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Invazie de hipermarketuri

Carrefour deschide un nou hipermarket in zona Berceni 

Hipermarketul  va  avea  o  suprafata  de  vanzare  de  7.900 de  metri  patrati  si  1.800 de  locuri  de 
vanzare. 

Carrefour va deschide un nou magazin in zona Berceni din Bucuresti, in 2009, urmand sa fie parte 
integranta a unui centru comercial cu o suprafata de aproximativ 67.000 de metri patrati. 
Carrefour  Berceni  va fi  pozitionat  in  sudul  Capitalei,  la  intersectia  strazilor  Turnu Magurele  si 
Metalurgiei.  Hipermarketul va avea o suprafata totala de 12.500 de metri patrati, o suprafata de 
vanzare de 7.900 de metri patrati si 1.800 de locuri de parcare, anunta grupul francez, fara a preciza 
insa valoarea investitiei. 

Complexul comercial va beneficia de un spatiu de inchiriere de peste 29.000 de metri patrati si de o 
galerie comerciala in care se vor reuni diferite magazine, relateaza Newsin. Constructorul centrului 
comercial este societatea Euroinvest Intermed, societate de constructii si dezvoltare, in tarile din Est 
si in China. 

Carrefour  a  deschis  recent  al  zecelea  magazin  din  tara,  in  centrul  comercial  Polus  din  Cluj, 
investitie care s-a ridicat la 20 de milioane de euro. Acesta are o suprafata de vanzare de 8.400 de 
metri patrati si o galerie comerciala de 17.300 de metri patrati, cu peste 200 de magazine. 

Grupul Carrefour are peste 12.500 de magazine in toata lumea si 456.000 de angajati, in 30 de tari, 
iar  in  anul  2006 a  avut  o  cifra  de  afaceri  de  97,4  miliarde  de  euro.  In  Romania,  anul  trecut, 
Carrefour a realizat o cifra de afaceri de 609 milioane de euro, in crestere cu 39% fata de 2005 si 
are in prezent peste 6.200 de angajati. 

Investitiile totale ale grupului in tara au depasit 250 de milioane de euro. 

Real Romania deschide anul acesta 6 magazine noi 

Real Hypermarket deschide primul magazin in Bucuresti si alte cinci in restul tarii. 

Real Hypermarket va mai deschide 6 magazine noi in Romania pana la sfarsitul anului, printre care 
si primul din Bucuresti, investitia medie pentru o unitate fiind de 16 milioane de euro. 
"Anul acesta ne-am propus deschiderea a sapte magazine,  primul fiind deja operational la Baia 
Mare. In prezent,  reteaua Real are noua unitati deschise in tara,  in orase ca Timisoara,  Oradea, 
Sibiu, sau Constanta, a spus un reprezentant al companiei", citat de NewsIn. 

"Urmatorele inaugurari vor avea loc in Bucuresti (zona Vitan), Galati, dar si in Timisoara, unde 
cererea este foarte mare si piata ne permite sa inauguram al doilea hipermarket din oras. In total, 
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investitiile de anul acesta vor fi aproximativ similare cu cele de anul trecut, atunci ridicandu-se la 
140 mil. euro", a continuat acesta. 

Conceptul hipermarketului Real presupune un spatiu de vanzari cu suprafata intre 6.000-8.000 metri 
patrati aferent magazinului Real si spatiu de galerie care variaza intre 5.000 si 15.000 de metri 
patrati in functie de amplasare. 

Complexul  comercial  ofera  produse  diverse,  de  la  alimente,  electrocasnice,  IT  si  pana  la 
imbracaminte, incaltaminte sau jucarii. 

Real Hypermarket,  divizia de vanzari  cu amanuntul a grupului german Metro,  a intrat  pe piata 
romaneasca  in  2006  si  opereaza  in  prezent  noua  magazine  in  tara.  Compania  isi  va  continua 
procesul de extindere si anul viitor cand vrea sa mai deschida inca sase magazine in tara, dintre care 
trei in Capitala. 

Real Hypermarket a intrat pe piata internationala in 1997, odata cu deschiderea primelor magazine 
din Polonia.  Astazi,  compania are  peste  70 de magazine in Polonia,  Turcia,  Rusia  si  Romania. 
Recent,  Real a preluat magazinele din Germania ale lantului american Wal-Mart,  in timp ce in 
Polonia a preluat magazinele franceze sub brand Geant, iar in Rusia va achizitiona hipermarket-
urile Marktkauf. 

Carrefour extinde reteaua de hipermarketuri in Romania 

Carrefour  Romania  va  incepe  constructia  unui  nou  hipermarket  la  Braila,  cu  o  suprafata  de 
aproximativ 8.000 de metri patrati, urmand ca in 2008 sa deschida hipermarketuri si in alte orase ale 
tarii. 
Carrefour, proprietate a grupului francez Hyparlo, a facut investitii de aproximativ 20 milioane euro 
pentru fiecare magazin al retelei si va deschide anul viitor al saselea magazin din Capitala, in zona 
Vitan-Barzesti, potrivit Newsin. 

Tot  in  2008,  Carrefour  Romania  va  extinde  reteaua  de  hipermarketuri  cu  patru  magazine,  la 
Oradea , Arad, Pitesti si Suceva. 

Reteaua Carrefour Romania include in prezent sapte hipermarketuri, valoarea totala a investitiilor 
realizate in Romania depasind 220 de milioane de euro. 

Hypermarketurile investesc peste 130 mil. euro in Deva 
Firmele Carrefour, Baumax si Bricostore vor investi circa 68 de milioane de euro pe piata din Deva, 
la cateva saptamani dupa inceperea lucrarilor la complexul comercial Metro-Obi-Real. 
Potrivit  primarului  municipiului Deva,  Mircia Muntean,  hypermarketurile vor fi  construite  pe o 
suprafata de 16 hectare de teren,  intre benzinaria Petrom si complexul Alaska de pe DN 7. De 
asemenea, va fi construit un hotel al companiei Ibis, de patru stele, cu o capacitate de 400 de locuri 
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de cazare. 

"Toate aceste investitii  vor fi  inaugurate la data de 1 Iunie,  la sase luni dupa ce vom inaugura 
complexul Metro-Obi-Real, o investitie de 71 de milioane de euro", a declarat primarul Devei. 

Baumax Romania este o subsidiara a grupului austriac de magazine care distribuie materiale de 
constructii  si  amenajari  interioare  si  a  decis  sa  construiasca  un  supermarket  la  Deva,  conform 
Newsin. Anul acesta, Deva este si tinta Metro, Real si Praktiker, ele urmand sa construiasca un 
complex comercial care va include hypermarketuri ale celor trei companii. Investitiile totale se vor 
ridica la 71 de milioane de euro, potrivit autoritatilor locale. 

Astfel, Deva intra in topul localitatilor din tara cu cele mai multe spatii comerciale, cele doua zone 
comerciale reprezentand cele mai mari investitii private realizate pana acum in judetul Hunedoara. 

Carrefour extinde reteaua de hipermarketuri in Romania 

Carrefour  Romania  va  incepe  constructia  unui  nou  hipermarket  la  Braila,  cu  o  suprafata  de 
aproximativ 8.000 de metri patrati, urmand ca in 2008 sa deschida hipermarketuri si in alte orase ale 
tarii. 
Carrefour, proprietate a grupului francez Hyparlo, a facut investitii de aproximativ 20 milioane euro 
pentru fiecare magazin al retelei si va deschide anul viitor al saselea magazin din Capitala, in zona 
Vitan-Barzesti, potrivit Newsin. 

Tot  in  2008,  Carrefour  Romania  va  extinde  reteaua  de  hipermarketuri  cu  patru  magazine,  la 
Oradea , Arad, Pitesti si Suceva. 

Reteaua Carrefour Romania include in prezent sapte hipermarketuri, valoarea totala a investitiilor 
realizate in Romania depasind 220 de milioane de euro. 

Carrefour a investit 5 mil. euro pentru noul magazin din zona Unirea 

Carrefour  Romania  va  inaugura  pe  1  august  un  nou  magazin  situat  in  zona  Piata  Unirii  din 
Bucuresti, in spatiul pe care a functionat supermarketul Unives'All, cu o suprafata de aproximativ 
3.600 metri patrati. 
Din cauza spatiului  restrans,  Carrefour Unirea va comercializa o gama restransa de produse ce 
acopera nevoile zilnice ale consumatorilor. 

Deschiderea  acestui  magazin  nu  era  in  planurile  de  extindere  ale  retelei  Carrefour,  dar  locatia 
exterm de favorabila a determinat retailerul francez sa faca aceasta investitie, conform directorului 
general al Carrefour Romania, Jacobo Caller Celestino, citat de Newsin. 

Noul magazin Carrefour Unirea are o suprafata de vanzare de 3.600 de metri patrati, pe doua etaje, 

4



dispune de parcarea Unirea Shopping Center si va fi deservit de 400 de angajati. Gama de produse 
alimentare va fi identica celei din alte hipermarketuri Carrefour, in schimb, va fi redusa oferta din 
sectorul  de produse nealimentare,  din cauza spatiului  mic de care  dispune magazinul  (formatul 
Carrefour presupune o suprafata de vanzare de aproximativ 8.000 mp). 

In 2008, Carrefour va deschide cel de-al saselea magazin din Capitala, care va fi situat in zona 
Vitan-Barzesti si va dispune de 1.100 de locuri de parcare. Tot anul viitor, Carrefour isi va extinde 
reteaua de magazine la Oradea, Arad, Pitesti si Suceava. 

Reteaua Carrefour Romania include in prezent sapte hipermarketuri, valoarea totala a investitiilor 
realizate in Romania depasind 220 milioane euro. Carrefour a realizat anul trecut vanzari de 608,9 
milioane de euro, ceea ce reprezinta o crestere cu 39% fata de 2005. 

Amaliela

Vom merge pe autostrada pana la Constanta in 2009

Ministrul transporturilor, Ludovic Orban, sustine ca lucrarile de la Autostrada Soarelui vor fi 
gata inainte de termen, scrie pentru EVZ Mihaela Dinca. 

Lucrarile  la  Autostrada  Soarelui  (Bucuresti-Constanta)  vor  fi  gata  pana  la  sfarsitul  anului 
2009, cu cateva luni mai devreme decat era prevazut initial in contract. 

Potrivit  ministrului  transporturilor,  Ludovic  Orban,  pana  in  martie  2008 va  fi  cunoscut  si 
numele constructorului pentru ultimul tronson al autostrazii, Cernavoda- Constanta. 

"Lansarea anuntului pentru precalificare la licitatie este programata pentru 1-15 noiembrie, iar 
contractul se va semna pana in martie anul viitor", a explicat Orban. Tot pana la sfarsitul lui 2009 ar 
trebui sa fie gata si centura Constanta, sosea pe care se va incepe turnarea asfaltului in primavara 
anului viitor. 

Pe tronsoanele de autostrada pe care se circula deja, atat problema serviciilor, cat si cea a 
panourilor  de  semnalizare  ar  putea  fi  rezolvata  mai  devreme  decat  era  prevazut.  Compania 
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale a incheiat deja un contract cu Telecom CFR pentru 
refacerea sistemelor de cabluri, potrivit ministrului. 

Chiar daca ministrul transporturilor se declara optimist in privinta respectarii termenelor de 
finalizare, drumurile care sunt in lucru in acest moment dovedesc contrariul. 

Constructia la drumurile nationale care fac legatura cu Autostrada Soarelui inainteaza foarte 
lent. Orban a facut ieri o "inspectie" pe drumurile nationale Drajna-Slobozia si Drajna-Calarasi, 
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tronsoane ce leaga cele  doua resedinte  de judet  (Calarasi  si  Ialomita)  cu drumul de mare 
viteza. 

Daca tronsonul Drajna-Calarasi a fost deja finalizat cu o investitie de 25 de milioane de lei, 
bucata pana la Slobozia va fi gata abia la sfarsitul verii lui 2008.

Canada va primi mai mulţi emigranţi

Veşti bune pentru cei care vor să imigreze în Canada. Începând 
de anul viitor, provincia Quebec va primi cu 10.000 de imigranţi mai 
mult decât în prezent, pentru a acoperi deficitul de forţă de muncă. 
Potrivit cotidianul francez Le Monde, numărul imigranţilor va creşte 
cu 20 de procente şi va ajunge la 55.000 pe an. În plus, se estimează 
că  până  în  2010,  în  Quebec  ar  putea  ajunge  165.000  de  străini. 
Ministrul Imigraţiei şi Comunităţilor Culturale din Quebec a precizat 
că  nivelul  imigraţiei  este  esenţial  pentru  dezvoltarea  economică  a 
societăţii.

                                                                               Dog Red
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Belgia si olanda vor sa organizeze cm2018

Conducătorii federaţiilor de fotbal din Belgia şi Olanda vor să se întâlnească cu preşedintele 
FIFA, Sepp Blatter, pentru a încerca să-l convingă să accepte o candidatură comună a celor două ţări 
la organizarea Cupei Mondiale din anul 2018. 

O delegaţie condusă de belgianul Alain Courtois, iniţiatorul acestei candidaturi, se va întâlnit 
cu  Blatter  pe  14  noiembrie,  la  sediul  FIFA din  Zurich  (Elveţia).  Courtois  a  fost  directorul 
Campionatului European de fotbal din anul 2000, organizat împreună de Belgia şi Olanda. 

Cele două ţări vor acum să găzduiască turneul final al Cupei Mondiale din 2018, după modelul 
celui din anul 2002, ce a avut loc în Japonia şi Coreea de Sud, însă Federaţia Internaţională de 
Fotbal a anunţat, de mai multe ori în ultimii ani, că nu mai agreează o candidatură comună, din 
cauza problemelor de organizare care au existat la Mondialul asiatic. 

'Încercăm să-l convingem pe dl Blatter că vom acţiona ca un organizator unic, cu o conducere 
unică. Nu se poate compara situaţia noastră cu cea din 2002', a precizat Alain Courtois. 

Joi, Federaţia uruguayană de fotbal a anunţat că a primit acordul forului similar argentinian 
pentru a prezenta o candidatură comună la organizarea Cupei Mondiale din 2030, la o sută de ani de 
la prima ediţie a competiţiei, ce a avut loc în Uruguay.

                                             Alain Courtois
                                                                                                   Dog Red
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DOCUMENTARE
CONTROLUL MINTII – CHEIA NOII ORDINI MONDIALE!

”Mind control is a made-up term – 
but yes, it is possible to totally 
influence a person's inner world.” – 

Professor E Mark Stern 

Mintea umana este ultima frontiera unde arhitectii noii ordini mondiale incearca sa patrunda. 
Controlul mintii – concept ce a evoluat in ultimii 100 de ani, prin studii secrete intreprinse in 

psihologie, parapsihologie, sociologie, antropologie, religie, economie, electronica, cibernetica - a 
devenit un concept complex iar metodele actuale de control sunt extrem de evoluate si eficiente.

Doresc sa fac o precizare inainte de a continua acest eseu : impotriva atator studii si  
cercetari stiintifice, totusi controlul mintii are si elemente deficitare, uneori multe din planurile  
oculte de control au esuat in mod lamentabil. Se pare ca pana acum mintea umana nu a fost 
inteleasa in totalitatea ei.

Controlul mental poate fi focalizar pe o singura tinta si este un atac complex, extrem de 
bine organizat si planificat sau focalizar pe un grup de oameni sau o natiune intreaga (unde sunt 
utilizate metode cu efect in timp, utilizand foarte mult mass-media).

Metodele de control :

– utilizarea religiilor, curentelor spiritualiste, misticismului, ocultismului, esoterismului. As 
aminti aici curentele New Age, yoga, meditatia transcedentala etc. Iar printre tendinte si ideile 
promovate : mesianismul, ideile apocaliptice despre sfarsitul lumii, martirismul, etc. Este un 
domeniu extrem de sensibil, intrucat ataca partea cea mai ancestrala a subconstientului, utilizand 
credinta ca suport de manipulare. Aceste metode de control sunt extrem de puternice. Putem 
aminti aici cazul sectelor religioase, unde anumiti lideri religiosi au putut “indruma” adeptii la 
sinucideri colective. Recent s-a aflat ca multe din sectele religioase americane au fost subiecte 
de experiment, in cadrul programului MK Ultra, inchis oficial in 1972, insa continuat neoficial 
de atunci sub numele de MK Search. Aici CIA experimenta efectele controlului asupra mintii 
umane utilizand o metode complexa, avand la baza : hipnoza, LSD-ul si cadrul religios. Multi 
din liderii religiosi au fost “creati” in laborator si plantati in secte religioase. Acesti lideri jucau 
rolul de sleeper (agent adormit sau potential). Ei erau activati prin parolele de activare 
(cuvintele-cheie) "trigger" (tragaci). Suicidul colectiv din Jonestown este consemnat intr-un 
document secret drept "Proiectul Albastru" ("Project Blue"), operatiunea Guiana: implementarea 
initiala a 34 de subiecti, "sleepers", cu nivelul 4 de programare (asasini, asa-numitii "candidati 
manciurieni"). Jim Jones a fost doar unul din liderii de proiect. David Koresh si Biserica (secta) 
Davidiana a fost un altul. Forta speciala "Delta Force" a aplicat la Waco toate invatamintele 
trase dupa Proiectul "Blue", in Guiana. La Waco nu existau nici teroristi, nici extremisti de 
dreapta, exista insa o scoala a CIA de formare a acestor "sleepers", sub acoperirea sectei 
davidienilor. Deoarece nu s-au supus ordinelor pe care le primeau mai multi dintre acesti 
"zombi", scapand de sub control, a trebuit sa fie lichidati, apoi incinerati pe loc: s-a dat foc 
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scolii, pentru a se distruge fisierele si materialul pregatitor compromitator la ancheta. Intre Jim 
Jones de la Jonestown si David Koresh de la Waco este cea mai dreapta linie cu putinta. 
Dezinformarea a fost fabricata dupa ce experimentul s-a incheiat. Aici voi face o paranteza legata de 
o metoda specifica de control mental asupra liderilor : manipulare astrologica a liderilor. De-a 
lungul timpului si actual, multii din liderii lumii sunt infuentati de diferite persoane cu titlu de 
“guru”, adevarate eminente cenustii. Voi da exemplu Elizabethei Teisseir, astrologul presedintelui 
Francois Mitterand, care i-a influentata enorm activitatea acestuia.

- utilizarea hipnozei. Este o metoda de control mental individual. Utilizeaza tehnicile hipnotice de 
programare a unui subiect. Se poate face in contact cu victima sau de la distanta, fiind intitulata 
telehipnoza.

- utilizarea substantelor halucinogene (a drogurilor). O metoda experimentata extrem de mult de 
CIA, in cadrul proiectului MK Ultra (MK Search). LSD-ul a fost cel mai experimentat drog folosit 
in experimentele de programare si control mental. Drogurile ajuta la slabirea constientului victimei, 
rupandu-l pe acesta de realitate. Drogurile creeaza un univers iluzoriu, pe care controlatorul il poate 
construi in asa masura ca sa ii serveasca scopurilor sale.

- iradierea mentala cu ajutorul unor mecanisme psihotronice – este poate cea mai secreta 
metoda de control mental. Se poate utiliza directional pe o singura tinta sau colectiv, pe un grup 
intreg. Utilizeaza tehnologii psihotronice acustice (care emit sunete pe ultrafrecvente, sunete ce 
afecteaza activitatea normala a creierului, ducand la modificari comportamentale),  altele bazate pe 
unde electromagnetice pe frecvente compatibile cu frecventele biocurentilor creierului uman. 
Tehnologiile acestea au cunoscut o dezvoltare fantastica in timpul Razboiului Rece. Actual sunt 
utilizati anumiti sateliti pentru realizarea unei iradieri mentale de mare acoperire, care sustin 
anumite idei “spiritualiste”.

– implanturi neuronale electronice. Supercomputerele de la National Security Agency (NSA) 
pot ”vedea si auzi” ceea ce soldatii trãiesc pe cîmpul de luptã cu ajutorul unui sistem special de 
receptie (remote monitoring system, RMS). În timpul rãzboiului din Vietnam, au fost injectate 
soldatilor implante care determinau modificarea cantitãtii de adrenalinã în sînge. Astronautii 
americani au fost implantati cu microcipuri înainte de a fi trimisi în spatiu, astfel încît gîndurile 
si emotiile lor sã poatã fi urmãrite si înregistrate. Un microcip de 5 micromilimetri (diametru 
unui fir de pãr este de 50 milimicrometri) plasat în nervul optic al unei persoane, ”suge” 
impulsurile nervoase din acea zonã a creierului responsabila pentru miros, vãz si auz si le trimite 
spre inregistrare unui computer. Odatã receptionate si inregistrate, aceste impulsuri nervoase pot 
fi trimise înapoi spre creierul persoanei în cauzã, via microcipului implantat. Cu ajutorul unui 
RMS pot transmise mesaje electromagnetice (codate ca semnale) asupra sistemului nervos, cu 
consecinta influentãrii acestuia. Cu astfel de dispozitive RMS, persoanelor sãnãtoase li se pot 
induce halucinatii vizuale/auditive. Fiecare gînd, reactie, perceptie auditivã ori vizualã creazã un 
potential neurologic in creier, iar cîmpurile electromagnetice pot fi decodificate in gînduri, 
imagini, sunete. Stimularea electromagneticã externã poate, asadar, modifica lungimile de undã 
ale biocurentilor emisi de creier,
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ori poate cauza crampe musculare extrem de dureroase în scop de torturã. Sistemul electronic al 
NSA este capabil sã urmãreascã si sã prelucreze simultan milioane de date provenite de la astfel de 
oameni. Creierul fiecãruia dintre noi are o frecventã de rezonantã bioelectricã unicã, exact cum 
fiecare dintre noi are amprente digitale unice. Odatã detectatã aceasta, creierul poate fi în întregime 
”programat” cu ajutorul undelor de frecventã electromagneticã (EMF) transmise din afarã, prin 
trimiterea unor semnale electromagnetice care sînt ”traduse” ca imagini sau/si sunete. Acesta este 
unul din principiile razboiului psihotronic.
- spalarea creierului si implantarea unui nou sistem de gandire. Este poate cea mai vasta actiune 
de control mental, utilizand mijloace vaste, de la televiziune, radio, ziare, pana la internet, literatura 
si raspandirea de zvonuri. Spalarea creierului implica “stergerea” modului de gandire vechi si 
impunerea unui nou sistem de valori. Este o actiune de durata, planificata pe perioade mari de timp, 
in care modificarile sunt extrem de mici, insa se fac in timp. Aceste tehnici utilizeaza invataturile 
psihologului rus Pavlov, invataturi devenite celebre legate de metodele de conditionare ale mintii 
umane.

- utilizarea miturilor/mitizarea – o metoda de manipulare colectiva, utilizand mai degraba metode 
de dezinformare, intoxicare si propaganda. Este o forma “curata” de manipulare. Ca sa fiu inteles, 
voi utiliza un exemplu : mitul “Mesia”. Este un mit cu tenta religioasa. Controlul mental utilizand 
un mit se bazeaza pe profunditatea cu care acest mit este inradacinat in mintea victimei. Plecat de la 
mitul “Mesia” putem “indruma supranatural” victima sa savarseasca lucruri pe care in mod normal 
nu le-ar face. In cadrul acestui exemplu, aceasta masura de control foloseste ca actiuni 
complementare : utilizarea vocilor sau viziuni “supranaturale”.

- atacul prin jocul hazardului (se utilizeaza intamplari si evenimente “create”, aparent 
intamplator, fara nici o legatura, pentru a se sugera conexiuni ilogice, cu scop de innebunire). Este o 
masura de joc psihologic, caracteristica serviciilor secrete de spionaj. Este o actiune complexa, 
deoarece necesita regizarea mai multor actiuni/evenimente aparent intamplatoare, carora se doreste 
sugerar o conexiune ilogica, de orden supranatural. Un simple exemplu, de manipulare semantica 
utilizat in lume este legat de evenimentele teroriste : 11 septembrie (New Cork), 11 martie 
(Madrid), 11 iulie (Bombay). Iata asadar cum cineva se joaca cu acest numar 11. In kabbala 
mondiala oculta, acest numar este primul Numar Maestru. Simbolizeaza si mari schimbari sociale 
prin forta, cunostinte superioare care nu sunt la indemana oricui. Iata asadar cum se incearca 
introduce in subconstientul colectiv uman astfel de sensuri semantice oculte. Vreau sa atrag atentia 
ca astfel de jocuri ale hazardului introduc conexiunile ilogice in subconstient, nu in constient, 
asigurand un bagaj informational usor de manipulat apoi prin hipnoza, iradiere mentala sau 
psihotronica.

Contracararea metodelor de control

Controlul mintii este strans legat de partea afectiv-emotionala a individului. Sensibilitatea 
acestuia asigura succesul majoritatii metodelor de control.
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Inainte de a prezenta cateva din masurile de contraatac la metodele de control, consider ca 
este important sa specific ceva : “Mintea e strans legata de trup. Sanatatea psihica e influentata 
de sanatatea fízica si invers.”

- sanatatea trupului – alimentatia, sportul si lipsa oricarei boli, asigura un trup puternic si  
sanatos. Un trup sanatos, inseamna si o minte sanatoasa.

- intarirea personalitatii prin eliminarea defectelor si complexelor – multe din manipulari  
utilizeaza ca suport defectele umane si complexele. Sfatul este eliminarea acestora.

- lipsa consumului de alcool, droguri.
- lipsa exacerbarii tendintelor sexuale
- un sistem de conceptii realist. Ancorarea in realitate este foarte importanta. 90% din 

metodele de control si manipulare mentala utilizeaza deconectarea subiectului de la 
realitate, prin crearea unui univers iluzioriu favorabil manipulatorului.

- gandirea este unul dintre cele mai puternice si mai complexe arme spirituale. Ingrijirea ei  
este esentiala unei personalitati puternice.

- eliminarea unor sisteme inchise de gandire sau dogmatice (de regula sisteme filosofico-
religioase)

- o atitudine activa este mult mai eficienta decat o atitudine meditativa
- o atitudinea sanatoasa, rezervata, curioasa  in intalnirea unor evenimente paranormale.  

Acestea au tendinta de a “soca” subiectul si astfel sa il influenteze extrem de usor.  
Construirea unei atitudini constructive, stiintifice in a privi aceste fenomene ajuta mult in 
contracararea metodelor de control

- eliminarea FRICII. Este o masura extrem de importante, deoarece prin aceasta se introduce 
multe mesaje subliminale in subconstientul uman.

Mintea  umana  are  sisteme  de  aparare.  O  structura  mentala  extrem  de  eficienta.  Si  totusi 
metodele perverse utilizate sunt extrem de penetrante. Afectarea stabilitatii mintale, caci de asta este 
vorba, intrucat controlul mintii necesita implicit o instabilitate mintala, se face prin ruperea legaturii 
dintre creier si realitate. In mod spectacular, mintea umana are un simt al realitatii. Introducerea 
unor scheme de gandire iluzorii, virtuale, false privind realitate poate provoca daune puternice in 
stabilitatea mintala.

                                                                          De Paul Mehedinti
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Romania ocupa locul 11 in topul spammerilor

Oficialii companiei de securitate IT Sophos au dat publicitatii un studiu din care rezulta primele 
12 tari din directia carora au pornit cele mai multe mesaje spam in trimestrul 3 al anului 2007, 
Romania ocupand pozitia a 11-a, cu 2,3% din toate mesajele de acest gen de pe glob. 

SUA au fost identificate ca inregistrand cea mai mare rata a mesajelor nesolicitate de tip spam, 
cu un procent de 28,4% din totalul acestora. Acest lucru inseamna ca aproape unul din trei mesaje 
nesolicitate porneste de pe un computer din SUA. Ca o comparatie, vecinii de la nord ai SUA, 
Canada, are o rata a mesajelor de tip spam de doar 0,8%. 

Coreea de Sud se situeaza pe locul 2, cu 5,2 procente in timp ce China este pe locul 3, cu 4,9%. 

Dintre  tarile  est-europene,  doar  Polonia  a  depasit  Romania ca numar de mesaje spam in al 
treilea trimestru, cu 2,7%. 

Mesajele spam trimise din Europa reprezinta 24,8% din totalul acestora. America de Nord a 
inregistrat o rata de 32,3%, in timp ce Asia, ocupanta locului doi, a avut in al treilea trimestru al 
anului 31,1%. 

Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, tarile din Europa au reusit sa-si reduca rata 
spam-ului cu 3,7%, arata studiul companiei de securitate. 

In prima jumatate a anului, peste 70% din din mail-urile primite la nivel mondial, inclusiv in 
Romania, au fost mesaje nedorite de tip spam, utilizatorii primind in medie 20 de mesaje pe zi de 
acest gen, a reliefat anterior un studiu al companiei romanesti de securitate BitDefender. 

Compania Sophos are in prezent peste 100 milioane de utilizatori, raspanditi in peste 150 de 
tari. Compania are doua sedii, unul in Boston si unul in Oxford.

                      Preluat de Amaliela
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Filmele romanesti au cautare pe net

In  ciuda  unei  retele  de  distributie  foarte  bine  puse  la  punct,  prin  care  DVD-urile  cu  filme 
romanesti sa ajunga in toate colturile lumii, peliculele romanesti ajung pe site-uri de tip torrents, de 
unde oricine le poate descarca ilegal. 

Andrea Mele are 27 de ani si este pasionat de cinematorgrafia anilor ’40-’60, precum si de cea 
europeana contemporana.  Nu-i  plac foarte  mult  productiile hollywoodiene pentru ca,  dupa cum 
spune chiar el, "sunt facute dupa aceeasi reteta, e ca si cum ai vedea acelasi tip de film". "De aceea 
aleg filme europene, asiatice sau chiar sud-americane, fiecare dintre acestea fiind diferit din punctul 
de vedere al realizarii." Dupa ce a vazut o reclama la filmul "A Est di Bucarest" ("A fost sau n-a 
fost"), italianul a incercat sa-l caute pe diverse site-uri de tip torrents, de unde mai descarca filme. si 
l-a  gasit  pe  un  portal  din  America  de  Sud.  Majoritatea  utilizatorilor  inscrisi  pe  acest  site  sunt 
argentinieni, brazilieni, americani, germani, belgieni, spanioli si italieni. Exista un singur utilizator 
roman, care a pus la dispozitia membrilor site-ului pelicula "Filantropica". In decursul ultimului an, 
mai multe productii romanesti au aparut pe acelasi site, puse la dispozitie de utilizatori din mai 
multe  tari.  "Am vazut  pe  traker  mai  multe  filme  romanesti,  printre  care  &laquo;Death  of  Mr. 
Lazarescu&raquo;, &laquo;A fost sau n-a fost?&raquo;, &laquo;Filantropica&raquo;, &laquo;Cum 
mi-am  petrecut  sfarsitul  lumii&raquo;  si  &laquo;Furia&raquo;",  spune  Diego,  care  este  si 
administratorul site-ului. El ne-a explicat si ca sunt, in momentul de fata, 42 de utilizatori care au 
stocate pe calculatoarele personale aceste filme, punandu-le la dispozitia tuturor. "In general, cel 
mai descarcat film este &laquo;Filantropica&raquo; regizorului Nae Caranfil, insa argentinienii au 
o pasiune pentru &laquo;A fost sau n-a fost&raquo;", ne-a mai spus administratorul site-ului.  si 
faptul ca acesta din urma este foarte cerut pe net, "la negru", nu-l deranjeaza pe regizorul sau. "Eu 
fac filme pentru cinema, dar pana la urma e bine daca se vad si pe net", spune glumind Corneliu 
Porumboiu. Considerat lungmetrajul sau de debut, "A fost sau n-a fost?" a primit Camera d’Or la 
Cannes anul trecut si a mers foarte bine in salile din strainatate. Desi nu are o problema ca nu are 
nici un venit de pe urma "distributiei" online, Porumboiu este nemultumit de alte aspecte. "E insa 
destul de frustrant sa stiu ca unele se vad la o rezolutie proasta, pe un calculator. Normal ca daca e 
sa se puna filmul la calitate DVD pe net imi convine mai mult", a adaugat cineastul, care recunoaste 
ca n-a fost nici macar tentat sa verifice daca filmul e pe net sau nu. Pe unul dintre site-urile torrents 
dedicate filmelor gasisem chiar si pelicula "4 luni, 3 saptamani si 2 zile" a lui Cristian Mungiu, care 
a luat anul acesta premiul Palme d’Or. La momentul publicarii acestui material site-ul nu putea fi 
accesat. Andrea Mele ne-a explicat ca de multe ori administratorii sunt nevoiti sa schimbe serverele 
sau locatia serverului, din motive legale. "Asta este ultima explicatie pe care ne-au oferit-o acum 
doua luni in urma unei caderi indelungate", a mai adaugat Mele.

Preluat de Amaliela
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