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M-a inspirat o postare de-a lui Felix de azi – o poveste un pic cam prea austriaca, cu prea multe idei de explicat ca sa
fie pe intelesul altor natii, dar care, in mare, atingea cel mai sensibil subiect modern – cat de normala mai e lumea
de azi, care contine inca femei si barbati care se iubesc, se casatoresc si fac copii, dar si …fosti barbati care au
devenit femei, dar si-au pastrat barba, barbati care se casatoresc intre ei si cresc copii……, in fine, tot ceea ce nu
prea avem voie sa dezbatem la liber, pentru ca incalcam drepturile unei minoritati. Aproape ca nimeni nu se mai
gandeste ca minoritatea cu pricina incalca morala majoritatii si drepturile ei la…normalitate, pentru ca, iata, suntem
obligati sa fim “politically” corecti.
Am cautat mereu sa ma situez in mijlocul acestei situatii si sa fiu…toleranta. Cu alte cuvinte, sa mi se para normal
ca ei sa fie …pe invers si sa nu-i deranjez cu nimic, nici macar cu o parere personala, publica sau intre patru pereti.
M-am tot gandit la …dreptul asta la libera exprimare, la libertatea de opinie, la ideea de “open mind”, la toleranta….
Si mi s-a incalcit putin mintea, recunosc, mai ales pentru ca sunt mama de baiat. Deci, ma zbat intre dorinta de a-mi
creste copilul dupa cum cred eu ca e normal si moral, drept si …logic si….instrumentul asta politic numit
“toleranta”, acceptare si , eventual, simpatizare fata de barbatii care fac sex intre ei, apoi se casatoresc si, mai nou,
au voie sa creasca si copii. La 11 ani, copilul meu a aflat cum a venit pe lume si ca pentru asta e musai nevoie de un
barbat si o femeie. Dar, undeva in cresterea lui, trebuie sa-i strecor si informatia despre gay, despre barbatii care se
tin de mana si se pupa pe strada, se imbraca cu fuste (si n-am fost inca in Scotia cu el:))), se casatoresc….
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Si, ca sa nu stric ordinea lumii moderne, dar nici siguranta lui in lumea in care va fi adult, ar trebui sa-i spun ca asta
e in regula si ca nu are voie sa zica ceva rau de ei, caci nu e politic… corect.
Pfuuu, grea treaba, nu-i asa ? Mai ales cand esti si persoana publica si, ca sa nu-ti pierzi imaginea, fanii sau mai stiu
eu ce “decoratiuni”, n-ai voie sa vorbesti despre un subiect atat de sensibil. Adevarul e ca m-am aratat foarte
deschisa la acest capitol, mereu si n-am avut nicio remarca publica la adresa nicunui gay si a niciunei manifestari
dinspre minoritatea lor, desi zau ca m-am abtinut cu greu la fiecare “Gay parade”….
Normalitatea pierde tot mai mult teren in fata conceptului de “open mind”, care uneori deraiaza grav.
Dreptul la opinie, dreptul la libertatea de exprimare au luat-o la fel de tare pe aratura, devenind ori un prilej de a
injura pe oricine si orice, dar si o ocazie minunata de …a tacea malc, caci orice spui impotriva unei minoritati te
transforma intr-un monstru ingust la minte, intr-o paria a unei societati innebunite dupa…deschidere. Oare ?!:)))) In
cate familii de romani, mai ales de prin provincie, parintii sunt fericiti ca baiatul lor incepe sa-si penseze
sprancenele si sa gesticuleze feminin, cand taie lemnele in curte ? Cati stramosi de daci sunt incantati de ideea de a
face nunta fiului lor cu… un alt barbat din sat ?!:)))
Cred ca o atitudine normala ar fi sa nu-i deranjam cu nimic pe cei care aleg sa fie gay, adica
homosexuali, dar nici ei pe noi, vizual vorbind. Adicatelea, daca ei si-ar face treaba intre patru pereti, fara sa mai si
afiseze, sfidator, o “iubire” pensata, rujata, efeminata si de neinteles intre doi purtatori de penis. Tot normal mi s-ar
parea ca drepturile unei minoritati sa fie respectate in egala masura cu drepturile unei majoritati . Sa nu-mi spuneti
ca, in calitate de parinti de baieti, sau chiar de fete, nu va ingrijoreaza putin ideea de a-i vedea luand-o pe …la
spatele educatiei pe care i-ati oferit-o si sa nu-mi spuneti ca va bazati mai mult pe deschiderea mintii, decat pe
incarcarea ei cu o morala anume, solida si dreapta.
Stiu, eu tot vorbesc de deschiderea mintii, a orizonturilor, a granitelor, promovez iubirea si bunatatea si, brusc, va
uimesc cu un discurs aproape…incorect politic. Aici a vorbit mama de baiat din mine, care are si ea, ca si orice
minoritate din lumea asta, dreptul la opinie si la libera exprimare. Numai ca, in momentul in care faci “greseala”
asta publica, toti cei vizati te vor ataca ca hienele si iti vor demonstra ca …ai dreptate – ei au tot felul de drepturi
ciudate, ei vor respect si toleranta, dar sa nu faci greseala sa-i ataci, ca devin intoleranti, iritati si …victime. Iar noi,
cei care am vrea sa crestem si ceva nepoti si sa ne facem coc la nunta banala dintre baiatul nostru si o …femeie, navem dreptul de a spune ce gandim. N-avem curajul de a spune ce ne place, ce ne convine si ce nu. N-avem voie sa
stricam bunatate de campanii pentru respectarea drepturilor minoritatilor, cu impresionante fonduri europene
alocate, n-avem banalul drept de a le aminti ca lumea a inceput de la Adam si Eva, nu de la…Gheorghe si Ion.
Banuiesc ca Dumnezeu nu poate fi contrazis si acuzat ca a fost “politically” incorect….., dar eu voi fi …”decapitata”
pentru ca am indraznit sa …spun ce gandesc, ca mama.
Daca ma intorc la “palaria” de persoana publica, voi spune…sau mai bine zis, voi tacea in continuare , cand va veni
vorba de toleranta. Dar nu mi-as ierta niciodata incapacitatea de a-mi folosi dreptul la libera exprimare, doar
pentru ca normalitatea pierde atata teren in fata ciudateniilor lumii moderne. Am prieteni gay, lucrez cu ei, nu
manifest niciun fel de ura sau discreditare in fata lor si nici dupa ce parasesc incaperea. Eu am reusit sa invat lectia
tolerantei. Si chiar ii admir pe cei decenti, mereu stilati, sensibili si destepti, care nu sar calul in nicio directie. Dar nam sa reusesc niciodata sa inteleg de ce trebuie sa fiu de acord cu exagerarile unora dintre ei, de le cele
vestimentare la cele comportamentale, in public si pana la aberanta casatorie intre oameni de acelasi sex , care mai
cresc si un copil in formula asta “inedita”.
Stati linistiti, dragi homosexuali, mica mea dizertatie nu va schimba nimic, voi veti avea aceleasi drepturi si eu voi fi
la fel de toleranta. Dar, lasati-mi si mie libertatea de opinie …ca mama, care nu vrea sa-si vada copilul nici gay, nici
terorist, nici cersetor, nici drogat, nici depresiv. Ca orice mama normala din lumea asta, vreau binele copilului meu.
Sigur, e problema mea ce consider a fi bine sau rau pentru el, asa ca va invit la aceeasi toleranta si la aceeasi
patimasa respectare a drepturilor…omului. Cine stie, poate, intr-o zi, noi vom deveni o minoritate si voi o
majoritate, desi sper din tot sufletul de om si mama, ca lumea nu se indreapta numai in directii gresite, care
contrazic toate principiile religioase, morale si…fiziologice.
Incerc sa fac concluzia si mai clara – eu va voi accepta mereu si nu va voi discrimina niciodata, caci e alegerea
voastra in viata. Dar mi-ar placea sa intelegeti si voi ca ati putea castiga ceva mai mult respect si intelegere daca nati mai exagera, daca ati reduce din culorile tipatoare ale spectacolul public, daca v-ati comporta normal, astfel incat
sa nu ne mai atrageti atentia asupra… ceea ce sunteti.
Sunteti oameni anormali, oricat va deranjeaza ca va numim asa – dar, daca va asumati “diferenta”, faceti-o cu
eleganta, discretie, convingere, nu neaparat dand iama in dulapul femeilor si in fardurile lor. Nu ne agresati vizual
copiii pe strada , caci noi nu avem cui ne plange, fiind o majoritate obligata sa respecte drepturile unei minoritati:)),
ci respectati si voi drepturile copiilor nostri de a creste normal si de alege…drept.
Desigur, vor sari multi la carotida mea, ca de obicei. Dar, in haosul asta al normalitatii moderne, cati sar la carotide
de politicieni pentru minoritatea celor aflati in scaune cu rotile, care nu pot merge la un spectacol de teatru, pentru
ca nimeni nu le construieste o rampa ? Cati vor apara drepturile minoritatii…oamenilor in varsta din Romania, lasati
sa moara de foame, de frig, de boli pentru care n-au bani de medicamente ? Cati se vor arata iritati de sistemul
medical din Romania, cel in care trebuie sa facem campanii personale, zbatandu-ne din greu sa dotam spitale de
copii si sa sustinem finaciar operatii vitale ? Cati vor intelege constanta mea preocupare pentru orfelinatele din
Romania, in care vin mereu cu ajutoare si logistica spre a le fi mai bine, cand e atat de simpu sa ma judece pentru
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…domiciliul actual ?:))
Normalitatea arata din ce in ce mai bizar, pentru ca trebuie sa bagam la inaintare termenul ..”politically correct”.
Dreptul la libera exprimare e tot mai schimonosit, pentru ca tacerea pare sa se instaleze tot mai ….majoritar pe
orice tema…minoritara. N-avem voie sa ranim, sa acuzam si sa spunem ce gandim, trebuie doar sa ne integram, sa
mergem cu valul european, sa ne deschidem mintile – dar asta inseamna, tot mai grav, sa ne astupam urechile,
ochii si gurile. Moartea simturilor, victoria minoritatilor, cum ar veni…..
P.S. 1 – in Austria, dezbaterea a pornit de la celebra cantareata (desi i-as zice cantaret, pentru ca inca face pipi din
picioare), Conchita Wurst, fostul barbat, care acum e femeie, dar nu poate renunta la barba. M-am gandit sa ilustrez
textul cu … Wurst (carnatul:)), dar nu pot sa va stric cheful de viata:))) si pofta de…normalitate.
P.S.2 – La “Romanii au talent” i-am spus unui concurent..travestit, care nu trecea oricum in etapa urmatoare, ca-i
dau un “Da” pentru deschiderea mintilor”. Dar, ceea ce am spus in continuare a picat la montaj – adaugasem ca miar fi placut sa ne arate ca e dansatorul foarte bun pe care-l cunosteam din alte spectacole, nu ca e…gay…. Deci, am
fost corecta…., dar pricinoasa, cum ar spune….minoritatea:))) , daca ar avea umor.
Tag-uri: Adam, Adam si Eva, barbati, Blog, Eva, Felix, femei, gay, Mihaela Radulescu, normalitate, Raduleasca,
Radulescu, Scotia, toleranta, traieste
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an hour ago

Ignoranta ! Iti doresc numai ca copilul tau sasi dea seama ca ii gay si sa vezi cu ce are sa se
confrunte in Romanika.Mai studiaza putin ce inseamna homosexualitate, de ce exista si nu e o
alegere.
2△

▽

Marius

•

• Reply • Share ›

2 hours ago

Ma întristat articolul dumneavoastră. O simplă documentare var fi ajutat să pricepeți că
homosexualitatea nu e o alegere, nu e un stil de viață ci pur și simplu așa te naști și nu poți
schimba asta.
Nu aveți dreptate în ce scrieți, dovediți răutate și puțină gândire. Dacă fiul dumneavoastră...la
vârsta adolescenței se va simți atras de băieți ce veți face? Il veți susține sau il veți renega? El nu
va putea alege dar dvoastră puteți.
Sunt și oameni gay care ajută comunitatea, care se implică să schimbe lucrurile fără a face tam
tamul pe care dumneavoastă îl faceți pentru că nu vor mediatizare, din motive evidente. Dvoastră
ați ales să vedeți doar răul din această minoritate.
Întrun final nu veți fi niciodată o doamnă, ci doar o altă creatură cu mult tupeu și gură mare. Păcat..
2△

▽

• Reply • Share ›

Ariana > Marius

•

14 minutes ago

Marius, iti plac paradele gay cu barbati machiati can filmele lui Fellini? Nar avea nimeni
nimic cu homosexualii daca siar trai viata discret, acceptand ca au acest "handicap". Ceea
ce fac azi e sfidare si obraznicie. O lume nebuna, nebuna, nebuna
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ce fac azi e sfidare si obraznicie. O lume nebuna, nebuna, nebuna
1△

▽

• Reply • Share ›

D.Th. > Marius

•

12 minutes ago

Pana acum va cacati pe voi ca homosexualitatea e o alegere bazata pe sentimente, iubire
si atractie si nici decum altceva, acum o dati ca nu e alegere si ca de fapt sunteti constransi
sau ceva? mai date in pula mea..ba nu. In pizda matii ca in pula mea sar putea sa iti
placa.

△ ▽
asjkdvk

•

• Reply • Share ›

2 hours ago

o mamaie plina de plastic si efectiv scarboasa e ceva normal. cool. bag pula n copilu tau
2△

▽

• Reply • Share ›

Alexandra Manu

an hour ago

•

Doamnă nici nu vă stimez şi nici nu îmi displaceţi profund, cu alte cuvinte îmi sunteţi indiferentă. Ca
persoană publică vă sfătuiesc să vă alegeţi cu prudenţă cuvintele. Din pacate nu puteţi
dumneavoastră stabili o normalitate general acceptată, la fel cum nici unul dintre noi nu poate.
Fiecare va judeca după principiile sale, după cunoştinţele acumulate dea lungul anilor şi prin
prisma educaţiei pe care a primito. Toleranţa este o componentă principală a contemporaneităţii
pentru că fără ea nu am putea funcţiona întro lume tot mai complexă. Doamnă un copil nu devine
gay dacă îl vede pe cel de lângă el aşa, ci va deveni doar dacă va simţi că doar aşa se simte el
liber. Nu vom putea influenţa deciziile copilului nostru, oricât neam dori. Şi un părinte care este
supărat că nu va putea avea un nepot sau că nu îşi poate vedea copilul mire sau mireasă şi uită
că ceea ce contează de fapt este fericirea lui şi sentimentul de libertate de a fi aşa cum îşi doreşte
este un părinte egoist. Referitor la apariţia în public a celor din această minoritate trebuie temperată
în principal la acele marşuri, în schimb nu cred că o ţinere de mână sau un sărut sunt atât de
ofensatoare pentru publicul larg, pentru că la drept vorbind am văzut cupluri heterosexuale cu un
comportament public care ar putea şoca un copil mai profund decât ceea ce am menţionat mai
sus. De aceea nu e ok să generalizăm. Apoi analogia cu terorismul şi fenomenul consumatorilor de
droguri mi se pare deplasată. Vă doresc să vă creşteţi copilul cât mai frumos şi fără prejudecăţi
sau teamă. Toate cele bune!
1△

▽

Adriana

•

• Reply • Share ›

3 hours ago

Sa nu ai pretentii vreodata sa fii considerata o 'doamna', pentru ca nu esti, si nici nu vei fi cu acest
comportament si acest limbaj. Pareai cineva civilizat si interesant cand aveai acea emisiune la
antea1, probabil a fost un rol bine jucat!
1△
Lidia

▽
•

• Reply • Share ›

3 hours ago

Mihaela draga, eu nu sunt o fana a ta, dar de data asta intradevar ai facut un lucru bun, corect. Nu
tine seama de aia care urla si te caracterizeaza in fel si chip si desfasoara un atac la persoana. Ei,
dragii de ei...ori nu au copii, ori ii doare in cot de copiii lor. Am 3 copiii(2 fete si un baiat) asa ca e
normal sa fii ingrijorat de asemenea drepturi ale unor astfel de minoritati cand vine vorba despre
cresterea si educatia copiilor. Jos palaria de data asta.
Esti curajoasa. NU stiu cum ai indraznit. Ceo sa faca Pro tvul? Astia cu propaganda lor gay, sa
nu te mire daca te pun pe liber. Take care
1△

▽

• Reply • Share ›

Yolo > Lidia

•

2 hours ago

Nu stii nimic despre minoritati si drepturile omului, ceea ce inseamna ca trebuie sa le stii.
Ataci foarte dur fara sa cunosti sau sa stii care sunt drepturile omului, si pe care de fapt voi,
noi, si alti le incalcam, chiar daca ei au drepturi egale ca si noi. Pentru un articol "mizerabil"
ca acesta, si comentariul tau, nu se spune " jos palaria". Este parerea mea, si am drept la
replica. O zi "normala" amandoura"
1△
Anca

•

▽

• Reply • Share ›

4 minutes ago

Daca va faceti atatea griji in privinta copilului, ar trebui sa va ingrorati despre ce vede la
dumneavoastra! Cred ca mai putin il influenteaza comunitatea gay, insa cat credeti ca o sa ii puteti
ascunde imaginea pe care o aveti? Oare ce rol va avea in dezvoltarea lui imaginea cu sanii plini de
silicon si acoperiti de faina? Ce diferenta va avea pentru el momentul in care o sa vada doy gay
care se saruta si momentul in care o sa vada ca mama lui saruta pe buze un concurent de la
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care se saruta si momentul in care o sa vada ca mama lui saruta pe buze un concurent de la
emisiunea pe care o jurizeaza? Prea multa ipocrizie! Cereti oamenilor sa nu va judece, dar
dumneavoastra judecati. Incercati sa fiti prima persoana care ii ofera copilului un exemplu de
moralitate. Ar trebui sa intelegeti ca nu puteti controla ce se intampla in jurul lui atunci cand iese din
casa, insa in caminul dumneavoastra, cel pe care il expuneti cu nerusinare pe blog si pe facebook,
caminul atat de fragil incat trebuie sa postati pe facebook ca ati avut un orgasm, acolo sa va uitati,
nu la comunitatea gay.

△ ▽

• Reply • Share ›

Patricia Vincent

•

19 minutes ago

Nu sunt mama dar subscriu tuturor opiniilor tale. Am colegi si prieteni gay extraordinari si ii respect
pentru decenta, inteligenta si frumusetea cu care isi asuma acest statut. Respectanduse pe ei, ii
respecta pe cei din jur. Si reciproc. Acum 2 zile mam intors din Zürich unde am locuit la un cuplu
de gay. Nu ma cunosteau decat indirect dar mau cazat, miau dat cea mai buna camera, baia,
frigiderul lor... Ma emotionat generozitatea si frumusetea lor. Foarte putini, din cei care
comenteaza aiurea au inteles your meaning. Da, probabil te nasti gay asa cum altii se nasc cu
malformatii dar cati care au malformatii, isi etaleaza ostentativ anomaliile?! That's the point. Mia
placut la nebunie interviul acordat de unul din designerii D&G care spune: "o familie traditionala e
formata din barbat, femeie & copil, eu sunt gay si nu voi avea niciodata un copil artificial". Mihaela,
keep going, ai multe persoane open minded alaturi! Salutari din Austria! xx

△ ▽

• Reply • Share ›

Hisuke Kiro

•

19 minutes ago

Pur si simplu sfidator la adresa comunitatii noastre LGBT. Doar pentru ca noi preferam alt mod de
viata si alta forma de dragoste asta nu inseamna ca suntem anormali. E alegerea noastra si nu
avem dreptul sa fim judecati. Cum negrii au luptat pentru drepturile lor asa luptam si noi. Suntem si
noi oameni, fiinte rationale. Avem sentimente, ganduri nu meritam sa fim tratati ca o minoritate.
Vrem drepturi egale cu toata lumea: la munca, asigurare de sanatate, educatie si altele.
Va trebui sa accepti faptul ca nu suntem anormali si daca copilul tau ar fi asa ce ai face? Iai lua
viata? Poate el se simte confortabil cu o persoana de acelasi sex. Cine esti sa il judeci? Trebuie sa
il sprijini indiferent de alegerea sa in viata.
In concluzie, nu va mai ascundeti dupa deget si acceptati faptul ca trebuie sa convietuim in
aromnie fara dispute sau conflicte.

△ ▽
Ana D.

• Reply • Share ›

•

26 minutes ago

inteleg sis de acord in mare parte cu ce incerci sa spui. Cu toate astea, mi se pare ca, venind
tocmai din partea ta (ca Mihaeala Radulescu persoana publica, nu ca mama, ca deaia ai postat
articolul asta aici) aceasta opinie e mega ipocrita si cu "double standards", din prisma faptului ca
problema ta nu e cu homosexualii, ci cu homosexualii care epateaza in public.
Opinia asta despe subiect si gandurile cu care vine la pachet despre copii sunt perfect valide 
daca ar veni de la un om de rand. Insa e ipocrizie grava cand vine din partea unei persoane
publice, ca tine, care epateaza grav in public ceea ce este (cum face, de altfel, si un homosexual
care da iama prin fardurile femeilor si participa la parade publice, dar cum faci si tu, o femeie la a o
doua tinerete si sexualitate augumentata de operatii estetice.)
Oricine ai fi si oricata dreptate ai avea, cand judeci pe cineva nu poti sa aplici standarde duble,
pentru ca nu are cum sa mai fie valid rationamentul tau pentru ceilalti :)
in rest, numai bine.

△ ▽
Guest

• Reply • Share ›

29 minutes ago

•

De fapt, articolul e de ras... cam cat de limitat sa fii ca om? Cam atat... cat sa scrii mizeria asta de
articol...

△ ▽
Paul M

• Reply • Share ›

•

41 minutes ago

Mai bine vati invata copiii ca pe lumea asta oamenii sunt diferiti, unici. Nimeni nu alege sa aiba de
la nastere parul blond, sau cret, sau sa aiba ochi albastri, sau sa fie inalt ori scund. Mihaela
Radulescu, cand ai ales sa iti placa barbatii?

△ ▽
Guest

•

• Reply • Share ›

an hour ago
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Homosexualitatea nu e o optiune, nu e o alegere... insa ignoranta ta tipic nazista da, este, antidotul
e cultura dar si aia iti lipseste, ai doar bani si aia sunt cea mai mare avere, bucurate cat ii mai ai...
Ai doar 40 de ani si te dai culta, in cap... esti doar un om, asa ca traisteti viata fara a judeca, esti
doar o ignoranta ca si majoritatea oamenilor normali, so enjoy.

△ ▽

• Reply • Share ›

Mihaela

•

an hour ago

"ca mama, care nu vrea sasi vada copilul nici gay, nici terorist, nici cersetor, nici drogat, nici
depresiv. "
De cand a fi gay este tot una cu a fi terorist, cersetor, drogat sau depresiv? Urat, foarte urat! Va
doresc sa nu stie copilul dstra ce inseamna sa fie marginalizat doar pentru ca simte o iubire pentru
un seaman dea lui.

△ ▽
tiki

•

• Reply • Share ›

an hour ago

Draga Mihaela Radulescu Schwartzenberg Habsburg, FYI cam intre 510 % din populatie este
gay..
https://carm.org/percentpopul...
Si nu este un "choice" Cei care isi petrec toata viata in negare din cauza bisericii si a ignorantilor
ca tine, sunt foarte nefericiti..

△ ▽

• Reply • Share ›

Ionut

an hour ago

•

Eu credeam ca atatea plimbari prin strainatate vau ajutat sa evoluati un pic in gandire doamna
Radulescu Schwartzenberg. Nu vreau sa zic ca "tot la Piatra Neamt ati ramas" ca sa nu jignesc
oamenii de acolo, dar cred ca intelegeti ce vreau sa zic ...

△ ▽

• Reply • Share ›

Yolo

2 hours ago

•

1. Draga Mihaela, de fapt pentru tine, ce inseamna "normal", ca eu sincer nu stiu. 2. Nu
dumneavoastra alegeti ceea ce fiul dumneavoastra vrea sa devina.

△ ▽

• Reply • Share ›

Roman Alexis

•

2 hours ago

Intrebarea mea este ce o recomanda pe aceasta doamna de 50 de ani sa jurizeze un concurs de
talente ! O doamna care fuge de istoria ei de a reusit sa nu mai fie recunoscuta nici de parintii ei,e
operata estetic din cap pana in picioare,botox,acidhialuronic,silicoane etc
Mihaela Radulescu Schwarizenberg pe numele ei adevarat de nastere Andreea Tiganus sa
nascut la data de 3 august 1964 la Piatra Neamt
Studiile nu prea au ajutato,trei facultati esuate,A participat la Revoluția din 1989 și a fost apoi
secretara lui Dan Iosif. A frecventat cursuri la patru facultăți bucureștene (trei ani de I.E.F.S., doi
de filologie, unul de psihologie) și trei de regie , la Facultatea de Artă Hyperion, dar nu a absolvito
pe nici una dintre ele.
3 casnicii esuate :
Mihaela şi Bogdan Rădulescu, un fost coleg de la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport, sau
căsătorit când ea avea 18 ani şi jumătate. Cei doi nu au fost foarte mult timp împreună, iar după
divorţ Mihaela a păstrat numele Rădulescu.
A ieşit din anonimat datorită unui personaj controversat de la începuturile anilor ’90, Dan Iosif, a
cărui secretară a fost în primii ani după Revoluţie. A urmat relaţia cu Dan Chişu, cel care a
introduso în lumea televiziunii. Relaţia lor a durat patru ani, o perioadă prolifică pentru tânăra
originară din Piatra Neamţ. Simţea deja că ar putea să ajungă vedetă.
see more

△ ▽

• Reply • Share ›

Frinculet Loredana

•

2 hours ago

Am si eu in firma in care lucrez doi homosexuali. Unul lucreaza cu mine, iar celalalt in magazin (ne
vedem aproape in fiecare zi si stam mereu de vorba). Cei doi nu fac parte din grupul celor ce se
machiaza, a celor ce se ingrijesc exagerat, sunt pur si simplu doi baieti normali. Nici macar in
pozele de pe Facebook nu apar sarutanduse cu alti baieti. Asa cum spui tu, ei isi etaleaza
dragostea acasa la ei, fara a deranja majoritatea. Copiilor mei leam explicat deja despre ce este
vorba, dar daca vreodata vreunul va veni si se va comporta ostentativ in fata lor, atunci vom avea
http://www.mihaelaradulescu.ro/traieste/adamsievatolerantapelaspatelenormalitatii/?src=soc_fcbks
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o problema.

△ ▽

• Reply • Share ›

AdyB

3 hours ago

•

Articolul asta ascunde o gandire putin.... arhaica din partea unei femei care se lauda cu faptul ca
mereu sa descurcat singura si a reusit in viata cu puterile proprii.
Vorbiti de normalitate, dar uitati ca ce era "anormal" pe vremea parintilor nostri e acum considerat
absolut firesc; de exemplu faptul ca un cuplu de oameni "normali" (asa cum va place sa ii numiti)
se muta impreuna inainte de casatorie.
Vorbiti de anormalitate si aratati cu degetul spre cuplurile de barbati (sa nu uitam ca exista si
cupluri de femei). Nu uitati insa ca... pe vremea parintilor duneavoastra era rusine pentru o femeie
cu un copil sa se afiseze in public (ca sa nu mai vorbim de laudat cu asta) cu un barbat mai tanar.
Si nu in ultimul rand, vorbiti de normalitate, dar.... ce vi se pare mai normal  o femeie care
imbatraneste "normal", asa cum o "ajuta" natura sau una care se modifica atat de mult ca nu se
mai recunoaste nici ea cand se priveste in oglinda? E mai normal sa traiesti intelegand ca
batranetea e firea lucrurilor sau e mai normal sa traiesti plin de complexe peste care nu poti trece?
E mai normal sa introduci in tine corpuri straine (uitativa la bustul propriu) sau sa accepti ca
barbat/femeie ca iti place barbatii/femeile pentru ca asa simti?
Ganditiva ca de cate ori va afisati decolteul (cel nou) in mod ostentativ, puteti jigni pe cineva mai
pudic. Dar noa... poate coniderati ca si astia pudicii sunt o minoritate, asa ca.... sai se duca unde
se duc toate minoritatile... noi astia majoritarii avem dreptul sa facem orice oriunde. Cei mai putini
au voie doar daca, le dam noi voie. Cam asta e felul in care ganditi acolo... launtric... in inima
dumneavoastra?

△ ▽

• Reply • Share ›

Cristi

3 hours ago

•

Scris mult, minte putina

△ ▽
olga

•

• Reply • Share ›

3 hours ago

De ce nu fac oamenii diferenta intre o persoana publica si un om de rand?
E o imagine, un alter ego pe care toti cei care apar pe sticla il creeaza.
De ce nu se pot bucura unii de viata fascinanta a unei persoane de succes?
Pentru ca majoritatea traim vieti banale, de rutina si nu reusim sa iesim din anonimat poate doar
cand ii criticam pe cei care au reusit in viata, cei care sunt fericiti si isi indeplinesc visele.
Mie personal imi place Mihaela Radulescu pentru ca sia depasit conditia, pentru ca iubeste viata,
pentru ca are grija de ea, pentru ca a inteles ca viata e despre a face ceea ceti place, cu pasiune,
cu daruire, pentru ca vrea mai mult, pentru ca nu se limiteaza, pentru ca arata senzational ( cu sau
fara ,, ajutor''), pentru ca munceste(chiar daca asta nu se vede din afara), pentru ca merge inainte
zambind in ciuda vorbelor rautacioase pe care le citeste(sau nu) in fiecare zi.
,,The wicked envy and hate; it is their way of admiring.''
Victor Hugo

△ ▽

• Reply • Share ›

Mirci LabaDea

•

4 hours ago

RASUFLEASKO NU PACALESTI PE NIMENI
ITI ARATI CURUL PHOTOSHOPAT SI FACI MISTO DE GAY DOAR PENTRU O RTECLAMA
IEFTINA LA FEL CA TINE
APROPOS, DESPRE CURVE CE PARERE AI ?

△ ▽

• Reply • Share ›

Andra Di

•

12 hours ago

Nu stiu cum am ajuns sa citesc aceasta dizertatie, dar din pacate am facuto.
Ce reiese din randurile de mai sus este ca tanti Radulescu e bosumflata pentru ca i se rapeste ei,
si restul persoanelor normale, dreptul la asi exprima parerile, opiniiile, credintele si preferintele
(pentru normalitate evident). Toate bune si frumoase pana aici; in schimb in acelasi discurs ii
condamna pe cei care la randul lor isi exprima parerile, preferintele, credintele, etc. Poare tanti na
http://www.mihaelaradulescu.ro/traieste/adamsievatolerantapelaspatelenormalitatii/?src=soc_fcbks
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condamna pe cei care la randul lor isi exprima parerile, preferintele, credintele, etc. Poare tanti na
fost informata dar, tot ce facem: de la cum ne imbracam, cum ne aranjam parul, la cum ne alegem
cuvintele e o forma de exprimare. Acestea fiind spuse nu pot decat sa concluzionez ca madam e o
activista pentru libertatea de exprimare atata timp cat ceea ce este exprimat e in concordanta cu
standardele ei morale, religioase si... fiziologice.

△ ▽

• Reply • Share ›

Marius Veerag > Andra Di

•

11 hours ago

Imi aduc aminte articolul doamnei despre o baba din aeroport care ii atragea atentia despre
cum se imbraca la varsta domniei sale. Si imi amintesc vag discursul aprins despre
libertatea de exprimare si despre stereotipuri si idei preconcepute despre varsta si despre
cum se judeca pe nedrept oamenii unii pe altii. Se pare ca varsta isi spune totusi cuvantul si
ca a uitat episodul si lectiile de viata pe care le impartea. Dar e de inteles ... multe tanti
devin babe mai devreme sau mai tarziu. Dar nu chiar atat de frustrate [dubios avand in
vedere atata sex de optima calitate si densitate impartasit pe toate canalele de comunicare]
si pline de scarba aproape religioasa fata de unii semeni de alta culoare, orientare,
imbracaminte, ruj, rimel, etc. Io daca as fi hair stilistul ei ias arde parul cu placa. :P

△ ▽
Ionela

•

• Reply • Share ›

3 hours ago

Bravo! Nu sunt o fana a ta si chiar nu team indragit pana acum dar de data asta ai spus lucrurilor
pe nume. Ai avut curajul pe care multi nu il au, desi gandesc exact la fel. E mai usor sa fii fatarnic
decat onest. Bravo!

△ ▽
olga

•

• Reply • Share ›

13 hours ago

Miar placea sa fii mentorul meu. I look up to you. You are sensational.

△ ▽

• Reply • Share ›
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