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dintr-o relaţie face sexul, crede Cornel Ilie de la trupa
Vunk. „Dacă toată lumea vorbeşte despre sufletepereche, eu cred că trebuie să existe şi corpuri-pereche“,
a declarat cântăreţul la show-ul „D-Paparazzi“ (Kanal D).
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Dr. Harra: „Şi 8
fiica lui Whitney
va trăi puţin“
Tudor Andrei
monden@ziarulring.ro

„Whitney a fost un număr
9 (născută pe 9 august 1963;
cifrele adunate dau 36, iar 3 +
6 = 9) şi a murit sub acelaşi 9
(11 februarie 2012; cifrele
adunate dau 9), la fel ca Amy
Winehouse, Janis Joplin, Jim
Morris, Kurt Cobain şi Jimi
Hendrix, care au aceeaşi codificare numerologică. Toţi au
aceeaşi problemă: moartea lor
e legată de droguri“, a declarat, pentru „ring“, celebrul vizionar de la Hollywood.
„E o minune că a
supravieţuit până acum“
„Whitney are dublu de 9
în codul ei numerologic şi

asta a omorât-o, energia autodistructivă e foarte puternică în aceste cazuri. La cât
de multe droguri a consumat
e o minune că a supravieţuit
până acum. Dependenţa ei
faţă de droguri, inclusiv cocaină, era prea puternică şi
nu mai putea fi controlată.
Fostul ei soţ, Bobby Brown,
a iniţiat-o în consumul de
dro-guri. Ea n-a avut o viaţă
personală fericită, iar când
fostul soţ s-a recăsătorit a
fost o lovitură. Singurătatea,
mariajul eşuat şi faptul că na mai fost în centrul atenţiei
publice au dus-o la această
atitudine autodistructivă,
care reprezintă o moarte lentă, nu neapărat conştientă“,
susţine dr. Harra.

„Kristina va moşteni
o avere uriaşă“
„Kristina e născută pe
4 martie 1993 şi are codificarea 11, chiar ziua în care
a murit mama ei. Fiica lui
Whitney e extrem de talentată, dar şi foarte sensibilă
din punct de vedere emoţional. Ea va moşteni o
avere uriaşă care se va
aduna din discurile lui
Whitney
vândute
post-mortem. Moartea mamei o afectează foarte puternic pentru că nu are o
legătură bună cu tatăl ei. Va
dona foarte mulţi bani şi va
face foarte mult bine. Se va
implica în diverse acţiuni
caritabile, dar nu are cine să
o îndrume în viaţă şi va fi

pierdută în propria existenţă. Va avea mai mulţi
bani decât s-a gândit vreodată. Din păcate, şi ea va
avea aceeaşi tendinţă auto-

distructivă, pentru că a crescut într-un mediu unde
s-au consumat droguri. Şi
ea va cădea pradă unei dependenţe care o va duce, în

Lecţia de viaţă pe care
trebuie să o învăţăm cu
toţii din moartea
prematură a starurilor e
că banii, oricât de mulţi
ar fi, nu pot salva pe
nimeni.“
DR. CARMEN HARRA
cele din urmă, la moarte“, a
mai spus Harra.
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Catrinel Dumitrescu: „Desfac
şampania când o cădea Băsescu“

DORINŢĂ. Soţia regretatului Emil Hossu, actriţa
Catrinel Dumitrescu, şi-a deschis sufletul în faţa
lui Victor Ciutacu şi i-a dezvăluit ce a „apăsat“
pe inima maestrului. „La fiecare găsea câte ceva
bun. Unul singur n-a cauţionat, pe Băsescu. Era
revoltat la maximum de personajul ăsta! Nu
numai că nu l-am votat niciodată, dar până la el
n-am ştiut ce-i aia ură, nici faţă de Ceauşescu.
Mi-e ruşine de sentimentul ăsta! (...) Am făcut
revelionul acasă. Aşa tihnit a fost, ne-am pupat
sub vâsc, am pus un inel în şampanie, prea
începuse frumos... Anul trecut am fost la Londra,
tare eram fericiţi! Voia să mă ducă la Paris şi la
Sfântul Mormânt. Eram făcuţi unul pentru
celălalt. Ni se întâmpla de câteva ori pe zi să ne gândim la acelaşi lucru. (...) Am
o sticlă de şampanie Dom Perignon, am zis c-o desfac când o cădea
Băsescu“, a declarat, pentru jurnalul.ro, Catrinel Dumitrescu. (T.A.)
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n Consilier intuitiv al vedetelor de la Hollywood, dr. Carmen
Harra a interpretat numerologic destinul lui Whitney Houston
(decedată la 48 ani) şi a ajuns la concluzia că fiica artistei,
Kristina (18 ani), va pica în aceeaşi capcană a dependenţei
mortale la o vârstă nu foarte înaintată.

