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Profil româno-american:
”Singurătatea nu te învață că
ești singur, ci singurul.”. 
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AlegeRI pRezIDenȚIAle 2019

Rezultate parţiale oficiale
la alegerile prezidenţiale 
din 2019, după numărarea 

voturilor din 99,9% din secţii: 
Iohannis - 37,49 %,

Dăncilă - 22,69%,
Barna - 14,7%

Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, luni, rezultate
parţiale oficiale, după numărarea a voturilor din 99,9% din
secţii, că actualul preşedinte Klaus Iohannis a obţinut
37,49% din voturi, iar Viorica Dăncilă 22,69%. Dan Barna
este pe locul al treilea, cu 14,7%.
„Din 19.586 de secţii de votare au fost centralizate datele
din 19.407 secţii de votare, reprezentând 99,9%. Fac pre-
cizarea că au fost centralizate datele din toate secţiile de
votare din ţară. Cele 179 de secţii de votare în curs de
centralizare sunt doar secţii de votare din străinătate.
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne e
de 9.163.044, reprezentând 50,11% din numărul total de
alegători înscrişi în listele electorale permanente. Numărul
voturilor valabil exprimate: 9.021.070, prezentând 98,45%
din numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la
urne. Total voturi nule: 139,901, reprezentând 1,53% din
numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne”,
a anunţat, luni seara, purtătorul de cuvânt al Biroului
Electoral Central, Mircea Preoţescu.
„Situaţia voturilor obţinute de candidaţi este următoarea:
Klaus Werner Iohannis - 3.381.848, reprezentând 37,49%;
Vasilica Viorica Dăncilă - 2.047.141, reprezentând 22,69%;
Ilie Dan Barna - 1.329.161, reprezentând 14,7, Mircea Di-
aconu 808.380, reprezentând 8,96%”, a complet Preoţescu.

Viorica Dăncilă îl invită
pe Klaus Iohannis la cel puţin

două dezbateri electorale
Lia Olguţa Vasilescu, şeful de campanie al PSD, a transmis,
luni, o scrisoare către Dan Motreanu, şeful de campanie
al PNL, în care Viorica Dăncilă îl invită la cel puţin două
dezbateri pe Klaus Iohannis.
„Domnule Motreanu, cetăţenii români au decis duminică,
pe 10 noiembrie 2019, că în turul al doilea al alegerilor
prezidenţiale se vor confrunta candidatul PNL, domnul
Klaus Iohannis şi
candidatul PSD, doamna Viorica Dăncilă. Echipa de cam-
panie a PSD consideră că această confruntare trebuie să
includă dezbateri faţă în faţă între doamna Dăncilă şi
domnul Iohannis. E foarte
important, din punctul nostru de vedere, ca cetăţenii să
poată face direct comparaţia între cei doi candidaţi şi să-l
aleagă pe acela sau pe aceea care merită cu adevărat să
fie preşedintele României pentru următorii cinci ani”, se
arată în scrisoarea transmisă PNL.
„Doamna Dăncilă a exprimat în mod public, în repetate
rânduri, dorinţa de a avea dezbateri cu domnul Iohannis,
însă solicitările dumneaei au rămas fără răspuns. Lipsa
unei dezbateri între principalii candidaţi a reprezentat un
viciu al procesului electoral şi o problemă de transparenţă
în ceea ce priveşte programele acestora pentru mandatul
de preşedinte al României. Sperăm că această situaţie
nu se va repeta în turul al doilea. 

Datorăm cetăţenilor români o dezbatere deschisă şi cinstită
despre proiectele pe care cei doi candidaţi le au pentru
România”, mai scrie Olguţa Vasilescu.
Şeful de campanie al PSD precizează că partidul este de-
schis oricărei variante care presupune dezbateri într-un
cadru transparent şi cu moderatori imparţiali, pentru a
acorda şanse egale celor doi candidaţi pentru turul al
doilea al alegerilor.
„Prin urmare, vă înaintez prin prezenta scrisoare o solicitare
de a organiza, de comun acord, cel puţin două dezbateri
între doamna Dăncilă şi domnul Iohannis înaintea turului
al doilea al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie.
Suntem deschişi oricărei variante care presupune organi-
zarea acestor dezbateri într-un cadru transparent şi cu
moderatori imparţiali, astfel încât cei doi candidaţi să ben-
eficieze de şanse egale. Aştept cât mai curând acordul
dumneavoastră de principiu, pentru a putea stabili apoi
împreună detaliile dezbaterilor”, conchide documentul.

Răspunsul dat de Iohannis
după ce a fost invitat 

la dezbateri de Dăncilă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, întrebat luni cum
răspunde scrisorii şi invitaţiei la o dezbatere electorală
transmisă de Viorica Dăncilă, că se va concentra pe
întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul al doilea
al prezidenţialelor.
Da, sigur. Vedeţi încearcă PSD să atragă atenţia prin tot
felul de manevre. Pot să vă spun de pe acum, urmează
să discut şi cu colegii şi colegele de campanie, eu mă voi
concentra pe întâlnirile cu
alegătorii în campania pentru turul doi”, a afirmat Klaus
Iohannis, înainte de a participa la o întâlnire cu liberalii la
sediul PNL.
Reacţia şefului statului vine după ce Lia Olguţa Vasilescu,
şeful de campanie al PSD, a transmis, luni, o scrisoare
către Dan Motreanu, şeful de campanie al PNL, în care
Viorica Dăncilă îl invită la
cel puţin două dezbateri pe Klaus Iohannis.
Iohannis: Le cer românilor maximă vigilenţă când vine
vorba de PSD. Ar fi păcat să absenteze la vot
Klaus Iohannis le-a transmis românilor să fie vigilenţi în
legătură cu PSD, fiindcă social-democraţii recurg la diverse
manevre. Şeful statului a precizat că ar fi păcat ca cetăţenii
să absenteze de la vot în turul al doilea al alegerilor
prezidenţiale, cum au făcut la parlamentarele din 2016.
„Vedeţi că deja PSD-ul încearcă tot felul de manevre şi
vreau cu această ocazie să cer românilor maximă vigilenţă
când este vorba de PSD. Maximă vigilenţă nu înseamnă
să ne temem, dar înseamnă să fim foarte atenţi şi să
mergem la vot”, a declarat Klaus Iohannis, înaintea de în-
tâlnirii cu liberalii luni la sediul PNL.
Preşedintele Iohannis a adăugat că ar fi o greşeală dacă
s-ar ajunge în aceeaşi situaţie ca la alegerile parlamentare
din 2016, când prin absenţa românilor la vot, PSD a reuşit
să ajungă la putere.
„Ar fi foarte, foarte păcat să repetăm greşeala din decembrie
2016, când prin absenteismul românilor la alegerile parla-
mentare a fost adus la putere PSD-l şi iată că am avut
nevoie de aperoape trei ani până i-am înlăturat de la bu-
toanele puterii, după ce PSD-ul a arătat că una a promis
şi cu totul alta a vrut să facă de fapt, PSD-ul a vrut să
subjuge întreg statul român”, a completat şeful statului.

mediafax.ro

210 sesizări privind incidente
la vot, cu circa 30% mai puţine

faţă de  2014
Ministerul Afacerilor Interne a transmis că în timpul
desfăşurării alegerilor prezidenţiale au fost înregistrate
210 sesizări privind posibile incidente electorale, cu 30%
mai puţine faţă de prezidenţialele din 2014. Poliţiştii au
dat 16 amenzi în valoare de 17.200 lei.
Monica Dajbog, purtător de cuvânt al MAI, a transmis că
din totalul sesizărilor înregistrate în timpul procesului
electoral, 102 nu se confirmă.
„Conform centralizării realizate la nivelul Centrului Naţional
de Conducere Integrată al MAI, de la deschiderea secţiilor
de votare şi până la finalizarea operaţiunilor de vot, au
fost înregistrate 210 sesizări de posibile incidente electorale,
cu aproape 30% mai puţine faţă de primul tur al alegerilor
prezidenţiale din 2014. Din totalul sesizărilor înregistrate
ieri, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit deja
că 102 evenimente nu se confirmă”, spune Dajbog.
Cele mai multe posibile incidente au fost sesizate în
Bucureşti şi în judeţul Dolj, respectiv câte 22, potrivit
sursei citate.
În judeţul Argeş, un observator a sesizat IPJ că într-o
localitate oamenii sunt transportaţi la secţiile de votare cu
un microbuz. În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că
Primăria din localitate a încheiat un contract cu o societate,
pentru a fi puse la dispoziţie a două curse de transport
special pentru cetăţenii care doresc să voteze şi locuiesc
la o distanţă de circa 4 km de locul în care este amplasată
secţia de votare.
În judeţul Brăila, poliţiştii au fost sesizaţi prin Sistemul in-
formatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire
a votului ilegal că o persoană care nu avea dreptul să
voteze s-a dus la urne. În acest caz a fost întocmit dosar
penal pentru tentativă de fraudă la vot.
În judeţul Constanţa, poliţiştii s-au sesizat din oficiu după
ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora o
persoană ar fi oferit bani preşedintelui unei secţii de
votare. În cauză se fac cercetări pentru coruperea
alegătorilor.
Tot în Constanţa, poliţiştii au fost sesizaţi prin Sistemul in-
formatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire
a votului ilegal că o persoană, aflată într-o secţie de
votare, încearcă să voteze pentru a doua oară. Poliţiştii
au constatat că respectiva persoană deţinea două cărţi
de identitate şi a folosit prima carte la o secţie de votare
după care a încercat să voteze cu cea de-a doua la o altă
secţie. Şi în acest caz a fost întocmit dosar penal pentru
fraudă la vot.
În judeţul Dolj, un reprezentant al unui partid a depus o
sesizare la un post de poliţie cu privire la faptul că
preşedintele şi locţiitorul unei secţii de votare au permis
mai multor persoane să intre în cabina de vot, violând în
acest fel secretul votului. După verificări, s-a stabilit că
niciun membru al comisiei de votare nu a intrat în interiorul
cabinelor cu alegatorii, iar cei care au solicitat sa fie
însoţiţi, din diferite motive în interiorul cabinelor de vot, au
fost însoţiţi de alţi alegători pe care i-au ales personal fără
sa le fie indicată vreo persoană anume.
În judeţul Vaslui, o persoană încarcerată în Penitenciarul
din localitate a votat prin intermediul urnei mobile, fără a
avea acest drept. În acest caz s-a întocmit dosar penal
pentru fraudă la vot.
„Până la acest moment, poliţiştii au aplicat 14 avertismente
scrise şi 16 amenzi în valoare de 17.200 lei, cu 30% mai
puţine sancţiuni contravenţionale faţă de 2014. Poliţiştii
efectuează verificări cu privire la 42 de posibile infracţiuni:
12 cazuri în care alegătorii au votat fără a avea acest
drept în Galaţi, Giurgiu, Caraş - Severin, Maramureş,
Sibiu, Satu Mare, Suceava, Vaslui, 9 infracţiuni de corupere
a alegătorilor în Argeş, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa,
Ialomiţa, Prahova, 4 infracţiuni de vot multiplu în Argeş,
Constanţa, Giurgiu şi Olt, o infracţiune de fraudă la votul
electronic în Braşov; 6 infracţiuni de violare a confidenţialităţii
votului în Bacău, Constanţa, Dolj şi Galaţi, o infracţiune
de împiedicare a liberului exerciţiu al dreptului de a alege
în Sibiu, o infracţiune referitoare la nerespectarea regimului
urnei de vot în Vaslui, o infracţiune de falsificare a docu-
mentelor în Giurgiu. Alte posibile 7 infracţiuni circumscrise
contextului electoral sunt în cercetare în Bucureşti, Brăila
Botoşani, Braşov, Ialomiţa”, a mai spus Dajbog.
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Ce județe a câștigat Iohannis de
la Barna, Dăncila și Kelemen

Klaus Iohannis a iesit invingator in primul tur al
alegerilor prezidentiale si in judete in care la alegerile
europarlamentare din 26 mai PNL fusese invins de
PSD, de Alianta USR-PLUS sau chiar de UDMR. Pe
lista se afla si Capitala, unde PNL si-a luat revansa.
Astfel, Klaus Iohannis a invins-o pe Viorica Dancila
in judetele Neamt, Bacau, Vaslui, Galati, Braila, Hune-
doara si Dambovita, unde PSD castigase alegerile
europarlamentare din luna mai. In felul acesta, PSD
a pierdut Moldova, dar si-a pastrat Oltenia si partial
Muntenia.
De asemenea, Klaus Iohannis a fost preferat ca
presedinte si in judetele Salaj, Cluj, Iasi, Constanta,
Timis, Brasov, adica in toate judetele in care Alianta
USR-PLUS castigase europarlamentarele.
In plus, Klaus Iohannis a preluat de partea sa si
judetele Mures si Satu Mare, unde in luna mai UDMR
iesise pe primul loc. De data asta, UDMR si-a
adjudecat doar Harghita si Covasna.

Klaus Iohannis a razbunat PNL in Bucuresti
In Bucuresti, Klaus Iohannis a castigat cu putin peste
30% in fiecare dintre cele sase sectoare. El a fost
urmat de Dan Barna, cu exceptia Sectorului 5, unde
pe locul doi s-a situat Viorica Dancila.

In schimb, la alegerile europarlamentare din 26 mai,
Alianta USR-PLUS castigase mai mult decat confortabil
in toate cele 6 sectoare (aproximare in mii de voturi):

Sectorul 1: USR - 52 / PNL - 20 / PSD - 19
Sectorul 2: USR - 64 / PSD - 27 / PNL - 26
Sectorul 3: USR - 81 / PSD - 31 / PNL - 29
Sectorul 4: USR - 57 / PSD - 24 / PNL - 22
Sectorul 5: USR - 40 / PSD - 22 / PNL - 19
Sectorul 6: USR - 79 / PSD - 29 / PNL - 27

Intr-un comunicat remis luni Ziare.com, PNL Bucuresti
subliniaza faptul ca "a reusit, prin candidatul sau la
Presedintie, Klaus Iohannis, sa obtina cel mai bun
scor din istoria sa post-decembrista la nivelul Capi-
talei".

"Conform rezultatelor centralizate cu privire la primul
tur al Alegerilor Prezidentiale 2019, PNL este principala
forta politica din Capitala - scorul obtinut de candidatul
PNL la Presedintia Romaniei, Klaus Iohannis fiind de
31.6%, urmat la o distanta considerabila de candidatul
USR, Dan Barna, cu 24.7% si de candidatul PSD,
Viorica Dancila, cu 17.8% din totalul voturilor.

Rezultatele de la aceste alegeri din care rezulta un
numar de 289.000 voturi in Bucuresti pentru Klaus
Iohannis, cu 20.000 de voturi mai mult decat obtinuse
candidatul Iohannis in primul tur al alegerilor din
2014 la nivelul Capitalei", se mai arata in comunicatul
PNL Bucuresti.

Câștigătorii și învinșii din randul doi
Rezultatele sunt clare, Klaus Iohannis si Viorica Dancila
sunt optiunile pe care le avem pe masa pentru functia de
presedinte, un clasament anuntat deja de toate sondajele
de opinie pre-electorale si pe care Dan Barna nu a avut
datele - nici personale, nici politice, nici de campanie - sa
il rastoarne.
Daca insa el iese invins din cursa, Alianta 2020 PLUS
USR are si un castigator.
Un castigator simbolic - Dacian Ciolos
Anuntul ca USR PLUS il va sustine in turul doi pe Klaus
Iohannis a fost formulat ca atare de Dacian Ciolos, intr-o
conferinta comuna cu Dan Barna.
Momentul - o nuanta, pentru ca mesajul a fost reiterat de
Barna, intrebat de jurnalisti - a fost similar simbolic cu cel
in care liderul PLUS a pus capat ambiguitatii de mesaj a
USR in ceea ce priveste sustinerea guvernului liberal
dupa motiune, dand semnalul fara echivoc al votului
pentru Cabinetul Orban. Asta, desi PLUS nu e partid par-
lamentar.
Aici rezida, de altfel, una dintre slabiciunile discursului lui
Dan Barna, totodata motiv de frustrare pentru PLUS: in
vreme ce Dacian Ciolos pronunta raspicat Alianta USR
PLUS - cum a facut-o si in conferinta comuna cu Barna
de luni, in care nu s-a putut abtine sa nu isi intrerupa
partenerul, pentru a preciza ca a fost vorba despre
campania Aliantei PLUS USR -, Dan Barna si-a construit
discursul de campanie mai degraba pe un construct de
personal branding - o campanie publicitara, cum a numit-
o profesorul Alexandru Gussi - si a comunicat mai putin
proiectul de presedinte al aliantei.
In pofida tandemului asumat - Barna, presedinte/Ciolos,
premier - costurile esecului de la prezidentiale le deconteaza
Dan Barna si, partial, USR - daca ne uitam la rezultatul pe
Bucuresti, unde patricidul contra lui Nicusor Dan a fost
readus in atentie de dezbaterea din jurul candidatului
USR la Primaria Capitalei - dar nu si Dacian Ciolos.
Aici e un avantaj pentru locale si legislative, pentru ca
alianta - sau pana atunci partidul, daca se va petrece
fuziunea - nu si-ar pierdut, odata cu infrangerea lui Barna,
capitalul consolidat la alegerile europarlamentare.
Din punct de vedere simbolic, Alianta USR PLUS are al-
ternativa in interior si Dacian Ciolos poate fi prezentat ca
"depozitar" al sperantei de schimbare pentru alegerile
care urmeaza. Acesta ar putea forta in viitorul imediat o
fuziune clara - numita inca o intarire a aliantei -, si
rezultatele celor doua scrutinuri, citite in oglinda - eu-
roparlamentarele si prezidentialele - ii livreaza argumente
pentru asta.
Depinde de Dacian Ciolos cum va arata propunerea
concreta pentru membrii USR, daca va fi conducere
unicefala sau nu, in asa fel incat sa nu existe umilinte si
resentimente inutile. Intrebarea contrafactuala daca Dacian
Ciolos ar fi facut o isprava mai buna la prezidentiale nu isi
mai are locul.
Invinsul din randul doi - Gabriela Firea
Cel mai probabil, daca PNL si USR PLUS vor merge
fiecare cu candidat propriu in alegerile locale, iar prim-
ministrul Ludovic Orban nu isi va reconsidera ideea de a
nu reveni, prin OUG, la alegerile primarilor in doua tururi
de scrutin, Gabriela Firea isi adjudeca un nou mandat la
Primaria Capitalei.
Doar ca ea si-ar fi dorit nitel mai mult, si anume presedintia
partidului, pe care nu numai ca nu a reusit sa i-o smulga
lui Liviu Dragnea, dar nici macar pe Viorica Dancila nu a
invins-o, desi a luptat cu arme deloc onorabile, vezi de-
gringolada in care a vrut sa tarasca si constructia spitalului
de catre Asociatia Daruieste Viata.
Cu Viorica Dancila intrata in turul al doilea, cu un procent
mic pentru PSD, dar mai mare decat cel din estimari si cu
un plus de voturi fara de cat a luat partidul la europarla-
mentare, Gabriela Firea iese invinsa din scrutinul prezidential,
sub privirile satisfacute ale Olgutei Vasilescu.
Slabita in partid si fara aliati, Gabriela Firea devine o tinta
usoara la locale, dar nu daca alegerile vor avea un singur
tur, cu doi candidati de la PNL si USR PLUS, carora li se
adauga Nicusor Dan.

ziare.com
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adunate şi prelucrate

de Vasile Bădăluţă

* Poliția Capitalei a informat că a trebuit să amendeze
doi șoferi care transportau buletinele de vot către
secțiile de votare, deoarece șoferii consumaseră al-
cool. 

* Aflată în campanie electorală la Timișoara, fosta
prim-ministră a României, Viorica Dăncilă, a spus
că românii care vorbesc limbi străine ”țin mai puțin
la această țară”. Trebuie că are probleme grave...
din moment ce susține asemenea aberații.

* Specialiștii Agenției Spațiale Europene (ESA) au de-
clarat că asteroidul 2019 SU3 ar putea lovi
Pământul în următorii 60 de ani și că ar putea dis-
truge întreaga civilizație.

* Un bărbat din Iași a fost condamnat la 4 ani și 8 luni
de închisoare pentru că a bătut un copil și l-a obligat
să bea urină. Bărbatul are de plătit și 10.000 lei
daune morale; în plus, timp de 5 ani nu are voie să
se apropie la mai puțin de 200 metri de victima sa.
Dreaptă judecată!

* În 31 octombrie a.c., Parlamentul Ucrainei a aprobat
proiectul de lege privind incriminarea îmbogățirii
ilicite. Aceasta a fost, de fapt, o condiție impusă de
Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru a acorda
Ucrainei un nou împrumut de 3,9 miliarde dolari.
Așa să facem și noi!

* În nul 2018, România a produs lumânări de 848.311
euro, ceea ce este de 700 de ori mai puțin decât
Polonia. Dacă am fi deficitari numai la lumânări...

* Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică,
a declarat recent că alegerile din acest an din țara
noastră sunt cele mai costisitoare ajungând la
150.000 milioane lei (100 milioane pentru cele din
țară și 50 milioane în străinătate). Măcar dacă banii
s-ar folosi corect...

* O bancă de spermă din Moscova a fost dată în
judecată de o femeie de 40 de ani care, deși a ales
pentru viitorul copil pe care și-l dorea un donator
înalt de 1,8 m, a dat naștere unui copil cu nanism,
care – au spus doctorii – nu va depăși 1,2 m și va
fi cu membrele superioare și inferioare deformate.
Femeia este disperată, acuzând agenția de
minciună și cerând o sumă uriașă de bani drept
daune morale.

* O femeie (Audrey Mosey, 91 ani) din Marea Britanie
a trăit într-o casă modestă și abia după moartea ei
s-a aflat că era milionară. Ea a lăsat, prin testament,
1,3 milioane lire sterline pentru cauze caritabile care
vor ajuta să prospere satul în care locuise cu soțul
ei.

* Săptămâna trecută, un autocar cu 33 de pasageri
s-a răsturnat pe o autostradă din nordul Franței, in-
trând în coliziune cu un alt autocar. Printre răniți se
află și un român.

* Referitor la contestațiile lui Liviu Dragnea  privind
alegerea ei ca președintă a PSD, Viorica Dăncilă a
declarat că, pe lângă cei 7 bărbați care o urăsc și o
atacă, a apărut al 8-lea, Liviu Dragnea, dar ea se
poate lupta cu toți opt. Ca Făt Frumos, pardon, ca
Fătuca Frumoasă din basme...

* Specialiștii de la Institutul Național ”Grigore Antipa”
au spus că România are ”aur” la Marea Neagră;
este vorba de algele marine care ar putea fi proce-
sate și utilizate în mai multe industrii, inclusiv în cea
a produselor cosmetice. Dar nimeni nu se ocupă de
asta (și nici de altele..., din păcate).

* Crin Antonescu, fostul președinte PNL, a spus că el
nu este ”idiot” și că ar trebui să știe toată lumea că
el a intrat în politică liber și a ieșit liber, nu l-a forțat
nimeni la nimic, deciziile aparținându-i în totalitate.

* Fostul principe al României, Nicolae, a anunțat că
femeia care spunea că are o fetiță cu el a avut drep-
tate: testul de paternitate a confirmat ceea ce
spunea femeia.

* În localitatea Glăvănești din județul Bacău, un băiat
(15 ani) cu dizabilități a fost băgat cu forța,
dezbrăcat, într-o mașină, apoi a fost abandonat
acolo. Făptașii au spus că au vrut să-i dea copilului
o lecție pentru că acesta furase ceva de la unul din
ei.

* Viorica Dăncilă a declarat că nu are motive să-și dea
demisia din funcția de președintă a PSD. Totuși, sin-
gura posibilitate în acest sens este după câștigarea
alegerilor prezidențiale. Vom trăi și vom vedea!

* Primarul comuniei Vințu de Jos din județul Alba a
făcut modificări la acoperișul casei lui, dar nu a
cerut autorizația necesară. În urma deselor
reclamații ale oamenilor din sat, primarul a luat o
decizie înțeleaptă: și-a dat lui însuși amendă. Asta
ca să fie în pas cu legalitatea!

* Într-un supermarket din Buzău, oamenii au fost
șocați când au văzut un om intrând în magazin cu
un cal. Omul s-a plimbat printre rafturi cu animalul
care era calm și apoi, senin, a părăsit locația...

* Alex Checheriță a devenit profesor universitar la
UMF ”Carol Davila”, în februarie 2016, cu 3 ani
înainte de a fi legal. La 26 de ani a devenit doctor
în științe medicale, la 31 de ani e medic primar și
conferențiar, la 33 e profesor universitar. S-a de-
scoperit că totul a pornit de la un fals grosolan și a
continuat cu falsuri după falsuri. Din păcate, sunt
mulți ca el.

* Un deținut încarcerat la Penitenciarul Aiud (jud. Alba)
cere în instanță daune de 65.000 de euro din partea
instituției. Motivul? A fost ”folosit la muncă” unde și-
a rupt piciorul.

* Heinrich Reinefarth, fost criminal SS din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, responsabil pentru
masacrul de la Wola, pentru omorârea a 50.000 de
oameni, nu a fost totuși condamnat fiindcă geno-
cidul nu figura în Codul Penal al Germaniei naziste.
Incredibil este că acest criminal de război a ajuns
deputat în Germania.

* Într-o mină din Siberia, a fost descoperit un diamant
în interiorul căruia se află alt diamant. Potrivit
experților în bijuterii, acesta este primul diamant în
diamant descoperit vreodată în lume.

* Într-un liceu din India, la un examen, elevii au adus
de acasă pungi și cutii de carton pe care au fost
obligați să le pună pe cap (pungile aveau un  decu-
paj în dreptul ochilor). Scopul era să nu permită
elevilor să copieze. Metoda folosită este de-a drep-
tul hilară.

* Nu de mult, o femeie (24 ani) din Anglia, obsedată
de tatuaje, și-a pierdut vederea timp de 3 săptămâni
pentru că își tatuase globii oculari. Până în prezent,
ea are 200 de tatuaje și alte operații ”estetice” pe
care a cheltuit, până acum, peste 13.000 lire ster-
line. Femeia trebuie tratată urgent de un psihiatru!

CUVInTe ÎnȚelepTe
În sfârșit, după o îndelungată discuție cu mine în-

sumi, am făcut un pact de coexistență pașnică cu
timpul: nici el nu mă urmărește, nici eu nu fug de el
fiindcă știu că oricum într-o zi ne vom întâlni. (Mario
Lago)

***
Timpul trece foarte încet pentru cei care așteaptă și

foarte repede pentru cei cărora le este teamă. Tim-
pul este foarte lung pentru cei care se lamentează
și foarte scurt pentru cei care petrec. Dar pentru cei
care iubesc, timpul este eternitatea. (William Shake-
speare)

***
Iubește-mă când o merit cel mai puțin, pentru că

atunci am cea mai mare nevoie de afecțiunea ta.
(proverb chinezesc)

***
Viața poate fi înțeleasă numai privind în urmă, dar

poate fi trăită numai privind înainte. (Soren
Kierkegaard)

UMOR
Fugi de tentații, dar ia-o încet ca să te poată ajunge...

***
Dacă spui cuiva că o păsărică ți-a șoptit ceva, atunci

înseamnă că ai înnebunit, omule, pentru că
păsărelele nu vorbesc.

***
Se spune că înotul face bine la siluetă. Așa spun cei

care n-au văzut încă o balenă...
***

Nu de mult timp, un prieten mi-a spus că orice bărbat
are nevoie de o femeie fiindcă există o grămadă de
lucruri negative pentru care nu poți să faci guvernul
vinovat.
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Carmen Harra ştie deja 
cine va fi noul preşedinte! 
previziunile ei sunt clare.

Surpriză majoră în turul doi:
„e pe muchie de cuţit...”

Carmen Harra, celebră pentru previziunile ei, a vorbit
recent despre ce se va întâmpla în turul I al alegerilor
prezidenţiale din România - 10 noiembrie şi turul II -
din 24 noiembrie. Cine sunt favoriţii pentru al doilea
scrutin?

”Ceva se va schimba în România... Adică, nu mă
refer neapărat la preşedinte, mă refer la cei care au
condus România în ultima bucată de timp... S-au
făcut nişte erori masive şi asta trebuie corectate”,
spune Carmen Harra, convinsă că în viitorul apropiat
în România se vor petrece şi lucruri pozitive. Şi,
după ce a cerut data de naştere ale Viorica Dăncilă,
a emis o serie de previziuni. ”Eu zic că tot Klaus Io-
hannis o să rămână...
Ea e pe muchie de cuţit. Şansele ei de a intra (în
turul al doilea al prezidenţialelor, n. red.) ar fi, dar e
pe muchie de cuţit, va fi la limită între locul doi sau
trei”, a spus Carmen Harra, pentru wowbiz.ro.
Harra plusează şi spune că pe viitor vom avea şi un
preşedinte femeie.”Ne va surprinde, va veni tare din
spate o femeie blondă. Nu, nu Elena Udrea, nu am
văzut-o niciodată pe post de preşedinte, nici Gabriela
Firea... Altcineva, o femeie în jur de 40 de ani, nu
Alina Gorghiu, altcineva neaşteptat”
Carmen Harra a făcut avere de pe urma unei cărţi
best seller şi are un succes imens în SUA.
„În prima mea lună în America am făcut 10.000 de
dolari. Acum, eu pot să fac foarte uşor 40.000 –
50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că eu sunt
cunoscută, am un nume, America mă recunoaşte şi
mă apreciază”, a spus Carmen Harra.
„Eu câştig bani din mai multe surse. Sunt consilier
de cuplu, iar în America un consilier câştigă între
400 şi 600 de dolari pe şedinţă. Eu am lucrat peste
20 de ani ca şi consilier, aveam biroul pe cel mai
scump bulevard din lume, pe Fifth Avenue în New
York, peste drum de Plaza Hotel. La mine veneau
Jennifer Lopez, Hillary Clinton şi alte celebrităţi. Eu
însă aş putea să trăiesc şi din drepturi de autor
acum. Încă de la primele cărţi publicate am luat sute
de mii de dolari. Cărţile au mers foare bine. Prima
carte pe care am publicat-o în urmă cu 20 de ani,
"Karma de fiecare zi" a fost tradusă în 20 de zile şi
îmi vin şi acum bani din drepturile de autor pe ea”, a
mai spus Carmen Harra.
Harra are o avere de circa 40 milioane de dolari,
case în Florida, New York, maşini de lux şi bijuterii.

evz.ro

Încep execuțiile în pSD? 
pe cine ar vrea să decapiteze

Viorica Dăncilă
Dezvăluire-bombă pe surse! Președintele Partidului

Social Democrat, Viorica Dăncilă, ar începe execuțiile
în PSD, marți.
Mai-marii social-democrați se reunesc, marți, în
ședința de Comitet Executiv al PSD, prima după
primul tur al alegerile prezidențiale în care Viorica
Dăncilă a reușit să termine pe locul 2. 
Surse politice susțin că fostul premier pregătește o
adevărată lovitură pentru marți și va propune ex-
cluderea Anei Birchall și a lui Cozmin Gușă, informează
B1.ro.
Birchall a devenit o țintă a taberei radicale din PSD
după ce în mandatul său s-a opus tăvălugului asupra
justiției ce a lovit în plin în perioada Florin Iordache
și Tudorel Toader.
Supărați că Birchall nu a continuat schimbările majore
în trecut, liderii acestei tabere radicale a PSD o
acuză că a colaborat cu președintele Klaus Iohannis
și vor înlăturarea sa din funcție.
„Este o mare nemulţumire în PSD legată de atitudinea
doamnei Birchall, pentru că este important ca şi
drepturile şi libertăţile cetăţenilor să fie respectate.
Săptămâna viitoare avem Comitet Executiv în care
vom avea o discuţie referitoare la doamna Ana
Birchall”, a spus Dăncilă, în urmă cu o săptămână,
întrebată dacă Birchall va fi dată afară din PSD,
având în vedere faptul că a mers „pe contrasens”
faţă de cei care cred că sunt procurori şi judecători
care dau soluţii „strâmbe”, iar preşedintele Klaus Io-
hannis a lăudat-o la ceremonia de predare a man-
datului.
În ceea ce-l privește pe Cozmin Gușă, acesta ar
urma să fie exclus de Viorica Dăncilă, pentru că
șefa PSD e nemulțumită că patronul Realitatea a a
fost readus în partid de către primarul de la Sectorul
1, Daniel Tudorache, și baronul Paul Stănescu.
Cozmin Gușă a revenit în PSD exact cu o zi înainte
ca CNA să decidă retragerea licenței postului
Realitatea TV pe care îl deține alături de Maricel
Păcurariu. Televiziunea eraîn insolvență din anul
2011 și nu avea un plan de reorganizare aprobat de
instanță. Realitatea TV ar avea 127 de milioane de
lei datorii la stat.

Românii renunță la mașinile
vechi. Topul celor mai

cumpărate mărci
Romania înregistrează una dintre cele mai mari
creșteri ale înmatriculărilor de mașini noi. În octombrie,
numărul lor a crescut cu aproape 60%, față de oc-
tombrie 2018 și ar putea crește și mai mult datorită
noilor taxe anunțate de autorități.
În același timp, numărul mașinilor la mâna a doua a
scăzut, dar sunt în continuare foarte multe și le
depășesc de trei ori pe cele noi.
După ce au numărat maşinile noi înmatriculate în
ţara noastră luna trecută, membrii Asociaţiei Con-
structorilor de Automobile din România au descoperit
un salt uriaş de aproape 60% faţă de aceeaşi lună a
anului trecut.
Şi pe primele 10 luni piaţa auto stă bine: au fost în-
matriculate cu aproape 20% mai multe maşini noi,
în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2018.
Este cea mai mare creştere din Europa, spun experţii.
În Uniunea Europeană piaţa auto a scăzut uşor, cu
1,5%.

stirileprotv.ro

Condamnarea primită de
Hrebenciuc pentru retrocedari
ilegale de păduri a fost anulată.
Dosarul se rejudecă de la zero

Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de
Casatie si Justitie a decis luni ca dosarul retrocedarilor
ilegale de paduri in care sunt acuzati fostii deputati
Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam, dar si fostul ministru
Tudor Chiuariu sa se rejudece de la zero, procesul
urmand sa se desfasoare la Curtea de Apel Brasov.

Instanta suprema a respins
o cerere a Parchetului
General de sesizare a Cur-
tii de Justitie a Uniunii Eu-
ropene in vederea pronun-
tarii unei hotarari prelim-
inare cu privire la aplicarea
deciziei Curtii Constitution-
ale de rejudecare a
dosarelor de coruptie.

Pe de alta parte, judecatorii
au admis apelurile formulate de Ministerul Finantelor,
dar si de mai multi inculpati, iar dosarul a fost trimis
spre rejudecare.

Practic, prin aceasta decizie a fost desfiintata sentinta
din mai 2018, prin care Viorel Hrebenciuc primise 2
ani de inchisoare pentru trafic de influenta, Ioan
Adam - 2 ani de inchisoare cu executare, iar fiul lui
Viorel Hrebenciuc primise 2 ani cu suspendare.

De asemenea, au fost anulate condamnarile primite
de: Anca Roxana Adam (sotia deputatului Ioan Adam,
judecatoare la Tribunalul Brasov) - 2 ani de inchisoare
cu suspendare; Lorand Andras Ordog (judecator la
Tribunalul Covasna) - 3 ani de inchisoare cu executare,
Paltin Gheorghe Sturdza (beneficiarul retrocedarii) -
3 ani de inchisoare cu executare.

Prin hotararea data de Instanta suprema au fost
anulate si deciziile de achitare de care beneficiasera
fostul ministru Tudor Chiuariu si Adam Craciunescu
(directorul general Romsilva).

Dosarul retrocedarilor a fost trimis in instanta in
ianuarie 2015 si Viorel si Andrei Hrebenciuc, dar si
fostul deputat Ioan Adam si-au recunoscut vinovatia,
solicitand sa fie judecati prin procedura simplificata.

Acuzatiile din dosar se refera la retrocedarea ilegala
a 43.227 hectare de teren forestier in judetul Bacau
in favoarea lui Paltin Sturdza si in defavoarea
Romsilva. Prejudiciul calculat de DNA in acest caz
se ridica la 1.421.800.870 lei (echivalentul a
303.888.615 euro), reprezentand contravaloarea
terenului.

Viorel Hrebenciuc si-a recunoscut faptele in fata
judecatorilor si a spus ca a acceptat sa intervina pe
langa functionarii unor institutii din Bacau pentru ca
Paltin Gheorghe Sturdza sa intre in posesia a 43.000
de hectare de padure. In schimbul interventiei,
Hrebenciuc urma sa primeasca 12.000 de hectare,
prin incheierea unui act aditional pe numele fiului
sau.

ziare.com
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exploziv. 
Alegerile prezidențiale, 

aruncate în aer. Misterul 
votului care schimbă tot

Jurnalistul Ion Cristoiu lansează o teorie care aruncă
în aer rezultatul alegerilor prezidențiale din 10 noiem-
brie.
Cristoiu ridică o serie de întrebări referitoare la
corectitudinea scrutinului de duminică și nu se ferește
să vorbească deschis despre fraudarea alegerilor.
Dan Barna ar fi fost lucrat în favoarea Vioricăi
Dăncilă, este ideea centrală a teoriei lui Ion Cristoiu.
Prima enigmă pe care o ridică Ion Cristoiu: „Aserțiunea
«prezență uriașă la vot» a fost o manipulare grosolană
a opiniei publice pentru că este cea mai slabă
prezență din istoria posdecembristă, dar era nevoie
de crearea acestei atmosfere în favoarea lui Klaus
Iohannis pentru că Iohannis vrea să facă din aceste
alegeri prezidențiale, nu să câștige pur și simplu, ci
să câștige în termeni istorici, uriași, prezență uriașă,
oameni care se înghesuie să-l voteze, scoruri mari.
O altă manipulare a fost cea în legătură cu diaspora,
unde iar s-a exagerat prezența pentru că, după trei
zile, la 4 milioane de cetățeni, normal era să fie vreo
două milioane la vot”.
Ce s-a întâmplat duminică la ora 6?
O altă dilemă pe care o are cunoscutul jurnalist se
referă la momentul „duminică, ora 6” și anume schim-
barea de sens în opțiunea de vot a cetățenilor.
„Duminică, 10 noiembrie, la ora 6 după-amiaza, s-a
produs o răsturnare în mersul votului, mai mult decât
enigmatică. Tot ce se știa prin redacții era că, în
țară, Viorica Dăncilă era umăr la umăr cu Dan Barna.
Se considera că va veni și diaspora și atunci clar
Dan Barna era în turul 2. Deci, la ora 6, chiar și în
redacțiile peneliste, iohanniste se știa că e în turul 2.
Dintr-o dată, o casă de sondare, nu-i dau numele, a
dat la ora 6 următorul rezultat: Klaus Iohannis în
scădere, Viorica Dăncilă stagnează, în scădere și
Dan Barna!”.
Manipularea la care face referire Cristoiu este
următoarea: „După ora 6, atenție, electoratul PSD,
chiar în vârstă, a ieșit la vot! Au început să apară și
manipulări de viziune asupra României, anume că
s-a schimbat comportamentul electoral, în sensul că
tinerii ies dimineața și bătrânii ies seara. Nu era
adevărat, pentru că electoratul PSD este un electorat
scos de primari, un electorat mai în vârstă, care iese
dimineață. Iese dimineața nu pentru că s-ar teme să
iasă noaptea, ci pentru că ăsta este comportamentul
când ieși la pensie. Dimineața ești mai vioi”.
Cum s-a putut schimba mersul votului? Explicabil
doar dacă PNL a avut în marile orașe o rezervă
păstrată care s-a dus la vot și a votat pentru PSD
sau, mai credibil, s-a umblat la soft! Completează
Ion Cristoiu: 

„Și atunci s-a umblat coborându-l pe Klaus Iohannis.
Klaus Iohannis a avut de ales între să aibă 40%, dar
să-l aibă pe Dan Barna în turul 2, care era un
coșmar, sau să aibă mai puțin și să comentăm, noi,
câțiva, că nu a fost o victorie, dar să fie cu Viorica
Dăncillă în turul 2. Aceasta este ce s-a întâmplat
duminică seară”, a declarat Ion Cristoiu.
Misterul votului din diaspora și greșeala lui Barna
În opinia lui Ion Cristoiu, Dan Barna a pierdut procente
și din votul Diasporei: „E greu de presupus că Dan
Barna a avut numai 25% în diasporă. Chiar și
estimările lor, ca să dezvălui eu un secret, lor cu L,
spuneau 50% – Klaus Iohannis, 35% – Dan Barna.
Deci e greu de imaginat și înseamnă că s-a luat din
pix și de la votul din străinătate”.
Și, totuși, mai afirmă Ion Cristoiu, Dan Barna a
comis și erori „de neiertat”. Una dintre acestea, lipsa
curajului în a-l combate pe președintele Klaus
Iohannis. „Spre stupoarea tuturor, inclusiv a useriștilor,
Dan Barna e evitat pe cât posibil, nu să-l atace, să-l
atingă cu o frunză măcar pe Klaus Iohannis. Este o
mare enigmă și, într-adevăr, dacă nu el, măcar
mașinăria lui (n.n. – trebuia) să zică ceva. S-a ajuns
la acest paradox – scriem noi, care nu suntem
useriști și nu scriu ei! Este ceva în neregulă cu acest
Dan Barna. Ori el este șantajat cu ceva mai groaznic
decât dezvăluirile, ori are niște sfori de care e legat
și sforile respective, păpușarii, au fost puși la punct,
cum se zvonește, și el s-a liniștit”.

Rolul femeii în România? 
"femeia, la cratiță" rămâne

o dominantă în societate
In Romania, cele mai multe persoane care sunt casnice,
au grija de copii si de gospodarie sunt de sex feminin. Ba
mai mult, in cazul femeilor, raportul de dependenta eco-
nomica - cel mai important indicator care arata in ce
masura neangajatii depind de cei care lucreaza - a ramas
aproape neschimbat fata de anul 2009. Asta in timp ce la
barbati a scazut usor.
Raportul de dependenta economica, exprimat prin numarul
persoanelor neocupate (inactive sau in somaj) ce revin
la 1.000 de persoane ocupate, a fost in anul 2018 de
1.248 la mie, la nivelul intregii tari. Un nivel mai ridicat al
acestui indicator s-a inregistrat pentru persoanele de sex
feminin (1.665 la mie, fata de 932 la mie in cazul barbatilor)
si pentru cele din mediul rural (1.303 la mie comparativ
cu 1.203 la mie in mediul urban), arata datele Institutului
National de Statistica.
In 2009, raportul de dependenta economica era de 1.324
la mie, la nivelul intregii tari. Indicatorul era mai ridicat
pentru persoanele de sex feminin (1.660 la mie, fata de
1.052 la mie in cazul barbatilor) si pentru mediul urban
(1.344 la mie, comparativ cu 1.301 la mie in mediul
rural), conform sursei citate.
Datele sugereaza ca, in ciuda unei cresteri a ratei ocuparii
in ultimii zece ani, raportul de dependenta economica
este aproape identic cu valorile inregistrate in anul 2009
in cazul femeilor (1.665 la mie fata de 1.660 la mie), iar in
cazul barbatilor a scazut usor (932 la mie comparativ cu
1.052 la mie).
Cardul de masa Up Dejun este versiunea moderna si
simplificata a tichetului de masa. Ai 0 lei costuri la
emiterea cardurilor si economisesti pana la 37% fata de
o crestere salariala in bani. Afla mai multe AICI!
"Trebuie spus ca acest raport de dependenta se calculeaza
prin raportare la toata populatia inactiva (cei mai multi
fiind copii si pensionari), astfel ca, in 2018, raportul era
de aproximativ 10,5 milioane populatie inactiva (atentie,
nu toti sunt apti de munca - numai 4,2 milioane au varsta
cuprinsa in intervalul 15-64 ani) la 8,7 milioane populatie
ocupata. Prin comparatie, in anul 2009, erau aproximativ
11,5 milioane persoane inactive si 9,2 milioane de
persoane ocupate. Asadar, pastrarea acestui trend, in
ciuda cresterii ratei ocuparii, se explica prin prisma
scaderii demografice", a explicat Sebastian Toc, sociolog
si cercetator la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii din
cadrul Academiei Romane, pentru Ziare.com.

Rolul femeii in societatea romaneasca
Pentru a vedea care e rolul femeii in societatea romaneasca,
ne-am uitat si la alte statistici. Astfel, in 2018:
62,3% dintre populatia inactiva este de sex feminin
67,1% dintre lucratorii familiali neremunerati sunt femei
99,3% dintre persoanele care stau acasa pentru a ingriji

gospodaria sunt femei
35,6% dintre someri sunt femei
Femeile sunt intr-o masura mai mare inactive, comparativ
cu barbatii, indiferent de categoria de varsta (cu exceptia
tinerilor 15-24, unde oricum cei mai multi sunt inca
sistemul educational). Principala cauza se leaga de faptul
ca aproape toate persoanele casnice sunt femei.
O alta explicatie tine de faptul ca aproximativ 9 din 10
persoane care beneficiaza de concediul si indemnizatia
de crestere al copilului (CIC) sunt femei.
Principalul motiv pentru care persoanele de sex feminin
de clara ca sunt inactive tine de responsabilitatile familiale,
spre deosebire de barbati, al caror motiv principal are le -
ga tura cu propria educatie sau formare - Eurostat.
In cazul categoriei 55-64 ani, avem aproximativ 32%
femei cu maximum studii gimnaziale, comparativ cu 20%
barbati, nivelul de scolaritate putand fi o explicatie pentru
o rata mai mare de inactivitate la aceasta categorie.
"Asadar, rata de inactivitate, asa cum e definita si masurata
de INS, ascunde faptul ca munca domestica (inclusiv de
crestere a copiilor) este efectuata de femei. Intr-un stat cu
o pondere ridicata a populatiei sarace si in care serviciile
sociale sunt subdezvoltate, munca domestica si in mod
particular de crestere a copiilor este in general efectuata
de catre membri familiei si, in mod particular, de femei.
Situatia este si mai mult in defavoarea femeilor daca
luam in considerare faptul ca doua treimi din totalul lu-
cratorilor familiali neremunerati sunt femei. Aceasta
categorie este considerata ocupata in Romania, cele mai
multe persoane lucrand in agricultura de subzistenta,
facand munca domestica si sunt angrenate in munci in-
formale.
As spune ca sunt doua mari explicatii. Pe de-o parte,
pentru ca s-au perpetuat rolurile traditionale de gen in
care femeile sunt responsabile cu munca domestica, iar
barbatii aveau responsabilitatea de a aduce bani in casa.
Pe de alta parte, pentru ca barbatii castiga in medie mai
mult decat femeile (exista prescriptii sociale cu privire la
locurile de munca considerate potrivite pentru femei si
barbati, ultimele fiind in medie mai bine platite)", a explicat
Sebastian Toc.
Solutiile tin, in primul rand, de cresterea nivelului salarial,
care ar stimula mai multe persoane inactive (inclusiv
femei) sa intre in economia formala.
"In acest moment, in multe situatii este mai rentabil sa
stai sa faci treburi casnice (in special cand sunt mai multi
copii), eventual si sa faci agricultura, sa cresti animale si
faci munci sezoniere, decat sa lucrezi pe pe salariul
minim, mai ales daca e necesara si naveta. Cu atat mai
mult cu cat in general vorbim despre munci dificile", men-
tioneaza sociologul.
Mai mult, in contextul in care statul nu furnizeaza alte
forme de sprijin familial (crese, gradinite cu program pre-
lungit), este foarte dificil pentru persoanele care au copii
si nu se pot baza pe familia extinsa pentru ingrijire sa se
angajeze.
"Romania este printre ultimele tari in privinta echilibrului
dintre viata profesionala si cea privata, in principal pentru
ca femeile fac munca de ingrijire a copiilor. Statul ar
putea de asemenea, sa stimuleze barbatii sa se implice
mai mult in ingrijirea copiilor, putand impune obligativitatea
unei parti din concediu si pentru acestia", completeaza
Sebastian Toc.
Ce ne rezerva viitorul?
Am fost curiosi sa aflam si tendintele in cazul persoanelor
tinere. Datele arata ca situatia acestora este mai buna
din punctul de vedere al studiilor absolvite si al veniturilor
medii obtinute. In plus, au mai multe oportunitati ocupa-
tionale, in special in orase mai mari sau in tari occiden-
tale.
Insa, in contextul in care multi pleaca de acasa, "problema
majora a acestei generatii tine de costul locuirii, care
reprezinta un procent ridicat chiar si raportat la venitul
mediu in Romania si serviciile de ingrijire pentru copii",
atrage atentia sociologul.

ziare.com
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Străinii ne iau tot: 
«nemții vor să ne ia nămolul»,

panică la Techirghiol
Nămolul din Lacul Techirghiol încinge spiritele pe
litoral. După ce o firmă din Germania a cumpărat 70
la sută din suprafaţa lacului şi îl va exporta, specialiştii
sunt alarmaţi, deoarece, cu timpul, nămolul va
dispărea, scrie Observator.

Ca să-şi recapate proprietăţile terapeutice, trebuie
adus înapoi în lac, ceea ce nu va fi posibil dacă
ajunge în străinătate. Îngrijoraţi că rămân fără “aurul
negru” sunt şi localnicii, dar şi turiştii care vin la trata-
mente chiar şi de peste hotare.
Nămolul de la Techirghiol aduce pe litoral, în fiecare
an, peste 100.000 de turişti, iar jumătate dintre ei
sunt străini.

Firma din Germania, care a cumpărat două treimi din
suprafaţa lacului, vrea să extragă şi să exporte
nămolul miraculos, fără să-l aducă înapoi, aşa cum
este necesar ca să se regenereze.
În prezent, doar Centrul balnear din Techirghiol
extrage nămol. De aici, îl distribuie pe tot litoralul,
dar este returnat şi ajunge înapoi în lac.
Pentru un tratament complet este necesară o cură
de 10 zile.

ziarulromanesc.de

Digi24 și presa maghiară: 
Daca Orbán = Orban atunci

practic am recucerit Ardealul
sau măcar suntem conduşi

de aceeaşi persoană
Guvernul Orban a fost învestit, iar în presa ungară
au început glumele despre asemănarea de nume
între premierul României, Ludovic Orban şi  premierul
Ungariei, Viktor Orban, relatează Digi24 citând index.hu
Glume cu teorii ale conspiraţiei în presa ungară
despre asemănarea de nume ale premierilor României
şi Ungariei
Ce urmează „O mică atenţie de luni seara pentru
amatorii de teorii ale conspiraţiei:  cei doi s-au născut
aproape în aceeaşi zi. 

Astfel, Ludovic Orban e născut la 25 mai 1963, în
timp ce Viktor Orban la 31 mai 1963”, scrie index.hu,
citat de Digi24.  „În plus, tatăl lui Ludovic a fost de
etnie maghiară, evident nu vrem să facem nicio
aluzie, dar nu putem exclude, cu certitudine de sută
la sută, că Ludovic Orban şi Viktor Orban nu sunt
una şi aceeaşi persoană.
Acest lucru ar schimba totul, e drept, şi ar ridica
anumite întrebări, şi anume: Dacă Orbán = Orban,
atunci practic am recucerit Ardealul sau măcar suntem
conduşi de aceeaşi persoană. Tabăra Orbán numără
câteva milioane de alegători, în timp ce Orbán/Orban
e sprijinit potenţial de peste 10 milioane.
Dacă Orbán e într-adevăr acelaşi cu Orban, atunci
cine joacă rolul celuilalt Orb/a/án atunci când amândoi
trebuie să apară în public în acelaşi timp sau chiar
unul lângă altul? Care e adevăratul ORBÁ(A)N şi
cine e sosia?”

adevarul.ro
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A fost desființată o instituție
de o importanță crucială
pentru protecția copiilor 

Organizația Salvați Copiii cere Guvernului României
abrogarea urgentă a prevederilor în baza cărora au
fost comasate Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopții (ANPDCA) cu Autoritatea
Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD).
Conform unui comunicat al organizației, ANPDCA
este „o instituție de o importanță crucială pentru re-
spectarea drepturilor copiilor” din România.
„O astfel de decizie, luată într-o guvernare anterioară,
a creat uriașe dificultăți în coordonarea și monitorizarea
sistemului de protecție a copilului, cu consecințe
directe în viața copiilor și familiilor aflate în atenția
serviciilor de asistență socială. Motivarea măsurii de
desființare a ANPDCA prin menționarea ‘interesului
public’ este contradictorie, deoarece, în fapt, ignoră
complet ceea ce, legal și moral, este primordial pen -
tru societatea românească: principiul constituțional al
interesului superior al copilului”, arată comunicatul.
Prin contopirea intereselor copilului cu cele ale adulților
cu dizabilități „se anulează primordialitatea intereselor
lor, repetându-se greșelile” din trecut.
„Bazându-ne pe experiența muncii noastre și a
colaborării directe cu ANPDCA, considerăm că
desființarea acestei structuri strategice distincte,
învestită cu competențe clare în promovarea și
protecția drepturilor copilului, va afecta profund
procesul de monitorizare și implementare a strategiilor
și planurilor de acțiune care vizează copilul. Ținând
seama de aceste aspecte, Organizația Salvați Copiii
cere Guvernului României abrogarea urgentă a art. 9
alin. 2 și completarea OUG 68/2019 cu măsuri care
să determine întărirea rolului ANPDCA pentru o mai
bună coordonare a politicilor destinate copiilor și
familiilor acestora. Ne exprimăm disponibilitatea de a
contribui la găsirea unei soluții în acest sens”, a
precizat Salvați Copiii.
România întâmpină în continuare „dificultăți” în asig-
urarea protecției sociale a copiilor din zonele rurale
sau urbane afectate de sărăcie. De asemenea,
creșterea calității serviciilor sociale, reducerea numărului
de copii care ajung în centrele de plasament sau la
asistenți maternali și dezvoltarea sistemului de adopții
sunt „majore provocări” pentru prezent și viitor.
”Problematica complexă a respectării dreptului la
familie și la protecție împotriva abuzului, neglijării și
abandonului, necesitatea coordonării centrelor de
plasament și a accelerării procesului de adopție
pentru copiii aflați în sistemul de protecție, prevenirea
exploatării copilului în țară ori în Uniunea Europeană,
cer mai degrabă o întărire a funcțiilor și puterii de
decizie a ANPDCA pentru a crea un sistem național
competent și cât mai aproape de performanțele altor
țări din spațiul european”, adaugă organizația.
Noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat
joi comasarea Autorității Naționale pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopții (ANPDCA) cu Autoritatea
Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD).
Ministrul a apreciat că palierul de conducere din
cadrul structurilor ministerului nu are efect în calitatea
serviciilor oferite contribuabililor.

www.activenews.ro

pericol ieșeni !! Iaşul, între
primele 3 oraşe din lume unde

Orange lansează o reţea 5g 
România este prima țară în care grupul francez
Orange lansează o rețea 5G și servicii comerciale, a
anunțat marți Ramon Fernandez, Delegate CEO Fi-
nance, Performance and Europe la nivelul Grupului
Orange.
Am ales România pentru că este un fel de Sillicon
Valley în Europa Centrală și de Est, cu un sector
IT&C care reprezintă aproape 6% din PIB-ul țării și
pentru că avem spectru radio dublu decât rivalii din
piață ceea ce ne permite lansarea acestor servicii, a
spus oficialul grupului francez. Serviciile sunt disponibile
în prezent în București, Cluj-Napoca și Iași.
Pentru lansarea serviciilor 5G în România, Orange a
încheiat un parteneriat exclusiv cu Samsung pentru
vânzarea pe piața locală a unui terminal 5G avansat,
Samsung S10 5G, a spus oficialul grupului francez.
Liudmila Climoc, directorul general al Orage România,
a spus că serviciile vor fi disponibile pentru început
în București, Cluj-Napoca și Iași.
Oferta 5G a celor de la Orange presupune: trafic de
internet nelimitat, 9.33 GB în roaming SEE pe mobil,
apeluri de voce şi SMS-uri nelimitate naţional şi în
roaming SEE. La acestea se adaugă acces la conţinut
de calitate prin serviciul de muzică Deezer şi pachetul
de TV mobil Family HD Go, întreg pachetul fiind
disponibil pentru 25 de euro pe lună. În plus, telefonul
flagship Samsung Galaxy S10 5G, primul telefon
Samsung 5G lansat în România, este disponibil
exclusiv la Orange, în rate lunare de 47 euro.
Mari Noelle Jego Laveissiere – deputy CEO si Director
de Tehnologie al grupului Orange a precizat că
actuala rețea 5G nu este una construită de la 0, ci
are la bază rețeaua 4G. Întrebată ce furnizori de
echipamente 5G au fost folosiți la dezvoltarea rețelei,
oficialul Orange a spus că operatorul lucrează cu
mai mulți furnizori printre care: Huawei, ZTE, Nokia,
Ericsson și Samsung. În România, rețeaua core 4G
este construită cu echipamente Ericsson, a spus
aceasta.
Orange este al treilea operator după Vodafone și
DIGI/RCS&RDS care lansează servicii 5G în Româ-
nia.

www.ziaruldeiasi.ro

BnR anunță „Apocalipsa băncilor”!
Cele 10 care vor dispărea! 

Banca Națională a României anunță că vine „Apocalipsa
băncilor”! Ținute în brațe până acum, chiar și cu
prețul înrobirii românului de rând, băncile sunt avertizate
să-și rezolve singure problemele. Dacă nu vor găsi
soluții, dispar de pe piață!
Șeful Direcției Stabilitate din cadrul BNR a vorbit
recent la Sinaia, în cadrul unui seminar pe teme ban-
care, despre evoluția în piață. Avertismentul lui trebuie
luat în considerare, căci este mesajul transmis de
Banca Națională finanțiștilor: „Ultimele 10 bănci din
sistemul bancar au cheltuieli operaționale foarte mari
și ar trebui să se concentreze să găsească soluții. 

Altfel, vor dispărea!”. E clar, s-a înțeles?! Din câte se
pare, ca urmare a manifestării riscului de credit, în
ultimul deceniu s-a observat o evoluție sinuoasă a
rezultatului financiar agregat al sistemului bancar.

Profitul, mai mare de la an la an
Cu toate acestea, pofitabilitatea sectorului a fost din
ce în ce mai mare, de la an la an, fiind favorizată de
stabilitatea climatului macroeconomic, precum și de
costul tot mai scăzut al riscului de credit. Puse cap la
cap, elementele de mai sus au dus la reducerea
cotei de piață a băncilor care au pierderi (n.n. – nu
știam că există cămătari care merg în pierdere!). În
septembrie 2019, doar 2,6% din bănci mai au pierderi;
ca o comparație, nivelul era de 57% în 2012! „Mai
exact, la ora actuală numai o singură bancă din
sistem mai înregistrează pierderi”, susține Eugen
Rădulescu, de la BNR.

Beneficiind de o cotă de piață mai mare, evident că
și-au împărțit și profitul. Vorbim despre băncile cele
mai puternice din piață, care au „sechestrat” 85% din
profitul înregistrat pe întreg sectorul! Cota de piață
mare le-a permis acestor bănci să își reducă ponderea
cheltuielilor fixe, care este, de asemenea, asociată
unor costuri de finanțare mai mici. În acest sens,
este de reținut că primele 10 bănci din sistem au
costuri operaționale de circa 50% din venituri. În
cazul ultimelor 10, costurile operaționale depășesc
chiar și 100% din venit!

Pericolul reprezentat de coloșii din IT
Oricât de șocantă ar fi, informația că giganți de genul
Google sau Apple încep să se implice pe piața finan-
ciar-bancară trebuie luată în serios. Chiar și în
România s-a testat terenul și nu mai e mult până ce
acești coloși ai planetei vor „ataca” sectorul bancar
de la noi, cu oferte din ce în ce mai tentante pentru
clienți, de la credite de finanțare până la criptomonedele
viitorului.

Previziunea BNR este următoarea: „Ultimele zece
bănci din sistem trebuie să se concentreze pe
activitatea proprie, să găsească soluții. Fintech-urile
câștigă din ce în ce mai mult teren, iar giganții
Google, Amazon și, mai nou, Apple au început să își
facă apariția și-n România. Dacă nu vor face acest
lucru, aceste bănci vor dispărea într-un anumit orizont
de timp – de la o zi la 10 ani sau chiar mai devreme
de 10 ani!”.

Lume, lume, s-au îmbogățit românii!
În altă ordine de idei, bancherii vorbesc despre o …
îmbogățire a românilor. Tradusă altfel, informația vrea
să spună că nu numai băncile fac bani, ci și cetățenii
țării. Totuși, eu parcă aș răstălmăci-o nițel diferit,
adică băncile au acum un motiv în plus să mărească
dobânzile la credite, că doar, uite, românii câștigă
mai mulți bani!

Populația săracă din România a scăzut față de acum
doi ani. Aproape un milion de oameni s-au îmbogățit,
zic cifrele bancherilor. Adică, ar mai fi doar 33%
săraci în țară. Pare mult? Nicidecum, cică prin UE e
și mai rău, Italia sau chiar Germania furnizând mai
mulți săraci comunității europene decât România! La
nivelul UE, 113 milioane de oameni (22% din populația
totală) se află sub incidența pragului de sărăciei,
potrivit Eurostat. Din care, România „contribuie” cu
un procent de 6%, dar Italia dă undeva spre 11% din
populația săracă a Europei, iar Germania ține și ea
aproape, cu 10%.

www.national.ro
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„MICII pRODUCăTORI AU FOST
AnIHIlAȚI, DISTRUȘI eFeCTIV”

pRIn IMpUneReA pReȚUlUI 
MInIM ȘI eXIgenȚelOR MAXIMe

Reprezentantul Crescătorilor de Bovine, despre criza de
lapte românesc.  Suntem în pragul unei crize de lapte
românesc, avertizează crescătorii de bovine, citați de
publicația National.ro
Pe de o parte, pe piața internă nu se mai găsește lapte
românesc, iar pe de alta, se importă din străinătate un
milion de tone de lapte. Laptele și produsele lactate pe
care le cumpărăm din magazine provin din importuri.
Crescătorii români de bovine sunt tentați să renunțe la ac-
tivitate din cauza reglementărilor impuse de stat, dar și a
prețului prea mic pe care distribuitorii îl plătesc producătorilor
locali, preț care nu reușește să le acopere nici măcar
costurile de producție. Aceștia atrag atenția că, fără măsuri
urgente și de impact, zootehnia românească nu va
supraviețui.
„Singura specie care înregistrează creștere numerică este
oaia, celelalte specii sunt în scădere accentuată, și nu
vorbesc despre suine, pentru că acolo este marele dezastru
național cu pesta porcină africană. La specia bovine
înregistrăm constant scăderi în ultimii 30 de ani și s-a
ajuns de la 7 milioane de ca pe te să mai avem la ferme
undeva la sub un milion. S-au luat niște măsuri, sprijinul
acesta cuplat oarecum a reușit să stagneze declinul speciei,
dar nicidecum să redreseze specia, atât numeric, cât și ca
producție de lapte și carne. Cauza este conceptul greșit,
pe care i l-am și transmis noului ministru al Agriculturii,
pentru că sprijinul acesta cuplat este condiționat de controlul
oficial și de registrul genealogic, lucru până la un punct
bun. Dacă nu vom separa fermele de repro ducție de
fermele de producție, nu se vor putea obține producții
bune care să le asigure fermierilor eficiență economică.
Pentru că este absolut necesar să se facă metisarea
raselor, adică să vin peste Bălțata Românească cu un
material seminal provenit dintr-o rasă mai productivă,
pentru a spori producția de lapte. Vă dau un exemplu de
săptămâna trecută, un procesator de lângă Cluj, cu care
eu lucrez în condiții foarte bune, m-a rugat să îl ajut să mai
cumpere o mie- două mii de litri de lapte de la fermieri. Vă
spun sincer că am luat legătura cu jumătate din Transilvania
și nu am reușit să mai găsesc lapte. Deci nu există lapte,
producția este în scădere și nu se reface. 

Același lucru se întâmplă și pe carne și asta pentru că
prețul nu este reglementat”, a declarat Dorel Secară,
vicepreședintele Federației Crescătorilor de Bovine din
România, pentru publicația Național.
În ceea ce privește producția de carne, crescătorii autohtoni
de bovine întâmpină dificultăți din cauza prețului prea mic
pe care abatoarele îl oferă pentru carnea cumpărată, de
două ori mai mic decât media europeană. Pe de altă
parte, exigențele impuse de ANSVSA fermierilor lipsiți de
posibilități îi inhibă pe aceștia în continuarea activității.
„Dacă eu țin vacă de carne și o vând cu 3 euro carcasa
sau cu 2,5 euro când pe piața europeană carcasa de vită
se vinde cu 5-6 euro, eu nu voi fi niciodată profitabil. Și
asta pentru că suntem la mâna unor speculanți din zona
abatoarelor. Noi vom putea crește bovine doar dacă se va
reglementa prețul. Dacă eu țin doi ani de zile o vacă și o
vând cu 3.500 de lei nu îmi acopăr nici măcar costurile.
Practic, de la noi se cumpără carnea de vită cu 11 lei kilo-
gramul, iar în magazine se vinde cu 27-28 de lei. Dar,
oricum, în magazinele din România nu se găsește carne
de vită din producția internă. Lapte, nici atât, pentru că
micii producători au fost anihilați, distruși efectiv. În
localitatea unde am eu ferma, după Revoluție, efectivul
de bovine al satului era de 800 de capete, astăzi este de
25. Oamenii nu mai cresc vite, pentru că laptele a avut un
preț foarte mic, activitatea este foarte dificilă, ANSVSA-ul
impune niște condiții draconice, să scoți animalele în
afara satului, de parcă ar fi ciumate, nu ai voie să crești
mai mult de trei capete în interior, trebuie să ai platforme
de gunoi nu știu cum, care greu se pot realiza și cu
investiții foarte mari. Iar micul producător care are 20 de
litri de lapte pe zi primește sub un leu pe litru și atunci nu
mai este interesat să crească vite”, a adăugat reprezentantul
Federației Crescătorilor de Bovine din România, pentru
ziarul Național.

pReţURIle ApARTAMenTelOR
AU CReSCUT În OCTOMBRIe 2019

Indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 1,9% la
nivel naţional, de la 1.272 de euro pe metru pătrat util
până la o medie de 1.296 de euro pe metru pătrat util.
Dintre marile oraşe monitorizate de Imobiliare.ro, cele
mai semnificative majorări au avut loc în Cluj-Napoca şi
în Iaşi, iar cele mai mici, în Constanţa şi Braşov.

Capitala face excepţie de la regula creşterilor de preţ,
pretenţiile proprietarilor de locuinţe menţinându-se aici, în
contextul unui uşor declin, la un nivel foarte apropiat de
cel consemnat la finele lunii trecute – după ce, în septembrie,
locuinţele din Bucureşti se apreciaseră cu 1,8%.

În cel mai mare oraş al ţării, apartamentele s-au ieftinit cu
0,2% per ansamblu, valoarea medie de listare a unei
asemenea locuinţe ajungând la 1.373 de euro pe metru
pătrat util (de la 1.376 de euro pe metru pătrat). Tendinţa
descendentă a fost mai accentuată pe segmentul locuinţelor
vechi, care au înregistrat o scădere de 0,4%, de la 1.312
la 1.307 euro pe metru pătrat. Suma medie solicitată
pentru unităţile locative din cadrul noilor ansambluri
rezidenţiale s-a diminuat, însă, cu doar 0,1%, de la 1.426
la 1.425 de euro pe metru pătrat.
În Braşov, aşteptările vânzătorilor de locuinţe s-au majorat
în octombrie cu 0,4%, ajungând la o medie de 1.140 de
euro pe metru pătrat util (faţă de 1.136 de euro pe metru
pătrat luna trecută). Tendinţa generală de creştere a fost
susţinută, în acest caz, doar de segmentul apartamentelor
vechi, care s-au apreciat cu 1%, de la 1.121 la 1.132 de
euro pe metru pătrat. La polul opus, unităţile locative noi
s-au depreciat cu 0,9%, de la 1.165 la 1.154 de euro pe
metru pătrat.
În Cluj-Napoca, indicele Imobiliare.ro a consemnat un
avans de 2,2% luna trecută, de la o medie de 1.640 de
euro pe metru pătrat util, până la 1.676 de euro pe metru
pătrat. Chiar dacă au fost inegale, creşteri ale preţului
mediu solicitat au avut loc pe ambele segmente de piaţă
analizate: apartamentele vechi s-au scumpit cu 1,9% (de
la 1.656 la 1.688 de euro pe metru pătrat), iar cele noi cu
2,6% (de la 1.622 la 1.664 de euro pe metru pătrat).
În Constanţa, apartamentele disponibile spre vânzare s-
au apreciat, în luna octombrie, cu 0,3%, ajungând să
coste 1.175 de euro pe metru pătrat util (faţă de 1.171 de
euro pe metru pătrat la finele lui septembrie). Ca şi în
Braşov, locuinţele vechi şi cele noi au avut evoluţii con-
strastante: cele dintâi au înregistrat un avans de 0,4% (de
la 1.164 la 1.169 de euro pe metru pătrat), iar cele din
urmă au resimţit, dimpotrivă, un declin de 0,4% (de la
1.198 la 1.193 de euro pe metru pătrat).
În Iaşi, aşteptările proprietarilor de apartamente au crescut,
pe parcursul lunii trecute, cu 2% – de la o medie de 1.045
de euro pe metru pătrat util, până la 1.066 de euro pe
metru pătrat. Potrivit datelor Imobiliare.ro, evoluţia celor
două segmente de piaţă analizate nu a fost una echilibrată:
dacă locuinţele din blocurile vechi s-au apreciat doar uşor,
anume cu 0,4% (de la 1.037 la 1.041 de euro pe metru
pătrat), cele din cadrul noilor ansambluri rezidenţiale au
consemnat o creştere semnificativă, de 3,3%, mai exact
(de la 1.051 la 1.086 de euro pe metru pătrat).
În Timişoara, suma medie solicitată pentru un apartament,
indiferent de anul de construcţie, s-a majorat cu 0,8% în a
doua lună de toamnă, de la 1.250 la 1.260 de euro pe
metru pătrat util. Şi aici, cele două segmente de piaţă
analizate au avut evoluţii inegale – locuinţele din blocurile
vechi au consemnat un avans de 0,4% (de la 1.257 la
1.262 de euro pe metru pătrat), iar cele nou-construite s-
au scumpit, în medie, cu 2,2% (de la 1.226 la 1.253 de
euro pe metru pătrat).

mediafax.ro
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Dr. Napoleon Săvescu

Dacia, țara noastră
De ce ne numim azi ţara România, şi nu Dacia
Numele unei ţări este cartea de vizită a ţării respective,
este oglinda unică, prin timp, care-i reflectă, sintetic,
imaginea atât în interior, cât şi pe plan mondial.
Când spunem sau când auzim spunându-se numele unei
ţări, gândul ne duce la poziţia ei geografică, la limbă, la
istorie, la nivelul de civilizaţie, la oamenii care locuiesc
acea unică ţară.
Numele unei ţări este simbolul distinctiv al acelui teritoriu
şi al locuitorilor lui.
O scurtă incursiune în procesul care a adus la alegerea
cuvântului „România” ca nume al ţării noastre este foarte
utilă pentru a demonstra că acest nume a fost nu numai
neinspirat, dar profund neconcordant cu adevărul istoric.
Ţara noastră avea un nume… Dacia, nume cu rezonanţă
majoră în lumea antică, nume cunoscut şi apreciat pe tot
cuprinsul Europei. De ce acest istoric nume a fost schimbat
cu un altul, străin de istoria noastră şi care ne aminteşte
de momente dureroase şi umilitoare ale înaintaşilor?
De ce nu a primat raţiunea? De ce nu a primat mândria?
De ce nu a primat logica?
Vasile Alecsandri a fost, poate, cea mai proeminentă per-
sonalitate din timpul Unirii şi probabil că ar fi fost ales
Domn al Moldovei, dacă nu i-ar fi convins pe toţi cei
cincizeci de candidaţi să renunţe şi să-l aleagă pe Ioan
Cuza, care era colonel, om practic, bun administrator
(fost prefect de Galaţi), aşa încât colonelul Alexandru
Ioan Cuza a fost ales în unanimitate, în 5 ianuarie 1859,
ca Domn al Moldovei şi, în 24 ianuarie, şi al Vlahiei, tot în
unanimitate. Ca atare, A.I. Cuza a devenit Domn al Princi-
patelor Unite. Ale cui Principate Unite? Ale Daciei? Ale
României? Ale Moldo-Vlahiei?
O unire presupune rezultatul combinat a cel puţin două
elemente. În acest caz, cele două elemente erau ţările
care s-au unit: Moldova şi Vlahia (Muntenia).
În noul nume al ţării noastre ”Rumania” nu apărea, însă,
denumirea niciunei ţări componente care formase Unirea.
Ca atare, noi devenisem (cel puţin pentru un timp) Princi-
patele Unite ale… nimănui!
Normal şi firesc ar fi fost ca numele noii ţări – formate din
unirea a două principate – să fie numele străvechi şi
ilustru al pământului strămoşesc, numele „Dacia”.
Şi, totuşi, se pare că Alecsandri şi-a impus punctul de
vedere convingându-i (cu ce argumente… nu ştim) şi pe
Kogălniceanu şi grupul acestuia (pro Dacia) să accepte
noul nume, „Principatele Unite Rumâne”.
Marile puteri europene au… interzis atunci folosirea ter-
menului de „Principatele Unite Rumâne”, pe motiv că
România (Imperiul Roman de răsărit) de la sudul Bulgariei
abia dispăruse. Aşa că ne-am numit „Principatele Unite
ale Moldo-Vlahiei”.
Dar de ce nu ale Daciei?!
Se ştie că revoluţionarii de la 1848, din ambele principate
– în care la loc de frunte erau Bălcescu şi Alecsandri – au
avut ca obiectiv principal unirea câtorva provincii ale
vechii Dacii – Muntenia, Transilvania şi Moldova – într-un
singur stat, cu numele de „Dacia”.
Ideea istorică de „Dacia” a fost omniprezentă în spiritul
revoluţionar de atunci.

Cu câţiva ani înainte de revoluţie (1845- 46- 47 ), Nicolae
Bălcescu a scos – împreună cu August Treboniu Laurian
– prima revistă istorică din ţara noastră, „Magazinul Istoric
pentru Dacia”.
Mihail Kogălniceanu, aproximativ în aceeaşi perioadă, a
editat revista „Dacia Literară”, revistă care apare şi azi la
Iaşi. Vasile Alecsandri, însă, a publicat poeme istorice,
cum sunt „Dan, căpitan de plai”, „Dumbrava roşie” şi
„Sentinela romană”, apreciate de rege şi de oficiali, dar
contestate de marele public şi de marii cărturari ai vremii.
Nocivitatea gândirii lui Alecsandri este evidentă în versurile
poeziei „Sentinela romană”:

„Din vârful Carpaţilor
Din desimea brazilor
Repezit-am ochii mei
Ca doi vulturi sprintenei
Cu văzutul ce văzui
Şi pe cine întâlnii
Văzui semen de oştean
De-a împăratului Traian
Maica Roma cea bătrână
Mi-a pus arma asta-n mână
Şi mi-a spus cu glasul ei Fiule, oşteanule!
Tu din toţi ai mei copii
Cel mai tare-n vitejii
Mergi în Dacia grăbeşte
Pe barbari (adică pe daci, n.a.) îi risipeşte…
Sosit-am şi am învins.”

Spre deosebire de oficiali şi de rege, scriitorii şi iubitorii de
poezie nu au primit cu căldură versurile lui Alecsandri.
Vlahuţă şi Delavrancea şi-au manifestat protestul, mai
ales că Alecsandri a primit un premiu care ar fi trebuit să-
i fie atribuit lui Eminescu (atunci, pe moarte).  Cam în
acelaşi timp, poetul George Coşbuc elogia eroismul dacilor
în cunoscutul poem „Decebal către popor”:

„Viaţa asta-i bun pierdut
Când n-o trăieşti cum ai fi vrut.
Şi-acum ar vrea un neam călău
S-arunce jug în gâtul tău:
Din Zei de-am fi scoborâtori,
C-o moarte tot suntem datori;
Totuna e dac-ai murit
Flăcău ori moş îngârbovit,
Dar nu-i totuna leu să mori Ori câine-nlănţuit.
Şi-acum, bărbaţi, un fier şi-un scut!
E rău destul că ne-am născut:
Dar cui i-e frică de război
E liber de-a pleca napoi,
Iar cine-i vânzător vândut
Să iasă dintre noi!”

Şi tot poetul George Coşbuc nu îşi poate ascunde ura îm-
potriva năvălitorilor romani în poezia “Un cântec barbar”:

Voi laşi dătători de porunci,
Mai râdeţi ! Nevolnică turmă,
Mai râdeţi, că-i râsul din urmă!
S-apropie ziua! şi-atunci
Vedea-veţi, trufaşi romani,
Câmpiile voastre-necate
De vuietul multor armate,
Ca vuietul apelor mari
Veni-vom ca-n ziua de-apoi;
Va plânge cu hohote zarea
De care, de cai, de strigarea
Mulţimii pornite spre voi!
Ieşi-vor, din negru pământ,
În zale de-argint cavalerii,
Puternici ca grindina verii, şi roibii cu nările-n vânt
Vor trece-n sălbatic galop Spre Roma!
Şi miei vor fi leii,
Fugi-vor de spaimă mişeii
Cuprinşi de pornitul potop
Spre Roma!
Călcând pe cohorti
Răzbi-ţi-vom colosul de-aproape şi nu va fi cine să-
ngroape
Mulţimea cea mare de morţi!
Din Istru vom face pârâu,
Să-l umpli, romane, cu sânge,
Cu lacrimi pe care le-or plânge
Nevestele neamului tău!
şi nu vei putea să mai pui
În şiruri înfrânta-ţi armată, şi-om face să fie odată
Toţi corbii şi lupii sătui!

Căci vultur să fii, un colos,
Cu aripi de repezi furtune şi cuibul în cer de l-ai pune:
De-acolo noi da-te-vom jos!
Ce-i viu sfâşia-vom în dinți;
Aprinde-vom templele tale;
Vom naşte pustiul în cale;
Vom face pe-ai voştri părinți (să strige, să strângă din dinți)
S-ascundă trufaşul lor chip
În togă, plângând de ruşine,
I-om trece sub furci caudine,
I-om pune cu fruntea-n nisip.
Şi fără de milă, călăi,
În faşe strivi-vom poporul, şi mândri vom pune piciorul
Pe gâtu-mpăraţilor tăi!
Vom face cât cerul de-nalt
Mormanul cadavrelor crunte şi munte vom pune pe
munte şi cerului da-vom asalt.
Pe-al vostru Zeus-pigmeu L-om prinde de barbă-
nhăţându-l,
Cu tronu-i cu tot răsturnându-l Din cer, căci acel Dumnezeu
Ce lasă pe-al vostru pământ Să crească atâta urgie,
Acela nu poate să fie
Nici mare, nici tare, nici sfânt.
Ah, dac-am putea măsura
Pe cât ni-e de plină măsură,
Vedea-vei ce multă ni-e ura,
În ziua din urmă a ta!
Că dacă voi toți ați muri
De spaimele morții nainte
De-al nostru sosit, din morminte
V-am scoate de-oriunde veți fi! şi răzbunătoarelor sorți
Le-am face cu palmă dreptate,
Căci feţele voastre le-am bate,
Scuipându-ți pe fiii tăi morți!

Lupta eroică a dacilor şi personalitatea uluitoare a ultimului
rege al naţiunii noastre dacice, Decebal, au fost imortalizate
în versuri de adâncă vibraţie patriotică de către mulţi
artişti contemporani ai cuvântului. Printre ei, Marin Sorescu
se remarcă printr-o lirică de necontestată originalitate.
În remarcabila sa poezie patriotică „Bărbaţii”, sunt eternizaţi
în versuri-simbol mari conducători ai ţării: Mircea cel
Bătrîn, Alexandru cel Bun, dar, peste toţi, ca un rege al
regilor, străluceşte… Decebal:

„Deasupra tuturor, în turla neagră
Pe norii de otravă
Stă Decebal.”

Norii de otravă sunt o aluzie la agresiunea romană care
ne-a călcat glia străbună. Pentru apărarea ei, am plătit un
tribut scump de jertfă şi sânge.
În ciuda jertfei supreme, Decebal „stă” neclintit şi demn
„deasupra”, într-un prezent etern, ca o perpetuă aducere-
aminte. Dacă, printr-o minune, am putea înţelege, măcar
parţial, lupta, durerea şi jertfa strămoşilor noştri daci care
au fost furaţi, trimişi în sclavie, zdrobiţi şi ucişi de către
hoarde agresive de năvălitori, nu acelaşi lucru putem
spune despre recenţii diriguitori ai ţării noastre; pe ei nu-i
putem înţelege, pentru că a slăvi un asupritor şi, mai mult,
a da ţării tale numele cetăţii de unde au venit năvălitorii
este un act de umilire, este un act de continuă subestimare
a propriului popor, este un act de trădare!
Poezia noastră contemporană are valori care rămân înscrise
cu mândrie peste decenii şi secole în analele literaturii.
Adrian Păunescu şterge praful uitării şi al ignorării dacilor
rostind răspicat o convingere care îl onorează şi care ne
onorează deopotrivă pe noi toţi, cei care simţim flacăra
nestinsă a marilor înaintaşi.
„Din nou, dacii liberi” este o poezie-testament care va
străbate veacurile:
Noi n-am avut nevoie
Să luăm adeverinţe
Că vieţuim acasă,
În patrie la noi,
Am fost şi vom rămân
De-a pururi dacii liberi
Şi iubitori de pace,
Şi vrednici de război.
Numiţi şi Ţara noastră
Cu numele ei Dacic
Aceasta dăm de ştire,
De sub pământul nostru,
Urmaşilor în care Reînviem acum.”
În final vă las pe dumneavoastră să decideți cine a avut
dreptate şi cine nu.
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Unde e ţara şi unde sunteţi voi?

O păsărică îmi şopteşte despre existenţa unei gen-
eroase pungi de gaze în zona Sânnicolau Mare-
Deszk. Chestiune despre despre care ştiu atât românii
cât şi ungurii. Din câte ştiam noi, prin Banat s-au
căutat ceva gaze de şist, dar fără mare succes. Şi cu
îngrijorarea teribilă a localnicilor. Despre existenţa
unui zăcământ clasic de anvergură n-a vorbit nimeni
nimic la nivel oficial.

Chiar şi un copil ştie că exploatarea terestră e banală
şi nu necesită costuri mari. De asemenea, fiind un
zăcământ situat într-o zonă de graniţă, logica elementară
ne spune că cele două ţări ar trebui să se bată pe el.
E logic că cel care investeşte mai repede şi mai mult
în exploatare are parte de cea mai mare cantitate de
gaze. Cu toate acestea, nu se mişcă nimic nici în Un-
garia şi nici în România.

De partea cealaltă, este o ţăcăneală teribilă pentru
exploatarea cât mai rapidă a gazelor din Marea
Neagră. Mai mult, cu complicitatea guvernului-
marionetă de la Bucureşti, din acea exploatare nici
nu vom alege cu mai nimic. Nu spun că în varianta
finală a Ordonanţei pe care liberalii o vor abroga ne-
am fi ales cu mare lucru, dar tot era mai mult decât
dublu faţă de ceea ce vom încasa după abrogare.

Punând totul cap la cap, observăm că e ceva care nu
rimează deloc. Pe de o parte, în urma unor presiuni
radicale, am cedat pe gratis nişte resurse extrem de
valoroase din Marea Neagră. De partea cealaltă nu
se fac presiuni deloc pentru gazele din nordul Banatului.
Mai mult, ungurii par cuprinşi de o bunăvoinţă extremă
în condiţiile în care nu sar să exploateze ei punga de
gaze.

De altfel, beneficiarii direcţi ai gazelor din Marea
Neagră sunt tot ungurii deoarece ei le vor dispeceriza.
Vă daţi seama ce umilinţă? Resursele noastre sunt
extrase de americani austrieci, ruşi şi distribuite de
unguri. Nu vi se pare ciudat că în toată această
ecuaţie România apare doar la capitolul „cedează”,
în timp ce toţi ceilalţi păduchii sunt la capitolul
„beneficiază”?

Ce se întâmplă totuşi? De ce există acest orb al
găinii atât de-o parte cât şi de cealaltă a graniţei, în
condiţiile în care ungurii au fost dintotdeauna extrem
de atenţi la ce să poată trage de-aici?

Hai să extindem puţin contextul şi să constatăm că
statul român a cam pus batista pe ţambal în ceea ce
priveşte cam toate exploatările de peste Carpaţi.
Acum riscăm să plătim şi o despăgubire uriaşă pentru
Roşia Montana. Nu-s obligatoriu un susţinător al
exploatării de-acolo, dar de ce după ce ai semnat un
contract ai lăsat-o baltă cu riscul de a plăti despăgubiri
imense?

Să mai facem ceva observaţii la faţa locului. De
treizeci de ani România pompează bani sănătoşi în
investiţii peste Carpaţi. Întreaga infrastuctură din
zona Ardealului e modernizată în timp ce în Muntenia
şi-n Moldova e jale. Nicio autostradă nu are voie să
traverseze Carpaţii. Mult trâmbiţata autostradă Piteşti-
Sibiu e programată să înceapă tot din zona Sibiului
şi se va termina în dreptul comunei Boiţa, înainte de
intrarea în munţi. Orice om normal s-ar întreba de ce
nu porneşte acea autostradă, în paralel, şi din Piteşti?
Nu vi se pare ciudat?

O analiză a cheltuielilor bugetare de la Revoluţie
până azi arată limpede că majoritatea investiţiilor s-
au făcut cu precădere în Transilvania-Banat-Crişana.
Asta în timp ce media radicală din Cluj susţine că
„miticii ne mănâncă banii”. O chestiune absolut falsă
întrucât Clujul, cel puţin din 2004 încoace, a păpat
mult mai mulţi bani decât a produs. Iar zonele sărace
din Ardeal, tot cu bani de la Bugetul Central au fost
susţinute. De altfel nici nu-ţi trebuie cifre. Trebuie
doar să faci o călătorie şi-o să vezi că, în timp ce-n
restul ţării îţi blestemi zilele, acolo toată infrastructura
rutieră e pusă la punct. Iar asta nu ţine de „mitici” vs
„harnicul ardelean”, întrucât CNAIR, CNADNR, MT
s.a.m.d. sunt instituţii centralizate care aruncă banii
preponderent spre Ardeal.

Înainte de a trece mai departe aş vrea să-i rog pe
cititorii mei din acea zonă să nu intre în logica propa-
gandei care li se toarnă în ureche de la Revoluţie în-
coace, ci să privească atenţi la ceea ce am de spus
întrucât nu-i vorba de-un cretinism cu accente de pa-
triotism local, ci de un fenomen care s-ar putea să nu
le placă nici lor. Cu toate că până acum au fost
privilegiaţi în ceea ce priveşte investiţiile ţării, la nivel
de om de rând, toate aceste „beneficii” nu se simt
decât indirect. Într-adevăr, mulţi se bucură de o
infrastructură mai bună, dar şi-au făcut o analiză în
ceea ce priveşte câştigurile directe? Salariile în zonele
menţionate sunt proaste. Să luăm ca exemplu fruntaşii
de-acolo, că tot se mândresc ei – gâdilaţi de propagandă
– că-s „ăi mai din frunte”.

Într-adevăr, Clujul, Timişul şi Sibiul sunt judeţe în
care media salarială e una generoasă, cea mai mare
din zonă (3105, 2869, respectiv 2743). Propagandistic,
se compară cu Bucureştiul, comparaţie de-a dreptul
aberantă. 

Culmea e că, în ciuda faptului că economic Bucureştiul
e mai mare decât toate cele trei zone puse la un loc,
costul vieţii din „paradisurile de peste munţi” e mai
mare decât cel din Bucureşti, în condiţiile în care
salariile sunt substanţial mai mici (media în Bucureşti
trece de 3600 RON). Şmecherii care controlează
imobiliar şi economic zonele respective, profită de
preţurile mari, în timp ce populaţia e drogată de o
propagandă care-i spune că trăieşte într-un colţ de
rai. Un colţ de rai care-i stricat de „mitici”. De ce
totuşi se întâmplă toate acestea?

E simplu. Master planul la care nu s-a renunţat
niciodată presupune ruperea României pe linia arcului
Carpatic. Ungurii speră să profite cât se poate în
urma incertitudinilor rezultate din dezintegrare, punând
în discuţie Trianonul, ca de fiecare dată. De-aceea
nu există interesul de a se exploata nicio resursă din
zonă, în schimb există o imensă propagandă pentru
exploatarea resurselor aparţinând vechiului Regat.
De-aceea americanilor li se dăduse liber la exploatarea
de la Pungeşti, în timp ce prin zona Timişoarei mai
mult s-au distrat în condiţiile în care aceea este o
zonă cunoscută încă din vremea comunismului ca
fiind bogată în şisturi bituminoase.

Generaţii întregi de politicieni veniţi din Ardeal şi
aflaţi sub comanda serviciilor secrete maghiare, aus-
triece sau germane au avut ca principal obiectiv
devierea unei hălci disproporţionat de mare din
bugetul ţării spre zona care urmează să se despartă,
condamnând restul la subdezvoltare. Nu vi se pare
ciudat că în propaganda „de la Cluj” se vorbeşte
despre întreţinuţii din Moldova, uitându-se că Bistriţa,
Maramureşul şi Satu-Mare sunt cumva la fel de
sărace ca Vrancea, Suceava şi Botoşani? Nu vi se
pare ciudat că Ungaria s-a opus oricărei exploatări
din Ardeal invocând probleme de mediu?

Acum, mai mult ca oricând, cei care se simt români
ar trebui să privească atenţi la interesul comun.
Trebuie realizat că, indiferent de zona în care te afli,
vei fi privit cu seriozitate atunci când eşti puternic, iar
puternic sigur nu eşti când te găseşti scindat în mai
multe stătuleţe impotente şi aflate sub influenţa unora
care ştiu să-şi vadă interesul. Poate realizaţi acum,
pe ultima sută de metri, că România a ajuns să fie
condusă de un etnic german şi de unul maghiar, că
serviciile secrete sunt sub ocupaţie diversă (spun
aşa ca să nu pierd timpul cu enumerarea!), iar armata
nu mai există decât, eventual, ca instrument bugetofag
servind interese care n-au nimic de-a face cu noi.

Fac un apel la raţiunea voastră: treziţi-vă înainte ca o
mână de ticăloşi să vă vândă ca pe vite! Scăpaţi
naiba odată de toate obsesiile care v-au fost induse!
Înainte de-a fi orice altceva sunteţi români! Dacă v-a
ajuns străină esenţa voastră, atunci o să vă meritaţi
soarta. Treziţi-vă, oameni buni! Ieşiţi din letargie!

Dan DIACONU
Trenduri economice  /  www.justitiarul.ro
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Rusia amenință să înghețe
europa! gazprom taie 
gazele la 1 ianuarie!

Șoc pe piața gazelor: colosul Gazprom este pregătit
să închidă robinetele către Europa, dacă nu va ajunge
la un acord cu Ucraina! Disputa Moscova – Kiev
riscă să arunce în aer Uniunea Europeană. Multe
state se tem că vor îngheța la iarnă și pentru asta
acuză marile cancelarii, care fac jocurile americanilor.
Se trage din toate direcțiile și nicio tabără nu face un
pas în spate! Germania merge la două capete și
pentru asta și-a trimis „ambasadorul” la Kremlin, să-l
îmbuneze pe „Țarul” Putin.

Problema este simplă și același timp complicată, în
sensul că o soluție nu este agreată de niciuna dintre
părți. Acordul privind tranzitul gazelor rusești prin
Ucraina expiră la 31 decembrie, iar prelungirea lui
este acum „în pom”. Mai mult, ca să semneze un nou
contract, Gazprom pune condiții, Naftogaz, la fel, iar
Europa… începe să-și curețe coșurile sobelor!
North Stream 2 și Turk Stream, „arme” doar din
2020 încolo
Ca să nu mai depindă de conductele Kievului, Rusia
a dezvoltat o super rețea de distribuție, în parteneriat
cu alte state. Problema e că North Stream 2 și Turk
Stream vor putea transporta gaze abia din 2020
încolo, ceea ce înseamnă că la 1 ianuarie, când
expiră acordul cu Ucraina… cum spuneam, curățați
coșurile sobelor!
Uniunea Europeană s-a implicat în negocierile dintre
cele două țări, dar a făcut-o în stil propriu. Adică,
luând partea Kievului, evident! Acest joc dublu a
înfuriat Moscova, drept pentru care, la discuțiile cu
emisarul Germaniei, Georg Graf Waldersee, șeful
Gazprom, Alexey Miller, a scos din joben niște condiții
„imposibile”!
Ca să semneze un nou contract cu Ucraina, Alexey
Miller vrea ca Naftogaz (compania de Stat a Ucrainei)
să renunțe la pretențiile băneşti și litigiile judiciare
avute cu Gazprom! Pentru cine nu știe, Kievul solicită
despăgubiri Moscovei de 15 miliarde de dolari (a
deschis un proces la Curtea Internațională de Arbitraj),
bașca o amendă de 6,5 miliarde dolari dată Gazpro-
mului, sub diferite pretexte (monopol, abuz etc). Fără
această condiție, Rusia nici nu mai stă la discuții!
Cea de-a doua obligă Ucraina să cumpere, în 2020,
gaze direct din Rusia şi nu prin intermediul Uniunii
Europene, ca până acum. În fine, a treia condiție se
referă la „spargerea” companiei Naftogaz în mai
multe societăți și liberalizarea pieței energiei în
Ucraina. Este vorba despre așa-numitul pachet „3
pentru energie” pe care l-a cerut și Uniunea Europeană.
Kievul a fost de acord, dar cam șovăie în legătură cu
distrugerea gigantului Naftogaz.
Pretențiile celeilalte tabere sunt tot de ordin financiar.
Sprijinită de UE, Ucraina vrea să încheie cu Federația
Rusă un contract pe 10 ani, cu un volum garantat al
tranzitului de gaze de până la 60 de miliarde de metri
cubi pe an. Asta îi garantează Kievului un câștig de
câteva miliarde de dolari pe an!

www.national.ro

Un document semnat de
11.000 oameni de știință cere
ReDUCeReA populației pentru

a salva planeta de
„schimbările climatice”

Se cere accesul nerestricționat la metode de „planificarea
familială” și de scădere a fertilității femeilor

Un document semnat de 11.000 oameni de știință cere
REDUCEREA populației pentru a salva planeta de
„schimbările climatice”. Se cere accesul nerestricționat la
metode de „planificarea familială” și de scădere a fertilității
femeilor
Un „apel de urgență”, compus de doi profesori de ecologie
americani de la Universitatea Oregon, cere omenirii să
reducă populația pentru a salva planeta de „încălzirea
globală”, informează Bloomberg.
Documentul realizat de profesorii William J. Ripple și
Christopher Wolf afirmă că populația globală „trebuie
stabilizată – și, în mod ideal, redusă treptat – într-un
cadru care asigură integritatea socială”.
Documentul, semnat de 11.000 de profesori și cercetători
din lume,  afirmă că „creșterea economică și a populației
sunt printre cei mai importanți factori ai emisiilor de CO2
ce provin combustibili fosili”
NR. - Aceiși procedură cu mii de semnatari, oameni de

știință, a fost folosită pentru justificarea falsei încăliziri
globale dar ulterior a fost demascat că marea majoritate
a numelor au fost listate fără ca semnatarii să știe și să
agreeze cu marea minciună.

„Există politici eficiente și demonstrate ce întăresc drepturile
omului și în același timp scad ratele de fertilitate și
diminuează impactul creșterii populației asupra emisiei
gazelor cu efect de seră și asupra pierderilor biodiversității.
Aceste politici fac serviciile de planificare familială (metode
contraceptive și avort) disponibile pentru toți oamenii,
elimină barierele de acces la acestea și asigură egalitatea
gender integrală, inclusiv educație primară și secundară
ca normă globală, în special pentru fete și tinere femei”.
Având în vedere că acest raport a fost publicat într-o
revistă științifică occidentală, fiind răspândit de mass-media
occidentale, este de presupus că documentul se adresează
occidentalilor, și nu populației din Africa sau Asia. Și asta
în condițiile în care, în Europa, femeile au în medie doar
1,6 copii, iar în America de Nord 1,9 copii. În Africa, femeile
au în medie 4,5 copii, iar în Orientul Mijlociu 2,8 copii.
Multe dintre aceste familii produc, de asemenea, un număr
similar de urmași după ce se mută în țările occidentale.
„Noi, cei peste 11.000 de oameni de știință semnatari din
întreaga lume, declarăm fără echivoc că planeta Pământ
se confruntă cu o situație de urgență climatică”, au scris
aceștia într-un text publicat marți în revista BioScience.
Articolul este însoțit de grafice în care se prezintă o
„tendință devastatoare” pentru sănătatea planetei. De la
consumul de carne, emisiile de gaze cu efect de seră și
topirea ghețarilor până la creșterea nivelului mării și eveni-
mente meteorologice extreme, acestea prezintă un portret
sumar al ultimilor 40 de ani cu oportunități risipite.
Semnatarii lansează un apel pentru ca factorii de decizie
să pună în aplicare rapid schimbarea sistemică a politicilor
energetice, alimentare și economice. Dar merg și mai de-
parte, susținând controlul populației. Despre care spun că
„trebuie să fie stabilizat – și, cel mai ideal, să fie redus
treptat – într-un cadru care să asigure integritatea socială”.
Teza nu este nouă. În ultimii ani, tot felul de cercetători au
publicat  studii prin care recomandă o serie de principii,
aplicabile pe scară largă, ale unui stil de viață care are un
impact redus asupra mediului. 

Cel mai important, spun respectivii, ar fi reducerea
numărului de copii, făcând calcule peste calcule din care
le-a rezultat totalul de emisii de carbon pe care l-ar genera
un copil și toți urmașii acestuia.
Nebunia cu salvarea planetei l-a împins pe un cercetător
suedez să propună ca în viitor oamenii să consume carne
de om, pentru a putea combate efectele schimbărilor cli-
matice.

polonezii scapă de vizele SUA
din 11 noiembrie. Românii

rămân cu șapca
Polonia va intra în Programul Visa Waiver la 11 noiembrie,
când este marcată Ziua Independenței Poloniei, a anunțat
miercuri președintele Andrzej Duda, într-o conferință de
presă comună cu ambasadorul SUA la Praga, Georgette
Mosbacher, relatează dpa, potrivit Agerpres.
Anunțul oficial va fi făcut de Washington ulterior în cursul
zilei de miercuri, a adăugat șeful statului polonez.
În luna septembrie, președintele american Donald Trump
a anunțat că va acorda Poloniei acces la Programul Visa
Waiver al Departamentului de Stat, care le permite cetățenilor
din țările participante să călătorească în SUA în scopuri
turistice sau de afaceri până la 90 de zile fără viză.
Polonia era unul dintre cele cinci state din Uniunea
Europeană – alături de România, Bulgaria, Croația și
Cipru – ai căror cetățeni încă au nevoie de viză pentru a
intra pe teritoriul SUA.
Aproximativ 10 milioane de polonezi trăiesc în SUA,
reprezentând una dintre cele mai importante minorități
etnice din această țară, notează Reuters.
Și ungurii vor intra în continuare fără vize pe teritoriul
SUA, în condițiile în care Administrația Trump și Guvernul
Viktor Orban au convenit să prelungească regimul de
intrare liberă a cetățenilor maghiari pe tărâm american.
În timpul vizitei pe care Klaus Iohannis a făcut -o în luna
august în SUA,  președintele Donald Trump a spus,
referindu-se la posibilitatea eliminării vizelor și pentru
români: „Este o chestiune la care ne gândim”.

Serbia continuă să se
înarmeze din Rusia în pofida
avertismentelor americane

Rusia va livra Serbiei un sistem sofisticat anti-aerian de
rachete cu rază scurtă de acțiune, deși Statele Unite au
avertizat Belgradul că ar putea urma sancțiuni, informează
Europa Liberă.
Potrivit agenției TASS, sistemul Pantsir-S va fi livrat Serbiei
„în următoarele luni”. Săptămâna trecută, la Belgrad,
emisarul special american Matthew Palmer avertiza Serbia
că ar putea deveni ținta sancțiunilor, care va cumpăra
sisteme de arme din Rusia.
Luna trecută, Serbia a participat alături de Rusia la
manevre militare aeriene la care au fost utilizate și
sistemele e rachete S-400 și Pantsir-S.
Serbia continuă să aibă relații puternice de cooperare cu
Rusia deși afirmă că prioritatea politicii sale externe este
integrarea europeană. Belgradul s-a angajat să nu se
alăture NATO și a refuzat să urmeze exemplul țărilor occi-
dentale, care au impus sancțiuni Rusiei după anexarea
abuzivă a peninsulei Crimeea în 2014.
În ultimii ani, Rusia vândut Serbiei avioane și elicoptere
de luptă și tancuri, ceea ce a amplificat tensiunile în
regiunea Balcanilor de Vest, care a trecut prin războaiele
interetnice din anii 90.
De asemenea, luna trecută,Serbia a semnat un pact com-
ercial istoric cu varianta rusă de „Uniune”, apropiindu-se
astfel și din punct de vedere economic de Moscova, în
contextul în care UE plănuia să accepte aderarea Serbiei
în următorii ani, după mai bine de zece ani de încercări
din partea sârbilor.
Recentul refuz al UE de a deschide negocierile de aderare
cu Macedonia de Nord și Albania a avut un impact puternic
în Balcani, iar președintele sârb a spus că este tot mai
devenit evident că regiunea nu se poate baza doar pe oc-
cidentali.

www.activenews.ro
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Scriitorul Mircea platon: 
Trăim într-o epocă în care 

oameni cu multe diplome nu
fac nimic concret pentru țară.

Sunt incapabili să miște, nu muntele, ci până și un
șoarece
Scriitorul Mircea Platon: Trăim într-o epocă în care
oameni cu multe diplome nu fac nimic concret pentru
țară. Sunt incapabili să miște, nu muntele, ci până și
un șoarece
Scriitorul Mircea Platon vorbește, într-un interviu
pentru  „Ziarul Lumina”, despre virtute și educație în
era postmodernă, avertizând cu privire la efectele pe
termen lung pe care înlocuirea învățământului clasic
cu modele occidentale expirate le poate avea asupra
societății românești.
Vorbind despre virtute, ca asumare a cunoașterii,
scriitorul Mircea Platon spune că asistăm la „laicizarea
virtuții”, care înseamnă „privatizarea ei la modul cel
mai literal”, adică transformarea ei într-o diversitate
de „stiluri de viață”.
„Cunoașterea neasumată încetează până la urmă să
mai fie cunoaștere și devine fală deșartă, nebunie.
Trăim într-o epocă în care oameni cu multe diplome
și varii competențe, puși în situația de a face ceva
concret pentru țară, nu fac nimic, se declară incapabili
să miște, nu muntele, ci până și un șoarece”, subliniază
Mircea Platon.
Potrivit acestuia, sistemul de învățământ pe care l-
am avut în România până la mijlocul anilor ’90 era un
produs al Europei moderne.
„Nu era un sistem comunist, așa cum cred unii astăzi,
ci un produs european modern, născut în secolul al
XIX-lea. Învățământul de masă, mai întâi pentru ciclul
primar, s-a născut la noi cu întârziere motivată istoric,
dar tocmai de aceea a fost construit, la vremea lui,
după cele mai solide principii, primit cu mare entuziasm
și folosit cu sete. Cu toate defectele lui, acest sistem
de învățământ, pus pe roate de Gh. Asachi,
Cuza/Kogălniceanu, Spiru Haret și C. Angelescu, a
oferit României, în doar o sută și ceva de ani, mai
întâi, o elită funcționărească necesară administrării
statului român modern, și apoi un ve hicul, neîntrecut
încă, al mo bilității sociale bazate pe muncă și merit,
oferind copiilor de țărani șansa ascensiunii sociale
prin combustie intelectuală. Acest sistem ne-a dat
generații întregi de academicieni, de profesori uni-
versitari, de mari specialiști și intelectuali ridicați din
familii de țărani”, explică scriitorul.
Acest tip de mobilitate socială, spune Mircea Platon,
a fost posibil datorită unui sistem de învățământ
riguros, care democratiza cunoașterea, care așeza
copilul pe tărâmul certitudinilor.
„În acest sistem postmodern, bazat pe modele occi-
dentale expirate, pe idealul școlii ca joacă, fără
predare tradițională, fără învățare clasică, fără teme,
fără disciplină, fără busolă în cele din urmă, orizonturile
se închid, nu se deschid, iar școala postmodernă nu
e o cultivare a verticalității, ci o lă bărțare pe orizontala
mlaștinii”, concluzionează Mircea Platon.
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Atac murdar la adresa 
Simonei Halep și a lui Ion Țiriac,

două glorii ale sportului 
românesc și ale mândrii naționale
”SCANDALOS Marius Vecerdea, finul soților Iohannis,
o acuză pe Simona Halep: ‘Constat, cu îngrijorare,
că ai devenit, la rândul tău, victima pesedismului’” –
titrează agenția „Știri pe surse”.

Vecerdea a candidat
contra lui Ion Țiriac la
șefia Federației Române
de Tenis. Acum, Ve-
cerdea a atacat-o pe Si-
mona Halep, după ce
marea campioană a po-
stat un scurt mesaj în
favoarea celebrului om
de sport, mare tenismen
și om de afaceri Țiriac. 
Esențialul mesajului Si-

monei Halep e acesta: ”Zilele trecute, noi jucătorii,
am citit o știre prin care cineva anunța un succes
triumfător al unei noi întârzieri la procedura de
recunoaștere a noului președinte al Federaţiei Române
de tenis, Dl Ion Țiriac”.

”Noi știm că aceste alegeri au fost democratice și
avem convingerea fermă că, la ora actuală, Ion
Țiriac este singurul om care nu poate fi suspectat
de vreun interes cu privire la conducerea tenisului
din România”, scrie Halep, completând ”Cu toate
astea, noi nu înțelegem de ce Ministerul Tineretului
și Sportului refuză în continuare să finanțeze
Federația Română de Tenis”.

În timpul în care amânările sunt declarate “mari
victorii”, proiectele mari pentru copii și juniori sunt
oprite pe loc, pentru că statul refuză să le finanțeze,
mai scrie Halep. ”Nu trimitem destui copii la competiții,
nu le plătim antrenorii, nu le dăm alimentație,
medicamentație, pregătire fizică, nu ne apucam de
centre regionale, toate pentru că domnul Țiriac nu
apare încă într-un registru!!!”
Jigniri incalificabile
Ei bine, Marius Vecerdea, practic cunoscut doar
datorită relației speciale cu Iohannis, a postat pe
rețelele sociale o scrisoare deschisă către Simona
Halep, ciudată și plină de reproșuri!

”Dragă Simona, prin mesajul tău ca răspuns la
postarea mea referitoare la sentințe ale justiției din
România, constat cu îngrijorare că ai devenit la rân-
dul tău victima pesedismului și că ai fost folosită
într-un mod josnic pentru a mă ataca direct dar mai
ales pentru a amenința și a manipula noul Ministru
al sportului!”, scrie Vecerdea.

Deci, o acuză pe Simona Halep că l-a ”atacat direct”
și că l-a atacat și manipulate pr un demnitar!

”Te iert Draga SIMONA și te tratez cu COMPASI-
UNE!”, îi scrie cu superioritate Vecerdea,  ”Te
înțeleg așa îi înțeleg pe toți sportivii care nu au
acces la o EDUCAȚIE desăvârșita, la o EDUCAȚIE
care sa producă oameni compleți cu INTEGRITATE
și spirit civic NU doar campioni gen gladiatori
crescuți doar pentru a arăta ca munca și doar
munca, fără vreo iluminare spirituală este cea care
prevalează și este folosită ca exemplu de urmat”.

Pe scurt, o face pe Simona needucată și… nici nu
mai continui, din respect pentru marea campioană.
Sincer, oricine a jucat un sport al inteligenței fizice,
așa cum e tenisul, știe că performanțe ca ale Siminei
nu le poate face o… ce vrea finul lui Iohannis să sug-
ereze.

”Te înțeleg dragă SIMONA, pentru ca știu exact
cum aceasta EDUCAȚIE ne învață sa fim doar umili
și ascultători, ne învață doar sa muncim și sa ne
sacrificam pentru a arăta dușmanilor poporului
(acești străini care ne vor răul), ce mândru este sa
fim români (parca era un slogan pesedist de cam-
panie)”, scrie finul președintelui.

Este de folosit această „calitate” – și nu numele lui
Vecerdea, pentru că individul nu face referiri la tenis
– ci la politică.

”Te înțeleg dragă SIMONA, pentru ca văd copii care
știu doar de frica greșelii, care învață fără sa fie
funcţionali, care fac sport doar pentru victoria cu
orice preț fără compasiune pentru celălalt, fără să
ştie de sănătate sau de bucuria altor lucruri de pe
pământ!”, scrie finul-antrenor Vecerdea.

Deci, o asociere a Simonei cu „analfabetismul
funcțional”? Cam asta sugerează… Urmează mai
multe atacuri la Ion Țiriac, cu aluzii și chiar asocieri
ale marelui om de sport și afaceri cu diverse situații
jignitoare. Nu le reproducem, dar atenție la pasajul
următor:

”Dragă SIMONA, Țiriac știe ca marii sportivi astfel
crescuți sunt arma perfecta in mâinile unor păpușari
excroci de cea mai joasa speța!”, scrie Vecerdea.

În final, într-o logică debordantă, o acuză pe Simona,
în cel mai pur stil al atacurilor nașului său, că…
influențează Justiția!

”Dragă SIMONA, oare te-ai gândit dacă este ok sa
garantezi tu public, prin influența ta mediatica, peste
JUSTIȚIA DIN ROMÂNIA, ca Țiriac a fost ales
corect și democratic? (…) Oare nu este o
Amenințare la adresa JUSTIȚIEI ca o personalitate
sa facă asemenea presiuni garantând public ca
Țiriac ar fi democratic ales, când încă judecătorii
deliberează?”

Vecerdea încheie cu tot felul de atacuri la Ion Țiriac,
pe care îl amenință că va fi ”curând istorie” și îi cere
ministrului Ionut Stroe, să fie ”puternic, mai sunt
câțiva securiști comuniști in Minister dar vă asigur ca
vor pleca singuri dacă faceți curat”.
Întrebarea care limpezește… politic
Am reprodus acest atac murdar la adresa Simonei
Halep, cea mai mare campioană a tenisului feminin
românesc, și a lui Ion Țiriac, cel mai important om de
afaceri român – și glorie a sportului românesc, pentru
a pune în o întrebare de final:
Crede cineva că acest necunoscut ar fi avut atât
tupeu și ar fi îndrăznit să scoată capul dacă nu ar fi
avut legătura cu Nașul?
Nu spun că Iohannis l-a învățat să facă asta – dar
nici nu l-a oprit atunci când Vecerdea a început
primele atacuri în perioada alegerilor de la FRT – hai
să spunem pe șleau, cu un singurul ”atu” contra
marelui Țiriac –  legătura prezidențială.

Dragoș Dumitriu.  -  sputnik.md
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Mircea geoană 
Treizeci de ani de libertate,

demnitate şi democraţie

Pentru noi, românii, cei 30 de ani scurşi de la Căderea
Zidului Berlinului, reprezintă o formă condensată a
istoriei noastre naţionale. 
Am reuşit sa îndeplinim visul înaintaşilor noştri de
reîntoarcere, după milenii de înstrăinare, în matca
noastră occidentală. Să obţinem, în premieră absolută,
garanţii de securitate fără precedent. Să recuperăm,
măcar parţial, din decalajele de dezvoltare faţă de
Vestul dezvoltat. 9 noiembrie 1989. 
Ştirile de la ora nouă, de pe postul de televiziune
BBC, anunţă că ”Germania de Est renunţă, în sfârşit,
să încerce să îşi controleze populaţia”. Imaginile
redate surprind străzile Berlinului forfotind de o dorinţă
palpabilă de evadare, de surmontare a diviziunilor şi
strămutărilor impuse de un regim incapabil să reflecte
în mod uman şi demn natura şi nevoile societăţii. O
evadare ce se transformă treptat într-o revendicare
paşnică a libertăţii. Într-o manifestare întregitoare şi,
poate chiar, vindecătoare. Într-o demonstraţie pură a
înclinaţiei umane de a respinge oprimarea, oameni
simpli îşi reclamă libertatea, demnitatea şi respectul,
precum şi ataşamentul faţă de progres şi pace.
Es gibt nur ein Berlin [Există un sigur Berlin] şi Mr.
Gorbachev, tear down this wall! [Domnule Gorbaciov,
dărâmaţi acest zid!] - apeluri lansate de preşedintele
Reagan în urmă cu doar doi ani reverberează profund
în gesturile berlinezilor. 
Odată cu acest moment şi-au găsit rezonanţă ecourile
protestelor, mişcărilor populare şi ale eforturilor neo-
bosite a numeroşi disidenţi începute cu mult timp
înainte, în Europa Centrală şi de Est.
De altfel, Zidul Berlinului şi-a consumat în mod
grandios şi anticipativ vocaţia paradoxală, pe care
chiar cei care l-au ridicat i-au conferit-o, subestimând
reacţia individului oprimat şi succesul democraţiei.
Materializarea Cortinei de Fier, timp de 28 de ani, a
surprins antiteza dintre o lume închistată de frică şi
teroare, consumată de emulaţie şi înrăită de eşecuri,
pe de-o parte, şi o lume liberă şi prosperă, animată
de democraţie şi respect pentru drepturile omului, pe
de cealaltă parte.
Tocmai în acest sens, la noul sediu al NATO păstrăm
drept memento permanent al puterii distructive a di-
viziunii o bucată din Zidul Berlinului.

În fiecare zi, înainte de a intra în birouri aceasta,
alături de bucata de material surpată dintr-unul din
Turnurile Gemene la 11 septembrie 2001, ne reamintesc
că nu trebuie să minimizăm importanţa păcii şi
stabilităţii actuale şi să fim vigilenţi la provocările
prezente şi viitoare. 9 noiembrie 2019. În discursul
său din capitala Germaniei, Jens Stoltenberg, Secretarul
General al NATO, remarcă faptul că ”legătura dintre
Europa şi America de Nord a făcut posibilă reintegrarea
Germaniei în comunitatea europeană şi cea
internaţională. Precum şi crearea condiţiilor pentru
integrarea europeană. Reunificarea Germaniei şi a
Europei ar fi fost imposibile fără garanţia de securitate
a SUA. Iar continuarea integrării europene a fost
realizată sub umbrela de securitate oferită de NATO.”
Aceasta este de fapt confirmarea faptului că mesajul
”ich bine in Berliner” [eu sunt berlinez], rostit de
preşedintele Kennedy în 1963 a depăşit sfera retoricii.
Este confirmarea succesului solidarităţii aliate, a
validităţii şi sustenabilităţii politicilor NATO în toţi cei
70 de ani de existenţă.
Este confirmarea că NATO este mai mult de o alianţă
militară. Este o comunitate politică; o comunitate de
valori. Un simbol al speranţei şi un motor al reformei.
Prin natura şi evoluţia sa, Alianţa Nord-Atlantică a
susţinut surmontarea obstacolelor şi a determinat în-
totdeauna asigurarea unui climat în care statele să
se poată dezvolta şi prospera. Prin valuri de extindere
succesive în ultimii 30 de ani, NATO a susţinut
procesul de democratizare al statelor din Centrul şi
Estul Europei. Primul val de extindere al NATO a
fost, de fapt, marcat de reunificarea Germaniei.
Aceasta a impulsionat ”Politica Uşilor deschise”,
permiţând comunităţii de valori euro-atlantice extinderea
în Centrul şi Estul Europei. Pentru noi, românii, cei
30 de ani scurşi de la Căderea Zidului Berlinului,
reprezintă o formă condensată a istoriei noastre
naţionale. Am reuşit sa îndeplinim visul înaintaşilor
noştri de reîntoarcere, după milenii de înstrăinare, în
matca noastră occidentală. Să obţinem, în premieră
absolută, garanţii de securitate fără precedent. Să
recuperăm, măcar parţial, din decalajele de dezvoltare
faţă de Vestul dezvoltat.
Dar să şi aflăm că apartenenţa la NATO şi Uniunea
Europeană nu pot fi un substitut pentru un adevărat
proiect de transformare profundă a modului cum
administrăm ţara, a calităţii si integrităţii actului şi
actorilor politici, a transferului creşterii economice
către toţi cetăţenii, a creării de condiţii de muncă şi
viaţă atractive pentru tinerii noştri împrăştiaţi in toate
zările...
Un lucru este însă cert: ancora şi direcţia noastră
occidentală regăsite în aceste decenii constituie o
certitudine pe care nu avem voie să o rătăcim. O
datorăm tuturor celor care, acum trei decenii, îşi sac-
rificau viaţa pentru democraţie, libertate şi speranţa
evadării din blestemul neputinţei. Şi noi, cei care ne-
am alăturat Alianţei acum 20, 15 sau 10 ani suntem
cu toţii ”berlinezi”.
Selectarea mea în funcţia de Secretar General Adjunct
al NATO este, în sine, o dovadă că valorile pe care
comunitatea Nord-Atlantică a fost fundamentată sunt
parte şi din ADN-ul nostru, al celor aflaţi de partea
estică. Au fost întotdeauna.

Puterea acestor valori continuă să genereze coeziune
şi progres, la 70 de ani de la semnarea Tratatului de
la Washington şi la 30 de la Căderea Zidului Berlinului.
În pofida criticilor, dezbaterilor interne aprinse, NATO
este şi va rămâne relevant şi extrem de prezent în
ecuaţia securităţii globale. Suntem, în fapt, cu toţii
martorii anduranţei sale strategice.
În aceşti 30 de ani, care ne despart de momentul
istoric pe care îl aniversăm astăzi, avem, fără echivoc,
confirmarea cuvintelor rostite de Ronald Reagan în
discursul său din Berlin, din 1987: ”libertatea determină
prosperitate. Libertatea înlocuieşte ura străveche
dintre naţiuni cu cooperare şi pace. Libertatea este
învingătoare.”

DeSpRe MIRCeA geOAnă
Mircea Geoană este senator de Dolj, Președinte al
Institutului Aspen România, al Mișcării România
Noastră și al Comitetului Național pentru Dezvoltare.
Mircea Geoană și-a început activitatea profesională
în domeniul energetic, ca inginer constructor. 
A intrat în corpul diplomaților, fiind repartizat, în urma
unui examen, ca referent pe relația cu Franța. 
În februarie 1996, la doar 37 de ani, Mircea Geoana
a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar
al României în SUA. Astfel, el devenea cel mai tânăr
ambasador din corpul diplomatic român. 
În martie 2000, i-a fost acordat rangul diplomatic de
ambasador. 
În decembrie 2000, Mircea Geoana a fost desemnat
Ministru al Afacerilor Externe. Ca ministru de externe,
Mircea Geoană a deținut funcția de Președinte în
exercițiu al OSCE în anul 2001, pentru ca patru ani
mai târziu, să îndeplinească mandatul de reprezentant
personal al Președintelui în exercițiu al OSCE pentru
Georgia. 
În 2004, Mircea Geoană a asigurat pentru câteva
luni președinția Consiliului de Securitate al ONU.
Mircea Geoană a fost președinte al PSD între 2005
și 2010. 
În 2009, Mircea Geoană a fost candidatul PSD la
Președintia României, obținând 49.7% din voturi. 

Mircea Geoană este căsătorit cu Mihaela, de profesie
arhitect. Mihaela Geoană este implicată în numeroase
proiecte caritabile, fiind președintele Fundației
Renașterea și presedintele Crucii Roșii România.
Împreună, Mircea și Mihaela Geoană, au doi copii:
Ana-Maria și Alexandru.

(Adevărul)
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În după-amiaza zilei de duminică, 27 octombrie a.c., în sala socială a
Bisericii ”Sf. Ap.Petru & Pavel” din Astoria, Queens, New York, a

avut loc o sesiune festivă a Cenaclului literar ”Mihai Eminescu”, condus
de pr.prof.univ.dr. Theodor Damian. Despre acest eveniment am relatat
pe larg în ediția anterioară a ziarului ”Romanian Journal” (30/10/19,
pag. 18 & 19). 

Prezentăm cuvintele de mulțumire din partea criticului și istoricului
literar M.N.Rusu și scrisoarea-felicitare din partea publicistului Șerban
Cionoff. 

Încă o dată, maestre M.N.Rusu, primește, te rugăm, urarea noastră
de ”La Mulți Ani cu sănătate!”

(Redacția R.J.)

DE AMICITIA
Adresez și pe această cale un cuvânt de mulțumire Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România (U.Z.P.R) și ziarului
CERTITUDINEA din București, respectiv domnului Dinu Doru
Glăvan, președinte, și domnului Miron Manega, vice-președinte,
care s-au deplasat la New York pentru sărbătorirea celor 100
de ani de existență a celebrei organizații de breaslă, pentru
numărul 50 al prestigiosului ziar ”Certitudinea” și pentru
”Diploma de excelență” și medalia jubiliară care mi s-au
acordat în calitate de senior, în vârstă de 81 de ani, și a 56 de
ani de neîntreruptă activitate jurnalistică și literară, eu fiind
astfel întâiul veteran aniversat la fața locului, cum se spune.

De asemenea, aduc un cuvânt de recunoștință confraților,
prietenilor, cenacliștilor, cititorilor prezenți la festivitate, care
au exprimat opinii impresionante despre mine atât în mod
oral, cât și în scris. Adică lui Doru Dinu Glăvan, Miron
Manega, preot și scriitor Theodor Damian, Claudia Damian
din partea revistei ”Lumină lină/Gracious light”, Vasile
Bădăluță, Mariana Terra și Marius Sprinceană (”Romanian
Journal”), Șerban Cionoff, dr. Napoleon Săvescu, dr.Dan
Mihai Ciupitu cu soția Olga (Australia), Victor Ravini (Franța),
Roxana Pavnotescu, Cristian Pascu, Dana Opriță, Mariana
Floarea, Nicole Smith, Valentina Ciaprazi, Viorica Colpacci,
Alex Marmara, Marius și Irina Stoica, Passionaria Stoicescu
și George Știrbei.

Vivat amicitia!
M.N.Rusu

New York, 11/08/2019

RĂVAȘ CĂTRE CONFRATELE M.N.RUSU 

DRAG CONFRATE ȘI PRIETEN M N RUSU
sau, mai bine, Papa M N Rusu,

Sunt deosebit de onorat și de bucuros să fiu părtaș la această
emoționantă solemnitate în cadrul căreia colegii de breaslă, prin
președintele U.Z.P.R., Doru Dinu Glăvan, îți transmit un ales mesaj de
respect și de prețuire, acum, la împlinirea unei frumoase vârste. Sărbătorim,
astfel, un condei mereu tânăr și mereu temerar, dedicat, fără preget,
slujirii ethosului și tezaurului spiritualității românești și care, de peste
cinci decenii, a reușit să unească cititori de toate vârstele și de cele mai
diverse convingeri politice sau religioase sub însemnele dictonului lui
Nicolae Titulescu: ”Partidul meu de azi se numește România”.

Există, cu siguranță, varii și trainice motive ale respectului și ale
prețuirii pe care ți le arată cititorii tăi, dinlăuntrul și din afara granițelor
țării, dar îngăduie-mi să-ți spun că, pentru mine, există resorturi aparte
care îmi motivează și îmi susțin prietenia, prețuirea și încrederea. Ne-am
cunoscut cu mai bine de cinci decenii în urmă, atunci când, în 1967, am
pășit, cu emoție și cu încredere, pragul redacției revistei ”Luceafărul” și
am venit direct în biroul unde lucrai ca șef al secției de critică al revistei.
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peTeR MUnTeAn DDS

Foarte Convenabil

  
           

          
          

        
         

    
        

       
 
         

     
 

 
         

      
      

      
         

         
       

        
              

        
         
       

      
        

          
       

      
      
      

        
      
      

       
  

 

  

    

      
      

           
        

          
          

          
         

             
        
        

          
            

          
          

             
          

              

Făceam acest pas îndrăzneț fiindcă îți citeam, cu atenție și cu interes,
cronicile literare și mă bucuram să regăsesc, în sentințele tale critice,
opțiuni și valori în care eu însumi credeam cu tărie.

Eram, pe atunci, într-un moment de relativă, dar reală deschidere
politică și ne bucuram să profităm de acest răgaz pentru a recupera
valori esențiale ale culturii și artei românești, pe care nefastul proletkultism
le osândise la surghiun și la ani grei de temniță. Așa se face că în
paginile revistei ”Luceafărul” puteam citi texte absolut antologice ale lui
Vladimir Streinu, Virgil Carianopol sau Petre Pandrea, scriitori de
referință pe care ideologii stalinismului și ai post-stalinismului îi voiau
îngropați în neuitare. Fără doar și poate, este în primul rând meritul
redactorului șef al revistei – neuitatul Eugen Barbu – binecuvântată fie-i
amintirea! -, dar trebuie spus (și scris) că, în ceea ce te privește, ai avut o
contribuție incontestabilă la punerea în act a acestor decizii care, încă, ar
fi putut fi blocate sau măcar amânate la nesfârșit. 

Am scris mai înainte că, pentru societatea românească, pentru spiritualitatea
noastră, a fost un moment de reală deschidere, dar este la fel de drept să
spun că, în ceea ce mă privește, această reală șansă era dramatic umbrită
de anumite împrejurări ce țineau de viața mea și a familiei mele. Nu voi
putea uita niciodată că tu, M N Rusu, ai fost printre cei care nu ai luat în
seamă faptul că vorbeai cu un student abia lăsat repetent, pentru că avea
mama închisă în urma unui șantaj ordinar al securității, ci ai ținut seama
numai de amănuntul, poate nu chiar nesemnificativ, că acesta încerca să
încredințeze tiparului cuvinte și gânduri în care credea și pentru care era
încredințat că trebuie să se bată.
În mod cu totul deosebit, țin să spun aici, în acest cadru solemn și
emoționant, că tu, M N Rusu, ai fost cel care m-ai dus la Eugen Barbu și
i-ai cerut să mă ajute să merg la Penitenciarul Târgșor, să îmi văd mama,
deși aceasta fusese lipsită de acest drept omenesc elementar. Și tot tu, M
N Rusu, împreună cu colegii tăi de secție – Sânziana Pop și Marin
Sorescu -, mi-ați girat foile de drum și diurna din fondurile Uniunii Scri-
itorilor. Am evocat acest episod nu pentru a impresiona și nici pentru ca
să-mi revendic condiția de persecutat politic, fiindcă adevăratul motiv
este numai acela de a arăta în ce împrejurări ne-am cunoscut și cum ne-
am apropiat sufletește și moral, adeverind, încă o dată, adânca înțelepciune
a zicalei ”prietenul la nevoie se cunoaște”.

Anii au trecut, am traversat, fiecare în felul său, multe cumpene și
încercări. Dar iată că, mulțumită Bunului Dumnezeu, am reușit să
păstrăm și să sporim zestrea de adevăr și de frumos a prieteniei noastre,
așa încât, mai presus de timpi și de spații, rămânem mereu aproape și
mereu solidari.
Așa te-am revăzut, cu câțiva ani în urmă, atunci când ne-ai călcat pragul,
mie și soției mele, Natașa, și așa te regăsim și în aceste ceasuri
sărbătorești. De aceea, îngăduie-mi, prietene M N Rusu, să-mi exprim
admirația și susținerea pentru eforturile extraordinare pe care le depui,
alături de confrații de condei, făcând din revista ”Lumină lină” o tribună
a cugetului românesc și a simțirii românești și, prin aceasta, a vocației
universale a României și a românilor de pretutindeni. Efort cu atât mai
demn de menționat și de respectat cu cât, din păcate și după cum prea
bine știi și tu, astăzi, sunt tot mai multe și mai înverșunate tentative de a-
i învrăjbi pe români împotriva românilor.

Cu aceste gânduri și cu aceste trăiri sufletești, te îmbrățișez cu drag
și îți transmit, din partea Natașei și a mea, cele mai sincere și alese urări
de 
La Mulți Ani Fericiți, alături de cei dragi!
Să NE trăiești, fiindcă NE FOARTE trebuiești!

Șerban CIONOFF
București, 21 octombrie 2019
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ROXANA PAVNOTESCU

”Singurătatea nu te învață că ești singur, ci singurul.” 
(Emil Cioran)

Comunitatea româno-americană din New York se îmbogățește prin aportul
unor personalități de valoare din domeniul culturii. prezența lor aduce un

aer proaspăt, benefic pentru toți cei care iubesc arta și pe autorii ei. printre
scriitorii care, recent, și-au lansat în Cenaclul Literar ”Mihai Eminescu” din New
York o carte de proză, se află doamna Roxana pavnotescu care a acceptat cu
amabilitate să ofere un interviu pentru revista ”Romanian Journal”.

*  *  *
Reporter: Doamna Roxana Pavnotescu, am dori ca și cititorii români care

locuiesc în America să vă cunoască mai bine. Vă rugăm, pentru început, să ne
vorbiți despre începutul drumului dumneavoastră în viață.

ROXANA PAVNOTESCU: În primul rând vă mulțumesc pentru această oportunitate
de a mă adresa iubitorilor de literatura. Despre biografia mea: m-am născut în
6 decembrie 1958, am locuit cu bunica și cu străbunicii până pe la 2 ani, la
Sînicolaul Mic, o comunitate mică, amestecată cu români, unguri şi nemți.
Apoi am locuit cu bunica și părinții la Bucureşti. Am revenit la străbunici în
fiecare vacanță de vară, fiindcă am iubit acel spațiu şi oamenii ce-l locuiau.
Vacanțele la bunici/străbunici la Sânicolau şi Ilovăț (bunicii din partea tatei) au
reprezentat partea cea mai frumoasă a copilăriei mele.  părinții erau foarte
ocupați, bunica m-a crescut practic, fie la Arad sau la Bucureşti. Tata a fost
inginer energetician, mama profesoară de literatură română.

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

R.P.: O persoană deosebită la care mă gândesc tot mai mult a fost bunicul meu
din partea tatei. Deşi era un matematician desăvârşit, a studiat litere şi
filozofie la Bucureşti, unde a şi lucrat câțiva ani, apoi a făcut teologia şi s-a
întors preot la Ilovăț. Era o persoană charismatică și nu-i era frică de nimic. Nu
putea fi intimidat şi nu credea că i se poate întâmpla ceva rău, avea un soi de
credință intimă sau particulară, lipsită de orice dogmă. Deşi avea o voce
superbă, slujbele lui erau complet lipsite de emfază, tonul era jos şi interiorizat,
nu l-am văzut niciodată făcându-şi cruce în afară de momentele când oficia.
Când mergeam acolo în vacanțe, el era deja la pensie, dar mai ținea locul
preotului din localitate, iar oamenii din sat veneau mereu la el să-i împărtăşească
sau să le acorde ajutor duhovnicesc. Mi-amintesc că m-a chemat să-mi arate
altarul – ca pe-o mare taină -  explicându-mi că mai târziu nu voi mai avea voie
înăuntru. Ulterior, am aflat că femeile nu au voie în altar la nicio vârstă, bunicul
meu gândea altfel, teologia sa era mai laxă sau alta decât cea tradițională. La
tinerețe, umbla nopțile, iarna, prin păduri, către alte sate ce țineau de parohie,
la persoane murinde sau care aveau nevoie de ajutor. Umbla însoțit de
câinele lui, nu-i era frică de tâlhari sau de lupii care-l urmăreau uneori până-n
sat, fără să-l atace. Tatăl meu credea că tata-moşu (bunicul meu) avea
Kundalini deschis.

R.: Frumos omagiu adus bunicului dumneavoastră. Trecând prin ani, ajungem la
vârsta studiilor. Vorbiți-ne despre acest aspect.

R.P.: Am urmat și absolvit Institutul politehnic Bucureşti – secția de calculatoare
– software engineering. Sunt analist de date/sisteme financiare (trading) în
România şi în New York, unde am locuit de la început.

R.: Când aţi emigrat în SUA şi de ce? Unde locuiți?

R.P.: În Statele Unite am venit în 1990; inițial am fost în vizită la prieteni în New
York, apoi am avut un interviu la o companie de consultanță de software
pentru aplicatii financiare, m-am întors în țară, dar am revenit câteva luni mai
târziu, după ce mi s-a aprobat viza de lucru. Locuiesc în Long Island.

R.: Unde aţi profesat? 

R.P.: La diverse bănci de investiții pe Wall Street (Dean Witter, Chase, Citigroup,
Morgan Stanley). 

R.: Care este situaţia dv. familială?

R.P.: Sunt căsătorită și am o fată de 22 ani. 

R.: Care consideraţi că este cea mai mare realizare a dumneavoastră?

R.P.: Nu pot spune că am realizări în adevăratul sens al cuvântului. Desigur,
copilul meu s-ar putea numi aşa, dar eu i-aş spune mai degrabă un dar, un dar
frumos sau un mare şi nemeritat noroc. 

R.: Sunteți modestă. Cărțile pe care le-ați publicat vorbesc despre o prozatoare
de valoare al cărei talent este dincolo de orice îndoială. Care credeţi că este
cheia succesului în viaţă?

R.P.: Vă mulțumesc. Cheia succesului este, cred eu, să reuşeşti să te împaci cu
tine însuți, să te accepți aşa cum eşti, pentru că foarte puțini reuşesc să-şi
depăşească condiția, să înveți cum „să-ți rămână bucuria”, după cum spune
titlul unei cărți de Jean giono.

R.: Da, acesta este un deziderat pe care ar trebui să-l urmărească    oamenii, să
se împace cu ei înșiși și să nu uite să se bucure de viață. Trecând acum la alt
subiect, vă rugăm să ne spuneți pe cine cunoaşteţi şi apreciaţi în mod
deosebit în New York - sau în alte localități - şi în ce împrejurări l-aţi cunoscut?

R.P.: Nu mi-am creat niciodată idoli, dar am cunoscut multe persoane de mare
calitate, fără a fi neapărat nume de notorietate, aici sau în România. Am mulți
prieteni în  Statele Unite, majoritatea colegi de liceu sau facultate, căci de la o
vârstă îți faci greu prieteni de circumstanță, dar au existat şi din aceștia –
dintre cei care fac parte din acea familie de suflete pe care crezi că le-ai
cunoscut de o viață. De exemplu, vreau să vorbesc despre părintele Theodor
Damian care este formidabil. Am simțit acea căldură şi libertate a oamenilor
ce-l înconjoară, îl respectă şi-l împlinesc. În lăcaşul Bisericii ”Sf. Apostoli petru
şi pavel”, am realizat că timpul nu mai era încărcat de acea presiune
istovitoare, ci curgea fără greutate, ca şi cum intrasem într-un alt spațiu al
cuvintelor şi ideilor pure.

R.: Fiindcă ați scos în evidență minunata personalitate multilaterală a părintelui-
profesor Theodor Damian, permiteți-mi să vă întreb despre rolul pe care
credeți că îl are religia în modelarea omului.

R.P.: Orice om cu ceva coloană vertebrală trebuie să îmbrățişeze un anume tip
de credință, dogmatică sau nu. Dumnezeul din noi ne modelează dacă-l
recunoaştem sau îl descoperim. Apropierea morții facilitează acest proces la
cei mai mulți. puțini se nasc gata „îndumnezeiți”. Cultivarea credinței devine o
problemă filozofică, o teozofie.  Atunci când nu se impune prin educație, ea
survine auto-didactic în procesul de căutare de sine, de descoperire a
identității.  

R.: Ce ne puteți spune despre România noastră, despre situația actuală de
acolo și ce credeți că ar trebui făcut pentru un real progres?
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R.P.: Nu am opinii politice, politica nu m-a interesat, dar arena politică a
României de astăzi este cu atât mai dezgustătoare cu cât este efectul unui
proces neimpus, neforțat aşa cum l-am trăit în timpul dictaturii comuniste.
Românii progresează şi ei cot la cot cu mersul vremurilor,
mai repede sau mai încet, după posibilități, urmărind
modelele marilor puteri, dar progresul într-o direcție
poate însemna regresul în alte direcții, progresul ar
trebui să fie şi el balansat, dar modelele prevalează, iar
timpul bate întotdeauna calitatea.

R.: Există ceva ce aţi făcut sau spus şi regretaţi că s-a în-
tâmplat aşa?

R.P.: Desigur, ar fi multe, dar sunt chestiuni mult prea per-
sonale. Cele impersonale se uită sau n-au nicio relevanță.

R.: Ce vă doriți pentru viitor? 

R.P.: Bătrânețe frumoasă nu există, o parafrazez pe
mama mea: „bătrânețea e urâtă”. Îmi doresc să vină o
zi în care să am timp să citesc la discreție, să nu mă
mai grăbesc, ci să deschid ochii doar ca să admir
frumusețea acestei lumi.

R.: Vorbiți-ne, vă rugăm, despre cum a început și cum s-
a dezvoltat dorința de a scrie.

R.P.: Scrisul meu a început din copilărie şi apoi s-a
desfăşurat cu reveniri şi pauze lungi, precum vechile
iubiri. prima mea carte mi-e greu s-o localizez în timp, undeva la vârsta de 10-
12 ani. Era producție proprie; pe a doua copertă scrie „Editura particulară”, dar
anul fabricației lipseşte, la ora aceea timpul nu era important. A fost editată la
maşina de scris „Hermes Baby” a mamei, care nu era declarată (aşa cum se
cerea! în acele vremuri). Mama şi-a scris primele volume de versuri la acea
maşină, drept care am urmat şi eu modelul ei, fără s-o ştie, bineînțeles. Era o
povestire destul de morbidă despre un personaj din copilăria mea, la Ilovăț, un
retardat mental, propăşit pe lângă casa bunicilor,
surd, gângav, cu mersul legănat şi împleticit.
Ajuta la bucătărie şi aducea apă de la fântână în
ulcioare de ceramică. pe copertă, am desenat
portretul lui, ieşind dintr-un ulcior, dedesubt –
numele meu de camuflaj literar (Nora Fuscus) -,
deasupra numele povestirii şi al personajului:
„pătru”. Este o povestire despre moarte, la fel ca
şi „Cartea neiertăciunilor”, deci prima şi ultima
carte (poate nu cea din urmă!) vorbesc despre
acelaşi lucru: despre pregătirea pentru moarte, a
ta şi a celorlalți dragi, adică tot a ta, în bună
măsură.  povestirea anticipa moartea lui pătru,
pentru că ştiam de la tata-moşu că cei ca el nu
trăiesc prea mult. Ea s-a concretizat ca un coşmar,
care se consuma  prin repetiție. pătru îmi cioplea
jucărele din lemn în fiecare vară, mă întâmpina
cu alune, corcoduşe şi zâmbetul lui rânjit şi
strâmb. Fiecare vacanță începea cu întrebarea
dacă aveam să-l mai revăd pe pătru, scrisul mi-a
diminuat sau mutat într-o altă dimensiune acea
aprehensiune. În bună măsură, cam tot ce am
scris este probabil un catharsis. Am publicat prima
carte de poezie abia în 2005 („Despre ningiri şi
ningele”, în urma unei experiențe în proximitatea morții, atunci am înțeles că
trebuie să-mi schimb existența, să dau un sens experiențelor trăite. Erau
versuri de sertar la care am adăugat „sentimente” şi trăiri mai noi. Când mama
s-a îmbolnăvit, am scris o carte în speranța că o va ajuta să lupte cu boala, ca
o terapie a trupului sau măcar a spiritului („ploaia de sub limba calului”). 

A apucat să o citească, nu tocmai în forma ei de astăzi!  Nu ştiu dacă a fost de
acord cu ea,  dar nu cred că i-a folosit. poate a sosit prea târziu. personajul
cărții - călăuzit de un cal năzdrăvan - este învățat să trăiască şi să moară în

acelaşi timp.  Sunt lucruri ce trebuie învățate împreună.

R.: Îmi permit să vă întreb: pentru cine scrieți, Roxana
Pavnotescu?

R.P.: În bună măsură, pentru cei apropiați, rude, prieteni,
pentru cei care-şi pot lega existența de scrisul meu, sunt
agățați afectiv sau măcar spiritual în scrisul meu.  Desigur,
şi pentru alții, pentru că există familii  de suflete ce stau
adunate în ciorchini ca boabele de struguri. Mă gândesc
la explozia de lumină din boaba de strugure în care s-a
visat sau imaginat Mircea Eliade în copilărie. Cred că
scrisul poate fi, în aceeaşi idee, ca o epifanie, e o
experiență care survine, te năpădeşte, el nu-ți mai aparține
după ce-a fost „vândut” hârtiei. Eşti dator să-l răspândeşti
mai departe (fără să-ți faci reclamă pentru asta!), nu
subscriu literaturii de sertar, atunci când nu e subversivă.

R.: Preferați proza sau poezia? 

R.P.: N-am subscris niciodată unui gen literar anume pe
care să-l urmăresc cu rigurozitate. Am lăsat scrisul să se
aşeze confortabil într-o formă sau alta după dispoziția
spiritului. prima carte de proză (roman) reuneşte povestire,
eseu, jurnal, nuvelă, poezie, proză onirică, fantastică ca
forme adecvate pentru a înfățişa anumite experiențe ale

animei şi animus. În acelaşi timp, cred că scrisul se poate transfigura şi în alte
forme de artă: pastel, arhitectură, film, coregrafie şi nu mai puțin muzică prin
abordarea unui ritm şi vehicularea armonică a unor motive. 

R.: Recent în cenaclul ”Eminescu” din New York ați lansat ”Cartea neiertăciunilor”
despre care am scris într-o ediție anterioară a revistei ”Romanian Journal”.
Oferiți-ne câteva amănunte despre această carte.

R.P.: Cartea a luat ființă în mintea mea şi pe alocuri
chiar şi în pagină, înainte ca mama să plece, într-un
proces de auto-terapizare şi de concretizare a
experienței cumplite prin care treceam amândouă.
Ca şi cum încredințarea acestor trăiri paginii ar
însemna o posibilă detaşare în sensul deschiderii
unor noi forme de comunicare cu iminentul defunct.
Cartea urmăreşte căutările mele de-a stabili un
contact cu mama: prin intermediul gâştelor, al lebedelor
şi al altor reprezentări animiste ale sufletului, ale
viselor, ale poeziei, ale jurnalelor ei „infinitezimale”,
ale copilăriei (ca un anume tip de amintire) sau ale
portretelor evocate de alții. În fapt, cartea s-a configurat
după întrebarea retorică a mamei ce a urmat apariției
unei cărți-recviem, dedicate tatălui meu: „Bună
dimineața 100 de gâşte!:  “Să vedem dacă o să scrii
şi despre mine o carte!” şi iată că acel “Să vedem!”
s-a adeverit.  „Neiertăciunile” mamei sunt inspirate
de cuvintele ei, ce surveneau adesea în pragul unor
mari supărări: „Eu nu pot să iert!”. În fapt, cuvintele
mamei reprezintă un truism. Suferința se opune ve-
hement iertării, nu mai puțin ca supărarea. Iertarea
este rezervată divinității. De aceea spunem: „Dumnezeu
să-l ierte!”. 
Cât despre noi,… rămânem cu „neiertăciunile”. 

R.: Mii de mulțumiri pentru bucuria de a vă avea la masa sufletului dornic de
lumina creației literare. Mult succes în continuare, doamna Roxana 
Pavnotescu!

prof. Mariana Terra
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pOSTUl CRăCIUnUlUI

postul Crăciunului 2019
Postul Crăciunului este unul dintre cele mai importante posturi din an. Pentru că
mai este foarte puțin timp până va începe perioada în care credincioșii postesc și
se roagă pentru sănătate și bunăstare, mai jos îți spunem ce trebuie să mănânci
în postul Crăciunului 2019.
Când începe postul Crăciunului 
Potrivit rânduielilor bisericești, aflăm că se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie.
Însă, această dată se schimbă dacă cade miercurea ori vinerea și se va lăsa sec
cu o zi înainte. Așadar, postul Crăciunului 2019, conform calendarului ortodox,
începe la jumătatea lunii noiembrie, pe 15 noiembrie și se va termina pe 24
decembrie. În această perioadă nu se fac nunți și nici botezuri.
În postul Crăciunului, credincioșii obișnuiesc să postească de carne, brânză și
ouă, iar în zilele de luni, miercuri și vineri este indicat să se consume mâncare
fără ulei și fără vin. Tot în post, în zilele de marți și joi se face dezlegare la
untdelemn și vin, iar în sâmbetele și duminicile, până pe data de 20 decembrie
inclusiv, se dezleagă la untdelemn, pește și vin. 

Rugăciunea pe care este bine să o rostești în Postul Crăciunului 
Pentru că pe toată perioada postului, credincioșii își manifestă credința prin
rugăciune, mai jos îți spunem care este rugăciunea pe care este indicat să o
rostești, aducătoare de liniște și bunăstare

Rugăciune de rostit în postul Crăciunului: 
„Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe
mare, departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta Veche şi Nouă aceste
zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm şi Ţie
ne rugăm: întăreşte-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru ele cu sârguinţă,
spre mărirea numelui Tău celui sfânt şi spre iertarea păcatelor noastre, spre
omorârea patimilor şi spre biruinţa asupra păcatului; că împreună cu Tine
răstignindu-ne şi îngropându-ne, să ne ridicăm din faptele cele moarte şi să
petrecem cu bunăplăcere înaintea Ta în toate zilele vieţii noastre. Că Ţie se
cuvine a ne milui şi a ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă
înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte, şi Preasfântului şi
bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”.

Ce trebuie să mâncăm în postul Crăciunului 
Postul Crăciunului 2019 are o serie de implicații semnificative și pentru organism,
dincolo de sensul spiritual. Însă, perioada postului trebuie să țină cont și de
cerințele organismului, cu respectarea anumitor condiții esențiale. Principalele
beneficii ale postului sunt detoxifierea organismului, îmbunătățirea funcțiilor
hepatice și digestive, dar și creșterea vitalității. 
În cazul în care postul nu este urmat corect, pot apărea dezechilibre ce au ca și
principale surse următoarele: deficitul de calciu și vitamina D, insuficiența vitaminei
A, deficitul de fier, lipsa varietății în ceea ce privește proteinele. 
Există și categorii de persoane care nu este indicat să țină post. Acestea
sunt: 

• Femeile însărcinate; 
• Copiii ori adolescenții; 
• Persoanele care suferă de afecțiuni cronice ori galopante. 

Ce este indicat să mâncăm în postul Crăciunului 
• Linte
• Aperitive de post
• Fasole boabe
• Mazăre
• Ciorbe de post
• Cartofi cu soia
• Salată de crudități

• Mâncare de ciuperci de post
• Ghiveci de legume
• Pește gras oceanic (macrou, hering)
• Pește slab de apă dulce (șalău, păstrăv, știucă)
• Dovleac
• Roșii
• Plăcinte de post
• Ceapă și usturoi
• Naut (hummus)
• Avocado
• Varza calita
• Conopida, Spanac
• Fructe; Prajituri de post.

Câte feluri de post pot fi urmate
Postul poate fi de mai multe feluri:
• Ajunare desăvârşită (post negru), atunci când nu mâncăm şi nu bem nimic o zi

întreagă; 
• Postul aspru sau uscat, când mâncăm numai spre seară mâncăruri uscate

(pâine şi apă, fructe uscate, seminţe etc); 
• Postul obişnuit, atunci când mâncăm la orele obişnuite, dar numai “mâncăruri

de post”, adică nu se consumă mâncăruri de dulce” (carne şi peşte, brânză,
lapte, ouă, vin, grăsime); 

• Postul uşor (dezlegarea), când se dezleagă la vin, peşte, icre şi untdelemn,
cum se prevede în Tipic, la anumite sărbători care cad în cursul posturilor de
peste an.

Tradiții 
• Postul Crăciunului se ține în cinstea Fecioarei Maria, care fugea și se ascundea

de rușine că se simțea fără vină grea, cu Mântuitorul Hristos. Postul Crăciunului
este considerat de Biserica Ortodoxă o pregătire a credincioșilor pentru bucuria
sărbătorii Nașterii Mântuitorului. 

• Conform tradiției, în duminica de Lăsata Secului, creștinii petrec în familie și se
bucură de preparate culinare alese, după care în prima zi a postului Crăciunului
vor începe ritualurile de purificare. 

• Un vechi obicei spune că de Lăsatul Secului trebuie strânse toate oasele și
resturile de mâncare într-o față de masă, iar a doua zi trebuie aruncate afară
spre răsărit, rostindu-se următoarele cuvinte: “Păsările cerului! Eu vă dau vouă
hrană din masa mea, cu care să fiți îndestulate și de la holdele mele oprite”.
Acest obicei se practică deoarece se crede că vrăbiile, mai ales, nu vor strica
ogoarele. 

• La începutul postului se realizează și ofrandele rituale, dedicate, mai ales,
păsărilor cerului. 

• La începutul postului, mai exact după Lăsatul Secului, toate oalele trebuie să fie
puse cu gura în jos, pentru ca cei ai casei să fie feriți de orice pagubă sau
boală. 

• Dacă în zilele de luni, miercuri și vineri, Biserica Ortodoxă prăznuiește un sfânt
mare, însemnat în calendar cu cruce neagră, creștinii pot consuma untdelemn
și vin; 

• În zilele de marți și joi este dezlegare, iar credincioșii pot consuma pește, vin
sau untdelemn. 

• În postul Crăciunului încep și șezătorile. Femeile și fetele tinere se întâlnesc
pentru lucru, dar combină munca cu distracția, fiindcă în cadrul șezătorilor se
vor derula și numeroase obiceiuri cu caracter distractiv.

Obiceiuri în postul Crăciunului
• Unul dintre obiceiurile din perioada postului de Crăciun, în anumite zone ale

țării, este şi spălarea veselei cu cenuşă sau leşie, ca să nu mai aibă nicio urmă
de carne sau derivate ale acestor produse. 

• Pe 20 decembrie, de Ignat, nu se mai spală rufe până după Bobotează şi nu se
mai toarce, se taie porcii şi se spune că vederea sângelui apără de boli și
aduce noroc. 

• Pe 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, nu se dă din casă, se mătură invers şi nu
se scoate gunoiul ca să nu se ducă norocul. 

• Ultima zi a Postului Crăciunului este denumită și Ajunul Crăciunului (24
decembrie), iar credincioşii îl aşteaptă pe preot ca să le aducă vestea Naşterii
Mântuitorului.

Așadar, pe 15 noiembrie începe postul Crăciunului și se va termina pe data de 24
decembrie.
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MENIU DE POST PENTRU O SĂPTĂMÂNĂ 
DIN POSTUL CRĂCIUNULUI

De pe 15 noiembrie şi până pe 24 decembrie ne aflăm în postul Crăciunului,
periodă în care preparatele din post revin pe mesele celor mai mulţi dintre
credincioşi. Fie din motive religioase, fie din considerente mai pragmatice ce ţin
de sănătate, această perioadă de şase săptămâni este, pentru oricare dintre noi,
o bună ocazie pentru detoxifierea organismului. Iată un meniu de post pentru o
săptămână, în care poți găsi inspirație, în postul Crăciunului.
Aşadar, dacă obişnuieşti să ţii post sau ţi-ai propus să încerci acum, ne-am gândit
că ţi-ar prinde bine câteva idei cu preparate de post. De fapt, ţi-am întocmit un
meniu cu mâncăruri gustoase pentru toată săptămâna.
Iată ce mâncăruri îţi recomandăm pentru postul Crăciunului, pe care le poţi
prepara fără să fii un maestru în gastronomie.

Luni
Mic-dejun de post

Cred că ştii deja că mic-dejunul trebuie să fie cea mai importantă masă a zilei.
Există însă persoane care nu au poftă de mâncare dimineaţa. Dacă şi tu păţeşti
la fel, atunci îţi sugerăm să încerci salata de fructe cu fistic. Dulce-acrişoară,
proaspătă şi sănătoasă, fructele şi fisticul îţi vor asigura necesarul de energie
cel puţin până la ora prânzului.

Prânz de post
Cred că nu există persoană căruia să nu îi placă chifteluţele, popularele
rotocoale atât de nelipsite din meniul românesc încât mulţi au impresia că sunt
un preparat tradiţional. Dn păcate, nu este aşa. Chiftelele, sau mai degrabă
kuftan, s-au gătit prima dată în Liban. Iar acum poţi alege între numeroase sor-
timente: chifteluţe din legume asortate, cartofi, dovlecei, soia și ciuperci,
broccoli, ceapă,  chiar varză sau, de ce nu, chifteluţe
originale libaneze, din năut. Din peşte, când este
dezlegare.

Cină de post
Cartofi copți cu rozmarin la cuptor şi salată de
sfeclă roşie.

Marţi
Mic-dejun de post

Încearcă ceva uşor, cum este o salată de vinete,
brânză din soia (tofu), baba ganoush, şi legume
proaspete. Ca desert, poţi alege fructe sau cereale
de orz cu nuci şi miere.

Prânz de post
O supă de praz cu pâine prăjită.

Cină – Chiar dacă e post nu trebuie să te abţii de la
deliciile italiene cum sunt pastele. Cu atât mai
mult cu cât există o mulţime de reţete inovatoare
vegetariene şi de post, unele dintre acestea, chiar
mai reuşite decât cele preparate cu carne. Noi îţi
sugerăm să încerci pastele cu sos de roşii şi
măsline.

Miercuri
Mic-dejun de post

Dacă vrei să îţi aminteşti de gustul copilăriei toamna, atunci e musai să scoţi pe
masă ori dulceaţă, ori zacuscă. Cred că multora dintre noi aceste delicii la
borcan, pregătite cu migală de bunica, ne reînvie în minte amintiri dintre cele
mai vechi.

Prânz de post
Indiferent cum este preparată sau cum o preferi, fasolea este o sursă de fier
necesară pentru organism. De preferat este să incluzi fasolea şi în meniul de
peste an, nu numai în post.

Cină de post
După un meniu 100% românesc, seara întrezărim că ţi se va face poftă de ceva
deosebit. Cum am intuit dinainte, ţi-am pregătit deja reţeta pentru fantezia
thailandeză pe care ţi-am propus-o la cină.

Joi
Mic-dejun de post

Margarină, dulceaţă şi pâine prăjită cu ceai. Alune sau nuci, supliment pentru
'ronţăit', dacă preferi.

Prânz de post
Mâncare de mazăre, un alt aliment atât de sănătos care nu trebuie să lipsească
nici din regimul tău alimentar. Cel mai probabil vei dori să o savurezi pe un 'pat„
de mămăliguţă.

Cină de post
Pentru că te-am obişnuit cu specialităţi la cină, astă seară poţi încerca o porţie
mousse din sparanghel cu frunze de ridichii, o delicatesă din care mănânci fără
să te mai saturi.

Vineri
Mic-dejun de post

Vinete umplute, hummus sau roşii umplute cu salată de vinete
Prânz de post

Supă cremă de ciuperci, o bunătate de supă pe care o poţi servi cu crutoane.
Cină – Orez cu roşii şi busuioc

Sâmbătă
Mic-dejun de post

Lintea este o altă alternativă bună şi gustoasă la carne. Dacă nu ai gustat până
acum pate de linte, îţi garantăm că o să uiţi de pateul de post din supermarket.

Prânz de post
Borş de păstăi verzi cu ardei iute şi mămăliguţă. Mmm, nouă deja ni s-a făcut
poftă…

Cină de post
Ciuperci umplute cu usturoi, ceapa, ardei gras, ardei iute, roşii, busuioc.
Ca desert, încearcă negresă de post., aproape mai gustoasă decât cea de

dulce.

Duminică
Mic-dejun de post

Duminică, ce spui de o specialitate de inspiraţie
turcească… dar cu gust autentic românesc? Hummus
cu ardei copți recomand. Un aperitiv foarte uşor şi
gustos, dacă are condimentele necasare.
Prânz de post

La prânz, sărmăluţele de post vor transforma
banalul prânz într-o masă festivă la propriu, aşa
cum trebuie să fie de altfel masa de duminică în
familie. Uneori, sarmalele de post sunt mai gustoase
decât cele cu carne.
Cină de post

Cartofi la cuptor cu legume, cartofi ţărăneşti sau
musaca de cartofi. Aşa cum ştii, există numeroase
alternative culinare pe bază de cartofi.

Iar dacă ai poftă de ceva dulce, îţi recomandăm
să încerci acasă fursecuri cu alune sau niște gogoși
de post.

unica.ro
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Organe umane pe cipuri
Microcipuri cu celule umane vii care ar putea revoluționa
dezvoltarea de medicamente, studierea bolilor și med-
icina personalizată.

Studiile clinice necesită ani întregi și testarea unui
singur compus poate costa mai mult de 2 miliarde de
dolari. În acest timp, nenumărate vieți de animale
sunt pierdute, iar procesul nu reușește adesea să
prezică răspunsurile umane, deoarece animale de
laborator nu imită perfect fiziopatologia umană. Din
aceste motive, există o mare nevoie de a descoperi
moduri alternative pentru studierea bolilor umane in
vitro pentru a accelera dezvoltarea de noi medicamente
și chiar pentru a elabora medicamente personalizate.
Cercetătorii Institutului Wyss și o echipă multidisciplinară
de colaboratori au adaptat metodele de fabricare a
microcipurilor computerizate pentru a dezvolta dis-
pozitivele de cultură microfluidică care reproduc mi-
croarhitectura și funcțiile organelor umane vii, inclusiv
plămânul, intestinul, rinichiul, pielea, măduva osoasă
și bariera hemato-encefalică, printre altele. 

Aceste microdevice-uri, denumite „Organ-Chips”, oferă
o alternativă potențială la testarea tradițională pe ani-
male.

Fiecare chip este compus dintr-un polimer clar, flexibil,
cu dimensiunea unui stick de memorie pentru computer,
care conține canale microfluidice goale, căptușite cu
celule specifice unor organe umane, învelite cu o
reţea vasculară artificială căptușită cu celule endoteliale
umane. În plus pot fi aplicate forțele mecanice pentru
a imita microclimatul fizic al organelor vii, inclusiv
mișcări de respirație în plămâni și mişcări asemănătoare
celor peristaltice în intestin. Aceste cipuri sunt în
esență secțiuni tridimensionale ale unităților funcționale
majore ale organelor vii întregi. Deoarece sunt translu-
cide, acestea oferă o fereastră pentru observarea
funcționării interioare a celulelor umane în țesuturile
vii, într-un context relevant pentru organ.
„Am avansat în privinţa microingineriei realizate în
laboratorul nostru academic și, în doar câţiva ani, am
transformat-o într-o tehnologie care este acum pregătită
să aibă un impact major asupra societății.” – Donald
Ingber
Având capacitatea de a găzdui și combina diferitele
tipuri de celule și țesuturi care formează organe
umane, Organ Chips prezintă un microambient ideal
pentru a studia activitățile la scară moleculară și
celulară care stau la baza funcției organului uman și
pot imita stările de boală specifice omului, precum și
identificarea in vitro de noi ţinte către care să se
adreseze mijloacele terapeutice. 

Ele de asemenea recreează interfețe importante din

punct de vedere terapeutic, cum ar fi interfața alveo-

lar-capilară și bariera hemato-encefalică, pentru a in-

vestiga penetrarea medicamentelor, precum și pentru

a descoperi noi terapii.

Cipurile de organe pot fi, de asemenea, folosite pentru

a cultiva un microbiom viu pentru perioade îndelungate,

în contact direct cu celule intestinale vii, pentru a

permite studierea modului în care acești microbi

influențează sănătatea și boala, sau pentru a reproduce

infecții pulmonare cu virusul gripal pentru a identifica

vulnerabilitățile acestuia.

De asemenea, acestea deschid noi posibilități pentru

a investiga modul în care factorii de mediu precum

fumul de țigară afectează sănătatea și fiziologia

țesuturilor la diferiţi pacienți. Cu ajutorul unei mașini

de fumat care imită precis obiceiurile umane legate

de fumat, este observat impactul acestuia asupra

funcțiilor căilor respiratorii pulmonare umane, prin

„respirarea” fumului de țigară direct în spațiul aerian

al unui chip ce reproduce plămânul uman.

www.yogaesoteric.net
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ziua în care te-ai
născut! 

Ce afli despre tine
Ziua in care te-ai nascut iti influenteaza viata mai mult
decat ai fi crezut. Astrologii sustin ca exista o conexiune
importanta intre data de nastere si viata noastra amoroasa.

1: Te indragostesti destul de usor, desi nu crezi in dragoste
la prima vedere. Vrei sa iubesti, dar nu vrei sa te implici
in relatii de lunga durata. Numarul de esecuri in dragoste:
4. Persoanele compatibile sunt nascute la: 1, 10, 19, 28
ale lunii.

2: Iti place sa studiezi omul din afara inainte de a te
implica intr-o relatie sentimentala. Iti ia ceva timp ca sa-
ti dai seama daca esti atras sau nu de persoana re-
spectiva.
Numarul de esecuri in dragoste: 4. Persoanele compatibile
sunt nascute la: 1, 11, 20, 29 ale lunii.

3: Esti increzator in fortele proprii si cand iti alegi partenerul
esti foarte sigur ca e persoana potrivita. Esti romantic,
insa alegerile tale pot fi si neconventionale.
Numarul de esecuri in dragoste: 3.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 3, 12, 21, 30
ale lunii.

4: Iti place sa iubesti patimas.
Pentru tine, dragostea este ceva serios. Reusesti sa
scoti la suprafata ce e mai bun la o persoana si iti place
sa fii luat prin surprindere de fiecare data. Numarul de
esecuri in dragoste: 3. Persoanele compatibile sunt
nascute la: 4, 13, 22 si 31 ale lunii.

5: Esti o persoana pasionala, capabila de sentimente
adevarate, desi nu iti place sa arati acest lucru, de
teama sa nu pari vulnerabil.
Esti genul de persoana care s-ar muta impreuna cu
cineva dupa doar cateva intalniri. Numarul de esecuri
in dragoste: 5. Persoanele compatibile sunt nascute la:
5, 15, 23 ale lunii.

6: Pentru tine, iubirea este urmarea fireasca a unei
prietenii. In dragoste esti loial si onest, nu iti place sa
inseli, nici macar sa flirtezi cu altcineva. Este foarte
probabil sa ramai prieten cu fostii parteneri. Numarul
de esecuri in dragoste: 5. Persoanele compatibile sunt
nascute la: 5, 15 si 24 ale lunii.

7: Calm si intelegator, iti este totusi greu sa-ti pui dragostea
in cuvinte. Cu timpul, partenerul isi va da seama de
mesajele tale de iubire transmise prin actiuni si nu prin
vorbe. Numarul de esecuri in dragoste: 2. Persoanele
compatibile sunt nascute la: 7, 16, 25 ale lunii.

8: Crezi atat de mult in dragoste, incat iti este foarte greu
sa ramai singur. Din pacate insa, nici indragostit nu stai
foarte mult timp. Multi oameni ti se par prea intriganti
pentru a nu incerca. Numai dragostea adevarata va
reusi sa te tina pe loc.
Numarul de esecuri in dragoste: 3.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 8, 17 si 26 ale
lunii.

9: Dragostea este un sentiment pe care nu il intelegi
decat dupa ce te-ai despartit de persoana respectiva.
Chiar este posibil sa ai inca sentimente foarte puternice
pentru prima dragoste.
Numarul de esecuri in dragoste: 4.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 9, 18 si 27 ale
lunii.

10: Nu crezi in dragostea la prima vedere. Cu toate
acestea, ti se aprind calcaiele destul de repede, fara
insa a te implica prea mult timp.
Numarul de esecuri in dragoste: 2.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 1, 10, 19 , 28
ale lunii.

11: Iti place sa te gandesti mult pana cand sa faci primul
pas. Daca cineva te zoreste sau te forteaza, dai inapoi
imediat.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 2, 11, 20, 29
ale lunii.

12: Prietenii n-ar zice despre tine ca esti genul romantic,
insa partenerul de viata, cu siguranta da. Esti sigur pe
tine si increzator, si nu te implicit intr-o relatie decat
daca esti indragostit.  
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile nascute la: 3, 12, 21 si 30 ale
lunii.

13: Iti plac oamenii de toate felurile si nu ai un ideal
anume. Cand esti implicat intr-o relatie, iubesti cu
pasiune, nu iti place sa fii superficial.
Numarul de esecuri in dragoste: 5.
Persoanele compatibile nascute la: 4, 13, 22 si 31.

14: Ultimul lucru pe care l-ar spune despre tine prietenii
este ca esti pasional. Ei bine se insala amarnic. Esti
capabil de sentimente foarte puternice.
Numarul de esecuri in dragoste: 3.
Persoanele compatibile nascute la: 5, 14, 23 ale lunii.

15: Pentru tine, iubirea este urmarea fireasca a unei
prietenii. In dragoste esti loial si onest, nu iti place sa
inseli, nici macar sa flirtezi cu altcineva. Este foarte
probabil sa ramai prieten cu fostii parteneri si chiar sa
reincerci o relatie dupa o perioada.
Numarul de esecuri in dragoste: 6.
Persoanele compatibile nascute la: 6, 15 si 24 ale lunii.

16: Calm si intelegator, iti este totusi greu sa-ti pui
dragostea in cuvinte. Cu timpul, partenerul isi va da
seama de mesajele tale de iubire transmise prin actiuni
si nu prin vorbe.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 7, 16, 25 ale
lunii.

17: Crezi atat de mult in dragoste, incat iti este foarte greu
sa ramai singur. Din pacate insa, nici indragostit nu stai
foarte mult timp. Multi oameni ti se par prea intriganti
pentru a nu incerca. Numai dragostea adevarata va
reusi sa te tina pe loc.
Numarul de esecuri in dragoste: 4.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 8, 17 si 26 ale
lunii.

18: Dragostea este un sentiment pe care nu il intelegi
decat dupa ce te-ai despartit de persoana respectiva.
Chiar este posibil sa ai inca sentimente foarte puternice
pentru prima dragoste.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 9, 18 si 27 ale
lunii.

19: Nu crezi in dragostea la prima vedere. Cu toate
acestea, ti se aprind calcaiele destul de repede, fara
insa a te implica prea mult timp.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 1, 10, 19, 28
ale lunii.

20: Iti place sa studiezi omul din afara inainte de a te
implica intr-o relatie sentimental. Iti ia ceva timp ca sa-ti
dai seama daca esti atras sau nu de persoana respec-
tiva.
Numarul de esecuri in dragoste: 4.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 1, 11, 20, 29
ale lunii.

21: Esti increzator in fortele proprii si cand iti alegi
partenerul esti foarte sigur ca e persoana potrivita. Esti
romantic, insa alegerile tale pot fi si neconventionale.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 3, 12, 21, 30
ale lunii.

22: Iti place sa iubesti patimas. Pentru tine, dragostea
este ceva serios. Reusesti sa scoti la suprafata ce e
mai bun la o persoana si iti place sa fi luat prin
surprindere de fiecare data.
Numarul de esecuri in dragoste: 5.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 4, 13, 22 si 31
ale lunii.

23: Ultimul lucru pe care l-ar spune despre tine prietenii
este ca esti pasional. Ei bine se insala amarnic. Te in-
dragostesti imediat si ai fi in stare sa te muti cu cineva
dupa doar cateva intalniri.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 5, 14, 23 ale
lunii.

24: Pentru tine, iubirea este urmarea fireasca a unei
prietenii. In dragoste esti loial si onest, nu iti place sa
inseli, nici macar sa flirtezi cu altcineva. Este foarte
probabil sa ramai prieten cu fostii parteneri si chiar sa
reincerci o relatie dupa o perioada.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 6, 15 si 24 ale
lunii.

25: Calm si intelegator, iti este totusi greu sa-ti pui
dragostea in cuvinte. Cu timpul, partenerul isi va da
seama de mesajele tale de iubire transmise prin actiuni
si nu prin vorbe.
Numarul de esecuri in dragoste: 2.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 7, 16, 25 ale
lunii.

26: Nu crezi in dragostea la prima vedere. Cu toate
acestea, ti se aprind calcaiele destul de repede, fara
insa a te implica prea mult timp, scrie stiriactuale.net.
Numarul de esecuri in dragoste: 2.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 1, 10, 19 , 28
ale lunii.

27: Iti place sa te gandesti mult pana cand sa faci primul
pas. Daca cineva te zoreste sau te forteaza, dai inapoi
imediat.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 2, 11, 20, 29
ale lunii.

28: Crezi atat de mult in dragoste, incat iti este foarte greu
sa ramai singur. Din pacate insa, nici indragostit nu stai
foarte mult timp. Multi oameni ti se par prea intriganti
pentru a nu incerca. Numai dragostea adevarata va
reusi sa te tina pe loc.
Numarul de esecuri in dragoste: 3.
Persoanele compatibile sunt nascute la: 8, 17 si 26 ale
lunii.

29: Esti o persoana pasionala, capabila de sentimente
puternice, desi nu iti place sa arati acest lucru, de
teama sa nu pari vulnerabil. Esti genul de persoana
care s-ar muta impreuna cu cineva dupa doar cateva
intalniri. Numarul de esecuri in dragoste: 5. 
Persoanele compatibile nascute la: 5, 15, 23 ale lunii.

30: Iti place sa studiezi omul din afara inainte de a te
implica intr-o relatie sentimental. Iti ia ceva timp ca sa-ti
dai seama daca esti atras sau nu de persoana respec-
tiva.
Numarul de esecuri in dragoste: 4.
Persoanele compatibile nascute la: 1, 11, 20, 29 ale lu-
nii.

31: Dragostea este un sentiment pe care nu il intelegi
decat dupa ce te-ai despartit de persoana respectiva.
Chiar este posibil sa ai inca sentimente foarte puternice
pentru prima dragoste.
Numarul de esecuri in dragoste: 1.
Persoanele compatibile nascute la: 9, 18 si 27 ale lunii.
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ARTA R<ZBOIULUI - fOILETON

SUn TzU
ARTA RăzBOIUlUI

(8)
continuare din ediţia precedentã

20.  Scoate deci la iveală planurile inamicului şi vei şti
care strategie va fi eficace şi care nu.

21.  Aţâţă-l şi descoperă schema generală a mişcărilor lui.
22.  Stabileşte dispunerea lui, asigurându-te astfel asupra

locului bătăliei.
23.  Pune-l la încercare şi vezi care sunt punctele tari şi

care cele slabe.
24.  Important este când se dispun trupele, să nu prezinte

o formă susceptibilă de a fi definită în mod clar. În acest
caz, vei scăpa de indiscreţiile spionilor cei mai isteţi şi
nici minţile cele mai pătrunzătoare nu vor putea să
stabilească un plan împotriva ta.

25.  Stabilesc după formă planurile care duc la victorie,
dar aceasta scapă muritorilor de rând. Cu toate că
fiecare are ochi pentru a sesiza aparenţele, nimeni nu
înţelege cum am creat victoria.

26.  De aceea, când am câştigat o victorie, nu folosesc a
doua oară aceeaşi tactică, dar pentru a face faţă împre-
jurărilor folosesc metoda mea la infinit.

27.  Or, o armată poate fi comparată cu apa, căci, după
cum şuvoiul care curge evită înălţimile şi se îndreaptă
spre locurile joase, tot aşa o armată evita forţa şi loveşte
slăbiciunea.

28.  Şi la fel cum şuvoiul de apă urmează denivelările
terenului, tot aşa o armată, pentru a dobândi victoria,
îşi adaptează acţiunea sa la situaţia inamicului.

29.  Şi la fel, după cum apa nu are formă stabilă, nici în
război nu există condiţii permanente.

30.  În consecinţă, cel care ştie să câştige victoria, modi-
ficându-şi tactica după situaţia inamicului, merită să fie
divinizat.

31.  Din cele cinci elemente, nici unul nu predomină în
mod constant, din cele patru anotimpuri nici unul nu du-
rează veşnic; dintre zile, unele sunt lungi şi altele scurte,
iar luna creşte şi descreşte.

VII 
Manevra

Sun Tzu a spus:
1.  În mod normal, atunci când se face uz de forţă armată,

generalul primeşte, mai întâi, ordinele suveranului. El
îşi adună trupele şi mobilizează populaţia. El face din
armată un tot omogen şi armonios şi o instalează în
tabăra sa.
Li Ch'uan: "El primeşte mandatul suveranului şi, confor-
mându-se deliberărilor ţinute în vederea victoriei prin
sfaturile templului, asigură respectuos executarea
pedepselor ordonate de cer."

2.  Nimic nu este mai greu decât arta manevrei. Dificultatea
în această privinţă este să faci dintr-o cale întortochiată
drumul cel mai direct şi să schimbi neşansa în avantaj.

3.  Înaintează, deci, pe căi ocolite şi distrage atenţia inam-
icului, momindu-l. Datorită acestui procedeu, se poate
ca, plecat după el, să ajungi înaintea lui. Cine este în
stare să acţioneze astfel înţelege strategia directului şi
indirectului.

Ts'ao Ts'ao: "...Lăsaţi impresia că sunteţi la depărtare.
Veţi putea să porniţi la drum după inamic şi să sosiţi
înaintea lui pentru că ştiţi cum să apreciaţi şi să calculaţi
distantele".
Tu Mu: "Acela care vrea să aibă un avantaj urmează un
drum lung şi întortochiat şi îl transformă într-o cale
scurtă. El schimbă neşansa în avantaj. El înşală şi
induce în eroare inamicul spre a-l incita la temporizare
şi la neglijenţă, apoi el avansează cu repeziciune."

4.  Or, avantajul şi pericolul sunt amândouă inerente
manevrei.
Ts'ao Ts'ao: "Specialistul va profita; pentru cel ce nu
este, ea e periculoasă".

5.  Cel ce lansează întreaga armată în urmărirea unui
avantaj, nu îl va obţine.

6.  Dacă abandonează tabăra cu scopul de a smulge
avantajul prin luptă, materialul va fi pierdut.
Tu Mu: "Dacă te deplasezi cu toate convoaiele de
bagaje, materialul va călători cu încetineală şi nu se va
obţine avantajul. Dacă se lasă în urmă bagajele grele şi
se înaintează în marş forţat cu trupele uşoare, există
temerea că bagajele se vor pierde".

7.  Rezultă că dacă-şi vor scoate armura şi vor porni la
drum, neoprindu-se nici zi, nici noapte şi străbătând o
sută de li, sărind o etapă din două, cei trei şefi de
armată vor fi capturaţi. Căci trupele robuste vor ajunge
primele, iar cele slabe se vor târî în urmă în dezordine,
în aşa fel încât, dacă va fi folosită această metodă, va
ajunge numai a zecea parte a armatei.
Tu Mu: "...În mod normal, o armată parcuge treizeci de
li pe zi, ceea ce constituie o etapă. Într-un marş forţat
corespunde de două ori acestei distanţe, ea străbate
două etape. Nu se pot străbate o sută de li pe zi decât
mergând zi şi noapte. Dacă înaintarea se efectuează în
acest ritm, oamenii vor fi făcuţi prizonieri... Când Sun
Tzu spune că, dacă această metodă este aplicată,
numai un soldat din zece va ajunge, vrea să spună că,
atunci când nu există altă soluţie şi că trebuie cu orice
preţ dacă bătălia pentru a câştiga o poziţie avantajoasă,
se alege un om clin zece, cel mai viguros, pentru a-l
trimite înainte, în timp ce ceilalţi nouă vin în ariergardă.
Astfel, din zece mii de oameni alegeţi o mie, care vor
sosi în zori. Ceilalţi vor veni neîntrerupt, unii la sfârşitul
dimineţii şi ceilalţi în cursul după-amiezii, în aşa fel
încât nici unul nu va fi istovit, ci toţi, unii după alţii vor
veni să se alăture primilor veniţi. Pasul lor răsună fără
întrerupere. Când te baţi pentru un avantaj, acesta
trebuie să fie un punct strategic vital. În acest caz, o
mie de oameni abia vor ajunge pentru a-l apăra, în
aşteptarea restului armatei".

8.  Dacă se înaintează printr-un marş forţat de cincizeci li,
comandantul avangărzii va cădea, şi numai o jumătate
din armată va ajunge. În cazul unui marş forţat de
treizeci de li, vor ajunge numai două treimi din armată.

9.  Rezultă că o armată, căreia îi lipseşte armamentul
greu. furajul, hrana şi materialele va fi pierdută.
Li Ch'uan: "...Protecţia cu ajutorul pereţilor metalici este
mai puţin importantă decât grânele şi hrana."

10.  Cei care ignoră condiţiile geografice — munţii şi
pădurile, defileele periculoase, mlaştinile — nu pot con-
duce marşul unei armate.

11.  Cei care n-au recurs la călăuze locale sunt în imposi-
bilitate să cunoască avantajele terenului.
Tu Mu: "Kuan Tzu spune: în general, şeful armatei
trebuie să se familiarizeze dinainte temeinic cu hărţile,
pentru a cunoaşte trecerile periculoase pentru care şi
pentru căruţe, pe acelea unde apa este prea adâncă
pentru vehicule, trecătorile munţilor cunoscuţi,86 princi-
palele fluvii, dispunerea înălţimilor terenului şi a colinelor,
locurile unde stuful, pădurile şi trestiile sunt luxuriante,
lungimea drumurilor, importanţa cetăţilor şi a oraşelor,
cetăţile binecunoscute care sunt părăsite şi locurile
unde există livezi luxuriante. Trebuie cunoscute toate
aceste date, ca şi traseul exact al liniilor de demarcaţie.
Toate aceste date, generalul trebuie să şi le înmagazineze
în memorie; numai cu această condiţie el nu va pierde
avantajul terenului".
Li Ch'ing a spus: "...Trebuie să alegem ofiţerii cei mai
curajoşi şi pe cei care sunt cei mai inteligenţi şi cei mai
zeloşi şi recurgând la călăuze locale, să străbatem în
secret munţii şi pădurile fără zgomot şi fără a lăsa
urme. Câteodată, confecţionăm labe artificiale de animale
şi le încălţăm, câteodată adaptăm la chipuri păsări false
şi ne ascundem în linişte în tufişuri dese. Apoi, plecăm
urechea la sunetele îndepărtate şi clipim din ochi pentru
a vedea mai bine. Avem spiritul atent la orice ocazie de
care am putea profita. Observăm semnele atmosferice,
căutăm în cursurile de apă eventualele urme ale trecerii
inamicului printre vad şi pândim freamătul copacilor
care denotă apropierea lor."
Ho Yen Hsi: "...Or, dacă am primit ordinul să intrăm în
campanie, ne grăbim spre un loc necunoscut, unde n-a
pătruns influenţa civilizaţiei sau unde comunicaţiile sunt
tăiate şi dacă ne pierdem în aceste defileuri, nu este
greu? Dacă înaintez cu o armată izolată, inamicul mă
aşteaptă, mă pândeşte. Căci, situaţiile respective ale
atacantului şi ale aceluia care se păzeşte diferă consid-
erabil. Cu atât mai mult cînd inamicul este şiret şi
foloseşte numeroase stra-tageme! Dacă n-am stabilit
un plan cădem cu capul plecat. Bravând pericolele şi
pătrunzând în locuri periculoase, ne expunem dezastrului
de a fi prinşi în plasă sau inundaţii. Înaintând ca oamenii
beţi, riscăm să ne găsim aruncaţi într-o luptă neprevăzută.
Când ne oprim seara suntem neliniştiţi de alerte false;
dacă înaintăm în grabă şi fără pregătire, cădem în am-
buscade. Este ceea ce se cheamă să arunci o armată
de urşi şi tigri în ţara morţii. Cum putem să le dăm de
capăt fortificaţiilor rebelilor sau să izgonim inamicul din
bârlogurile sale înşelătoare?"
De aceea, pe teritoriul inamic, munţii, fluviile, ridicăturile
de pământ şi colinele pe care el le poate apăra ca
puncte strategice, pădurile, trestiile, stuful şi ierburile
planturoase, unde el se poate ascunde, lungimea dru-
murilor şi potecilor, suprafaţa cetăţilor şi oraşelor,
întinderea satelor, fertilitatea şi ariditatea câmpurilor,
profunzimea lucrărilor de irigaţie, importanţa materialului,
Amploarea armatei adverse, tăişul armelor, toate acestea
trebuie perfect cunoscute. Atunci avem ochiul aţintit pe
inamic şi el poate fi prins uşor.

continuare în ediţia urmãtoare

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 con-
curenta, de strategii de marketing, de calcul rece al profitului.
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EU CU CINE VOTEZ?
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CUVInTe ÎnCRUCIŞATe

TMEZE de:  Dumitru GUINEA

ORIZONTAL:

1) Fac prizonieri de amorul artei. 

2) Perdant în lupta pentru promovare.

3) Nelipsiți din vechea cetate – Ieșită din

casă!

4) Păr altoit (pl.) – O sondă de mici dimen-

siuni. 

5) Postul mare la musulmani (pl) – A da de

toți pereții. 

6) Bunătatea bucatarilor francezi – Barem

de trecere a examenului.

7) Cadou făcut de ÎNĂLȚARE – L-a lăsat

mădularul (fem.).

8) Îndepărtate de mine! – Ieșit din anoni-

mat. 

9) Războiul nervilor (pl.). 

10) Greu de pornit (fem).

VERTICAL:

1)  Om de acțiune în permanență.

2) Planează cu motoarele oprite.

3) Privitor la pământ (fem.) – Tehuite!

4) Încadrare la părăsire de domiciliu –

Înainte...de nouă.

5) A stropi salata verde – Se prezintă hot

ărât și fără rezerve.

6) Fratele nostru cel mare – A da o lovitură

de stat.

7) Trecutul timpului pe la școală (pl) –

Evidențiat la diblă.

8) Gol nevalidat! – Plecată de capul ei.

9) Ajuns pe căi ilicite.

10) Stimulatoare cerebrale (sing).

Tu ce vezi prima dată 
în imagine… poate spune

multe alegerea ta!

Când te îndrăgostești de cineva și nu știi dacă sentimentul
e reciproc, cu siguranță îți pui o mulțime de întrebări. Iată
cum să descoperi dacă te place sau nu!
Nici nu îți arată că te place, dar nici nu pare să fugă de
tine? Poate că te place sau poate nu, dar cum poți afla?
Desigur, dacă vrei cu adevărat să afli dacă te place,
metoda cea mai sigură este să întrebi direct persoana
respectivă. Dar, dacă ești timid/ă și îți este frică de un
posibil răspuns respingător, un test de personalitate îți
poate oferi câteva indicii în legătură cu cel/cea pe care o
placi, scrie eva.ro
Înainte de a-ți face speranțe că puteți avea o relație,
trebuie să știi dacă și cealaltă persoană simte tot ce simți
și tu. Dar, dacă nu vrei să întrebi direct sau să faci o
mișcare reală în acest sens, singurele soluții sunt să
aștepți să îți dai seama sau să recurgi la un test de per-
sonalitate sub forma unei iluzii optice.
Nu trebuie decât să arunci o privire asupra acestei imagini
și să spui ce animal vezi prima oară. În funcție de asta,
vei știi cu siguranță cum să acționezi pe viitor:

Pisica
Dacă ai văzut prima oară pisica când ai privit această
imagine, acest lucru indică faptul că întâmpini dificultăți în
a evalua sentimentele altor oameni, deoarece ești mult
prea concentrat/ă pe propriile tale sentimente.

Acest lucru este normal. Poate fi foarte greu să renunți la
această gândire, dar până nu o faci, nu vei fi capabil/ă să
descifrezi ce simte cu adevărat persoana pe care o placi.
Data viitoare când sunteți doar voi doi împreună, acordă
atenție doar acțiunilor sale, ignorându-ți propria persoană.
Astfel, vei primi cu ușurință răspunsul pe care îl cauți.

Fluturele
Dacă ai văzut fluturele prima dată în imagine, acest lucru
poate spune multe despre cum vezi lumea și cum te văd
alți oameni.
A vedea fluturele indică o tendință de a privi în profunzime
situațiile din jurul tău. Dacă simți și crezi că persoana pe
care o placi simte aceleași lucruri ca și tine, probabil că ai
dreptate. Instinctul tău nu dă greș prea des, așa că nu îți
fie teamă să îl asculți!

nu testa niciodată răbdarea
unei femei… sigur vei pierde

Domnilor, dacă aveți impresia că femeia de lângă voi e
mult prea îndrăgostită și va suporta orice îi faceți, vă
înșelați. Dacă îi testați răbdarea, s-ar putea să aveți tot
voi de pierdut.
Când nu-ți mai reproșează nimic, e semn că nu-i mai
pasă de tine
V-ați trezit sigur în casă și abia acum înțelegeți cât valora
ea? Hai să dăm puțin timpul înapoi și să vedem care au
fost motivele pentru care s-a săturat.
Ați uitat când mergeați cu colegii la o băută și uitați să mai
veniți acasă? Vă amintiți când ea venea seara obosită de
la serviciu și se apuca de treabă prin casă, în timp ce voi
stăteați tolăniți pe canapea, cerând să nu mai treacă prin
fața televizorului, pentru că e cel mai important meci?

Ba mai mult, tot voi făceați scandal, pentru că mâncarea
era prea rece sau prea caldă? În tot acest timp, ea,
femeia, suferea, plângea și se frământa. La un moment
dat însă, s-a hotărât să-și vadă de viața ei. Și pentru
prima dată de când sunteți împreună, nu v-a spus ce vrea
să facă. Și a plecat, pentru că n-a mai suportat. Nici
umilința, nici bătaia de joc la care a fost supusă.
Și știți ce e cel mai grav? Că ea nu se mai întoarce
NICIODATĂ. Pentru că i-ați testat mult prea mult răbdarea…

O pildă pe care o citești într-un
minut și îți va lumina mintea

Aceasta parabola se citeste in doua minute. Dar are un
inteles foarte puternic!
”Candva demult mergea, pe un drum prafuit, un batran in-
telept. Nu se grabea: se oprea sa admire pasarile de pe
cer, apoi admira floricele de camp care cresteau pe langa
drum. Apoi a zarit un barbat care se indrepta spre el si
care ducea ceva greu in spate.
Dintr-o singura privire era clar cat de greu ii era acelui
barbat.
– De ce ati ales calea muncii si a suferintelor nesfarsite?

– l-a intrebat batranul.
– Nu ma chinui in zadar. O fac pentru ca in viitor copiii si

nepotii mei sa traiasca in prosperitate si fericire, a
raspuns sarmanul om.

– Toti stramosii mei au procedat la fel: strabunicul meu a
muncit pentru bunicul, bunicul a lucrat din greu pentru
tata, tata pentru mine si eu voi indura suferinta pentru
bunastarea copiilor mei.

Spune-mi, a fost cineva dintre membrii familiei tale fericit?
A intrebat calatorul intelept.

– Inca nu, dar copiii si nepotii mei vor fi cu siguranta
fericiti! – a raspuns entuziasmat sarmanul barbat.

Stii, exista o vorba inteleapta: analfabetul nu poate invata
pe nimeni sa citeasca, iar iepurele nu va reusi niciodata
sa educe un soim, a spus inteleptul.
– Mai intai trebuie sa incerci sa fii fericit tu si doar dupa
aceea ii vei putea invata pe copiii tai arta fericirii. Acesta
va fi cel mai valoros lucru pe care il vei lasa in urma ta!
Tineti minte aceasta pilda inteleapta!

secretele.com
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S<N<TATE

Cură naturală împotriva 
Helicobacter pylori, bacteria

care duce la apariția ulcerului

Helicobacter Pylori este o bacterie care se regaseste
in mucoasa stomacului uman, aceasta fiind singura
bacterie care poate supravietui in acel mediu acid in-
comod. Aceasta bacterie, netratata, poate provoaca
pe termen lung o reactie inflamatorie a stomacului
(gastrita), pana la aparitia ulcerelor.
Helicobacter Pylori este de fapt principala cauza a
aparitiei ulcerului duodenal, in 90% din cazuri, iar in
cazul ulcerelor gastrice, in 80% din cazuri.
Pentru a inlatura aceasta bacterie puternica, de cele
mai multe ori se apeleaza la un tratament medicamentos
puternic. Iata ca de azi inainte, nu mai trebuie sa
faceti asta, intrucat mai jos veti citi cum sa va preparati
singuri, unul dintre cele mai bune tratamente naturale
impotriva Helicobacter Pylori precum si unul dintre
cele mai bune tratamente naturale pentru vindecarea
Ulcerului. Iata mai jos reteta:
Ingrediente:   300 g de frunze de urechelnita
(Sempervivum tectorum)
4 linguri de miere poliflora
Mod de preparare si consum:
Pune frunzele de urechelnita in masina
de tocat carne, sau daca ai un blender,
le poti face cu acesta mult mai bine.
Se amesteca apoi cu mierea si sa ia
o lingurita dimineata, pe stomacul gol.
Nu este neaparat necesar sa adaugati
miere, aceasta adaugandu-se doar pentru
a-i da un gust mai bun, astfel incat sa fie cat
mai placut in momentul administrarii. Pastreaza
amestecul la frigider.
Este recomandat sa se consume acest amestec timp
de 30 de zile, dupa care puteti face din nou analizele
de sange.
Veti vedea ca in urma acestui tratament, Helicobacter
Pylori va fi eliminat.
Este o reteta extrem de eficienta si simpla, ingredientele
putand fi gasite destul de usor.
De azi inainte nu mai este nevoie sa cumparati an-
tibiotice puternice pentru a scapa de Helicobacter
Pylori, intrucat aveti de partea voastra natura, care
va ofera aproape gratis, cel mai puternic antibiotic
natural pentru eliminarea acestei bacterii insistente.
Tratament natural pentru vindecarea Ulcerului
Ingrediente:
100 de grame de frunze de patlagina
200 de grame de miere poliflora
Mod de preparare si consum:
Se taie marunt frunzele de patlagina si se amesteca
bine impreuna cu mierea. Lasati amestecul sa stea
timp de 15 zile inainte de utilizare. Se pastreaza inca
din prima zi la frigider. Luati o lingurita pe zi, pe
stomacul gol.
Faceti tratamentul timp de 60 de zile, timp in care
ulecerul ar trebui sa se vindece.
Speram ca aceste doua tratamente naturale sa ajute
cati mai multi oameni si speram de asemenea sa nu
tineti retetele doar pentru voi. Ajuati-va si prietenii sa
scape de aceste doua conditii de sanatate destul de
grave si raspandite!

Dr. Ovidiu Bojor (93 de ani) :
„Mâncați ceapă cât de des,

previne crizele de inimă,
stimulează rinichii și ficatul 

și calmează sistemul nervos”

Dr. Ovidiu Bojor (93 de ani) afirma despre ceapa ca
are proprietati terapeutice excelente.
Ceapa are efecte benefice asupra sistemului cardio-
vascular, fluidizand s4ngele, pentru a impiedica
formarea cheagurilor de s4nge, depunerea de placi
ateroscl3rotice si aparitia unui infarct miocardic.
Potrivit studiilor, ceapa contine un compus numit alil
propil disulfid, care, la fel ca insulina, ajuta la reglarea
nivelurilor zaharului din s4nge, scrie bzi.ro.
Este de ajutor celor care au glicemia mare sau diabet,
datorita efectelor hipoglicemiante. De asemenea,
ceapa are efecte stimulente dar si calmante asupra
sistemului nervos, astfel stimuland ficatul si rinichii,
avand o actiune diuretica care ajuta la eliminarea
ureei si a clorurilor. Ceapa este benefica in caz de: ra-

guseala, tuse, edeme, ascita, ciroza, pleurezie,
pericardita, prostatita, adenom de prostata.

Datorita proprietatilor antiseptice poate fi
folosita si extern in caz de: stomatite,

afte bucale, furunculoza,
abcese, panaritiu, negi,

pistrui, ulceratii cu-
tanate, degeraturi,
intepaturi de in-
secte. Aplicati local
cepe coapte sau

sub forma de suc
de 3-4 ori pe zi.

Mod de aministrare: 
Ovidiul Bojor recomanda con-

sumul a 1-2 cepe pe zi. Sau puteti lua tinctura de
ceapa, preparata in casa: taiati 2 cepe mici felii si
puneti la macerat in 100 ml de alc00l de 70 de grade.
Lasati 10 zile, apoi strecurati si luati cate 2 lingurite
pe zi, cu putinta apa, inainte de masa de pranz si de
cina. In caz de prostatite si diabet de tip 2 faceti cure
de 10 zile, timp de 6 luni.
In caz de tuse, laringita, bronsite, beti decoct din 4-6
cepe fierte intr-un litru de apa, indulcit cu miere, cate
1-2 cani pe zi. In caz de afectiuni biliare puneti 1-2
cepe la macerat in 100 ml de ulei de masline si luati
2-3 lingurite pe zi.
Tensiune arteriala – indiferent daca este consumata

cruda sau fiarta, ceapa ajuta la scaderea tensiunii
arteriale in mod natural. Ajuta la subtierea s4ngelui,
dizolva cheagurile de s4nge si curata s4ngele de
grasimi nesanatoase.

Colesterol – mancand o jumatate de ceapa cruda in
fiecare zi, valorile colesterolului rau se vor diminua,
se vor estompa manifestarile trombozei si vor fi
prevenite accidentele cardiovasculare

Prevenirea cancerului de colon – fructo-oligoza-
haridele din ceapa stimuleaza inmultirea bacteriilor
bune din colon si ajuta la reducerea riscului cresterii
tumorilor care s-ar putea dezvolta la nivelul colonu-
lui.

Constipatie si flatulenta – pentru ameliorarea con-
stipatiei cronice si flatulentei se va consuma ceapa
din belsug.

Diabet – cromul din compozita cepei mentine sanatatea
celulelor persoanelor care sufera de diabet, contribuie
la scaderea nivelului de insulina si creste toleranta
la glucoza.

Proprietati diuretice si de curatare a sângelui –
ceapa impiedica retentia de apa, ajuta la eliminarea
nisipului din urina, amelioreaza guta si artrita

Tulburari ale urechii – pentru a opri tinitusul, in
anumite culturi se introduce in ureche putina vata
inmuiata in suc de ceapa.

Caderea parului– cercetarile au demonstrat ca sucul
de ceapa aplicat pe scalp de doua ori pe saptamana
timp de doua luni duce la regenerearea parului.

Rapel imunitar – ceapa intensifica circulatia sanguina
si stimuleaza transpiratia. Este utila pe vreme rece
pentru indepartarea infectiilor, reduce febra si tran-
spiratia manifestate in raceala si gripa.

Osteoporoza- s-a descoperit recent ca un din com-
ponent regasit in ceapa previne fragilizarea oaselor.

Probleme respiratorii – se mixeaza cantitati egale
de suc de ceapa si miere si se iau cate 3-4 lingurite
din acest amestec zi de zi pentru fluidizarea
mucusului si prevenirea formarii acestuia.

Cum să-ți cureți eficient 
organismul într-o singură zi

Doresc sa va expun in acest articol un regim de
curatare al organismului care va duce la pierderea in
greutate si la alcalinizarea corpului, totul facandu-se
intr-un mod cat mai natural. Acest regim de curatare
se aplica o data pe luna.
Citeste mai jos ce trebuie sa faci :
Dimineata cand te-ai ridicat din pat, dupa ce te-ai

spalat pe dinti si inainte de a manca orice altceva,
bea un pahar de limonada calduta indulcita cu
miere.( prepararea se face in acelasi mod cu o
limonada rece, doar ca de data aceasta trebuie sa
folositi apa calduta)

Micul dejun (la o jumatate de ora dupa ce ati consumat
limonada): trebuie sa consumati o salata de fructe.
Acesta poate fi facuta din : fructe de padure (afine,
capsuni, zmeura, mure si cirese) sau din mere,
pere, si iaurt cat mai slab. Dupa salata puteti
consuma o mana de migdale nesarate.

Gustarea de dimineata: un pahar de limonada rece,
o banana si o mana de seminte de floare soarelui
sau de dovleac (ambele nesarate).

Pranzul: O salata de fasole verde cu usturoi verde,
zeama de lamaie si ulei de masline.

Gustarea de dupa-amiza: un pahar de limonada rece,
o salata de castraveti, ridichii si telina, apoi un
pumn de fructe uscate.

Cina: Peste la gratar cu garnitura de legume mexicane
fierte si un pahar de limonada.

Cu o ora inainte de culcare – Un pahar de limonada
calduta.

Nota: Efectueaza aceasta dieta de lamaie o data pe
luna!
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BANCURI

• Terapie eficientă
Soțul și soția merg la un psiholog, deoarece după
20 de ani de căsătorie, bărbatul este foarte depri-
mat. Când este întrebat care este problema,
bărbatul scoate un suspin adânc si o listă lungă și
detaliată cu tot ce a avut de îndurat în acei 20 de
ani: 
- Puțină sau deloc atenție
- Lipsă de confidențialitate
- Lipsa comunicării
- Singurătate
- Nu se simte apreciat
- Nu se simte iubit
- Nu se simte dorit etc, etc.......
În cele din urmă, terapeuta, foarte drăguță, se
ridică, se apropie de bărbat, îi cere să se ridice și
să-l îmbrățișeze și, sărutându-l cu pasiune, îl
asează pe canapea, își scoate hainele, i le scoate
si pe ale lui și fac dragoste cu pasiune în timp ce
soția lui îi privea socată.
Când terapeuta termină, se îmbracă, își aranjeaza
părul și se așează lângă bărbatul care rămase fără
cuvinte ... și pe jumătate uimit.
Terapeuta ii spune doamnei:
- De asta are nevoie soțul tău, cel puțin de 3 ori pe
săptămână. Crezi că se poate?
Femeia meditează un moment și răspunde:
- Îl pot aduce lunea, dar miercurea și vinerea nu pot,
că am altă treabă.

• Încet, încet, s-a schimbat mentalitatea - acum fe-
meile caută bărbați sensibili și bărbații caută femei
puternice.  Nu era mai bine invers?

• O femeie, când are bani devine independentă față
de bărbați.  Un bărbat, când are bani devine de-
pendent de femei.

• Doi ardeleni citeau ziarul:
- Băi, Ioane, uite ce scrie în ziar: „O bombă costă 4
milioane de dolari”!
- Tulai, de-ar cădea şi în curtea noastră una!

• Toţi oamenii aduc fericire… 
Unii prin prezenţă, alţii prin absenţă!

• Unele fete se îndrăgostesc de un chip frumos, al-
tele sunt vrăjite de cuvinte dulci,iar altele nu pot
rezista unei purtări tandre… Pentru celelalte, există
MasterCard!

• Daca femeia a uitat foarte repede o cearta, in-
seamna ca ea deja s-a gandit cum sa se razbune!!!

• Este posibil ca alcoolul sa fie cel mai mare dusman
al omului, dar biblia ne invata ca trebuie sa ne iubim
dusmanii.

• Daca  intrebi un barbat care e fantezia suprema a
unei femei aproape cu siguranta va raspunde:sa fie
cu doi barbati in acelasi timp. 
Conform unor studii recente se pare ca asa e, dar
ceea ce majoritatea barbatilor nu stiu e ca in
aceasta fantezie unul din barbati gateste,iar celalat
face curatenie!

• Pot să-mi iau concediu medical dacă am boală pe
cineva?

• Dacă se mărită femeie cu femeie, cine o să aibă
dreptate tot timpul?

• Gospodinele fac dulceață, celelalte ... gem.

• Azi-dimineață 3 femei se băteau pe stradă.
Am ieșit așa în chiloți și m-am băgat între ele, să
creadă lumea că se bat pentru mine.

• Stomacul te anunță întotdeauna când e gol,
capul niciodată !

• Perle la Bacalaureat
*  Poeții nici ei nu știau ce scriu, de aceea suntem

întrebați mereu ”Ce a vrut să zică autorul ?”
*  Poezia patriotică este cea în care ne arătăm

dragostea de țară și ura față de dușmani. De aceea
maneaua este poezie patriotică.

*  În Luceafărul poetul arată cât de proastă e femeia
care refuză un super gagiu nemuritor și rece pentru
un ospătar muritor și cald.

*  Eminescu a fost poet doar cât a trăit. În rest nu știu
ce meserie avea.

*  Ștefan Augustin Doi Nași a scris ”Mistrețul cu dinți
de argint” în care la sfârșit el moare , dar porcu
scapă.

*  După titlu, poezia ”Zdreanță” pare să fie despre o
curvă , dar știu precis că este un câine care punea
botul la ouă.”

*  Baltagul e un fel de topor cu care babele își căutau
soții prin pădure.

• Alfabetul umoristic al limbii române
Tudor Muşatescu

Amor: maladie care te trânteşte, sănătos, la pat.
Bis: un cuvânt care nu mai are niciun sens pentru

bărbaţii care au trecut de 50 de ani.
Cerb: unul fericit că e încornorat.
Decolteu: aeroport pentru aterizarea privirilor şi deco-

larea dorinţelor.
Est: cel mai răsărit dintre punctele cardinale.
Fă: bă, cu fustă.
Gâgă: filozof român profund, dar adânc.
Harem: visul soţului după ce s-a certat cu nevasta şi

doarme pe canapeaua din sufragerie.
Infidelă: cea fidelă altuia.
Justiţie: oarba care vede ce face.
Lăuză: femeie mai uşoară cu nouă luni.
Mireasă: alba care îţi face zile negre.
Nevastă: persoană care te încântă o lună şi te

descântă toată viaţa.
Omidă: fluture căsătorit.
Prostie: creieri cu intermediari excluşi.
Ramolit: bărbat care se gândeşte la femei, numai

pentru a se răzgândi.
Soţi: condamnaţi la somn comun, dar la visuri sepa-

rate.
Tact: ceea ce trebuie să ai ca să nu strici ritmul în

căsnicie.
Usturoi: creşă de căţei.
Vis: viaţă de rezervă.
X: Eternul necunoscut.
Y: Praştia alfabetului.
Zvon: știre în neştire
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Vezi mereu numere
care se repetă? 

Ce semnifică cifrele
Ai tendința de a vedea numere care se repetă?
Acestea ar putea apărea atunci când te uiți la ceas
(4:44, sau 11:11), pe o pagina dintr-o carte (pagina
333) sau chiar pe stradă vezi numerele caselor 77.

Iată semnificația celor 9 cifre care se tot repetă:
1 – Ești pe calea "corecta". Este o afirmatie privind

energia pozitivă și deciziile productive.

2 – Ai parte de un obstacol. Ai încredere în tine și în
abilitățile tale. După ce vezi de mai multe ori
această cifră, alungă fricile și îndepărtează oamenii
negativi din jurul tău.

3 – Trei este o cifră foarte puternică, ceea ce înseamnă
că ghidul tău spiritual are sarcina de a te ajuta în
eforturile tale. Văzând această cifră frecvent,
înseamnă că ești protejat de lucrurile negative.

4 – Dacă vezi de mai multe ori 4, semnifică faptul că
aduni multe resurse. Dacă treci prin greutăți financiare
sau emoționale, înseamnă că a venit sfârșitul lor și
urmează o perioadă benefica.

5 – Înseamnă sfârșitul stagnării din viața ta. Te
îndrepți spre ceva nou. Elemente noi și fantastice
sunt pe cale să intre în viața ta.

6 – Cifra 6 este, in mod normal, creditata cu puteri
speciale; dar nu este întotdeauna cazul. Dacă vezi
de mai multe ori 6, poate semnifica un avertisment
sau faptul că ești influențat de energii negative de
care trebuie să scapi cât mai repede posibil.

7 – Este, intotdeauna, de bun augur. Este un semn
de energii bune și posibilități, de care trebuie să
profiți.

8 – Este văzută repetându-se mai rar. Indică o
legatură specială cu un tărâm ascuns al Universului.
Acesta este legat de vindecarea samanică și de
puterile cosmice. În acest loc stau îngerii.

9 – Cfra 9 înseamnă că un capitol vechi din viața ta
se încheie și trebuie să apară altul. De exemplu,
nu mai trebuie să continui la același loc de muncă
sau relația pe care o ai este una toxică pentru tine.

a1.ro

Un b~tr^n indian
a dat dovad~

de în]elepciune, 
prin relatarea sa.

Înțelepciunea unui bătrân indian – Trăim în acea
perioadă când creditul face parte din viața fiecăruia
dintre noi. Trist, dar adevărat. În încercarea de a lua
un împrumut din bancă, un bătrân indian a reușit să
dea o palmă tuturor băncilor, care percep „gaj”. Să
vedem ce istorioară a relatat el.
„Într-o zi, am mers la bancă, pentru a lua un credit de
1000 de dolari. Am discutat cu un angajat al băncii și
acesta a început să pregătească documentele nece-
sare, în vederea obținerii banilor.
A început cu întrebările:
-Ce doriți să faceți cu acești bani?
-Am nevoie de ei, pentru a merge în oraș, să vând

amuletele pe care le-am confecționat.
-Ce puteți lăsa drept „gaj” pentru această sumă?
-Îmi puteți spune ce înseamnă ,,gaj”?
-„Gajul” este un bun depus de către persoana care ia

împrumutul, adică dumneavoastră, la dispoziția
băncii, drept garanție pentru plata sumei datorate.
Aveți o mașină?

-Da, am un Volkswagen din anul 1960…
-Nu, nu se încadrează cerințelor noastre. Aveți animale

domestice?
-Da, am un cal.
-Ce vârstă are?
-Nu știu exact, nu prea mai are dinți, așa că nu pot

să îmi mai dau seama.
În cele din urmă, mi-au dat suma de 500 de dolari și,

peste câteva săptămâni m-am întors la bancă să îi
restitui.

-Ce veți face cu banii câștigați, domnule? M-a întrebat
același angajat.

-O să îi țin acasă.
-Nu vreți să faceți un depozit la banca noastră?
-Dar ce înseamnă ,,depozit” , am întrebat.
-Ne dați nouă banii, noi avem grijă de ei, iar când

aveți nevoie de bani, puteți veni să îi luați.
Atunci am căzut pe gânduri și am întrebat…
-Dar ce poate să îmi ofere banca drept gaj?”

Când ești jos, Dumnezeu
te ridică. Când ești slab,
Dumnezeu îți dă putere.

Când ești trist, Dumnezeu
îți dă speranță

Se spune ca ,,sufletul trist este un suflet cu luminile
stinse’’. Cu siguranţă este aşa, din experienţa proprie
ştiu, că întristarea îţi umple sufletul de amărăciune,
de deznădejde, de plictiseală, de nepăsare, de ne-
fericire, de întuneric.

Ne întristăm, fiindcă ne gândim prea mult la ziua de
mâine şi trăim o teamă permanentă pentru că nu
avem siguranţa acesteia, neavând astfel încredere,
că Bunul Dumnezeu ne va ajuta să avem pe masă,
pâinea de toate zilele şi că ne va purta de grijă ca un
Tată iubitor şi milostiv, uitând că, condiţia unirii cu
Dumnezeu este desăvârşita încredinţare în mâinile
Lui.

Trebuie să încercăm să ne apărăm sufletele noastre
de cancerul tristeţii şi al deznădejdii care alungă
orice bucurie a sufletului, care îl fac pe om să se
simtă singur pe lume, fără niciun sprijin şi ajutor, fără
niciun scop în viaţă, fără dorinţa de a se bucura de
viaţă şi de a accepta-o şi cu bune şi cu rele.

Este foarte perfidă aceasta depresie şi trebuie să fim
mai puternici decât ea, să strigăm la Bunul Dumnezeu
când ne confruntăm cu unele valuri mai învolburate
ale vieţii noastre, trebuie să strigăm la Bunul Dumnezeu,
să ne ajute să ajungem la ţărmul nădejdii şi al lăsării
în voia Lui Dumnezeu, scrie randuripentrutine.eu

Trebuie să alungăm stresul şi tristeţea din viaţa
noastră, să avem nădejde, că Bunul Dumnezeu ne
ajută să depăşim toate obstacolele vieţii, să acceptăm,
că tot ce ni se întâmplă în viaţă are loc cu un rost,
trebuie să încercăm să nu ne mai facem atât de
multe griji pt ziua de mâine.

Sufletul trist şi deznădăjduit este un suflet mort, este
un suflet cu luminile stinse, este un suflet nefericit şi
trebuie să încercăm cu toate puterile şi cu toate mi-
jloacele să nu ne aducem sufletul în starea aceasta
de amorţeală şi întuneric.

Să ne rugăm Bunului Dumnezeu, să se milostivească
de noi, să putem dobândi pacea inimii, liniştea
sufletească, darul rugăciunii, nădejea, credinţa
puternică, răbdarea, iertarea, iubirea de El şi de
semeni, smerenia, hărnicia, cumpătarea, ca să putem
alunga tristeţea, care stinge lumina sufletului, şi să
dobândim bucuria sufletului ca rod al Sfântului Duh,
bucurie care îi aprinde luminile şi îl face luminos ca
soarele.
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BeRBeC • (Vest 21 Mar-20 Apr / Vedic 13 Apr-14 Mai)

Dezamagiri
In aceasta saptamana vei fi dezamagita tocmai de
oamenii apropiati tie, insa trebuie sa stii ca nu toti isi
vor propune sa te raneasca. Este foarte usor ca
lucrurile sa mearga pe dos cu Mercur retrograd, asa
ca ar fi gresit din partea ta sa iti faci planuri marete.
Incearca sa te tii de treaba pe cat posibil si sa nu te
lenevesti, insa nu iti face iluzii. Supararile pot fi la
ordinea zilei, dar important este sa inveti sa treci cat
se poate de repede peste ele. Nu este cazul sa te fo-
cusezi prea mult timp asupra unei idei irelevante.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Asa si asa

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

Sensibilitate
In aceasta saptamana vei fi mai sensibila, asa ca vei
avea nevoie tot mai mult de compania celor dragi.
Fie ca vorbim de familie sau persoana iubita, apelezi
ori de cate ori poti la sfaturile lor. Luna plina in zodia
Taurului este motivul pentru care vei fi mai emotiva,
drept pentru care nu ar trebui sa te implici in discutii
importante, care stii ca iti ating coarda sensibila.
Oricat de mult ai incerca sa pari tare in fata lumii,
sunt momente in care cedezi in fata emotiilor si devii
vulnerabila, fara sa iti doresti acest lucru. Ai grija fata
de cine iti dovedesti sinceritatea!
Bani Foarte bine
Sanatate Bine
Dragoste Asa si asa

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

Detalii
In aceasta saptamana vei simti ca visele tale au o
sansa sa devina realitate, asa ca vei lupta cu toate
fortele pentru ceea ce iti doresti. Nu te gandesti prea
mult la riscurile la care te supui, ci iti imaginezi ca
drumul tau va fi unul lin si fara probleme. Cu Mercur
retrograd in aceasta saptamana, nu ar strica sa fii
mai precauta, sa acorzi mai multa atentie detaliilor si
sa nu te mai agati de o idee lipsita de importanta.
Asteapta-te ca oamenii sa prezinte o anumita reticenta
fara de propunerile tale, chiar daca sta in puterea ta
sa le schimbi opinia.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Energie
In aceasta saptamana esti plina de energie, asa ca
poate ar fi bine sa mai dai si altora putin din ea. Nu iti
va face placere sa fii inconjurata de oameni apatici si
posaci, asa ca vei incerca sa le schimbi starea de
spirit astfel incat sa fie mai pe placul tau. Saturn se
afla intr-o pozitie favorabila fata de Neptun miercuri,
asa ca poti rezolva o problema fianciara care nu te
lasa sa fii linistita. Nu vei mai fi nevoita sa faci
sacrificii cand vine vorba de bani, asa ca se poate
spune ca iti vei lua o piatra de pe inima.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Ambitie
Sunt sarcini pe care nu le poti indeplini singura in
aceasta saptamana, insa te ambitionezi cu orice pret
sa incerci, chiar daca sortii iti sunt potrivnici inca de
la inceput. Cel putin ar trebui sa ramai cu ideea ca lu-
crurile nu vor iesi nici pe departe exact asa cum ti le
imaginezi. Mercur retrograd te face sa iti asumi unele
obligatii, insa nu te poate impinge de la spate ori de
cate ori trebuie sa te mobilizezi intr-un anumit sens.
Fii sincera cu tine insati, dar mai ales cu cei din jurul
tau pentru ca vei fi nevoita sa dai socoteala pentru
toate lucrurile pe care le spui.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Rezolvari
Aceasta este o saptamana buna pentru reevaluarea
planurilor de afaceri viitoare, intrucat ai putea sesiza
inaintea tuturor probleme serioase la care ar fi bine
sa te gandesti inainte de a incepe. Incearca sa nu te
demoralizezi, chiar daca situatia generala nu pare
prea imbucuratoare. Sansele sunt ca odata cu inter-
actiunea dintre Saturn si Neptun, lucrurile sa se
schimbe, poate chiar in avantajul tau. Concentreaza-
te mai mult asupra problemelor pentru care stii sigur
ca exista solutii, in loc sa iti pierzi timpul cautand
rezolvari pentru cele care par imposibile. Pe alocuri
poti resimti energia haotica a lui Mercur retrograd,
insa trebuie sa inveti sa iti desfasori activitatea in
orice conditii.
Bani Bine
Sanatate Bine
Dragoste Foarte bine

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

Oboseala
Oamenii cu care interactionezi in aceasta saptamna
te seaca pur si simplu de energie, asa ca nu este de
mirare de ce preferi timpul petrecut pe cont propriu.
S-ar parea ciudat pentru o persoana sociabila ca tine
sa se retraga tot mai mult, insa in zilele ce urmeaza
vei cauta cu siguranta linistea si vei pune mai mult
pret pe propriile tale idei, in loc sa le cauti pe ale
celorlalti. Cu Mercur retrograd, s-ar putea sa te simti
mai obosita decat in mod normal, asa ca iti va fi greu
sa iti indeplinesti la timp toate indatoririle, daca nu
apelezi la unele trucuri pentru a-ti fi mai simplu.
Bani Foarte bine
Sanatate Asa si asa
Dragoste Bine

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

Atentie
Urmeaza o saptamana perfecta pentru munca de
echipa, mai ales daca iti vei asuma cu toata increderea
rolul de lider. Ai niste idei care pot scoate din impas
pe oricine, asa ca te pricepi de minune sa fii la con-
ducere, chiar daca vorbim despre un proiect sau pur
si simplu o activitate temporara. Saturn interactioneaza
in mod pozitiv cu Neptun, fapt pentru care vei fi in
sfarsit apreciata pentru toate eforturile tale de pana
acum. S-ar putea spune ca se va inaltura perdeaua
dupa care stateai ascunsa, oferindu-ti-se sansa de a
fi in centrul atentiei, asa cum ar fi trebuit de mult
timp.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

SăgeTăTOR •(Vest 23Nov-21Dec/Vedic 15Dec-13Ian)

Asigurare
In aceasta saptamana te-ai putea simti nevoita,
oarecum presata de imprejurari, sa iti asiguri lucrurile
importante, la care tii foarte mult. Fie ca vorbim de
bunuri materiale, sau nu, este esential pentru tine sa
nu stai cu grija ca ceva rau se poate intampla si nu ti-
ai luat toate masurile de precautie. Luna plina in
zodia Taurului te face sa fii tot mai atenta la detalii,
ceea ce in anumite situatii te poate face sa pari ex-
agerata. Daca iti pasa mai mult de parerea celor din
jur, trebuie sa stii din start ca nu vei reusi sa mai faci
tot ce iti doresti.
Bani Foarte bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

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

Complicatii
Saptamana aceasta nu este cea mai buna pentru a
incepe proiecte noi cand vine vorba de casa, insa
este foarte posibil ca planurile sa fi fost deja facute.
Mercur retrograd iti pune bete in roate, asa ca te poti
astepta ca si cele mai simple lucruri sa mearga prost.
Trebuie sa depui eforturi suplimentare pentru a preveni
incidentele neplacute. La locul de munca vei fi nevoita
sa faci totul asa cum ti se spune, asa ca prea putine
dintre deciziile finale vor putea fi influentate de tine.
Acest aspect te poate face sa iti mai iei cateva griji
de pe inima.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine

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

Creativitate
In aceasta saptamana esti foarte creativa si ai face o
multime de lucruri, insa cand vine vorba de concentrare,
cu greu reusesti sa duci la bun sfarsit ceea ce incepi.
Trebuie sa incerci sa fii putin mai organizata, chiar
daca pare ca Mercur retrograd iti cam da planurile
peste cap. In definitiv, nu iti ramane decat sa incerci
tot ce iti sta in putina, daca iti doresti cu adevarat sa
obtii ceva. Fii sigura pe tine cand vine vorba de
obiectivele pe care ti le stabilesti si trateaza cu prag-
matism fiecare problema pe care o vei intalni.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Bine

peŞTI • (Vest 20 Feb-20 Mar / Vedic 13 Mar-12 Apr)

Comunicare
In aceasta saptamana ar trebui sa socializezi cat mai
mult, atat cu prietenii mai vechi, cat si cu oamenii noi
pe care ii vei intalni. Nu fi reticenta cand vine vorba
de interactiunea cu persoane pe care abia le cunosti.
Luna plina in zodia Taurului ar trebui sa iti ofere
suficient curaj pentru a intra in vorba cu oricine. La
locul de munca ar fi bine sa iti stabilesti o lista de pri-
oritati, pentru ca altfel tinzi sa te incurci in responsabilitati
si sa nu mai duci nimic la bun sfarsit. Organizarea iti
lipseste cu desavarsire in aceasta saptamana, insa
poti rezolva acest aspect, cu putin efort.
Bani Bine
Sanatate Foarte bine
Dragoste Foarte bine
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Franța a cucerit pentru a treia
oară trofeul Fed Cup, după o 

finală palpitantă cu Australia 
Echipa nationala femi-
nina a Frantei a cucerit
marele trofeu al Fed
Cup, cea mai importanta
competitie inter-tari a
tenisului mondial feminin,
dupa un ultim act casti-
gat in deplasare in Aus-
tralia, la Perth, in joc de-

cisiv, scor 3-2.
O finala cu foarte mult spectacol pe hard outdoor la
Perth am avut intre Australia si Franta, iar gazdele
au fost foarte aproape sa puna mana pe trofeu, dupa
o pauza foarte lunga, din 1974 incoace.
Franta insa a fost mai puternica si s-a impus in jocul
decisiv de dublu, acolo unde Caroline Garcia si Kiki
Mladenovici le-au invins pe Sam Stosur si Ash Barty,
scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 17 minute de joc.
Franta a condus cu 1-0, dupa victoria lui Mladenovici
in fata lui Tomljanovici, a fost apoi egalata dupa
succesul uluitor al lui Barty la Garcia, 6-0, 6-0, iar du-
minica ziua a inceput cu marea surpriza, esecul lui
Barty, 1 mondial WTA, la Mladenovici, 6-7 in decisiv.
Sportivele de la Antipozi s-au regrupat si au dus jocul
in decisiv dupa ce tenismena cu origini croate Toml-
janovici a dispus de Parmentier in doua seturi.
In decisiv, experienta lui Garcia si Mladenovici, foste
lidere mondiale la dublu in WTA, campioane la Roland
Garros impreuna in 2016 a prevalat.
Franta pune mana pe al treilea trofeu in istorie in Fed
Cup, dupa cele din 1997 si 2003.
Sa nu uitam ca frantuzoaicele au invins Romania la
limita in semifinale, scor tot 3-2 dupa disputarea
meciului decisiv de dublu, cand tot Garcia si Mladenovici
le-au invins pe Halep si Niculescu.
De la anul, Fed Cup se va transforma intr-un cu totul
alt format, un singur turneu final cu 12 echipe la start,
disputat in aprilie, pe zgura, la Budapesta. Pentru a
ajunge acolo, Romania va disputa un meci de baraj
cu Rusia, pe 7 si 8 februarie, pe teren propriu, la Cluj
Napoca.

SCM Râmnicu Vâlcea
a pierdut în liga Campionilor 

SCM Ramnicu Valcea ramane in cursa de calificare
in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal
feminin, desi a fost invinsa de formatia germana SG
BBM Bietigheim, cu scorul de 31-28 (13-14), duminica,
la Ludwigsburg, in in Grupa C.
Campioana Romaniei a suferit a patra infrangere
consecutiva, dupa ce se impusese la debut cu 34-27
in fata formatiei germane, avand astfel avantajul
rezultatului direct la egalitate de puncte.
In alt meci, Brest Bretagne Handball a dispus de
Buducnost Podgorica cu 32-28.
Brest ocupa primul loc, cu 10 puncte, urmata de
Buducnost, 6 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 2 puncte,
SG BBM Bietigheim, 2 puncte. Primele trei clasate
se califica in grupele principale.
In ultima etapa vor avea loc partidele SCM Ramnicu
Valcea - Brest Bretagne Handball si Buducnost - SG
BBM Bietigheim. SCM trebuie sa obtina cel putin
acelasi rezultat ca Bietigheim pentru a se califica mai
departe.

CSM București pierde pe
teren propriu și își complică

situația din grupele 
Champions league 

Gruparea de handbal
feminin CSM Bucuresti
a fost invinsa surprin-
zator de catre formatia
daneza Esbjerg, in gru-
pele Ligii Campionilor,
acest lucru neafectand
insa calificarea mai de-

parte in grupele principale.
Nordicele au invins in Sala Polivalenta din Bucuresti
cu scorul de 25-21, in penultima etapa a primei faze
a grupelor din Champions League.
Esecul complica situatia viitoare a CSM-ului in grupele
principale ale Ligii. Mai este acum un singur meci de
disputat, cu rusoaicele de la Rostov pe Don. Erau
doua meciuri care le mai puteau aduce 4 puncte bu-
curestencelor la startul grupelor principale viitoare.
In acest moment, in clasamentul grupei noastre,
CSM e lidera cu 7 puncte, urmata de Esbjerg cu 6,
Rostov cu 5 si Lublin cu 0. 
Clasamentul in Main Round arata astfel in momentul
de fata, dupa ultimele meciuri: Metz - 5p, Kristiansand
- 5p, Esbjerg - 4p, Rostov - 3p, CSM Bucuresti - 3p,
Ferencvaros - 0p. Mai sunt doua meciuri care vor
conta saptamana viitoare, Rostov - CSM Bucuresti si
Metz - Ferencvaros.

Clasamentul WTA la zi
Top 10 WTA
1. Ashleigh Barty 7.851p
2. Karolina Pliskova 5.940p
3. Naomi Osaka 5.496p
4. Simona Halep 5.462p
5. Bianca Andreescu 5.192p
6. Elina Svitolina 5.075p
7. Petra Kvitova 4.776p
8. Belinda Bencic 4.685p
9. Kiki Bertens 4.245p
10. Serena Williams 3.935p
In ceea ce le priveste pe celelalte tenismene romane
din Top 200 WTA, acestea ocupa urmatoarele locuri
in aceasta saptamana:
74. Sorana Cirstea 822p (-2)
98. Irina Begu 669p (+1)
110. Mihaela Buzarnescu 596 (-1)
111. Patricia Tig 593p
116. Monica Niculescu 561p
135. Ana Bogdan 459p (-6)
162. Irina Bara 367p (-1)
182. Elena Ruse 330p

* * *
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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gabriela Firea comite o gafă de proporții
în privința lui Cornel Dinu

Consiliul General al Capitalei are pe ordinea de zi a
sedintei de joi un proiect pentru acordarea titlului de
cetatean de onoare lui Cornel Dinu, legenda clubului Di-
namo.
In referatul de aprobare semnat de Gabriela Firea apare
insa si o gafa de proportii, Cornel Dinu fiind prezentat ca
"un fost antrenor principal la Steaua Bucuresti".
"Corneliu Constantin Dinu (n 2 august 1948, Targoviste),
cunoscut sub numele de Cornel Dinu, este un fost jucator
si antrenor de fotbal roman. A fost antrenor principal la
Steaua Bucuresti, apoi a mai antrenat CS Targoviste,

ASA Targu Mures, Otelul Galati U Cluj si FC Olt si a fost selectioner a echipei
nationale de fotbal al Romaniei in campania de calificare la Campionatul Mondial
de Fotbal 1994, drept pentru care a si fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv
clasa a III-a", se arata in raportul de aprobare semnat de primarul general al
Capitalei, Gabriela Firea, citat de Mediafax.
Dinu este legenda clubului Dinamo si nu a avut niciodata legatura cu clubul
militar. Dimpotriva, fostul fundas central este considerat unul dintre cei mai mari
rivali din istoria Stelei.
UPDATE: La cateva ore de la comiterea acestei greseli, Primaria Capitalei a
revenit cu un comunicat de presa prin care ii cere scuze lui Cornel Dinu.

Cataramă nu renunță la Dinamo
Omul de afaceri Viorel Catarama a anuntat ca nu re-
nunta la planul de a cumpara pachetul majoritar de
actiuni al clubului Dinamo.
Acesta pune insa conditii, el dorind ca timp de o
luna sa cerceteze in amanunt documentele clubului.
Daca Ionut Negoita ar fi de acord, pana la finalul
anului Dinamo ar urma sa fie vanduta.
"Daca incepe azi, due diligence-ul poate fi gata in

15 decembrie, iar Adunarea Generala se poate tine in 19 decembrie. Obligatoriu,
pana atunci trebuie luat acordul actionarilor si creditorilor sociali ai DINAMO 1948
si a creditorior LOTUS pentru tranzactii (transfer pachet majoritar + majorare de
capital + listare la Bursa)", a declarat Catarama pentru gsp.ro.
Due dilligence se traduce prin perioada de timp de care are nevoie o parte pentru
a incheia un contract cu o alta, perioada in care cel dintai verifica tot ce tine de
afacerea respectiva.
Ionut Negoita vrea sa vanda pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo cu un leu,
insa impune cumparatorului asumarea integrala a achitarii datoriilor, despre care
spune ca sunt de 1,8 milioane de euro.

România vs Suedia: primul "11" gândit de Cosmin Contra
Cosmin Contra va aborda meciul cu Suedia,
din preliminariile pentru Campionatul Eu-
ropean din 2020, intr-un sistem 4-3-3.
Digi Sport anunta ca, din informatiile det-
inute, selectionerul Romaniei intentioneaza
sa titularizeze in atac un trident format din
Deac, Puscas si Mitrita.
In fata lui Tatarusanu, Contra ii va arunca
in lupta pe Benzar, Nedelcearu, Rus si

Bancu, in timp ce Razvan Marin, Tudor Baluta si Nicolae Stanciu se vor ocupa de
mijlocul terenului.
Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Rus, Bancu - Marin, Baluta, Stanciu - Deac,
Puscas, Mitrita
Meciul dintre Romania si Suedia e programat vineri
seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bu-
curesti.
Inaintea acestui meci, Suedia ocupa locul 2 in clasamentul
Grupei F a preliminariilor pentru EURO 2020, cu 15
puncte, iar Romania se afla pe pozitia a 3-a, cu 14
puncte.
"Tricolorii" au nevoie ca de aer de o victorie, in timp ce
nordicii se multumesc cu siguranta si cu un rezultat de
egalitate, avand in vedere ca in ultima etapa vor juca pe
teren propriu cu Insulele Feroe.
De partea cealalta, selectionata pregatita de Cosmin
Contra va juca in ultima etapa a grupei cu Spania, deja
calificata la EURO 2020.

13 noiembrie, 2019 l l 33Romanian Journal • New York

SpORT

Franța a cucerit pentru a treia
oară trofeul Fed Cup, după o 

finală palpitantă cu Australia 
Echipa nationala femi-
nina a Frantei a cucerit
marele trofeu al Fed
Cup, cea mai importanta
competitie inter-tari a
tenisului mondial feminin,
dupa un ultim act casti-
gat in deplasare in Aus-
tralia, la Perth, in joc de-

cisiv, scor 3-2.
O finala cu foarte mult spectacol pe hard outdoor la
Perth am avut intre Australia si Franta, iar gazdele
au fost foarte aproape sa puna mana pe trofeu, dupa
o pauza foarte lunga, din 1974 incoace.
Franta insa a fost mai puternica si s-a impus in jocul
decisiv de dublu, acolo unde Caroline Garcia si Kiki
Mladenovici le-au invins pe Sam Stosur si Ash Barty,
scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 17 minute de joc.
Franta a condus cu 1-0, dupa victoria lui Mladenovici
in fata lui Tomljanovici, a fost apoi egalata dupa
succesul uluitor al lui Barty la Garcia, 6-0, 6-0, iar du-
minica ziua a inceput cu marea surpriza, esecul lui
Barty, 1 mondial WTA, la Mladenovici, 6-7 in decisiv.
Sportivele de la Antipozi s-au regrupat si au dus jocul
in decisiv dupa ce tenismena cu origini croate Toml-
janovici a dispus de Parmentier in doua seturi.
In decisiv, experienta lui Garcia si Mladenovici, foste
lidere mondiale la dublu in WTA, campioane la Roland
Garros impreuna in 2016 a prevalat.
Franta pune mana pe al treilea trofeu in istorie in Fed
Cup, dupa cele din 1997 si 2003.
Sa nu uitam ca frantuzoaicele au invins Romania la
limita in semifinale, scor tot 3-2 dupa disputarea
meciului decisiv de dublu, cand tot Garcia si Mladenovici
le-au invins pe Halep si Niculescu.
De la anul, Fed Cup se va transforma intr-un cu totul
alt format, un singur turneu final cu 12 echipe la start,
disputat in aprilie, pe zgura, la Budapesta. Pentru a
ajunge acolo, Romania va disputa un meci de baraj
cu Rusia, pe 7 si 8 februarie, pe teren propriu, la Cluj
Napoca.

SCM Râmnicu Vâlcea
a pierdut în liga Campionilor 

SCM Ramnicu Valcea ramane in cursa de calificare
in grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal
feminin, desi a fost invinsa de formatia germana SG
BBM Bietigheim, cu scorul de 31-28 (13-14), duminica,
la Ludwigsburg, in in Grupa C.
Campioana Romaniei a suferit a patra infrangere
consecutiva, dupa ce se impusese la debut cu 34-27
in fata formatiei germane, avand astfel avantajul
rezultatului direct la egalitate de puncte.
In alt meci, Brest Bretagne Handball a dispus de
Buducnost Podgorica cu 32-28.
Brest ocupa primul loc, cu 10 puncte, urmata de
Buducnost, 6 puncte, SCM Ramnicu Valcea, 2 puncte,
SG BBM Bietigheim, 2 puncte. Primele trei clasate
se califica in grupele principale.
In ultima etapa vor avea loc partidele SCM Ramnicu
Valcea - Brest Bretagne Handball si Buducnost - SG
BBM Bietigheim. SCM trebuie sa obtina cel putin
acelasi rezultat ca Bietigheim pentru a se califica mai
departe.

CSM București pierde pe
teren propriu și își complică

situația din grupele 
Champions league 

Gruparea de handbal
feminin CSM Bucuresti
a fost invinsa surprin-
zator de catre formatia
daneza Esbjerg, in gru-
pele Ligii Campionilor,
acest lucru neafectand
insa calificarea mai de-

parte in grupele principale.
Nordicele au invins in Sala Polivalenta din Bucuresti
cu scorul de 25-21, in penultima etapa a primei faze
a grupelor din Champions League.
Esecul complica situatia viitoare a CSM-ului in grupele
principale ale Ligii. Mai este acum un singur meci de
disputat, cu rusoaicele de la Rostov pe Don. Erau
doua meciuri care le mai puteau aduce 4 puncte bu-
curestencelor la startul grupelor principale viitoare.
In acest moment, in clasamentul grupei noastre,
CSM e lidera cu 7 puncte, urmata de Esbjerg cu 6,
Rostov cu 5 si Lublin cu 0. 
Clasamentul in Main Round arata astfel in momentul
de fata, dupa ultimele meciuri: Metz - 5p, Kristiansand
- 5p, Esbjerg - 4p, Rostov - 3p, CSM Bucuresti - 3p,
Ferencvaros - 0p. Mai sunt doua meciuri care vor
conta saptamana viitoare, Rostov - CSM Bucuresti si
Metz - Ferencvaros.

Clasamentul WTA la zi
Top 10 WTA
1. Ashleigh Barty 7.851p
2. Karolina Pliskova 5.940p
3. Naomi Osaka 5.496p
4. Simona Halep 5.462p
5. Bianca Andreescu 5.192p
6. Elina Svitolina 5.075p
7. Petra Kvitova 4.776p
8. Belinda Bencic 4.685p
9. Kiki Bertens 4.245p
10. Serena Williams 3.935p
In ceea ce le priveste pe celelalte tenismene romane
din Top 200 WTA, acestea ocupa urmatoarele locuri
in aceasta saptamana:
74. Sorana Cirstea 822p (-2)
98. Irina Begu 669p (+1)
110. Mihaela Buzarnescu 596 (-1)
111. Patricia Tig 593p
116. Monica Niculescu 561p
135. Ana Bogdan 459p (-6)
162. Irina Bara 367p (-1)
182. Elena Ruse 330p

* * *
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

Etapa a-16-a
Iata rezultatele complete:

VINERI
Astra Giurgiu 1 - 0 Voluntari
Hermannstadt 1 - 1 Viitorul

SAMBATA
Academica Clinceni  1 - 0

Politehnica Iași
Chindia Târgovişte  1 - 1

Universitatea Craiova
Botoşani 0 - 2 FCSB

DUMINICA
Sepsi 0 - 1   Gaz Metan Mediaş
Dinamo Bucureşti   0 - 0   CFR Cluj

Clasamentul la zi
1. CFR CLUJ 31
2 Viitorul 29
3 Astra Giurgiu 28
4 Universitatea Craiova 28
5 FCSB 27
6 Gaz Metan Mediaş 26
7 Botoşani 22
8 Politehnica Iași 21
9 Dinamo Bucureşti 21
10 Chindia Târgovişte 17
11 Sepsi 16
12 Academica Clinceni 14
13 Hermannstadt 14
14 Voluntari 7

Golgheteri
Gabi Iancu 8 goluri, Florinel Coman,
Sergiu Bus, Valentin Gheorghe 7 goluri

Turris-Oltul T. Măgurele 3 - 3 Ripensia Timişoara
Farul Constanţa 1920 5 - 0 Pandurii Târgu Jiu
Viitorul P. Târgu Jiu 1 - 3 Dunărea Călăraşi
CSM Reşiţa 1 - 1 Petrolul 52
SCM Gloria Buzău 1 - 2 Metaloglobus
Concordia Chiajna 2 - 0 Sportul Snagov
Daco-Getica - Mioveni
ASU Poli Timişoara 1 - 0 Csikszereda
Argeș 0 - 0 UTA Arad
Rapid 1 - 1 Universitatea Cluj
Clasamentul

1 MIOVENI 30
2 UTA Arad 28
3 Farul Constanţa 1920 25
4 Petrolul 52 25
5 Turris-Oltul T. Măgurele 24
6 Metaloglobus 23
7 Rapid 22
8 Argeș 22
9 Viitorul P. Târgu Jiu 21
10 SCM Gloria Buzău 20
11 ASU Poli Timişoara 20
12 Dunărea Călăraşi 19
13 Concordia Chiajna 19
14 Universitatea Cluj 18
15 Ripensia Timişoara 18
16 CSM Reşiţa 16
17 Csikszereda 16
18 Sportul Snagov 8
19 Pandurii Târgu Jiu 7
20 Daco-Getica 0   retrasă

liga 1 de Fotbal: 
Rezultatele complete inregistrate in Liga 1 si clasamentul actualizat

liga B de Fotbal: 
Etapa a-16-a  *  Rezultatele şi clasamentul la zi

Mr. SOFTEE angajează șoferi/operatori.
E nevoie să lucreze 5-6 zile pe săptămână.

Trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență 
ca șofer și să vorbească limba engleză. 
În plus, Driver Licence-ul pe care-l are 

trebuie să fie curat. 
Adresa este: 213-33  99 Ave, 

Queens Village. 
Sunați pe Lorenzo: (718) 551-1502
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Iată cum îți păstrezi calmul
într-o situație dicilă: 
10 porunci valoroase

Renumitul călugăr vietnamez Thich Nhat Hanh îți
spune cum să rămâi calm în orice situație dificilă și
să fii fericit orice ar fi. Iată câteva porunci inspiraționale
din cartea sa.

1. Nu te transforma în fan și nu te limita la o
singură doctrină, teorie sau ideologie. Toate sis-
temele de viziuni nu sunt decât o metodă de a
acționa, ele nu reprezintă adevărul absolut.

2. Cunoștințele pe care le posezi acum sunt
schimbătoare și acesta este adevărul absolut.
Nu fi limitat de cunoștințele pe care le ai acum. 

Învață și practică libertatea de viziuni pentru a fi
deschis pentru noi informații și păreri. Adevărul se
capătă în viață, nu în concepții.

3. Nu-i obliga pe alții, inclusiv pe copii, să-ți
adopte viziunile, cu referire la orice: putere,
distracții, bani, propagandă sau studii. Mai mult
ca atât, cu ajutorul discuțiilor empatice ajută-i pe
alții să evite fanatismul și viziunile înguste.

4. Nu evita durerea și nu închide ochii în fața
suferinței. Nu pierde conștientizarea faptului că în
lume există suferință. Prin orice metodă, inclusiv
comunicarea și călătoriile, găsește posibilitatea de
a fi aproape de cei care suferă.

5. Nu aduna bogății în timp ce milioane de oameni
în toată lumea mor de foame. Nu ținti spre faimă,
câștig, bogăție sau plăceri fizice. Pur și simplu
trăiește și împarte timpul, energia și lucrurile
materiale cu cei care au nevoie de ele.

6. Nu hrăni furia și ura din tine. Învață să le înțelegi
și să le transformi, în timp ce sunt în conștiința ta.
Imediat ce ura și furia apar, îndreaptă-ți atenția
spre respirație pentru a putea vedea și înțelege
natura omului care a devenit cauza acestor senti-
mente pentru tine.

7. Nu te pierde în anturaj. Practică respiratul conștient
pentru a reveni la ceea ce se întâmplă în prezent.
Seamănă semințe de bucurie, pace și înțelegere
în interiorul tău, pentru a ușura transformările în
adâncul conștientului tău.

8. Nu pronunța cuvinte, care pot crea disonanțe
și pot întrerupe comunicarea. Încearcă să aplanezi
toate conflictele, chiar și cele mai neînsemnate.

9. Nu spune minciuni în interes personal sau
pentru a crea impresie asupra oamenilor. Nu
pronunța cuvinte care pot provoca neînțelegeri sau
ură într-o relație. Nu răspândi noutăți de care nu
ești sigur. Nu critica și nu judeca lucruri pe care nu
le înțelegi. Fii sincer și curajos pentru a spune
adevărul atunci când e greu.

10. Renunță la activitatea care face rău oamenilor
și naturii. Nu susține firmele care îi împiedică pe
cei din jur să ducă o viață normală. Alege ocupația
care îți provoacă compasiune.

povestiri.net

MICA pUBlICITATe
• Închiriez cameră mobilată pentru un nefumător, în Ridgewood.

Tel.: (347) 259 - 0626
• Doamnă serioasă, închiriez o cameră unei femei nefumătoare.

Apartamentul este în Ridgewood, NY, foarte aproape de trenul M și de
autobuzele Q58, Q39 și B38. Cer și ofer seriozitate. 
Detalii la tel.: 1(347) 422-3452

• Caut o persoană amabilă și răbdătoare care să aibă grijă de mama mea
în vârstă, seara/peste noapte, în schimbul găzduirii; apartamentul se află
lângă Lincoln Center, în Manhattan, West 66 St. 
Contactați-mă la (212) 873- 1471

• Caut o persoană cu certificat de ajutor medical, care să vorbească limba
română și să aibă grijă de o femeie în vârstă de 87 de ani. Zona: Lincoln
Center, West 66 St. Ajutor în weekend și/sau seara și peste noapte. 
Tel: (917) 304 - 1132

• Român, cetățean american, recent pensionat, handy-man, caut să
îngrijesc proprietatea unei familii ori să îngrijesc o persoană mai în vârstă.
Tel.: (347) 816-2833

• Cameră de închiriat în Elmhurst, Queens, cu $550/lună, pentru o femeie.
Tel.: (917) 583-2564

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

• Doamnă serioasă, fostă asistentă medicală, rezident permanent în New
York, doresc să am grijă de o ”bunică” care are nevoie de îngrijire perma -
nentă. Vorbesc limba română și am 63 de ani. Tel.: (516) 590-8968.

• 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 în Forest Hills. 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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longevitatea începe 
de la picioare

Potrivit anticilor, bătrînețea nu începe cu ridurile de pe
față, ci cu durerea din picioare și se ridică mai sus. 
Prin urmare, în Est, o mare atenție este acordată picioarelor,
iar secretul tinereții constă în întărirea picioarelor.
Majoritatea oamenilor, atît din țara noastră, cît și de peste
hotare, suferă de dureri și umflături ale picioarelor. 
Cum să-i ajutăm? Cum să întărim picioarele?
În aceasta vă va ajuta complexul „Qigong pentru longevitate
și picioare”. 
Acest complex este deosebit de util pentru cei care au o
activitate sedentară, precum și pentru cei care au dureri
de șale, de coloană, rinichi.
Cum să încetinim îmbătrînirea – secretul muscular
Potrivit anticilor, bătrînețea nu începe cu ridurile de pe
față, ci cu durerea din picioare și se ridică mai sus. 
Prin urmare, în Est, o mare atenție este acordată picioarelor,
iar secretul tinereții constă în întărirea picioarelor. 
Durerea de picioare vorbește despre îmbătrînirea timpurie. 
În Est se spune: 
„La copac aveți grijă de rădăcini, iar la om de picioare”.
Starea picioarelor noastre este determinată în mare
măsură de sănătatea rinichilor, deoarece prin meridianele
rinichilor se deplasează spre picioare energia chi. 
Anticii au numit rinichii „poarta vieții”. 
În rinichi se află un stoc de energie chi obținut la naștere,
chi ereditar.
În cercul U-Sin sînt conectați cu oasele corpului nostru. 

De sănătatea rinichilor depinde nu numai puterea noastră,
circulația sîngelui în picioare, dar și starea măduvei
osoase, sănătatea coloanei vertebrale lombare, a intestinului
gros și a organelor pelviene, precum și energia sexuală a
omului.
Să vedem acum exercițiile de bază ale qigong-ului pentru
întărirea picioarelor.
Respirația daoistă

Acest exercițiu se face stînd pe podea sau pe un scaun.
Puneți-vă palmele una peste alta (la femei palma stîngă
se află desubt, la bărbați – dreapta). 
Puneți palmele pe partea inferioară a abdomenului. 
Respirați liniștit. 
Cînd inspirați, trageți și burta, imaginîndu-vă că inspirați
energia apei și umpleți abdomenul inferior cu ea. 
La expirare împingeți burta înainte. 
Repetați exercițiul de trei-cinci ori.
Cînd faceți acest exercițiu, ar trebui să simțiți căldură în
partea inferioară a abdomenului. 
Dacă simțiți frigul sau greutate în stomac, înseamnă că
există încălcări a activității centrului energetic. 
Continuați să practicați, treptat aceste sentimente vor
trece și va apărea sentimentul de căldură. 
Nu trebuie să vă grăbiți și să vă încordați.
În Est se spune: 
„Nu trageți floarea de mugur pentru ca ea să crească
mai repede, de altfel o vom rupe, lăsați-o să crească
singură”.
„Menținerea căldurii în partea inferioară a abdomenului”
este una dintre secretele longevității și sănătății picioarelor
și rinichilor.

Masaj lombar
După ce am respirat bine cu burta, să ne masăm
spatele. Masăm șalele cu palmele în mișcări circulare
de-a lungul întregului spate. 
Apoi, masăm zona rinichilor și a cozii. 
Finisăm frecarea spatelui inferior cu articulațiile degetelor
strîns în pumn. Facem mișcări în sus și în jos, la stînga
și la dreapta. Repetăm de cinci – nouă ori fiecare
mișcare.
Aceste mișcări vor ajuta la întărirea rinichilor, a colonului,
a coloanei vertebrale lombare și la distribuirea energiei
chi în partea inferioară a corpului.
Masînd spatele inferior, ne amintim de cuvintele
strămoșilor: „Partea inferioară a spatelui controleaza
toate tranzițiile din corp. Conduce cu toate schimbările.
Păstrează legătura dintre partea de sus și de jos”.

Masajul picioarelor
După masajul lombar este bine să masați picioarele.
Dacă nu aveți mult timp pentru acest masaj, treceți
peste acest pas și treceți la următoarea mișcare „Pași
neobișnuiți”.
Ne imaginăm că luăm în palmă apă și spălăm picioarele
pe rînd. Masăm piciorul drept. Îl punem pe vîrful degetelor
și masăm centrul talpei. Anume aici se află cel mai im-
portant punct energetic, care are legătură cu rinichii.
Anticii îl numesc „izvorul bătătorit”, „inima piciorului”.
Apoi puneți piciorul pe călcîi și masați din nou palpa și
degetele.
Nu uitați să vă imaginați că energia bolnavă se scurge
de pe degetele de la picioare în pămînt.
După ce am terminat masajul piciorului drept, trecem la
piciorul stîng. Repetați fiecare mișcare pînă la șapte
ori.
Masajul lombar și a picioarelor poate fi, de asemenea,
realizat cu energia reală a apei, de exemplu, în timp ce
faceți duș.

Pași neobișnuiți
Acest exercițiu poate fi efectuat dimineața, dar mai ales
în timpul activității meridianului rinichilor, între orele 17
și 19. Contribuie la o mai bună circulație a sîngelui în
picioare și cap, întărește rinichii, normalizează tensiunea
arterială și chiar înlătură umflarea picioarelor.
Luați o poziție confortabilă pe scaun și bateți ușor cu
tălpile de podea unul cîte unul sau în concomitent în
această ordine: cu degetele, cu călcîiele, cu toată talpa. 
Repetați de șapte ori fiecare mișcare. 
Faceți acest lucru pînă cînd tălpile se vor încălzi.

Șarpele care se strînge ca o minge
Ridică-te drept, cu brațele întinse, cu picioarele la nivelul
umărilor. 
Puneți palmele pe genunchi și începeți încet să le rotiți
cu o amplitudine mare: spre interior, spre exterior, spre
stînga și spre dreapta.
Exercițiile vor ajuta la întărirea picioarelor, articulațiilor
și rinichilor.

Plimbare Qigong
Pentru a întări rinichii și picioarele sînt utile plimbările la
aer curat. 
În timpul mersului, atrageți atenția la picioare dacă pre-
siunea este normală și înaltă. 
La presiunea scăzută, concentrați-vă pe partea superioară
a corpului.

Atinge cu degetele cerul și pămîntul
Luați poziția de bază. Plasați palmele, pline imaginar
cu apă, în zona renală (partea inferioară a spatelui). 
Așteptați cîteva secunde, încălzind rinichii cu palmele,
astfel încît picioarele să se întindă mai bine.
În timp ce inspirați, stați în vîrful degetelor și întindeți-vă
în sus, spre cer. 
La expirare, coborîți pe tălpi, întindeți degetele spre sol,
așezați-vă puțin.
Aceste întinderi vor ajuta la întărirea mușchilor, a oaselor,
a vaselor de sînge, a coloanei vertebrale, a picioarelor,
umple corpul cu energiile cerului și pămîntului.

Dansul valurilor mării
Dansul liber, în care mîinile se mișcă asemeni valurilor
mării, va ajuta la întărirea elementului primar al apei în
corp, rinichi, picioare și forței interioare, iar imaginea
undelor marine va fi un bun profesor în stăpînirea
mișcărilor qigong, va contribui la distribuirea armonioasă
a energiei în corp și în jurul acestuia, va consolida
energia protectoare chi.
Luați poziția de bază.

Imaginați-vă că mîinile voastre sînt asemeni valurilor
mării, care se vor ridica și lăsa ușor, pe rînd sau
simultan, simulînd mișcarea undelor marine. 
Corpul urmează mișcarea mîinilor. Inspirația vă ajută
să ridicați mîinile, iar expirarea – să le lăsați în jos.
La sfîrșitul dansului, țineți palmele suprapuse una peste
alta și plasați-le pentru cîteva secunde în centrul ab-
domenului inferior.

Întărirea rinichilor, a picioarelor și a spatelui inferior este
deosebit de utilă iarna.  
Nu uitați că rinichii iubesc căldura, înveliți-i iarna și veți

primi drept recunoștință un mers ușor.

Odorizant nATURAl de camera

Daca nu mai vrei sa dai bani pe odorizantele chimice din
magazine iti poti face unul acasa din produse naturale. Il
poti folosi in baie, in camera, in frigider si in orice alt loc
din casa unde  este un miros greu. Acest odorizant natural
nu numai ca emana o aroma placuta, ci si absoarbe toate
mirosurile neplacute.
Timp de preparare a odorizantului natural: 5 minute.
Ingrediente odorizant natural

– O ceasca de bicarbonat de sodiu;
– 15-20 de picaturi de uleiuri esentiale;
– Ierburi uscate;
– Un borcan cu capac.

Pasul unu   *   Ia o ceasca de bicarbonat de sodiu. Acesta
este principalul ingredient al odorizantului facut in casa.
Pune-l in borcanul sau recipientul in care vei pastra
odorizantul. Bicarbonatul de sodiu absoarbe cu usurinta
toate mirosurile neplacute lasand in camera o aroma
proaspata si curata.

Paul doi   *   Adauga 15 picaturi de ulei esential si o
lingura de ierburi. Partea cea mai buna este ca alegerile
tale nu sunt limitate ca in cazul odorizantelor din comert.
Cel facut in casa poate mirosi de la menta, pana la
santal ori pin. Poti utiliza orice mireasma de la ierburi
uscate pana la uleiuri esentiale multiple.
Spre exemplu ai putea folosi 15 picaturi de ulei esential
de pin si o lingura de rozmarin. Poti adauga mai mult
sau mai putine uleiuri esentiale si ierburi in functie de
cat de puternic este mirosul lor sau cum iti place tie.
Ierburile sunt optionale, nu doar ca adauga un plus de
miros insa si pentru ca pudra lor adauga un pic de
interes vizual.

Pasul trei   *   Daca ai pus toate aceste ingrediente intr-un
borcan cu capac, atunci incepe sa le scuturi cu putere
astfel incat sa se amestece cat mai bine.

Depoziteaza odorizantul natural  -  Poti pune borcanul
oriunde doresti, nu conteaza atat timp cat isi atinge scopul,
adica improspateaza aerul din incapere.

secretele.com
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