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MICHAEL SNYDER:

”Suntem
martorii

Apocalipsei”

J
urnalistul ºi autorul
Michael Snyder afir-
mã, în noua sa carte, cã
ne aflãm în „Timpurile
Sfârºitului” ºi cã sun-
tem martorii Apoca-
lipsei, exprimându-ºi
convingerea cã urmea-

zã a Doua Venire a lui Iisus.
Conform acestuia, Apocalipsa

începe prin rãzboi ºi crizã economicã,
iar situaþia actualã globalã nu este al-
tceva decât etapa premergãtoare a
celei de-a Doua Veniri.

Într-un interviu acordat USA-
Watchdog, Michael Snyder a spus:
„Cred cã trãim la sfârºitul unei ere.
Cred cã Iisus se va întoarce curând.
Biblia descrie Sfârºitul Timpurilor,
timpul înainte ca Iisus sã se întoarcã,
ca fiind cel mai haotic din toatã isto-

ria omenirii. De fapt, Iisus ne-a spus
cã nu a mai existat niciodatã un timp
ca acesta înainte ºi cã nu va mai fi ni-
ciodatã un timp ca acesta. Lucrurile
se vor înrãutãþi în cele din urmã atât
de mult încât vor fi cele mai rele vre-
muri din toatã istoria omenirii. De
asemenea, cred cã va fi cel mai bun
moment pentru poporul lui Dumne-
zeu. Nu existã altã perioadã în istoria
omenirii pe care aº fi preferat sã o
trãiesc decât acum... Dumnezeu te-a
pus aici, dacã te uiþi, pentru un motiv.
Dumnezeu te-a pus aici cu un scop,
un destin ºi o slujbã pe care sã o faci.
Dacã înþelegi asta, vei fi cu adevãrat
entuziasmat de viitor, chiar dacã lu-
crurile vor fi haotice ºi sãlbatice. Ii-
sus a spus cã, înainte de întoarcerea
sa, vor fi rãzboaie ºi zvonuri de rãz-
boaie”

Cotropirea ºi rãzboiul,

primii Cãlãreþi ai

Apocalipsei

”ªi am vãzut când Mielul a deschis pe cea

dintâi din cele ºapte peceþi, ºi am auzit pe

una din cele patru fiinþe zicând cu glas ca

de tunet: «Vino ºi vezi»; ªi m-am uitat ºi

iatã un cal alb ºi cel care ºedea pe el avea

un arc; ºi i s-a dat lui cununã ºi a pornit ca

un biruitor ca sã biruiascã; ºi când a de-

schis pecetea a doua am auzit, zicând, pe a

doua fiinþã: «Vino ºi vezi!»; ºi a ieºit alt cal,

roºu ca focul; ºi celui ce ºedea pe el i s-a dat

sã ia pacea de pe pãmânt, ca oamenii sã se

junghie între ei; ºi o sabie mare i s-a dat”. -

Apocalipsa 6 : 1-4

Michael Snyder susþine cã, în urmã
cu câþiva ani, a ”prezis” un rãzboi cu
Rusia, deºi la acea vreme lumea nici

nu s-ar fi gândit la un astfel de conflict
ºi susþine cã ne apropiem cu paºi repe-
zi de un rãzboi nuclear.

”Acum câþiva ani am scris o carte ºi
am spus cã va fi un rãzboi cu Rusia. La
acea vreme, nimeni nu se gândea la un
rãzboi cu Rusia. Oamenii mi-au spus -
«Michael, eºti nebun!». Desigur, acum
avem un rãzboi cu Rusia. . . . Ne apro-
piem periculos de un conflict nuclear”.

Rãzboiul din Ucraina

Anul 2022 a fost marcat, încã din
luna februarie, de invazia Rusiei în
Ucraina ºi de izbucnirea rãzboiului
pentru controlul Donbasului, Crimeei
ºi al Doneþkului.

SABIN S. BRANDIBURU

(continuare în pagina 11)

MUGUR ISÃRESCU, GUVERNATORUL BNR:

”Costurile energiei
nu s-au dus niciodatã
atât de repede în
preþurile finale”
l ”În noiembrie 2019, România era «campioanã», cu cea
mai mare ratã a inflaþiei; pe parcursul a aproape trei ani
ne-am îmbunãtãþit situaþia”l ”Perioada dobânzilor scãzute
este depãºitã ºi nu se mai repetã”l BNR a majorat
prognoza de inflaþie la 16,3%, pentru finalul acestui an

N
iciodatã costurile energiei nu
s-au transmis atât de repede
în preþurile finale ale consu-
matorilor, a afirmat ieri gu-

vernatorul Bãncii Naþionale a Rom-
âniei, Mugur Isãrescu, în cadrul confe-
rinþei de presã în care a fost prezentat
noul raport trimestrial asupra inflaþiei.

Conform documentului, BNR esti-
meazã o inflaþie de 16,3% pentru fina-
lul acestui an, peste prognoza anterio-
arã de 13,9%. Pentru finele anului vii-
tor, banca se aºteaptã la o inflaþie de
11,2%, comparativ cu 7,5% cât estima

în varã, indicatorul urmând sã coboare
la 4,2% în trimestrul al doilea din
2024, peste þinta pe termen lung a bãn-
cii de 2,5%. Potrivit guvernatorului,
prognoza bãncii naþionale privind in-
flaþia nu a putut include hotãrârile
recente ale Guvernului, prin care a fost
plafonat preþul energiei.

Mugur Isãrescu a spus: ”La sfârºitul
acestui an vedem o inflaþie mai mare
decât în prezent, în jur de 16% (...).

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 11)

ANALIZÃ BLOOMBERG PE CRITERIUL
CAPITALIZÃRII ÎN DOLARI

Bursa din Londra -
devansatã de Euronext
l London Stock Exchange a pierdut titlul de cea mai mare
piaþã de valori din Europal Evoluþia pieþei din Paris,
susþinutã de companiile din sectorul de lux

B
ursa de Valori din Londra
(London Stock Exchange -
LSE) a pierdut titlul de cea
mai mare piaþã din Europa,

care i-a revenit acum Bursei din Paris,
în contextul în care îngrijorãrile cu
privire la creºterea economicã au
afectat activele britanice, iar perspec-
tivele de relaxare a regulilor impuse
din cauza Covid, în China, au impul-
sionat acþiunile companiilor franceze
din sectorul de lux, potrivit unei anali-
ze Bloomberg.

Calculele realizate de Bloomberg
aratã cã, în prezent, capitalizarea de
piaþã combinatã a listãrilor primare
de pe Euronext Paris (în dolari ame-
ricani) a devansat-o pe cea de la Bur-
sa din Londra. Acþiunile companiilor
britanice, mai concentrate pe piaþa
internã, au scãzut în acest an, în timp
ce acþiunile unor companii franceze
producãtoare de articole de lux, pre-
cum LVMH SE sau Kering SA, pro-

prietarul Gucci, au fost impulsionate
recent de optimismul cu privire la
posibila relaxare a politicii ”Zero
Covid” aplicatã de autoritãþile chine-
ze.

În favoarea Bursei din Paris au fost
ºi miºcãrile valutare, în condiþiile în
care de la începutul anului ºi pânã în
prezent lira sterlinã a pierdut 13% în
raport cu dolarul american, iar euro s-a
depreciat cu doar 9%, noteazã sursa ci-
tatã.

Capitalizarea medie a companiilor
britanice a scãzut puternic în 2022 pe
fondul predicþiilor cã britanicii vor fi
mai afectaþi de creºterea costurilor
energiei decât alþi consumatori. În
plus, proprietarii de case din Marea
Britanie se confruntã cu o creºtere ex-
plozivã a ratelor la creditele ipotecare,
având în vedere faptul cã în Marea Bri-
tanie sunt larg rãspândite creditele ipo-
tecare cu dobânzi flexibile. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

SCANDAL ÎN GRÃDINIÞELE DIN VOLUNTARI

Copii care nu sunt
primiþi de educatoare
dacã pãrinþii
n-au plãtit apa

D
reptul la educaþie al preºcola-
rilor din oraºul Voluntari
pare sã fie pus între parante-
ze de administraþia localã,

care ar condiþiona înscrierea copiilor
la grãdiniþã de existenþa certificatului
fiscal emis de Primãrie, dar ºi de exi-
stenþa contractelor cu societatea de sa-
lubrizare ºi compania de apã ºi canali-
zare sau chiar de plata facturilor emise
de aceste firme, dupã cum susþin mai
mulþi pãrinþi, în cadrul unei sesizãri
transmise redacþiei BURSA.

“La înscrierea la grãdiniþã þi se solici-
tã obligatoriu certificat fiscal de la pri-
mãrie (pentru ambii pãrinþi), pentru a
dovedi cã nu ai datorii la bugetul local.
Altfel nu îþi primesc copilul la ºcoalã sau
la grãdiniþã. În lista cu documentele soli-
citate la înscriere, apare clar ºi acest cer-
tificat fiscal. Asta se întâmplã pe tot teri-
toriul oraºului. Avem mulþi copii care nu

merg la grãdiniþã din acest motiv. Acea-
sta este o constrângere a pãrinþilor ºi
îngrãdeºte dreptul la educaþie. De
curând, a fost exclus un copil deoarece
pãrinþii nu au prezentat chitanþele pentru
plata facturilor la apã ºi la gunoi“, se ara-
tã în sesizarea primitã la redacþie.

Pãrinþii reclamã ºi lipsa de califica-
re a cadrelor care activeazã în unitãþile
de învãþãmânt: “Îngrijitoarele sunt ne-
calificate, sunt luate de pe posturi din
salubrizare ºi aduse la grãdiniþã pentru
a îngriji copiii. Una dintre îngrijitoare
este tot timpul bãutã în timpul progra-
mului, miroase a alcool, fapt ce a fost
sesizat de copii. Îngrijitoarele servesc
masa copiilor fãrã niciun fel de echipa-
ment de protecþie (mãnuºi, bonetã,
halat, mascã), în þinuta personalã”.

GEORGE MARINESCU
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