintetici ai iodului (ioduri si
iodati) produce alergie si mareste intoleranta la substantele care contin acest element (de exemplu, cele
folosite in radiologie).
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Din experienta altor tari, precum Anglia, Zair, Argentina,
Australia, unde s-a practicat iodarea partiala a sarii,
in unele orase sau comunitati, s-a demonstrat ca
procedeul trebuie intrerupt imediat deoarece a crescut
ingrijorator numarul cazurilor de hipotiroidie, hipertiroidie
(inclusiv Basedow), cancer tiroidian, precum si numarul
cazurilor de alergie la iod. Unele boli enumerate,
precum cancerul tiroidian si unele reactii anafilactice
la iod (pot fi socuri anafilactice) sunt mortale. In Tasmania , tara care a "beneficiat" de iodarea obligatorie
a sarii si a altor alimente,s-a remarcat faptul ca rata
cancerului tiroidian a crescut de trei ori.
In anul 2001, au existat in Romania 12.417 cazuri de
hipotiroidie; in 2000 fusesera 11.541, iar din 1994
pana in 1999 au fost inregistrate intre 4713 si 7359
cazuri de hipotiroidie. Trebuia, oare, pentru cele
12.417 de cazuri de bolnavi tiroidieni, iodata sarea
pentru peste 20 de milioane de oameni, plus animalele?
In plus, tratatul lui Harrison, dupa care se pregatesc
medicii americani, afirma, la pagina 2143, ca "din
cele 18 cazuri posibile de hipotiroidie, unul singur se
datoreaza deficitului de iod".

Ca urmare, cercetatorii din celelalte tari care au experimentat, cu rezultate negative, de altfel, iodarea
partiala a sarii, au observat ca, daca dai iod (compusi
sintetici cu iod) unei populatii oarecare, unii fac
hipotiroidie, altii fac hipertiroidie, unii fac cancere de
tiroida, altii fac reactii alergice. Din moment ce mai
mult de 99% din locuitorii Romaniei sint eutiroidieni,
adica normali din punct de vedere tiroidian, nu se
justifica deloc administrarea pe trei cai a iodului.
Cauza impunerii unei astfel de masuri nu are nimic
de a face cu criteriul umanitar. Mai degraba este
vorba de anumite grupuri de interese, care iau lua
bani grei de pe urma procesului de iodare a sarii.

Terapia interna cu sare
(toate recomandarile privesc exclusiv sarea naturala,
grunjoasa, gema, neiodata si nu sarea "fina" de
masa)

DIGESTIE DIFICILA, CONSTIPATIE, SLABICIUNE
CORPORALA, SUBPONDERALITATE
- se consuma hrana condimentata cu sare gema sau
sare marina (se gasesc in comert), care au un gust
mult mai intens. S-a constatat ca sarea naturala are
un efect mult mai puternic de stimulare a secretiei de
sucuri gastrice si ca este un excelent activator al
peristaltismului gastrointestinal, fireste - cu conditia
sa fie consumata cu moderatie. De altfel, inca de
acum 500 de ani, celebrul medic si alchimist al Evului
Mediu, Paracelsus, nota intr-un tratat ca digestia si
excretia sint mult perturbate de absenta sarii din alimentatie.

HIPOTENSIUNE ARTERIALA, ARITMIE CARDIACA
- dimineata, pe stomacul gol, se administreaza un
sfert de cutit de sare marina (aproximativ 0,25 g),
care se inghite cu o cana (250-300 ml) de apa
plata. Tratamentul se face vreme de minimum o jumatate de an.
Studii recente arata ca se obtin rezultate deosebit
de bune, cu conditia ca tratamentul sa fie asociat
cu alimentatia predominant vegetariana.

OSTEOPOROZA, CRAMPE MUSCULARE
- se vor sara alimentele exclusiv cu sare gema
neiodata, care este foarte bogata in oligoelemente
implicate in procesele de asimilatie a calciului.
continuare în pagina 27
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

De ce oamenii înguști la minte
cred că sunt deștepți

Uneori, oamenii sunt prea proști ca să înțeleagă cât
de proști sunt.

Ai auzit de efectul Dunning-Kruger?
Ei bine, fiecare dintre noi cunoaște pe cineva care se
consideră mai inteligent decât este cu adevărat.
Dar, înainte de a privi urât acești oameni, ar trebui să
te asiguri că te eliberezi și tu de efectele DunningKruger. Teoria din spatele acestui efect a fost dezvoltată
de David Dunning și Justin Krueger, oameni de știință
la Universitatea Cornell.
Ei au descoperit că această schimbare a gândirii
apare atunci când oamenii nu reușesc să-și evalueze
corect nivelul de competență (sau incompetență) întrun anumit domeniu de cunoștințe sau domeniu de
activitate și consideră, în mod eronat, că sunt mai
competenți decât sunt de fapt.
Adesea această teorie este denumită și „Punctul
Stupidității”. „Punctul Stupidității” este punctul în care
ai suficiente cunoștințe despre un subiect pentru a
simți că vorbești despre el, dar nu ai suficientă
înțelepciune pentru a colecta toate faptele, sau cel
puțin să înveți ceva mai mult despre el.
Care este efectul Dunning-Kruger?
Aberația psihologică, în urma căreia o persoană crede
că este mai inteligentă și mai competentă decât este
în realitate, a fost identificată pentru prima dată întrun studiu din 1999 intitulat „Cum dificultățile în evaluarea
propriei incompetențe duc la stima de sine crescută. “

Romanian Journal • New York

ESEURI

de: Dumitru GUINEA
ORIZONTAL:

1) Nimfă zărită prin ploaie. . . de stele –
Mai mare râsul.

2) E în stare de orice.

3) A intra pe sens invers – Fund de ochi.

4) Indicator de trecere pentru pietoni (pl.)

VERTICAL:

1) Clișeul tipului beat ascultând muzică –
Sărăcie...cu lustru.

2) Marcat de inundații. . . pe tot globul.

3) Anunț de revenire imediată – A cădea
în prăpastie.

– Trage. . . să-i iasă sufletul.

4) Hotarât în primă instanță (pl.) – Trecut

– Brun-negru!

5) Fel de fel de demonstrații – Masă luată

ciobanului.

6) Se lasă cu mare greutate – Fac avere

propriu.

7) Trai pe vătrai, ca la turci – Tratate de

nutreț.

8) Vânt prielnic pentru o vedetă eșuată pe

de tot râsul.

9) Ordine. . . inversă.

5) Ce urmează după greci! – Final de meci
6) Vechi corespondent județean – Strigatul
7) Plini de vitalitate – Pierdere pe teren
8) A face pe distratul – Mic depozit de
9) Profil stabilit pentru autorul unei fapte
10) Act normativ – Ocupat cu masa de
paște.

Acest studiu arată că persoanele cu abilități prea
mici, într-un anumit domeniu de activitate, sunt incapabile să se autocritice suficient pentru a înțelege
cât de scăzute le sunt de fapt abilitățile.
Astfel , încep să își supraestimeze cunoștințele și
competența.
Mai simplu spus, acesta este momentul în care
„oamenii sunt prea proști pentru a înțelege cât de
proști sunt”.
Cum au testat Dunning și Kruger ipoteza lor?
David Dunning și Justin Kruger și-au dezvoltat teoria
realizând studii prin care le-au solicitat participanților
să facă câteva teste de um0r, logică, cunoașterea
termenilor științifici și gramatică.
Ei au descoperit că cei care au avut cele mai bune
performanțe la aceste teste și-au subestimat abilitățile
de mai multe ori.
Pe de altă parte, cei care s-au arătat nu atât de
geniali au fost convinși că totul este în ordine în
această privință. Ei au descoperit că, cu cât cunoștința
și abilitatea cognitivă a cuiva este mai slabă, cu atât
capacitatea acestui participant de a-și evalua cu exactitate abilitățile este mai scăzută.
Ce au descoperit oamenii de știință?
Dunning și Kruger au descoperit că cea mai periculoasă
situație nu este cea în care subiectul nu știe absolut
nimic despre un anumit domeniu, ci cea în care știe
câte ceva despre el.
Această idee nu este deloc nouă. Sintagma „
Cunoașterea limitată este extrem de periculoasă”
este atribuită lui Alexander Pope, care a folosit-o în
„Experiența criticii” din 1709.
După cum spunea scriitorul Josh Billings:
„Aveți probleme nu pentru că nu știți ceva, ci pentru
că sunteți sigur că știți totul despre ceva, deși în
realitate lucrurile nu stau chiar așa.”
Din păcate, această problemă nu are o soluție simplă.
Dunning a subliniat că „pentru ca persoanele cu
puține cunoștințe să-și dea seama de lipsa lor de
cunoștințe, au nevoie tocmai de cunoștințele care le
lipsesc”.

la oral.

în pădure (sing.).
cu timpul!

artrită (sing.).

nisip – Ieșit din înghesuială.

10) Merge la nesfârșit – Asistent de
direcție trimis în șomaj.

Curios, Dunning și Kruger au dovedit că, atunci când
începi să înveți mai multe despre un subiect sau
devii mai experimentat într-o lecție, începi să îți
privești cunoștințele și abilitățile mai puțin încrezător.
Cu cât mergi mai departe, cu atât începi să îți dai
seama cât de multe nu știi. Când ai acest sentiment,
intră în joc un efect psihologic complet nou, cunoscut
sub numele de „Sindromul Impostorului”.
Când este periculos efectul Dunning-Kruger
Medicii au descoperit că persoanele în vârstă refuză
să facă exerciții fizice pentru a-și calma durerea,
chiar și atunci când acesta este cel mai eficient mod.
Și totul pentru că ei cred, în mod greșit, că disconfortul
fizic pe care îl simt după exercițiu este un semn că sa agravat situația medicală și este mai bine să nu
facă sport.
Ei bine, dacă nu te-am convins, atunci află că multe
mame din India cred că excesul de apă provoacă
diaree la sugari. Prin urmare, dacă sunt bolnavi, nu
le dau copiilor să bea apă. Aceasta este o concepție
greșită și foarte periculoasă, deoarece, în unele
cazuri, poate duce la deshidratare severă sau chiar
la trecerea in nefiinta.
Și un alt exemplu: experții sugerează că criza
economică din 2008 a fost pr0vocată, nu în ultimul
rând, de supraconfidența finanțatorilor și a clienților
acestora.
În concluzie…
Ei bine, în majoritatea cazurilor, este dificil să înțelegi
că nu știi ceva. De exemplu, dacă cineva nu cunoaște
regulile gramaticii, cum poate înțelege că în mesajul
pe care l-a scris a încălcat regulile de zeci de ori?
Cel mai probabil, cu toții avem câteva subiecte în
care, după cum credem, avem cunoștințe mult mai
ample decât deținem de fapt. Sau un hobby despre
care credem să îl realizăm asemeni profesioniștilor
(chiar dacă acest lucru nu este absolut deloc adevărat).
Și, poate, înainte de a împărtăși opinia ta extrem de
importantă, merită să verifici, pentru a vedea cât de
adevărate sunt afirmațiile tale…
Alexandra Pîrvan - secretele.com
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continuare din pagina 25

INTOXICATII CU SUBSTANTE LUATE PE CALE
ORALA
- intr-un litru si jumatate de apa calduta se pune o
lingura de sare si se amesteca bine. Se bea rapid,
pe nerasuflate. Imediat dupa ingerare, va apare o
senzatie puternica de voma. Vom evacua continutul
stomacului, aplecandu-ne in fata, "gadiland" cu
inelarul si aratatorul mainii drepte glota (omusorul)
si presand simultan cu putere stomacul cu mana
stanga, stransa in pumn. Reflexul vomitiv va permite
eliminarea, odata cu apa sarata, a substantelor
toxice care ne-au creat probleme.

TUSE PERSISTENTA, TUSE USCATA
- se tin pe limba cat mai mult timp cateva granule de
sare gema (nu mai mult de un varf de cutit). Reactia
de stopare a tusei se va
declansa prin doua mecanisme: prin salivatie, care
va deveni mult mai abundenta, si prin stimularea
directa a sistemului nervos central, prin intermediul
papilelor gustative.

CONTRAINDICATII LA ADMINISTRAREA INTERNA
A SARII
Aportul masiv de sare este contraindicat in cazurile
de hipertensiune si tromboza grava, precum si in
fazele acute ale gastritei hiperacide si ale ulcerului
gastroduodenal.
Tratament extern cu sare grunjoasa, neiodata

CALCULI RENALI, COLICI RENALE
- un saculet de panza plin cu sare gema se pune pe
un calorifer sau pe alta sursa de caldura si se lasa
sa se incalzeasca pana la 50-60 de grade Celsius.
Se aplica apoi pe sale (zona lombara), unde se
tine vreme de o jumatate de ora.

ULCERATII PE PIELE
- in doua linguri de miere de albine se pune o
jumatate de lingurita de sare si se amesteca bine,
pana cand se omogenizeaza. Se aplica apoi acest
preparat pe zonele afectate. Rezultatele terapeutice
sint uimitoare, acesta fiind un stravechi remediu,
mentionat in tratatele medicale grecesti.

ARSURI DE GRADUL I SI II
- pe zona afectata se presara sare grunjoasa din
belsug. Aceasta aplicatie va spori pe moment
senzatia de usturime, dar apoi edemele vor fi mult
reduse, iar vindecarea va fi considerabil mai rapida.
Nu se aplica sare pe arsurile grave, cu rana
deschisa, intrucat produce o usturime insuportabila.

NAS INFUNDAT (RINITA CRONICA)
- la un pahar de apa calda se pune o lingurita de
sare gema sau marina si se amesteca bine pentru
a se omogeniza. Se pune aceasta apa sarata calda
in palma si se trage pe nara stanga si apoi pe nara
dreapta, alternativ, pentru desfundarea cailor nazale.
Acest procedeu este bine sa se faca in fiecare
dimineata, pentru drenarea cailor respiratorii, inlaturarea surplusurilor de mucus, marirea acuitatii olfactive.

DURERI DE GAT
- intr-un pahar cu apa fierbinte, se pun doua lingurite
de sare naturala, dupa care se amesteca bine
pana cand sarea se dizolva complet. Se face
gargara cu acest preparat. Este de dorit ca apa sa
fie cat mai fierbinte si sa ajunga cat mai jos in gat.
Se reia acest tratament de 2-3 ori pe zi, pana la
disparitia completa a afectiunii.

BAILE CU APA SARATA
Sint un remediu traditional de medicina populara,
care se aplica astazi, cu un succes extraordinar, in
clinici moderne din Austria si Germania . La o cada
de apa calda (aproximativ 150 de litri), se folosesc
doua kilograme de sare gema neiodata (amestecata
in prealabil cu apa fierbinte, pentru a se dizolva mai
usor). Baia dureaza 20-30 de minute si este important
ca temperatura apei sa fie mentinuta mereu peste 37
de grade Celsius, pentru ca actiunea terapeutica sa
fie maxima. Cercetatorii au observat ca aceste bai,
care se fac o data la 3-4 zile, au efectele cele mai
puternice in preajma lunii pline (de preferat cu 2-3
zile inainte).
Iata indicatiile terapeutice ale acestor bai:

DERMATOZE INFECTIOASE
- se fac bai partiale, inmuind doar segmental afectat,
vreme de 15 minute, in apa sarata calda (7 linguri
de sare la litru). Imediat dupa baie, pielea nu se
sterge, ci se tamponeaza putin si se lasa sa se
usuce. Acest remediu este excelent in tratarea infectiilor bacteriene si micotice (produse de ciuperci
parazite).

REUMATISM
- se fac de doua ori pe saptamana bai complete cu
apa sarata fierbinte. Cele mai eficiente sint baile
preparate cu sare marina neiodata, dar efecte
foarte bune s-au obtinut si cu sarea de mina, cu
cristale mari (nemacinata) .

CISTITE, INFECTII URINARE
- se fac bai complete sau bai de sezut cu apa ceva
mai sarata: 5 linguri de sare la litru. Baia va fi
facuta in fiecare seara, pana la vindecarea afectiunii,
iar apa trebuie sa fie cat mai fierbinte, insa suportabila
(peste 38 de grade). Imediat dupa baie va veti
sterge si va veti relaxa la caldura, evitand expunerea
la frig sau curent.

ANEXITA, METRO-ANEXITA
- se aplica procedura de la infectiile renale. Suplimentar,
se va adauga in apa sarata de baie putina tincture
de iod.

RACEALA SI GRIPA
- se fac bai ale picioarelor (talpi si glezne) cu apa
fierbinte, cu foarte multa sare (10 linguri la litru).
Baile vor dura 10 minute, dupa care ne vom incalta
cu sosete groase si ne vom aseza la caldura, asa
incat sa transpiram.

SAREA SI ENERGIA AURICA
S-a constatat experimental ca sarea naturala, netratata prin nici un fel de procedeu chimic sau
termic, are o misterioasa influenta asupra corpului
bioenergetic al fiintei umane. Toti cercetatorii din
acest domeniu de frontiera sunt de acord ca sarea
naturala este un excelent agent de purificare a
aurei umane. La fel ca si apa, sarea absoarbe - se
pare - radiatiile bioenergetice nocive, curatand din punct de vedere energetic - zonele in care este
aplicata. Iata cateva aplicatii practice ale acestor
proprietati bioenergetice ale cristalelor de sare:

OBOSEALA
- o procedura de medicina populara romaneasca ce
si-a dovedit adesea eficienta este sa punem un
saculet cu sare calduta pe ceafa atunci cand sintem
obositi. Tot un saculet cu sare era pus si in leaganul
copiilor, ca sa nu se deoache si sa aiba somnul lin,
intre haine, ca sa le asigure durabilitatea, precum
si pentru a le impregna cu o misterioasa capacitate
de protectie impotriva "facaturilor de tot felul".

BIJUTERIILE
- mai ales cele vechi - se spune ca pastreaza foarte
multe din impregnarile negative ale celor care leau purtat de-a lungul timpului. Din acest motiv, ele
se lasa o perioada de minimum 49 de zile sa stea
in sare gema, inainte de a fi purtate. La fel se procedeaza si cu cristalele sau cu pietrele semipretioase.
Evident meritele sarii grunjoase nu pot fi disputate.

Bai sarate exista multe in tara noastra si nu sunt
foarte scumpe, unele sunt inca gratis. Nu lasati sa
treaca vara fara a le vizita periodic cu intreaga familie.
Pe langa faptul ca ele sunt un mediu excelent pentru
copiii Dvs. sa invete innotul caci practic ei plutesc,
binele conferit de amestecul apa sarata-aer-soare, e
greu de egalat. Folositi-le!
La multa sanatate!

utile.com
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UMOR

BANCURI

• Legea lui Slous: Dacă îndeplineşti o sarcină prea
bine, vei rămâne cu ea pe cap.

• Prima capcană a geniului: Nici un şef nu va păstra
un subaltern care are dreptate tot timpul.

• Legea lui Raphel: Cu cât angajaţii au mai puţin de
lucru, cu atât vor lucra mai încet.

• Maxima biroului: Telefonul nu sună niciodată când
nu ai nimic de făcut.

• Legea lui Otto: Întotdeauna faci ceva lipsit de
importanţă când şeful trece pe la biroul tău.

• Legea lui Chapman: Dacă nu poţi să-ţi termini treaba în primele 24 de ore, lucrează noaptea..

• Regula lui Harry: Când nu ştii ce să faci, mergi
grăbit şi ia-ţi o mină îngrijorată.

• Concluzia coridorului: Poţi să te duci oriunde, dacă
ai o mină serioasă şi duci cu tine un dosar.
Când ești mic

• RECLAMĂ Pe poarta unui cimitir de pe coasta
mării se pot citi următoarele cuvinte: „Aici se oferă
morminte de prim rang, cu plantații frumoase și
admirabilă priveliște spre mare. Cei care le-au
încercat nu au mai plecat de aici”.

• Un bărbat și o femeie se ciocnesc într-un accident
rutier. Cele două mașini sunt distruse dar din fericire
cei doi sunt teferi și nevătămați. Reușesc să iasă
din mașinile avariate la care femeia rostește:
- Nu îmi vine să cred, tu ești un bărbat iar eu o femeie, uită-te la mașinile noastre sunt complet distruse,dar totuși noi suntem teferi. Ăsta e un semn,
destinul a vrut să ne întâlnim și să devenim prieteni,
să trăim împreuna in pace pentru tot restul zilelor.
Iar el:
- Sunt de acord trebuie să fie un semn din cer!
Femeia continuă:
- Și iată încă un miracol... mașina mea este complet
distrusă dar sticla de Șampanie ce o aveam in
mașina nu s-a spart. Cu siguranță destinul a vrut
ca noi să ciocnim în cinstea întâlnirii noastre...
Femeia îi dă sticla, el o deschide și bea aproape
jumătate din ea, după care i-o dă ei... dar femeia
pune dopul la sticlă fără să guste nici măcar o
picătură..
Bărbatul întreabă:
-Tu nu bei???
Femeia răspunde:
-Nu... aștept să vină poliția ...

• "Vedeti, problema e ca Dumnezeu i-a dat barbatului
un creier si un penis, dar nu i-a dat suficient sange
pentru a le folosi pe amândoua deodata.''
Robin Williams

• "Potrivit unor cercetari recente, femeile spun ca se
simt mai comfortabil daca se dezbraca in fata unui
barbat,decat daca ar face-o in fata unei femei.
Aceasta din cauza ca femeile sunt foarte critice,in
timp ce barbatii sunt doar recunoscatori."
Robert DeNiro

• "Femeile au nevoie de un motiv ca sa faca
sex...Barbatii au nevoie numai de un loc unde s-o
faca.."
Billy Crystal
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• "Nimeni nu va castiga razboiul sexelor; se fraternizeaza prea mult cu inamicul."
Henry Kissinger

• "Sexul este unul din cele noua motive pentru reincarnare. Celelalte opt n-au importanta."
George Burns

• "Marea diferenta dintre sexul platit si sexul gratis
este ca sexul platit costa mai putin."
Brendan Francis

• "In loc sa ma recasatoresc, mai bine imi gasesc o
femeie care sa nu-mi placa si-i dau pur si simplu o
casa." - Rod Stewart

• "De ce ar trebui sa primim sfaturi despre sex de la
Papa? Daca stie ceva despre sex ... nu ar trebui
sa stie!"
George Bernard Shaw

• O femeie sună disperată la medicul veterinar
- Domnule doctor, pisica mea a băut din greșală 50
ml de benzină. Apoi s-a învârtit prin casă 3 ore ca
nebuna și acum stă pe canapea și nu se mai mișcă
deloc. Ce credeți că s-a întâmplat?
Se gândește doctorul calm și apoi îi răspunde
- Cred că a rămas fără benzină
• - Bulă, tu ce visezi să te faci când crești mare?
- Vreau să fiu miliardar ca tatăl meu
- Păi ce, tatăl tău e miliardar?
- Nu, dar și el visează.

• Care mai e situația în România?
- Mulțumim lui Dumnezeu, de bine de rău, avem pe
cine înjura!

• Care este diferența între femeile cu vârsta de 8,
18, 28, 38, 48 și 58 de ani?
8 - O duci în pat și apoi îi spui o poveste
18 - Îi spui o poveste și apoi o duci în pat
28 - Nu-i nevoie de poveste ca să o duci în pat
38 - Ea îți spune o poveste și te duce în pat
48 - Tu îi spui o poveste ca să eviți să te duci în
pat
58 - Stai în pat ca să nu-i mai asculți povestea!

• Doi moșnegi uitați de vreme, într-o zi se întâlnesc.
- Ce mai faci măi moș Ioane? Mândrele te mai
iubesc?
- Ce să fac, măi Petre dragă, lupt cu bătrânețea
grea. Dar am cunoscut o tipă și m-a invitat la ea.
Moș Petrică înlemnește și ridică din sprâncene:
- Mă Ioane, vezi de treabă sau ai fluturi în izmene!?
Și te-ai dus? Făcut-ai treabă? Povestește cum a
fost? Băgat-ai lemnele în sobă sau ai mers fără
vreun rost?
- Cum să fie? A fost bine. La primul parcă zburam,
A fost ca în tinerețe, pe dealuri când alergam.
La al doilea, cu lupte și dureri pe la genunchi,
Ce să-i faci, că bătrânețea îți mai dă câte un junghi.
- Ioane, ai luat viagra, zise Petre intrigat.
- Nu am luat nimic, măi Petre, să nu-mi fie cu păcat.
- Ioane, mi-e greu a crede, poți să zici tu tot ce vrei,
dar nu ești ca-n tinerețe să reziști până la trei.
- La trei am zis că-mi dau duhul, zice Ion cu
supărare, Mă țineam de toate alea, ce dureri aveam
de șale!
Petrică nu scoate-o vorbă doar mustața răsucește:
- Zi, Ioane, ce-ai luat de lupți așa vitejește?
- N-am luat nimic, măi Petre, dar dorința era mare.
- Și eu am dorinți, Ioane, dar nu se mai face tare.
- Măi, Petrică, ți-e de șagă și gândești doar la păcat,
Ea stă la etajul patru și liftul era stricat...
Ion Pribeagu
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{tia]i despre
Bucure[ti?

1. Bucureştiul este a 6-a capitală ca mărime din UE.
2. Cea mai veche gară în Bucureşti este Filaret.
3. Primul drum din Bucureşti a fost Drumul de Lemn,
astăzi Calea Victoriei. Calea Victoriei era pavată
cu trunchiuri de copaci.
4. Primele omnibuze cu cai au fost inaugurate în
Bucureşti în 1840, fiind printre primele oraşe din
Europa care aveau astfel de mijloace de transport.
5. Cimitirul Bellu era locul preferat al hoţilor de căciuli
de blană. Stăteau cocoţaţi pe zid şi le pescuiau din
capul doamnelor cu o sfoară şi un cârlig de pescuit.
Apoi le vindeau în parcul Tineretului.
6. Intrarea hotelului Novotel este faţada fostului Teatru
Naţional. În timpul celui de-al doilea război mondial,
mai exact în 26 august 1944, s-a urmărit de catre
aviatia germana distrugerea Palatului Telefoanelor,
bomba însă a ratat ţinta şi a căzut pe Teatrul
Naţional.
7. Denumirea veche a parcului Cişmigiu era balta lui
Dura Neguţătorul, dar în 1779 Alexandru Ipsilanti,
pentru a organiza mai bine aprovizionarea cu apă
a oraşului, porunceşte să se construiască o cişmea
spre ieşirea Ştirbei Vodă de astăzi.
8. Numele străzii Lipscani provine de la oraşul Leipzig
din Germania , lucru ce aminteşte de viaţa comercială
extrem de dinamică a Valahiei.
9. Oraşul Bucureşti este desemnat capitală a Ţării
Româneşti în 1659 de către domnitorul Gheorghe
Ghica.
10. Între 1798 şi 1831, populaţia Bucureştiului se
dublează. Recensământul din 1798 număra puţin
peste 30 mii de locuitori, în timp ce 33 de ani mai
târziu se ajunge la 60.587 locuitori. Între
1948 şi 1992 populaţia Bucureştiului a
sporit cu peste 1 milion de locuitori, de
la 1.025.000 la 2.067.000. La ultimul
recensământ, numărul de locuitori ai
oraşului a fost 1.929.000.
11. Peste 20 de biserici şi aşezăminte
monahale au fost distruse, parţial sau
total, în perioada comunismului. Dintre
cele mai vechi amintim: Biserica Crangaşi
(1564), Biserica Albă- Postăvari (1568),
Mânăstirea Mihai Vodă (1591) şi altele.
12. Bucureştiul este înfrăţit cu 9 oraşe din
întreaga lume. Cele mai importante sunt
Beijing, Atlanta, Budapesta sau Hanovra.
13. Palatul Telefoanelor din Bucureşti a
fost construit între 1929-1934 în stilul
zgârie-norilor americani şi a fost până
în anii ‘70 cea mai înaltă clădire din
Bucureşti.

14. Unul dintre cele mai cunoscute preparate culinare
româneşti – mititeii – au fost inventați la sfârşitul
secolului al XIX-lea de Iordache Ionescu, proprietarul
restaurantului supranumit “La o idee”, care se afla
pe strada Covaci. Numele le-a fost dat de ziaristul,
pamfletarul şi umoristul N.T. Orăşanu, care a
compus lista de bucate într-un mod original, pâinea
numind-o “o abodanță”, gheața – “cremă de Siberia”,
scobitoarea – “o baionetă”, țuica – “o idee”. Cârnații
mici au fost numiți “mititei”, atunci când, fiindcă se
terminaseră mațele pentru cârnați, Ionescu a folosit
doar carnea amestecată cu bicarbonat de sodiu,
făcând cârnați mai mici şi fără înveliș. Aceştia au
fost un succes.
Balta Alba - Aici se afla o groapa de var unde in
vremea lui Caragea se topeau cadavrele ciumatilor.
Cand ploua, locul devenea o balta. Alba
Baneasa - Nevasta banului. In cazul de fata, ea era
nevasta banului Dimitrie Ghica.
Berceni - Francisc Rákóczi al II-lea pleaca la turci
(nici el nici turcii nu se intelegeau cu Habsburgii,
iar asta ii facea prieteni). La fel procedeaza si o
parte din apropiatii lui Rákóczi. Mai exact o ceata
de husari condusi de groful Miklós Bercsényi. Nu
stiu daca au stat doar ca sa-si traga sufletul ori sau oprit de tot, cert este ca, undeva la sud de Bucuresti, husarii Berceni au luat o pauza.
Colentina - Probabil e doar o legenda (asemanatoare
cu legenda numelui Bucurestilor). Astfel, Colentina
vine de la "colea-n-tina" - cu referire la locul baltit
unde Matei Basarab i-ar fi urlat pe turci intr-o
batalie. O vreme s-a numit si "Olintina".
Cotroceni - Numele ii vine de la "a cotroci", "cei care
"cotrocesc". Un vechi regionalism care inseamna
"a cotrobai", "a scotoci", "a scormoni".
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Crangasi - Etimologia este evidenta. Candva aici era
o prelungire din Codrul Vlasiei - un crang. Aici
traiau, normal, crangasii.
Damaroaia - aceasta mosie parcelata a apartinut
boieroaicei Maria Damaris.
Dealul Spirii - Dupa numele doctorului Spiridon Kristofi
(de i se mai zicea si "Spirea"), care a ridicat in
1765 pe Dealul lupestilor o biserica (Spirea Veche).
Dristor- vine de la breasla piuarilor care si-au avut
satul in aceasta parte a Bucurestilor. Asezarea
mesterilor piuari care se numeau «darstari», «darsta»
fiind piua din piatra folosita la fabricarea postavului
si dimiei. Piuarii fabricau «darste» si pentru sutele
de mori de pe cursul Dambovitei, care timp de sute
de ani au fost prezente cotidiene, de mare relevanta
economica pentru targul Bucurestilor.
Drumul Taberei - Tudor Vladimirescu intrand in
Bucuresti pe la vest in anul 1821, isi aseaza aici
tabara de panduri.
Ferentari- paradoxal, Ferentariul are cea mai rafinata
origine a numelui: vine din latina (!!!!) "Ferentarius"
- Soldat din infanteria usoara a legiunilor romane.
Dupa unele opinii, aici s-ar fi aflat campul de
exercitii al ferentarilor din oastea lui Mihai Viteazul.
Floreasca- dupa numele boierilor care au stapanit
locurile respective: Florestii.
Ghencea - Din turca vine. Pe vremea fanariotilor,
Ghenci-aga era seful arnautilor din garda domneasca.
Aici s-a ridicat o biserica. Biserica era a Ghencei.
Giulesti - O proprietate boiereasca: a Julestilor.
Lipscani - din slava - Lipsk, Lipsko ("locul cu tei").
Acest "loc cu tei" este Leipzig (Lipsca). Negustorii
veniti in Bucuresti cu lucruri aduse de la targul din
Leipzig se numeau, evident, Lipscani.
Militari - In secolul 19 aici era zona de instructie
militara, probabil si o garnizoana. O vreme a
functionat aici "Pirotehnia Armatei".
Pantelimon - isi ia numele dupa Manastirea
Sf. Pantelimon. In greaca "pan" inseamna
"tot" si "éléïmon" inseamna mila. Panteleimon
= cel milostiv, intreg-milostivul.
Rahova - Aici e simplu. Numele e relativ
nou si vine de la Calea Rahovei una dintre
cele cinci artere botezate in secolul 19
spre aducere aminte a Razboiului de Independenta: Calea Grivitei, Calea Plevnei,
Calea Rahovei, Calea Victoriei si Calea
Dorobantilor.
Salajan - Un nume si mai nou. Nu vine de
la Salaj, ci vine de la Leon Szilaghi cunoscut
si sub numele de Leontin Salajan.
Titan - isi ia numele de la fabrica de ciment
"Titan" construita la inceputul secolului XX.
Vitan - De la D. Papazoglu aflam ce-i ala
un vitan: "În ocolul orasului, spre nord,
este câmpia Vitanului, unde vitele orasenilor
îsi aveau pasciunea".
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CALENDARUL
THEBAIC

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

7 Martie: Porniri pasnice, oroare de certuri si scandal. Dai lovituri, dar cu o reusita medie.
Maurice Ravel, Lord Snowdon, Tammy Faye Bakker

PE{TII

8 Martie: Fire nesatula; dorintele nesabuite nu sint
niciodata satisfacute. Sansa in cariera; niciodata
pierderi mari. * Lynn Redgrave, Mickey Dolenz

19-29 Februarie * In aceasta perioada se nasc
religiosii sau fanaticii. Viata nestatornica, lupta
aspra.
19 Februarie: Spirit practic, chibzuit, material.
Necesitatile sint in general acoperite.
Nicolas Copernicus, Smokey Robinson,
Margaux Hemingway
20 Februarie: Caracter banuitor, dar lipsit de perspicacitate. Pacaleli numeroase suferite in timpul vietii; stingacii de tot felul.
Ansel Adams, Sidney Poitier, Gloria Vanderbilt, Patty Hearst,
Cindy Crawford
21 Februarie: Caracter imaginativ, bogat in
resurse. Procese neplacute care au deseori sfirsit bun.
Constantin Brancisi, Andres Segovia, David Geffen
22 Februarie: Inertie, incapacitate in reflectie,
"frunza pe apa". Pierderi, deposedari.
George Washington, Edward M. Kennedy, Drew Barrymore
23 Februarie: Purtare usuratica, tendinta catre
placeri mondene. Viata fericita in afara de
camin, insa, nefericita in camin.
W.E.B. DuBois, Peter Fonda
24 Februarie: Gustul afacerilor si al combinatiilor
fantastice. Calatorii primejdioase.
Enrico Caruso, Michel Legrand, Steven Jobs
25 Februarie: Sadism. Viata tulbure, misterioasa.
Pierre Auguste Renoir, George Harrison, Sally Jessy Raphael
26 Februarie: Sentiment al datoriei, fire scrupuloasa si mistica. Triumf asupra dusmanilor.
Victor Hugo, Buffalo Bill Cody, Jackie Gleason, Fats
Domino, Johnny Cash, Michael Bolton
27 Februarie: Spirit materialist. Izbinda materiala in exercitiul unei profesiuni religioase sau asemanatoare.
John Steinbeck, Joanne Woodward, Elizabeth Taylor
28-29 Februarie: Inclinatii spre stiintele
aplicate, utile. Succes in exploatarea
comerciala a stiintei, cum ar fi farmacia.
Linus Pauling, Mario Andretti, Brian Jones, Jimmy Dorsey

1-10 Martie * Narivi acestui decan sint buni la
suflet si, in general, drepti. Succese, onoruri.

9 Martie: Partialitate. Acest sentiment falsifica simtul de dreptate. Viata expusa accidentelor fizice.
Miecea Eliade, Irene Papas, Raul Julia, Bobby Fischer
1 Martie: Generozitate. Bogatie, compromisa in
mod trecator.
Ion Creanga, Harry Belafonte, Roger Daltrey
2 Martie: Inclinatie spre sicane, spre procese. Succes in avocatura si domeniul juridic.
Mikhail Gorbachev, Lou Reed, Jon Bon Jovi
3 Martie: Gust catre munca aspra si sanatoasa.
Viata fericita, care nu cunoaste ambitia.
Alexander Graham Bell, Jean Harlow, Jackie Joyner-Kersee
4 Martie: Exces in simtul de justitie; prea multe
scrupule. Existenta nelinistita, agitata, dind
mereu de furca celor din jur.
Knute Rockne, Miriam Makeba, Chris Squire
5 Martie: Entuziasm compulsiv. Viata creativa,
multumita.
Rex Harrison, Samantha Eggar, Andy Gibb
6 Martie: Fire moale, care se ia dupa altii. Viata la
remorca.
Michelangelo Buonarroti, Ed McMahon, Marion Barry,
Shaquille O'Neal

10 Martie: Autoritarism agresiv, violent, vindicativ. Existenta agitata, calatorii importante.
Chuck Norris, Sharon Stone
11-20 Martie * Agresiv, bataios, indraznet.
Viata se intensifica pe planul fizic. Multe incercari si lupte.
11 Martie: Fire vanitoasa, plina de ea insasi.
Rupert Murdoch, Sam Donaldson
12 Martie: Pofta riscului si aventurei periculoase.
Existenta febrila, agitata.
Liza Minnelli, James Taylor
13 Martie: Sexualitate puternica, aventuri numeroase. reusita materiala mediocra.
L. Ron Hubbard, Neil Sedaka
14 Martie: Temperament arzator, excitat de obstacole. Viata plina de pericole, raniri prin imprudenta.
Albert Einstein, Frank Borman, Quincy Jones
15 Martie: Spirit subtil, simt al diplomatiei.
Izbinda, fericire in viata.
Andrew Jackson, Harry James, Fabio
16 Martie: Tendinta de a despuia pe altii. Victorie
asupra inamicilor perfizi; suis si coboris in toata
viata. * James Madison, Pat Nixon, Jerry Lewis
17 Martie: Misogin. Situatie statornica; viata
fara evenimente importante.
Nat "King" Cole, Kurt Russell, Rob Lowe
18 Martie: Spirit original, placere de a fi
considerat drept o persoana aparte. Pericol
in calatorii.
Grover Cleveland, Wilson Pickett, Vanessa Williams
19 Martie: Spirit clar, precis, patrunzator. Succes larg in viata.
Ursula Andress, Glenn Close, Bruce Willis
20 Martie: Pasivitate, indiferenta fata de evenimentele in curs. Existenta alternanta cu intimplari fericite si nefericite.
B.F. Skinner, Spike Lee
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BERBEC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Modestie
In aceasta saptamana este de preferat sa te bucuri
de ceea ce ai si sa nu incerci sa faci schimbari
majore in viata ta. Mercur se afla in armonie cu
Neptun, asa ca este momentul potrivit pentru a-ti
incarca bateriile si a face exact ceea ce iti place. Nu
esti obligata sa raspunzi propunerilor pe care le
primesti, insa ar fi bine sa nu lasi o impresie gresita
intorcand spatele orcui nu se afla pe aceeasi lungime
de unda cu tine. Concentreaza-te asupra problemelor
urgente si nu incerca sa faci mai multe lucruri simultan,
pentru ca cel mai probabil nu vor iesi asa cum iti
imaginezi.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
TAUR • (Vest 21 Apr-21 Mai / Vedic 15 Mai-14 Iun)

Izolare
In aceasta saptamana, comunicarea nu este punctul
tau forte, de vreme ce Luna se afla in zodia Gemenilor.
Preferi mai mult sa faci lucrurile pe cont propriu, dar
si sa iti petreci timpul liber de una singura. Nu este
indicat sa te izolezi, insa, in cele din urma, vei face
ceea ce simti. Ai putea incerca sa fii putin mai
optimista, intrucat energia pe care o transmiti in jurul
tau iti poate influenta decisiv calea pe care vei merge
mai departe. Nu este cazul sa te inconjori de negativitate, intrucat exact acelasi lucru vei primi inapoi.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa
gEMENI • (Vest 22 Mai-21 Iun / Vedic 15 Iun-14 Iul)

Tensiuni
In aceasta saptamana esti foarte curioasa, asa ca nu
este de mirare ca iti bagi nasul peste tot. Incerci sa
descoperi toate misterele si secretele din jurul tau,
chiar daca de multe ori acestea iti sunt ascunse cu
un scop. Incearca sa nu depasesti o anumita limita
cand vine vorba de intimitatea celorlalti, intrucat ai
putea ajunge intr-o situatie neplacuta daca esti prea
insistenta. Mercur se afla in armonie cu Neptun, asa
ca problemele tale sentimentale sunt pe cale de a se
rezolva de la sine. Prin urmare, te mai poti relaxa
putin, pentru ca toate aceste tensiuni nu iti fac bine.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
RAC • (Vest 22 Iun-23 Iul / Vedic 15 Iul-14 Aug)

Asteptari
Evenimentele care vor avea loc in aceasta saptamana
te pot destabiliza. Ai grija la ceea ce iti propui sa faci,
intrucat s-ar putea sa ai niste asteptari nerealiste de
la tine insati. Luna se aliniaza cu Uranus, asa ca si
cele mai simple sarcini pot deveni o adevarata provocare daca nu ai suficienta grija. Este important sa iti
vezi de treaba ta la locul de munca, intrucat unii
colegi pot avea chef de cearta, in timp ce tu ar fi bine
sa stai departe de asa ceva. Sunt cateva reguli pe
care trebuie sa le respecti, chiar si cand poate ca tiai dori sa faci lucrurile cu totul altfel.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

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

Naturalete
In aceasta saptamana nu trebuie sa te ascunzi deloc.
Este momentul tau de a te exprima in voie, manifestandu-ti creativitatea si simtul artistic. Alinierea dintre
Luna si Uranus te face sa interactionezi mult mai
bine cu toti cei din jurul tau, asa ca este o perioada
foarte buna pentru a iesi in oras si a intra in vorba cu
cat mai multi oameni. Nu ai de ce sa te temi ca nu
veti avea subiecte comune de discutie, intrucat vei
sti sa dirijezi fiecare situatie in parte in asa fel incat
totul sa decurga natural. Naturaletea te va face sa
iesi in evidenta!
Bani
Foarte bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Bine
FECIOARA • (Vest 24Aug-23Sep/ Vedic 16Sep-15Oct)

Fermitate
In aceasta saptamana vei fi destul de ocupata, asa
ca vei prefera sa nu fi deranjata intr-una de diverse
probleme neinsemnate. Incerci sa ii atentionezi pe
cei din jur ca doresti sa iti vezi de treburi in liniste,
insa putini vor tine cont de acest lucru. Alinierea
dintre Luna si Uranus te face sa nu te clintesti de pe
pozitia pe care o adopti si sa iei o decizie ferma
atunci cand ai toate informatiile de care ai nevoie.
Oricat ai incerca, nu reusesti sa scapi de aerul de superioritate pe care il inspiri, asa ca multi te vor vorbi
pe la spate, tocmai din acest considerent.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

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

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

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

Decizii
Sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le pui la punct
inainte de a lua o decizie importanta, asa ca in
aceasta saptamana incerci sa nu te grabesti. Luna in
zodia Gemenilor te poate face sa iti mai iesi din fire
din cand in cand, insa reusesti sa revii repede la
ganduri mai bune. Adevarul este ca nu ai de ce sa te
enervezi, pentru ca tot ceea ce iti propui sa rezolvi,
vei reusi in aceasta perioada, intrucat dai dovada de
foarte multa determinare. Oamenii din jurul tau te vor
sustine si, foarte rar, vei intalni persoane care te vor
trata diferit din cauza invidiei.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Agitatie
In aceasta saptamana trebuie sa faci mai multe
drumuri, asa ca este cazul sa te inarmezi cu rabdare,
pentru ca problemele nu se vor rezolva doar batand
din palme. Oricat de mult ai incerca sa eviti acest
lucru, vei pierde timp mergand dintr-un loc in altul.
Traficul va deveni o corvoada pentru tine, asa ca vei
incepe sa nu mai suporti deloc aglomeratia si agitatia.
Luna in zodia Gemenilor te face sa fii mai sensibila
decat in mod normal, asa ca vei incepe sa te plangi
din orice. Cei din jurul tau nu vor fi tocmai intelegatori,
fiecare urmarindu-si propriul interes.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Asa si asa

Eliberare
In aceasta saptamana te vei simti eliberata de niste
sentimente neplacute care nu iti mai dadeau pace.
S-ar putea spune ca ti-ai gasit un echilibru doar al
tau si nimic rau nu te mai poate atinge. Descoperirile
pe care le vei face te pot determina sa muncesti si
mai mult pentru ceea ce iti doresti, intrucat vei obtine
niste ponturi bune de la o persoana apropiata tie.
Mercur se afla in armonie cu Neptun, asa ca poti
relua legatura cu un prieten mai vechi, cu care nu teai mai intalnit de foarte mult timp. Vei putea afla ce
anume a dus la luperea legaturii dintre voi.
Bani
Foarte bine
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Discurs
In aceasta saptamana dai dovada de foarte mult optimism in tot ceea ce faci. Incerci sa nu ratezi nicio informatie pe care o consideri importanta, pentru ca
stii cat de mult poate insemna fiecare detaliu, la momentul potrivit. Cu Luna in zodia Gemenilor ar trebui
sa fii mai atenta la lucrurile pe care le spui, intrucat
de multe ori lasi o impresie gresita doar pentru ca nu
te exprimi in asa fel incat sa fii inteleasa pe deplin.
Incearca sa mai lucrezi la acest aspect, intrucat iti
poate fi de folos in realizarea unui discurs clar si
convingator.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Foarte bine

Neatentie
In aceasta saptamana nu esti foarte atenta, asa ca
nu vei reusi sa faci tot ceea ce iti vei propune. Pana
cand nu vei reusi sa te aduni si sa acorzi mai mult
interes lucrurilor pe care pretinzi ca te consideri importante, te poti astepta ca totul sa mearga intr-un
mod nefavorabil. Energia pe care Luna in zodia
Gemenilor ti-o transmite nu este una tocmai pozitiva,
intrucat te indeamna sa fii mai lenesa, poate chiar
mai indiferenta fata de ceea ce se intampla in jurul
tau. Ar fi bine sa nu iti planifici poriecte importante in
perioada imediat urmatoare, daca nu vrei sa ai de
pierdut.
Bani
Asa si asa
Sanatate
Bine
Dragoste
Bine

Apropiere
In aceasta saptamana incerci sa aduci familia impreuna,
insa ai mult de munca in acest sens. Se pare ca
fiecare este prea ocupat cu problemele personale
pentru a-si dedica o parte din timpul liber planurilor
tale. Alinierea dintre Luna si Uranus te poate face
mai dornica de a fi inconjurata de oameni dragi, de
unde si intentia ta de a-ti petrece cat mai mult timp
alaturi de rudele apropiate. Sunt cateva lucruri pe
care vrei sa le schimbi in rutina ta, insa nu ai reusit
sa identifici solutia ideala pentru tine. Sansele sunt
ca raspunsul la intrebarea ta sa vina din partea unei
persoane pe care o vei intalni abia in aceasta perioada.
Bani
Bine
Sanatate
Foarte bine
Dragoste
Asa si asa

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

PEŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)
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Marian Drăgulescu s-a
calificat la Jocurile Olimpice
la aproape 39 de ani!

La aproape 39 de ani, Marian Dragulescu a obtinut
luni calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokio.
Gimnastul roman a avut o evolutie buna in proba de
sarituri de la Campionatele Mondiale de gimnastica
si a obtinut biletele pentru Japonia, potrivit Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman.
"Marian Dragulescu s-a calificat la Jocurile Olimpice
de la Tokyo 2020! Team Romania a ajuns la 50 de
sportivi calificati. Marian a reusit doua sarituri foarte
bune, 14.616 si 14.633 si, cu media 14.624, e pe 6 in
finala. Eliminandu-se sportivii calificati cu echipa el
se afla acum pe loc eligibil pentru Jocuri, unul din
cele 3 puse in joc. Bravooo Marian!", au transmis cei
de la COSR.
Marian Dragulescu este cel mai medaliat gimnast roman, el reusind sa urce pe podium in 31 de ocazii la
competitiile internationale majore. De asemenea, el
este triplu medaliat la Jocurile Olimpice, acolo unde
s-a calificat la cinci editii pana acum.
In mai multe randuri el a declarat ca Olimpiada de la
Tokio va fi ultima competitie la care va participa in
decursul carierei, urmand a se retrage din activitate,
de aceasta data definitiv.

12 cei mai bogați fotbaliști
din lume!

Unii fotbalisti castiga intr-o ora cat un om normal in
jumatate de an. Salariile au luat-o razna in fotbal.
Fotbalul a devenit o adevarata industrie unde cei mai
buni fotbalisti sunt rasplatiti cu milioane de euro. Iata
cum arata topul celor mai bine platiti fotbalisti.
Pe primele doua pozitii se claseaza un fotbalist iesit
de ceva timp din lumina reflectoarelor si un tanar
foarte norocos care inca n-a debutat la seniori.
EDEN HAZARD - Dupa 7 ani la Chelsea, acum
castiga nu mai putin de 2.614 pe ora la Real
GARETH BALE - Este cel mai bogat atlet de sub 31
de ani din Regatul Unit
ROONEY - Are o avere estimata de 140 de milioane
de dolari
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ZLATAN IBRAHIMOVIC - Este al 147-lea cel mai
bogat om din Suedia cu o avere de aproximativ
180 de milioane de dolari
PATO - Pe plan sportiv nu s-a mai remarcat de multa
vreme, dar are un salariu de 1,6 milioane de euro
lunar
NEYMAR - Contractele cu Nike, Panasonic si Red
Bull plus salariul de la PSG il aduc in acest top pe
fotbalistul crescut de Santos
PIQUE - Are o avere de 220 de milioane de dolari si
a devenit un super om de afaceri
LEO MESSI - Are o avere de 395 de milioane de
dolari, iar lucrurile sigur nu se opresc aici.
DAVID BECKHAM - 428 de milioan de dolari are in
acest moment in cont David, unul dintre cei mai
cautati fotbalisti de catre branduri.
CRISTIANO RONALDO - 450 de milioane de euro
are Cristiano Ronaldo in cont. Pe langa salariul din
fotbal si banii din publicitate, acesta a investit in
mai multe afaceri
MATHIEU FLAMINI - Are actiuni in valoare 50 la suta
intr-o firma care valoreaza nu mai putin de 32 de
miliarde de dolari. In momentul vanzarii acestor
actiuni, Flamini o sa fie unul dintre cei mai bogati
fotbalisti din toate timpurile.
FAIQ BOLKIAH - Este nepotul Sultanului din Burnei
si mosteneste o avere de 19 miliarde de dolari.
Acesta este legitimat la Chelsea, dar inca nu si-a
facut debutul la seniori.

Luptă aprigă pentru Turneul
Campioanelor

In aceasta saptamana se va decide ultima participanta
la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.
Cum Serena Williams a hotarat sa nu participe, lupta
se va da intre Kiki Bertens si Belinda Bencici, ambele
participante in turneul de la Moscova.
In acest moment, Bertens are 3.870 de puncte, in
timp ce Bencici are 3.705 puncte.
Pentru a o intrece pe Bertens, Bencici are urmatoarele
variante: fie castiga turneul, fie se califica in finala,
iar olandeza nu ajunge in semifinale.
La Turneul Campioanelor s-au calificat deja Ashleigh
Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova, Simona Halep,
Bianca Andreescu, Petra Kvitova si Elina Svitolina.
Competitia de anul trecut a fost castigata de ucraineanca
Elina Svitolina.
In schimb, Simona Halep nu a participat la editia din
2018 din cauza unei accidentari.
Turneul Campioanelor va incepe pe 28 octombrie.
***

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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Record mondial pentru România.
30.000 de copii prezenți la meciul cu Norvegia

Naționala își va trece în palmares un record absolut. Peste 30.000 de copii se vor
afla în tribunele celui mai mare stadion din țară, Arena Națională, pentru lecția de
fotbal care se va preda cu porțile închise, doar minorilor neatinși de microbul huliganismului.
Este pedeapsa primită de la UEFA, după ce suporterii au făcut scandal și au
scandat lozinci rasiste. Copiii vin din toată țara, cu autocarele, și au început deja
să sosească, la Arena Națională.
Va fi cu adevărat o partidă istorică la care vor asista 30.038 de copii sub 14 ani şi
însoţitorii acestora. Sunt doar 3-4 judeţe din care nu vine niciun elev astă seară
aici, în rest toate celelalte sunt reprezentate.
Vom avea în tribune copii de la scoala gimnaziala din comună Raşca, judeţul
Cluj, sau din Harău, judeţul Hunedoara sau de la Starchiojd judeţul Prahova, din
Fălticeni, Alejd, Limanu şi din multe alte asemenea localităţi ai căror copii n-ar fi
avut vreodată posibilitatea să ajungă la o partidă de fotbal pe cel mai mare
stadion al ţării.
Cu toţii au venit în mod organizat aici, cu însoţitori cadre didactice sau antrenori,
conform reglementarilor UEFA, şi cu toţii sunt pregătiţi să susţină echipa naţională.
Este o bună ocazie pentru ei toţi să înveţe cum să se comporte pe un stadion şi
să dea exemplu tuturor că această lecţie de fotbal e una necesară.
Cu siguranţă va fi una pe care nu o vor uita prea curând. Pregătirile lor pentru
acest meci au început de câteva zile şi astăzi mulţi s-au pornit la drum încă de
dimineaţă pentru a ajunge aici la timp. Este un efort considerabil dar şi-au dorit să
profite de această ocazie.
Conform regulilor impuse de UEFA, la fiecare 10 copii este nevoie de un însoţitor
adult, profesor sau antrenor.
e Copiii au voie pe stadion cu steaguri şi pancarte şi, de asemenea, vor primi din
partea oragnizatorilor o gustare şi apa. Pentru cei mai mulţi însă, emoţia de a se
afla pentru prima dată la un asemenea eveniment depăşeşte orice aşteptare.
150 de copii de la Academia de fotbal Viitorul a lui Gică Hagi s-au îmbarcat şi ei
e în 3 autocare şi au pornit spre capitală. Cei mai mici abia au împlinit 6-7 ani.
Plecaţi tocmai din Ghiroda în judeţul Timiş, aceşti copii au repetat lozinicile pe
care le vor scanda în tribune, într-o parcare de pe autostradă.
Peste 800 de copii au plecat după prânz din piaţa Unirii din Focşani.
, Îmbarcaţi în peste 20 de autocare şi microbuze, ei se bucura de o excursie
neaşteptată în capitala şi vor susţine echipa cu entuziasm din tribune.
a Cam în acelaşi timp, 400 de elevi în culorile Universităţii Craiova plecau spre
Bucureşti din fața stadionului Ion Oblemenco.
În total, organizatorii aşteaptă peste 200 de autocare în această seară la Arena
Naţională. Cele mai multe vor fi parcate pe inelul din jurul stadionului.

România remizează cu Norvegia în preliminariile
pentru EURO 2020

Echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un
meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.
Sub privirile a aproape 30 de mii de copii prezenti pe National Arena, echipa
noastra a inceput timid partida, iar Norvegia a dominat teritorial prima parte.
Singura ocazie de gol a echipei noastre din prima repriza a venit abia in prelungiri,
cand Mitrita a sutat din marginea careului, dar portarul advers a respins.

În grupa României s-au mai disputat meciurile
Suedia - Spania 1-1 (Berg '50 / Rodrigo '90)
Feroe - Malta 1-0 (Baldvinsson '72)
Clasamentul grupei F arata astfel:
1. Spania 20 puncte,
2. Suedia 15 puncte,
3. Romania 14 puncte
4. Norvegia 10 puncte
5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.
Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige
meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri
diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie
tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte
asigurate in ultima runda cu Feroe.
In aceasta grupa mai sunt de disputat urmatoarele
meciuri:
15 noiembrie 2019: Norvegia - Feroe, Romania - Suedia,
Spania - Malta (ora 21:45)
18 noiembrie 2019: Malta - Norvegia, Spania - Romania,
Suedia - Feroe (ora 21:45)
La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in
fiecare grupa preliminara.
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Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat
Clasamentul la zi
Etapa cu numarul 12 din Liga 1 ne-a
adus rezultate interesante, cu implicatii
1. CFR Cluj
24 puncte
in lupta pentru titlu, dar si in cea pentru
2.
FC
Viitorul
24p
evitarea retrogradarii.
3. U Craiova
23p
Derbiul rundei a fost castigat de Viitorul
4. Gaz Metan Medias 21p
lui Gica Hagi, dobrogenii reusind sa
5. Poli Iasi
18p
invinga campioana CFR Cluj.
6. FC Botosani
16p
7. Astra Giurgiu
16p
8. Sepsi OSK
15p
Iata rezultatele complete:
9. Chindia Targoviste 15p
FC Botosani - Sepsi
1-1
10. FCSB
15p
11.
Dinamo
14p
CSU Craiova - Poli Iasi
1-1
12. Hermannstadt
11p
Gaz Metan - Academica Clinceni 2-1
13. Academica Clinceni 9p
FCSB - Dinamo
1-1
14. FC Voluntari
9p
Viitorul - CFR Cluj
3-1
Topul golgheterilor Ligii 1 este condus
Voluntari - Chindia Targoviste 0-1
de Gabi Iancu, de la Viitorul, cu sapte
reusite in aceste prime 12 runde.
Astra Giurgiu - Hermannstadt 0-0

Liga B de Fotbal:

Etapa a-11-a * Rezultatele şi clasamentul la zi

Viitorul P. Târgu Jiu
Ripensia Timişoara
Dunărea Călăraşi
UTA Arad
SCM Gloria Buzău
Argeș
Metaloglobus
Sportul Snagov
Csikszereda
Petrolul 52
Clasamentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2-1
0-5
1-0
1-1
2-2
3-0

Farul Constanţa 1920
Mioveni
Rapid
Concordia Chiajna
ASU Poli Timişoara
CSM Reşiţa
Turris-Oltul T. Măgurele
Universitatea Cluj
Pandurii Târgu Jiu
Daco-Getica

TURRIS-OLTUL T. MĂGURELE
Mioveni
UTA Arad
SCM Gloria Buzău
Metaloglobus
Petrolul 52
Rapid
Viitorul P. Târgu Jiu
Argeș
Farul Constanţa 1920
Concordia Chiajna
ASU Poli Timişoara
Universitatea Cluj
Dunărea Călăraşi
CSM Reşiţa
Ripensia Timişoara
Csikszereda
Pandurii Târgu Jiu
Daco-Getica
Sportul Snagov

Mr. SOFTEE angajează șoferi/operatori.

E nevoie să lucreze 5-6 zile pe săptămână.
Trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență
ca șofer și să vorbească limba engleză.
În plus, Driver Licence-ul pe care-l are
trebuie să fie curat.
Adresa este: 213-33 99 Ave,
Queens Village.
Sunați pe Lorenzo: (718) 551-1502

25
23
19
19
18
18
17
17
16
15
13
12
12
12
12
12
10
6
6
2
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9 secrete grecești
ca să trăiești mult și bine

Grecii sunt renumiti pentru stilul lor de viata. Modernismul
si antichitatea se imbina perfect in cultura grecilor, iar intelepciunea lor ar putea fi imprumutata si de restul
popoarelor pentru aborda in stil de viata sanatos.
Iata ce poti invata de la greci pentru a fi longeviv, sanatos
si fericit.
1. Dieta mediteraneana * Aceasta dieta este bogata in
legume, masline, grasimi sanatoase, peste, cereale integrale si vin (cu moderatie). Toate acestea contribuie
la o scadere a incidentei bolilor cardiovasculare,
obezitatii, cancerului si chiar a Alzheimerului.

2. Siesta * Grecii cred cu tarie ca somnul de dupaamiaza este sfant. Vei vedea ca in unele orase
toate firmele isi inceteaza activitatea la
pranz pentru siesta si se deschid din
nou in jurul ore 17:00. “Somnul de dupaamiaza este o adaptare la climatul cald
al Greciei. Siesta este un obicei placut
care, practic, dubleaza ziua. Oamenii
isi incep din nou activitatea
dupa ora 17:00 si o prelungesc pana la orele 23:0024:00. E un obicei foarte des
intalnit in Grecia”, a explicat
Dimitrios Trichopoulos, cercetator
de origine greaca de la Harvard
School of Public Health.

3. Plimbarea * In timpul verii, grecii “trag obloanele” si la
propriu si la figurat, pana cand soarele se domoleste.
Apoi ies la plimbare pe strazile principale sau pe insule.
Grecii au un ritm lent de viata. Ei savureaza viata si se
bucura de ea. Plimbari lungi, mese lungi, pauze de
cafea. “In Grecia nimeni nu poarta ceas. Niciun ceas nu
merge corect. Cand invita pe cineva la pranz, ar putea
veni la ora 10 dimineata sau la ora 6 seara. Nu se
sinchieste nimeni de ora la care vine”, explica dr. Ilias
Leriadis, medic din insula greceasca Ikaria.
4. Intrebarile * Obisnuiti inca din antichitate cu filosofia,
grecii sunt tot timpul preocupati de intrebari precum
“Cum sa traim bine?”, “Cum sa fie guvernat orasul?”,
“Ce este moral?” “Cum sa-i tratam pe ceilalti?”. Grecii
au o viata foarte bine structurata si cred in vorba lui
Aristotel “Cunoasterea de sine este inceputul intelepciunii”.
5. Ospitalitate * Ospitalitatea greceasca este proverbiala.
Generozitatea si spiritul cu care isi intampina oaspetii, ii
fac pe greci sa fie considerati unul dintre cele mai prietenoase popoare.
6. Secretul longevitatii * Insula mediteraneana
Ikaria are cea mai sanatoasa si longeviva populatie
din lume. Oamenii din Ikaria traiesc cu
patru ani mai mult decat americanii.
Pe langa faptul ca sunt foarte
sanatosi si au speranta de viata
la 90 de ani, ikarienii au cele mai
scazute rate de depresie si dementa. Secretul lor consta in
dieta mediteraneana, iesirile in
aer liber, legaturi stranse intre
familie si membrii comunitatii si
somn cat cuprinde.
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“Ne trezim tarziu si dormim dupa-amiaza. Nici nu-mi
deschid cabinetul inainte de ora 11:00, pentru ca nu-mi
vine niciun pacient la acea ora”, a declarat pentru New
York Times, medicul Ilias Leriadis.

7. Povestile * Povestile grecesti sunt minunate. Cu totii
am copilarit cu Legendele Olimpului. Pe langa faptul ca
din povesti copiii invata de mici lectii de intelepciune si
moralitate, studiile de specialitate spun ca povestile
ajuta creierul sa dea vietii o structura si un sens.

8. Mese in familie * Grecii iubesc mancarea, dar si mai
mult le place sa manance impreuna cu prietenii si
familia. In Grecia este o traditie sa aduci la masa
oameni, prieteni. “Mancatul rupe barierele comunicarii
si separarii de straini. Mancand alaturi de prieteni iti
arati dragostea, respectul, atentia. Mama mea spunea
ca, la masa se vindeca rani si se leaga prietenii noi. Ne
amintea de fiecare data ca atunci cand indepartam o
persoana straina, ne negam noua insine oportunitatea
de a trai fericiti si prosperi”, marturisea scriitoarea Agapi
Stassinopolous, pentru Oprah.com.
9. Cheia fericirii * Stoicismul este una dintre cele mai
vechi scoli de filosofie din Grecia, fondata in Atena,
care are si astazi relevant. Stoicii credeau ca stresul si
nefericirea nu sunt rezultate ale unor evenimente externe,
ci produsul unor trairi interioare, judecati, prejudecati.
Ca atare, fericirea este tot o stare interna. “Alunga
grijile despre lucrurile care sunt dincolo de puterea sau
de dorinta ta”, spunea Epictet, unul dintre filosofii stoici.
Stoicii nu promiteau securitate materiala, ci o fericire de
nezdruncinat.
sfatulparintilor.ro

• Doamnă singură, închiriez cameră mobilată, cu intrare separată,
în Maspeth, Queens. Tel. (646) 896 - 4489

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

• Vând teren intravilan, 2.000 m2, în Ciolpani (Ilfov, în apropiere de
Snagov) cu acte notariale la zi, pentru construire de locuință. Gaze,
electricitate, îngrădire; drum asfaltat lângă DN1. Ofertă foarte
convenabilă: 30.000 euro, discutabil. Tel.: 40 730939509
• Căutăm femeie pentru curățenie. Tel.: (718) 544 - 3844

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

• Doamnă cetățean american, pensionară, locuiesc în NYCity și doresc să cunosc
un pensionar în vârstă de 65-75 de ani pentru a petrece o bătrânețe frumoasă
împreună. Rog seriozitate. Relații la tel.: (646) 371 - 9985.
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_______________________________________
Localitatea: ____________________________________
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Telefon: _________________
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Coaja de banană conţine magneziu, care previne întreruperea somnului şi trezirile din timpul nopţii, potasiul, care
ajută muşchii şi vasele de sânge să se relaxeze şi
triptofanul, un aminoacid folosit frecvent în tratarea
tulburărilor de somn. De asemenea, cojile de banană
sunt un excelent tratament împotriva depresiei şi anxietăţii,
fiind o sursă naturală de serotonină, substanţă responsabilă
pentru starea de bine. Să nu mai vorbim de faptul că sunt
foarte bogate în fibre vegetale.
Dacă vi se pare că un ceai din coji de banană nu poate fi
altfel decât oribil, atunci încercaţi să folosiţi toată banana.
Prepararea este cât se poate de simplă.
Puneţi la fiert un litru de apă.Între timp, spălaţi banana cu
oţet de mere sau bicarbonat şi tăiaţi-i capetele.
Nu trebuie să o decojiţi şi nici să o tăiaţi. Când apa a
început să clocotească, adăugaţi banana şi lasa-ţi-o să
fiarbă timp de 10 minute. După ce timpul s-a scurs, scoateţi banana şi puneţi ceaiul în cană, presărând puţină
scorţişoară deasupra.
Indicat este să-l beţi cu o oră înainte de culcare.

Vreți o viață intimă de calitate? Se pare că îmbrățișările
sunt responsabile și cu acest aspect, ba mai mult se pare
că sunt mai bune și decât viagra. Marele O, care este oxitocinul în acest caz, vă imbunătățește viața intimă, deci
îmbrățișări, îmbrățișări, îmbrățișări. De asemenea, ajută la
producția de cortisol și poți dormi mult mai liniștit. Oxitocinul
ne protejează și de bolile cardiace. Se pare că persoanele
care nu își îmbrățișează partenerii de viață prezintă cu 10
bătăi mai mult de inimă, decât cei care o fac.
Un alt studiu, realizat de către Universitatea Mellon, din
Pitsburg, a demonstrat faptul că îmbrățișarea scade rata
predispoziției de a dezvolta anumite afecțiuni sau combate
stresul. Au fost evaluați 404 subiecți, cărora li s-a cerut să
se îmbrățișeze zilnic, timp de 12 zile. La finalul cercetării
au fost expuși unor viruși comuni de gripă. Rezultatul?
Riscul de îmbolnăvire era mult mai scăzut.
Spre deosebire de medicamente, îmbrățișările nu costă
nimic și nu prezintă reacții adverse….doar pozitive.
Pe scurt, îmbrățișările te fac să te simți încrezător, fericit,
sănătos și să zâmbești! Din păcate nu îți pot da o
îmbrățișare, însă îmbrățișază tu pe cineva chiar acum! Indiferent cine ar fi, doar fă-o!

Cum să ai pahare curate
ca lacrima.

l
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Trucuri simple de la specialişti

Lichidele colorate pătează cel mai mult paharele.
După spălări repetate paharele din sticlă îşi pierd din
strălucire şi oricât de mult le-am spăla petele refuză să
iasă. Specialiştii ne recomandă câteva trucuri pentru a
avea pahare curate la lacrima.
Una dintre principalele probleme este apa dură care
afectează sticla.
„Apa de la robinet este tratată şi pe sticlă apar mereu
depuneri de calcar. Paharele par a fi vechi şi nu mai au
strălucire. Puteţi folosi oţet de mere sau amoniac dizolvat
cu apă. Lăsaţi să acţioneze timp de 30 de minute şi apoi
clătiţi bine paharele cu apă rece.
Veţi observa că sunt mult mai strălucitoare“, spune Mircea
Moraru, specialist firmă curăţenie.
Cum eliminaţi petele
O altă problemă frecventă o reprezintă petele care apar
pe pahare de la lichide colorate. „Dacă nu le spălaţi
imediat după ce aţi consumat vin roşu, siropuri de fructe
sau alte lichide colorate şi concentrate, pe pahare vor
rămâne pete care nu ies doar cu apă şi detergent.
Este bine să folosiţi sare de lămâie sau amoniac pentru a
îndepărta aceste pete. Bicarbonatul de sodiu este şi el
foarte eficient în spălarea paharelor şi îndepărtarea petelor.
Trebuie dizolvat foarte bine în apă călduţă pentru a nu fi
abraziv şi a zgâria paharele. Aceasta substanţă se aplică
pe un burete cu care se spală paharele şi se clătesc
foarte bine“, mai spune specialistul.
La paharele de cristal care au model ,spălatul este şi mai
dificil. „Paharele cu model sunt cele mai pretenţioase. Indiferent ce aţi folosi nu puteţi ajunge cum trebuie să
curăţaţi toate striaţiile. Acest tip de pahare se lasă la
eînmuiat în apă cu oţet de mere sau sare de lămâie cam o
oră pentru că astfel toate impurităţile se desprind. Abia
apoi se curăţă cu detergent de vase şi apă“, mai spune
Mirceda Moraru.
Reguli simple de spălare a paharelor
Cu toţii avem obiceiul să spălăm paharele cu apă fierbinte
şi să le lăsăm la uscat cu gura în jos. Lucru total greşit.
„Paharele din sticlă trebuie spălate cu apă călduţă. Folosiţi
burete sau lavetă, niciodată sârmă deoarece le veţi zgâria.
Nici prea mult detergent nu este bun deoarece paharele
cdevin foarte greu de clătit. Este bine să puneţi câteva
picături de detergent de vase într-un lighean mare cu apă
şi să le spălaţi aşa. După ce aţi clătit paharele, nu le lăsaţi
la uscat cu gura în jos deoarece se formează aburi şi
apar petele. Cel mai bine este să le ştergeţi imediat după
ce le-aţi spălat cu o pânză care nu lasă scame sau cu dischete demachiante care nu sunt abrazive. După ce le-aţi
şters, este bine să le ţineţi într-un loc unde praful nu
poate ajunge, de preferat într-o cutie şi apoi în dulap“, mai
spune specialistul.

CEL MAI PUTERNIC SOMNIFER

… este necunoscut românilor…dar celebru în America
Latină. Se numeşte ceai din banană. Iar când spun
banană, spun fructul cu tot cu coajă.
Este cel mai puternic somnifer natural.
Aşa consideră specialiştii ceaiul de coji de banane.
Acestea conţin o combinaţie uimitoare de substanţe care
ajută organismul să se relaxeze şi să aibă un somn liniştit.
Astfel o cană de ceai poate combate insomnia şi chiar
strarea de stres.
Doar că majoritatea românilor habar n-au de proprietăţile
cojilor de banană.

Lucruri care nu trebuie
să existe niciodată în casa ta

Orice gospodină își dorește să aibă o casă cât mai
luxoasă, dar puține sunt cele care nu știu că sunt anumite
lucruri pe care nu trebuie să le aveți niciodată, pentru că
vă vor strica confortul. Iată despre ce este vorba.
Fără canapele multicolore
Un prim lucru care spun specialiștii că nu are ce căuta în
casa ta sunt canapelele multicolore.
O casă luxoasă va avea canapeaua uni, poate doar
pernele vor fi colorate.
De asemenea, scoate din casa ta tablourile mari care
ocupă tot peretele dar și draperiile cu multe straturi.
Acestea vor sta bine într-un castel, nu într-o casă de
oameni normali.
Totodată, evită să ai în casă rafturi pe pereți, sau decoruri
și mobilă într-o singură culoare. Ca să fie totul așa cum
scrie la carte, contrastele sunt cele mai binevenite.
Nu în ultimul rând,ai grijă să ai mereu camerele luminate,
iar pereții să nu fie zugrăviți nici în nuanțe prea deschise,
nici prea închise, pentru că îți influențează starea de spirit.

Motivul pentru care
organsimul tău are nevoie
de o îmbrățișare în fiecare zi

“Există numeroase studii care demonstrează că simplul
act de bunătate și amabilitate poate avea un efect atât
asupra celui care îl oferă, cât și asupra celui care îl
primește.”
Wow, care sunt aceste beneficii? Păi, prin simpla îmbrățișare
crește nivelul de oxitocină iar proprietățile acesteia sunt
reducerea stresului și reducerea anxietății. Se pare că oxitocina întărește chiar și fibra oaselor.

4 motive pentru care brățările
din aramă îți sunt benefice!

Arama sau cuprul este un mineral, ale cărui proprietăți
antiinflamatorii și antimicrobiene sunt cunoscute în întreaga
lume. Cadrele medicale folosesc cuprul pentru a preveni
infecțiile comune, iar medicina tradițională folosește vasele
din aramă pentru a întări sistemul imunitar.
Urmând acest model, putem spune că brățările din aramă
devin din ce în ce mai populare. Au fost utilizate dintotdeauna
cu scopul de a menține sănătatea, dar nu și ca tratament.
Cuprul este un metal extrem de folosit în domeniul medical.
De multe ori, paturile spitalelor conțin cupru, tocmai pentru
a preveni formarea anumitor infecții, precum cele datorate
stafilococilor. Consumul de apă dintr-un vas din cupru
poate fi benefic persoanelor care suferă de boli cronice.
De curând, brățările din aramă au devenit extrem de
populare și se pare că ne ajută foarte mult organismul.
Care sunt beneficiile acestor brățări? Haideți să aflăm!
1. Brățările din aramă pot trata inflamațiile
În cazul persoanelor care suferă de afecțiuni inflamatorii,
precum artrita, s-a demonstrat că pe articulațiile lor era o
depunere mare de cupru. De asemenea, cuprul poate
avea și un rol protector, în ceea ce privește reducerea
inflamațiilor. Acesta este motivul pentru care persoanele
care suferă de gută, artrită sau afecțiuni la nivelul articulațiilor
se bucură doar de beneficii.
2. Brățările din cupru sunt antimicrobiene
Cuprul este o substanță antimicrobiană, rezistentă la
stafilococ. Dacă vei purta o brățară din cupru, ai încredere
că vei fi ferit de foarte mulți microbi.
3. Brățările din cupru ajută la absorbția de minerale
Cuprul este în sine un mineral și astfel poate menține
imunitatea organismului. Există teste care atestă faptul
că brățările din cupru pot introduce minerale în organism,
prin simpla lor purtare. Astfel, doar avându-le la mână poți
fi sigur că organismul tău beneficiază de minerale.
4. Brățările din cupru cresc imunitatea
Cuprul este esențial, atunci când vine vorba de întărirea
sistemului imunitar. În cazul persoanelor anemice, se
pare că suplimentele din cupru și fier reacționează eficient.
Cuprul ajută la producerea celulelor sangvine, ținând
infecțiile la distanță.
Vorbind de brățări, mai există o tehnică abordată de
medicina chinezească și implică tot purtarea anumitor
brățări. Brățările magnetice ajută la echilibrarea energiei
din organism și pot fi aliatul tău în lupta cu boala.
secretele.com

