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Rochiile sunt un must-ha-
ve pentru orice femeie care
dore;te s[ fie feminin[, în
special ele sunt  absolut nece-
sare în sezonul prim[var[-
var[.

Vremea este foarte c[lduroas[
iar anul acesta se anun\[ a fi unul
torid. Creatorii de mod[ au ales s[
ne lase s[ ne exprim[m dup[ pro-
priul gust astfel înc]t putem purta
rochii de diferite lungimi ;i culori.

Rochiile lungi, scurte 
;i largi

Unul dintre punctele de interes
maxim în momentul în care casele
de mod[ î;i lanseaz[ colec\iile, la
`nceputul fiec[rui sezon, este repre-
zentat  de rochiile de sear[. Se ;tie
c[ rochiile lungi au fost dintotdeau-
na la mod[, îns[ anul acesta au re-
venit în for\[ iar magazinele promit
s[ fie asaltate de modele clasice, retro
;i minimaliste. Materialele care pre-
domin[ sunt cele de organza, tafta,
sifon ;i alte materiale moi.

În materie de rochii scurte cu
siguran\[ nici acestea nu au ie;it din
trend. Orice doamn[ care are încre-
dere în ea ;i în silueta ei, poate face
o combina\ie între o culoare puter-
nic[ ;i una mai pu\in \ip[toare.

Rochiile de sear[

Rochiile de sear[ sunt pu\in în-
dr[zne\e îns[ scot ;i pun foarte mult
în eviden\[ feminitatea. Materialele
cu luciri metalice cât ;i culorile neon
sunt preferate de artistele america-
ne. Designerii s-au întrecut pe ei
îns[;i la acest capitol ;i au creat di-
ferite modele de care s[ nu te po\i
plictisi prea repede.

Cele mai în vog[ rochii sunt cele
sclipitoare din paiete. Astfel, auriul
;i argintiul este cel mai c[utat ;i pro-
mite s[ ofere o \inut[ glam ;i sofis-
ticat[ în acela;i timp.

Sezonul balurilor

Luna februarie anun\[ ;i des-
chiderea sezonului balurilor iar o
rochie destinat[ acestui tip de eve-
niment nu trebuie s[ lipseasc[ din
garderoba unei femei. Stilul e des
întâlnit, frumuse\ea rochiei vine
chiar din simplitatea ei. Se
potrive;te aproape fiec[rui stil ;i si-
luet[. 

Prin monocromie, linia cus[tu-
rii ce eviden\ieaz[ bustul ;i croiala
oversize de la talie în jos, este o ro-
chie minunat[ mai ales dac[ e pur-

tat[ cu un colier într-o culoare con-
trastant[.

Black Swan - rochiile 
elegante cu fulgi

Unele tendin\e încep s[ prind[
via\[ ;i în crea\iile designerilor ca
urmare a unor evenimente care ;i-
au l[sat amprenta asupra publicului.
Filmul Black Swan a inspirat mul\i
designeri iar tendin\a s-a f[cut re-
marcat[ la pu\in timp dup[ apari\ia
peliculei. Rochiile cu fulgi, ce amin-
tesc de costumele folosite în film re-
prezint[ cel mai nou trend în mate-
rie de rochii de sear[. Cele mai po-
pulare modele sunt cele care îmbin[

o parte delicat[ în zona de sus a cor-
pului, fie c[ este vorba de un corset
sau doar de un top fin, cu o fust[
ampl[, alc[tuit[ din materiale
asem[n[toare fulgilor, care te duc
cu gândul la penajul lebedelor. Ne-
grul ;i combina\iile alb-negru sunt
nuan\ele ce se armonizeaz[ cel mai
bine cu o astfel de rochie.

Rochia cu ;li\ pe o parte

Sezonul rece înc[ nu s-a încheiat
;i ne promite în continuare câteva
s[pt[mâni în care rochia cu ;li\ pe
o parte va fi în prim plan. Șli\ul ce
urc[ pân[ pe coaps[ are un aspect
impresionant. Au fost propuse atât

rochii cu un model simplu, de cele
mai multe ori u;or drapat pentru
partea de sus, cât ;i modele ce ies în
eviden\[ ;i printr-o croial[ intere-
sant[ a topului.

Rochiile de sear[ prinse
în jurul gâtului

Cea mai nou[ tendin\[ este re-
prezentat[ de rochiile prinse în jurul
gâtului.Designerii au preferat ca ba-
reta care se prinde de gât s[ fie con-
fec\ionat[ din aplica\ii de fir metalic,
strasuri, etc.  Acest accesoriu scoate
în eviden\[ umerii ;i ofer[ de ase-
menea, o imagine senzual[.

Flavia C[l[ianu

Stiluri de rochii 
care \i se potrivesc
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~n “Magazinul Elixir” din Satu Mare
g[si\i produse naturale Hypericum

str. Nichita St[nescu, tel< 0361.88.28.22
De luni p]n[ vineri `ntre orele 8.00 - 20.00, 
s]mb[t[ `ntre orele 8.00 - 14.00

- fizioterapie - fitness neasistat
- kinetoterapie - masaj de relaxare

- masaj medical  - fitness asistat
- masaj de remodelare corporal[ -saun[

- Gimnastic[ pentru gravide< mar\i ;i joi 17.30 - 19.00
( 0745.02.12.66

- Masaj pentru gravide. ( 0361.88.28.22

KINETIC CENTER

Firma SC Hypericum Im-
pex SRL func\ioneaz[ de 15
ani pe pia\a produselor natu-
rale de cea mai bun[ calitate,
iar azi are un renume la nivel
na\ional. 

~n “Magazinul Elixir” din Satu
Mare g[si\i produsele naturale Hy-
pericum< 

CALCIU NATURAL

- Supliment alimentar cu rol adju-
vant `n `nt[rirea oaselor ;i echili-
brarea sistemului nervos -

Func\ia de baz[ a calciului este
aceea de men\inere a structurii
scheletului osos, ̀ n care se afl[ 99%
din totalul cantit[\ii de calciu din
organism. Calciul din oase se afl[
`n stare de echilibru dinamic cu cal-
ciul aflat `n s]nge, care este `n pro-
por\ie de 1% ;i are un rol foarte im-
portant `n procesele de coagulare a
s]ngelui, ̀ n cele de generare ;i trans-
mitere a impulsurilor nervoase, `n
contrac\iile fibrelor musculare, `n
activarea unor sisteme enzimatice
;i ̀ n secre\ia unor hormoni. S-a do-
vedit c[ s[rurile organice de calciu
(cum este citratul de calciu) sunt
superioare terapeutic prin faptul c[
sunt mai asimilabile `n organism
dec]t cele anorganice. Mai mult
dec]t at]t, citratul de calciu este un
constituent normal al oaselor. Ci-
tratul de calciu din cele 2 produse
este un citrat de calciu biologic,
acesta este extras dintr-o surs[ na-
tural[, cojile de ou[, ceea ce face ca
absorb\ia acestuia `n organism s[

fie maxim[. Magneziul este unul
dintre partenerii calciului ̀ n proce-
sul de formare a oaselor ;i a
smal\ului dentar. El `mpiedic[ for-
marea depozitelor de calciu ̀ n \esu-
turile moi, ̀ n rinichi ;i la nivelul bi-
lei (sub form[ de calculi renali sau
biliari). El particip[,
de asemenea, `n cali-
tate de cofactor, la
peste 300 de reac\ii
enzimatice din orga-
nism, contribuind la

producerea energiei, metabolismul
glucozei, biosinteza proteinelor, me-
tabolismul lipidelor ;i acizilor nu-
cleici, transmiterea semnalelor ner-
voase, particip[ la vasodilata\ie. Are
o importan\[ deosebit[ ̀ n protec\ia
organismului `mpotriva efectelor
negative ale stresului. Raportul din-
tre cantitatea de calciu ;i cea de
magneziu `n alimenta\ie sau supli-
mente alimentare trebuie s[ fie de 2
la 1. Insuficien\a profund[ de mag-
neziu poate provoca hipocalcemie.
Pentru asimilarea eficient[ a calciu-
lui ;i a magneziului din tractul gas-
trointestinal este necesar[ vitamina
D, care ac\ioneaz[ astfel asupra
`nt[ririi sistemului osos ;i men\ine-
rea rezisten\ei structurii scheletului.
Ea nu permite rinichilor s[ elimine
`n urin[ fosfatul, un alt partener al
calciului `n formarea oaselor.

Propriet[\i< mineralizante (res-
tabilesc echilibrul la nivelul mine-
ralelor din oase, dar ;i din ̀ ntreg or-
ganismul, ajut]nd ;i la absorb\ia al-
tor minerale cum este fosforul, po-
tasiul etc.), `nt[resc masa osoas[ ;i
men\in structura scheletului osos ;i
a din\ilor, reduc]nd riscul form[rii
calcifierilor `n \esuturile moi, ri-
nichi, bil[, influen\eaz[ benefic ac-
tivitatea inimii, ajut]nd la reglarea
ritmului cardiac, dar ;i func\ionarea
sistemului circulator, regleaz[ pre-
siunea s]ngelui ;i influen\eaz[ po-
zitiv procesul de coagulare (fluidi-
fic[ s]ngele)> tonifiante nervoase

dar ;i calmante, `mbun[t[\esc me-
moria ;i cresc randamentul intelec-
tual, cresc rezisten\a la stres ;i sunt
antidepresive, `nl[tur[ apari\ia in-
somniilor rebele.

Recomand[ri< prevenirea ca-
ren\ei ;i completarea necesarului de
calciu ;i magneziu din organism
(hipocalcemie ;i hipomagnezie-
mie)> pentru cre;tere s[n[toas[ ;i
armonioas[ la copii ;i adolescen\i
dar ;i ̀ n unele tulbur[ri de cre;tere,
tuturor celor care doresc s[-;i con-
struiasc[ ;i s[-;i men\in[ un schelet
osos s[n[tos ;i din\i puternici> pre-
venirea ;i terapia osteopeniei, a os-
teoporozei ;i a fracturilor datorate
acesteia, `n special la femeile aflate
la menopauz[> adjuvant `n insufi-
cien\a paratiroidian[ (cu fenomene
de hipocalcemie ;i spasmofilie),
crampe musculare, tulbur[ri capi-
lare ;i venoase> oboseal[ fizic[ ;i in-
telectual[, st[ri de stres, depresii,
insomnii> femeilor ̀ ns[rcinate ;i ca-
re al[pteaz[> persoanelor v]rstnice,
fum[torilor ;i persoanelor consu-
matoare de alcool ;i cafea `n can-
tit[\i mari (ace;tia sunt ;i ei predis-
pu;i la osteoporoz[).

Foarte important!
Consulta\ii `n fitoterapie Prof. biolog Pop Maria

Program< Miercuri `ntre orele 14-17
Informa\ii ;i program[ri la telefon< 0729993838

Adresa< str. Drumul Careiului, nr. 4-6, Satu Mare

Produsul `l g[si\i `n 
Satu Mare la Magazin Elixir,

strada Careiului, nr. 4-6.
Telefon< 0729993838.

Orar< de luni p]n[ vineri 
9<00 - 17<00 

S]mb[t[ 9<00 – 13<00
Produse pot fi comandate 

;i online, de pe 
www.hypericum-plant.ro

Informa\ii la telefon<
0728998844
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Descoper[ avantajele
consiliului de familie

~n fiecare familie exist[
probleme sau conflicte. Fie-
care membru al familiei are
propriile idei, dorin\e, nece-
sit[\i. De aceea conflictele
`ntre oameni sunt ceva nor-
mal. 

Dar se pot evita sau solu\iona
cu pu\in[ bun[voin\[ prin discu\ii
;i `nvoieli. Pentru acestea consiliul
de familie este un cadru potrivit. Un
consiliu de familie reprezint[ o
`nt]lnire structurat[, la care parti-
cip[ de obicei to\i membrii familiei.
S[ \ii astfel de consilii poate aduce
familiei tale multe beneficii. ~n pri-
mul r]nd deschide calea spre comu-
nicare. ~n al doilea r]nd, ajut[ mem-
brii familiei, ;i mai ales pe copii, s[
discute ;i s[ g[seasc[ solu\ii la pro-
blemele lor `n cadrul unui grup. De
asemenea ̀ i ajut[ pe copii s[ aib[ un
cuv]nt de spus `n ceea ce prive;te
probleme de zi cu zi. Luarea unor
decizii poate contribui la cre;terea
stimei de sine a copilului, pentru c[
se va sim\i ascultat ;i respectat. Un
alt aspect foarte important este c[
acei copii care au ocazia s[ participe
la astfel de consilii de familie devin
mult mai responsabili pentru ceea
ce se `nt]mpl[ `n via\a lor.

Cum se procedeaz[ 
Se fixeaz[ o zi, o or[, la care sunt

to\i membrii familiei disponibili,
`ntrunirea e bine s[ aib[ loc regulat,
de exemplu o dat[ pe s[pt[m]n[,
participarea nu este obligatorie. Se
iau hot[r]ri f[r[ s[ se \in[ cont de
cine particip[ sau nu, la fiecare
`ntrunire este nevoie de cineva care
s[ men\in[ ordinea. Este indicat s[

existe un conduc[tor care se
schimb[ regulat. Fiecare este o dat[
conduc[tor, hot[r]rile se iau ̀ n una-
nimitate pentru ca fiecare s[ se
simt[ obligat s[ le respecte, trebuie
stabilit pentru c]t timp este valabil[
o regul[.

Reguli 
To\i membrii familiei sunt egali,

fiecare are posibilitatea de a reclama,
de a emite idei ;i de a fi ascultat. Ni-
meni nu este `ntrerupt, fiecare tre-
buie s[ vorbeasc[ astfel ̀ nc]t s[ nu-
i atace pe ceilal\i. To\i membrii caut[
solu\ii, to\i particip[ la punerea `n
practic[ a solu\iilor.

Recomand[ri
Regulile pot fi stabilite de co-

mun acord ̀ n prima ̀ nt]lnire ;i rea-
mintite c]nd este cazul. Consiliile
pot fi \inute ;i dac[ nu sunt necesare
noi hot[r]ri, poate fi o bun[ opor-
tunitate ca membrii s[ fie asculta\i,
s[ aib[ ocazia s[ vorbeasc[. E im-
portant ca atunci c]nd ne deran-
jeaz[ ceva sau cineva s[ nu for-
mul[m astfel ci s[ spunem doar c[
ne deranjeaz[ ;i s[ c[ut[m
`mpreun[ solu\ii.

Academia P[rin\ilor te `nva\[
cum s[ procedezi astfel ̀ nc]t s[ pui
`n practic[ c]t mai u;or aceste con-
silii de familie, te `nva\[ s[ dezvol\i
o rela\ie armonioas[ cu copilul, ba-
zat[ pe comunicare, `n\elegere, ac-
ceptare. 

Pentru detalii ;i `nscrieri poate
fi contactat[ persoana care a avut
acest[ ini\iativ[< psiholog Ramona
Grad (www.psyadlerian.com,
0742.707.468, 0770.589.991)

Ne apropiem cu pa;i des-
tul de repezi de 14 februarie,
s[rb[toare pe care ;i rom]nii
au preluat-o de c]\iva ani
buni `ncoace, Ziua
~ndr[gosti\ilor. Momentul ̀ n
care at]t b[rba\ii, c]t ;i femei-
le `;i exprim[ dragostea este
f[r[ doar ;i poate a;teptat at]t
de femei, c]t ;i de b[rba\i. 

Despre acest subiect am discutat
cu un colaborator mai vechi de-al
nostru, psihologul Gyorgy Gaspar,
care pe blogul s[u personal -
www.gyorgy-gaspar.blogspot.com -
trateaz[ o mul\ime de subiecte ce
merit[ aten\ia noastr[. 

Elemente ;i surprize

Potrivit psihologului, "dac[ pen-
tru femei ziua `ndr[gosti\ilor este
un prilej de bucurie ;i intimitate,

pentru b[rba\i evoc[ mai degrab[
`ngrijor[ri dec]t anticip[ri roman-
tice. Provocarea de a anticipa corect

dorin\a femeii iubite este adesea
`nso\it[ de posibile dezam[giri cau-
zate de un cadou nepotrivit sau o

pseudo-surpriz[. Experien\a ;i
practica m-au ajutat s[ identific
c]teva elemente care merit[ re\inute
de b[rba\i atunci c]nd planific[ ce-
lebrarea zilei de 14 februarie. 

Un dar mic ;i original

Pentru `nceput, este important
s[ r[m]ne\i romantici. E important
aici ca loca\ia aleas[ s[ fie potrivit[
cu evenimentul. Legat de alegerea ca-
doului, b[rbatul va da dovad[ de in-
geniozitate.  Nu am]na\i pe ultimul
moment alegerea darului. De ziua
`ndr[gosti\ilor se poart[ darurile
mici ;i originale de genul surprizelor
personalizate. Tot acum ne putem fo-
losi de felicit[ri, care sunt importante
pentru femei, c[p[t]nd valoarea
unui suvenir", ne spune psihologul
Gyorgy Gaspar.  Pe blogul specia-
listului pute\i citi o serie de articole
pe diverse teme de interes. 

A consemnat 
Ioana Pop Vladimirescu

Provocarea de a anticipa corect dorin\a femeii iubite
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Mod de preparare< 

Dac[ se folose;te spanac
proasp[t, acesta se cur[\[ de codi\e
;i se spal[ bine. Se fierbe ;i se stre-
coar[, apoi se toac[ bine cu robotul
sau cu blenderul. :i spanacul con-
gelat, dup[ dezghe\are e bine s[ se
mai piseze pu\in. Din f[in[ ;i ulei
se face un r]nta;, ̀ ns[, de data aceas-
ta f[r[ boia de ardei. Se adaug[ us-
turoiul pisat, apoi pasta de spanac,
sare, piper ;i treptat ;i laptele, ames-

tec]nd `n continuu, iar compozi\ia
se mai fierbe 3-5 minute. Se ia de
pe foc ;i dup[ ce se r[ce;te pu\in, se
adaug[ ;i cele dou[ ou[ b[tute `n
prealabil. Se serve;te cu ou[ ochiuri,
chiftele, bacon sau c]rna\i pr[ji\i.

E.L. 

M]ncare de spanac

Ingrediente<

Un kg de spanac proasp[t sau un
pachet de circa 500 g de spanac
fiert ;i congelat, 2 ou[, 4 c[\ei de
usturoi, circa 400 ml lapte, 3 lin-
guri de f[in[, ulei pentru r]nta;,

sare, piper.

Mod de preparare<

Zarzavaturile, ceapa, ardeii,
ro;iile ;i ardeiul iute, cu sare ;i piper
se pun la fiert, apoi se adaug[ ;i 2
buc[\i de pe;te. C]nd toate ingre-
dientele sunt fierte, ele se strecoar[
;i se piseaz[ cu robotul sau cu blen-
derul, ad[ug]nd zeama de l[m]ie,
apoi lingur[ cu lingur[ ;i sm]nt]na,
se mai condimenteaz[ dup[ gust ;i
se adaug[ zeama, p]n[ c]nd se
ob\ine consisten\a dorit[. Pe;tele

r[mas se condimenteaz[ cu sare ;i
piper se pr[je;te `n ulei de m[sline,
se taie f];ii de c]te 2-3 degete ;i se
a;eaz[ `n sup[. S[ mai pot ad[uga
crutoane cu usturoi.

Eva L. 

Sup[ crem[ de pangasius

Ingrediente<

4 buc[\i, circa 1-1,2 kg de file de
pangasius, 600 g zarzavaturi (mor-
covi, p[trunjei, \elin[, gulie), o
ceap[ micu\[, un ardei gras ro;u,
2 ro;ii proaspete sau o lingur[ de
bulion, un ardei iute, 2-3 linguri
de sm]nt]n[, zeama de la o
jum[tate de l[m]ie, sare, piper, de-
licat, 4 linguri de ulei de m[sline.

Mod de preparare<

F[ina, macul, zah[rul, coaja
de l[m]ie, bicarbonatul, zah[rul
vanilat, sm]nt]na ;i g[lbenu;urile
de ou[ se amestec[ bine. Se adaug[

stafidele ;i nuca m[cinat[, apoi se
amestec[ cu albu;urile de ou[
b[tute spum[ tare. Se toarn[ ̀ ntr-
o tav[ c[ptu;it[ cu h]rtie de copt,
se pune `n cuptorul pre`nc[lzit ;i
se pr[je;te la temperatur[ de circa
200-220 grade C. Se serve;te
pres[rat[ cu zah[r pudr[.

E. Laczko

Tart[ cu mac

Ingrediente<

O cea;c[ (300 ml) de f[in[, o
cea;c[ de mac m[cinat, o cea;c[
de zah[r, o cea;c[ de sm]nt]n[, 5
ou[, 1/2 linguri\[ de bicarbonat de
sodiu alimentar, coaja ras[ de la o
l[m]ie, 100 g de stafide, 1/2 cea;c[
de nuci u;or pr[jite ;i m[cinate,
un zah[r vanilat, zah[r pudr[ pen-

tru ornat. 

Meniul s[pt[m]nii
Ciorb[ de pui a la grec

Ingrediente necesare< un kilo-
gram de tac]muri de pui, doi mor-
covi, un p[trunjel, un p[st]rnac, o
jum[tate de \elin[, un ardei, o
leg[tur[ de p[trunjel, g[lbenu;uri-
le de la dou[ ou[, o cea;c[ de
sm]nt]n[, zeama de la o l[m]ie
mare.

Modul de preparare< carnea
bine sp[lat[ se pune la fiert `n 2,5
litri de ap[ rece. Se adun[ spuma
ce apare la fiert. Legumele se taie
m[runt sau se dau pe r[z[toare. ~n
vreme ce ingredientele fierb se bat
g[lbenu;urile cu sm]nt]na, peste
care se stoarce zeama de l[m]ie.
Se potrive;te de sare ;i se las[ s[
dea c]teva clocote, dup[ care  se ia

de pe foc. Ulterior se toarn[ zeama
ob\inut[ `n castronul `n care s-au
b[tut g[lbenu;urile cu sm]nt]na. 

Creier cu ceap[ 
;i piure de cartofi

Ingrediente necesare< un creier
de vac[ sau trei de porc, o ceap[
mare, pu\in ulei, piper, sare ;i boia
de ardei.

Modul de preparare< creierul
se cur[\[ de pieli\e ;i se \ine apro-
ximativ 5-10 minute `n ap[ cu
pu\in o\et. Se pr[je;te ceapa t[iat[
m[runt p]n[ ce devine u;or g[lbu-
ie spre maroniu. Se adaug[ creie-
rul. Se pr[je;te doar c]teva minute,
timp `n care se adaug[ boiaua, sa-
rea ;i piperul. Op\ional se poate
consuma cu legume sau cu piure
de carofi.

Ioan A.
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Stilul de prim[var[-var[ 2012 aduce
nout[\i pentru imaginea femeii moderne

Chiar dac[ suntem ̀ nc[ ̀ n
cele mai geroase zile din an,
cu temperaturi care ne fac s[
zgribulim la propriu, desig-
nerii ;i stili;tii au preg[tit de-
ja trenduri ;i direc\ii pentru
urm[toarele sezoane de
prim[var[-var[. 

Putem deja s[ ne inform[m asu-
pra lor, s[ ne facem idei ;i s[ alegem
ce stil vom purta `n primele zile ale
prim[verii 2012. Tendin\ele sunt bi-
ne conturate, posibilit[\ile de expri-
mare multiple, a;a ̀ nc]t putem spu-
ne c[ vom avea o prim[var[ ;i o var[
bogate ;i ofertante.

Culori ;i imprimeuri 
Combina\ia de imprimeuri tri-

bale, broderii etnice ;i influente az-
tece, injecteaz[ o doz[ de safari `n
noile colec\ii ale acestui sezon.

Imprimeurile animalice
`ndr[zne\e ;i pasionale, sunt revi-
gorate de pete de culoare care dau
via\[ materialelor ;i formelor deli-
cate. Inspirate de Savana african[,
culorile cheie ale colec\iei merg spre
un neutru de;ertic, desaturat de soa-
re, care eviden\ieaz[ foarte frumos
tu;ele puternice de paprika, mu;tar
;i metal ars. Folosirea c[m[;ilor f[r[
m]neci, a pantalonilor conici din
bumbac, a sacourilor nec[ptu;ite ;i
a pantalonilor scur\i `n stil safari,
dau femeii moderne din acest an un
aer aspru, dar ;i o tent[ utilitar[ unei
linii care este ̀ n acela;i timp delicat[
;i feminin[.

Stilul acestui sezon este un new
look, `n reinterpretare desigur, c[ci
`n mod[ totul este ciclic. Feminin[,
ne`nfricat[ ;i distractiv[, aceasta es-
te imaginea femeii actuale. Pastelu-

rile dulci, imprimeurile tribale,
flash-urile de neon ;i transparen\a
abundent[ ne arat[ c[ diavolul se
ascunde cu certitudine `n detalii. 

Preg[ti\i-v[ s[ fi\i uluite!
Transformarea look-ului de zi

`n cel de sear[ se bazeaz[ puternic

pe ad[ugarea detaliilor. Franjuri,
dantelele ;i broderiile subtile
creeaz[ un look inspirat din nop\iile
de;ertice, pe c]nd pielea, imprimeu-
rile de ;arpe, adaug[ textur[ ;i de-
plin[tate colec\iei.

~ntr-un stil luxuriant feminin,
moda vintage se `nt]lne;te cu cea
clasic[ pentru a conferi femeii un

look delicat, cochet ;i juc[u;. Ele-
gan\a este reflectat[ de sacouri de
tweed, fuste creion, detalii dantelate
;i rochii plisate. Tulul, broderiile cris-
talizate, dantela ;i materialele lejere
`mpreun[ cu nuan\ele de ;erbet ;i
culorile pastelate p[streaz[ tenta dul-
ce ;i dr[gu\[ care definesc noul stil.

V. S.  

Butonii - bijuterii pentru b[rba\i
Printre pu\inele bijuterii pe
care le pot purta b[rba\ii se
num[r[ butonii. Ace;tia par
a fi printre elementele care `l
ajut[ pe un b[rbat s[-;i expri-
me stilul personal. Desigur,
pentru a putea purta un astfel
de accesoriu este nevoie de o
c[ma;[ cu o man;et[ dubl[
fran\uzeasc[ sau una de gal[.

Man;eta fran\uzeasc[ este de
dou[ ori mai lung[ dec]t cea nor-
mal[. Este purtat[ r[sucit[ `napoi
p]n[ g[urile pentru butoni se

`nt]lnesc. Marginile interioare ale
ambelor p[r\i din material dublu es-
te presat pentru a se apropia ;i un
buton este trecut prin g[urile
man;etei \in]ndu-le `mpreun[ ;i
fix]nd man;eta ;i b[l[b[nind buto-

nii mai jos de `ncheietur[. 
~n majoritatea cazurilor, dac[ vei

fi invitat la un eveniment unde pur-
tarea costumului este obligatorie, pe
l]ng[ ceas, butonii pot `ntoarce si-
tua\ia ̀ n favoarea ta. Nu este de ajuns

s[-\i cumperi orice model de buton
;i doar s[-l por\i pentru c[ ̀ n majo-
ritatea situa\iilor, designul, calitatea
;i pre\ul las[ de dorit. La fel cum alte
articole vestimentare ne ajut[ s[ ne
individualiz[m \inuta, ;i butonii fac
acest lucru. Astfel c[ nu sunt motive
s[ nu-i purt[m. Au ;i o parte bun[,
aceea c[ nu sunt limita\i de a fi pur-
ta\i doar la costum. Este de ajuns s[
ai o astfel de c[ma;[ pentru a putea
fi combina\i cu o pereche de panta-
loni chino. 

Nu ar trebui s[ lipseasc[ nici ba-
tista de buzunar, dac[ ajungi s[-i
por\i la costum.

I.B.
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Mierea de salc]m 
este un tonic general

Aceast[ alg[ monocelu-
lar[ are o proprietate uimi-
toare, ;i anume se ̀ nmul\e;te
de 4 ori ̀ n 24 de ore. Datorit[
acestui fapt, c]nd Chlorella
este ingerat[ `n corp `;i
m[re;te rata de reconstruc\ie
;i vindecare a \esuturilor, for-
tific]nd rapid ;i sistemul im-
unitar.

Denumit[ ;i alga de smarald,
con\ine 60% proteine digerabile, fi-
ind un aliment mult mai s[n[tos
dec]t carnea. Chlorella con\ine 600
de carotenoizi, magneziu ;i puterni-
cul detoxifiant care este clorofila.
Aceast[ alg[ pare s[ fie antidotul per-
fect pentru alimentele procesate, die-
ta s[rac[ `n nutrien\i ;i mediul toxic
`n care tr[im. Clorofila este un pig-
ment verde care nu numai c[ prote-
jeaz[ ;i detoxific[ organismul, dar ̀ n
plus lupta `mpotriva celulelor can-
ceroase ;i chiar previne cancerul.
Detoxifierea organismului este cru-
cial[ pentru o s[n[tate optim[.

Atunci c]nd toxinele se g[sesc ̀ n fi-
cat, creier ;i diferite \esuturi ale cor-
pului, `mb[tr]nim mai repede,
s[n[tatea se deterioreaz[ ;i suntem
lipsi\i de vitalitate. Chlorella repre-
zint[ un ajutor deosebit `n detoxi-
fiere elimin]nd din organism me-
talele toxice cum sunt cadmiul, ura-
niul sau plumbul. Carotenoizii pro-
tejeaz[ inima, scad colesterolul r[u
;i ̀ mbun[t[\esc circula\ia s]ngelui.
Acest superaliment con\ine un pig-
ment care ajut[ organismul `n pro-
ducerea de celule stem. Astfel, in-

direct, Chlorella restaureaz[ popu-
la\ia de celule albe mature din s]nge.

Rolul magneziului 
`n organism

Alga Chlorella are un con\inut
bogat ̀ n magneziu, un mineral care
`ndepline;te 300 de func\ii `n orga-
nismul uman. Este esen\ial pentru
buna func\ionare a inimii, imuni-
tate, reglarea presiunii arteriale, pre-
venirea infarctului, pentru ̀ nt[rirea
mu;chilor ;i relaxarea lor. Este ab-
solut necesar pentru producerea de

energie, s[n[tatea mental[ ;i a oa-
selor. Unele studii demonstreaz[ c[
administrarea suplimentelor cu
magneziu este mai important[ pen-
tru densitatea osoas[ dec]t supli-
mentele cu calciu.

Alte beneficii pentru
s[n[tate

Chlorella este un imunostimu-
lator de excep\ie. Con\ine un com-
pus denumit chlorelan care stimu-
leaz[ corpul s[ produc[ mai mult
interferon. Aceast[ alg[ este foarte
util[ ̀ n restabilirea s[n[t[\ii tractu-
lui gastro-intestinal, con\in]nd un
antibiotic natural foarte eficace
`mpotriva bacteriilor d[un[toare.
Ulcere, colite, diverticuloze, toate
sunt boli care pot fi tratate cu Chlo-
rella. Datorit[ con\inutului bogat ̀ n
proteine, administrarea de supli-
mente cu Chlorella poate duce la
sc[derea `n greutate prin sc[derea
apetitului.

Pentru informa\ii suplimentare
v[ pute\i adresa ing. chimist Mircea
Georgescu tel. 0721202752.

Alga Chlorella este un superaliment unic

Calit[\ile de medicament ale
mierii se cunosc `nc[ din an-
tichitate, din aceast[ cauz[ a
fost numit[ “hran[ vie”. Mie-
rea de salc]m este asimilat[
foarte u;or de organism, ofe-
rind energie ;i subs\ante
bioactive ;i nutritive.

Mierea de salc]m este un tonic
general, care calmeaz[ tusea ;i este
folosit[ ̀ n tratarea asteniei ;i nevro-
zelor. Ea con\ine vitaminele B1, B2,
B6, B12, enzime, flavoane, flavonoi-
de, compu;i aromatici, fitohormoni,
acizi organici (lactic, oxalic, citric,
malic), dextrin[, compu;i ai azotu-
lui.

Caracteristici

Culoarea mierii de salc]m, ime-
diat dup[ recoltare, este transpa-
rent[, ̀ ns[, depinde de fagurii ̀ n ca-
re a fost f[cut[. Astfel poate avea
nuan\e de la incolor la galben pai
sau galben deschis. Mierea de
salc]m are un gust pl[cut, dulce,
este v]scoas[ ;i fluid[ ;i nu prezint[
semne de cristalizare c]nd este

proasp[t[. Cristalizarea este un pro-
ces natural ;i depinde de raportul
dintre glucoz[ ;i fructoz[ din com-

ponen\a mierii ;i de temperatura
mediului. Datorit[ unei cantit[\i
mari de fructoz[, aceasta nu se cris-

talizeaz[ dec]t dup[ un an ;i
jum[tate doi ani, dar nici atunci `n
totalitate. Mirosul este specific.
Re\ine\i! Mirosul pronun\at de
salc]m este un semn al falsific[rii
mierii prin introducerea unei infuzii
de flori de salc]m.

Recomand[ri terapeutice

Principala calitate a mierii de
salc]m este aceea de calmare a tusei,
este antiseptic[ ;i este folosit[ ̀ n tra-
tamentul asteniei ;i nevrozelor.
Aceasta mai este recomandat[ `n<
gastrit[ hiperacid[ - diluat[ `n ap[
cald[ ;i consumat[ cu 90-120 de mi-
nute `naintea mesei, diminueaz[
aciditatea gastric[ ;i se absoarbe re-
pede, calm]nd arsurile> ulcer - este
foarte bun[ diluat[ ̀ n 200 ml de lap-
te nefiert. Amestecul se bea seara
`nainte de culcare, bine`n\eles
al[turi de un regim alimentar adec-
vat.

Mierea de salc]m este un exce-
lent tonic pentru copii, convales-
cen\i, pentru `nt[rirea sistemului
imunitar ;i pentru gravide.

Text selectat ;i prelucrat 
de Ioan A.
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Tot ce trebuie s[ ;tii despre
sarcina gemelar[

Venirea pe lume a unui co-
pil aduce împlinirea familiei.
Atât părinții cât și bunicii pri-
mesc un rol nou însă senti-
mentele de iubire și grijă pot
crea conflicte deoarece bunicii
vor să-și împărtășească din ex-
periența lor, părinții sunt or-
golioși iar copiii, fiind la mij-
loc în aceste conflicte, devin
prea răsfățați și mofturoși.

Deoarece orgoliul este adesea
mai greu de potolit este bine ca bu-
nicii, care au mai multă înțelepciune
și experiență a vieții, să trateze cu
delicatețe și precauție aceste relații.

Pentru început, este bine ca cele
două părți să stabilească împreună
liniile generale ale principiilor edu-
cative la care țin pentru a se evita
deținerea ”drepturilor exclusive” ale
vreuneia dintre părți asupra viitoa-
rei educații a copilului.

Părinții trebuie să includă bu-
nicii în viața micuților încă din pri-
mele luni de viață și această legătură
trebuie să devină din ce în ce mai
strânsă deoarece astfel bunicii vor
putea cunoaște personalitatea copi-
lului și evoluția acestuia. 

Bunicii nu trebuie să judece
munca părinților oricât de convinși
ar fi că astlfel ajută. De asemenea,
trebuie evitate sfaturile. Relația bu-
nici – părinți se presupune a fi una
matură, ca de la adult la adult, ori
într-o astfel de relație dacă părinții

au nevoie de un sfat, cu siguranță,
îl vor cere.

Confidențele făcute de părinți
sau de nepoți trebuie păstrate pen-
tru sine. Într-un posibil conflict în-
tre părinți și copii nu se va lua partea
niciunei tabere. Aceasta este una
dintre regulile de aur care se va apli-
ca fie că este vorba de bunici – copii
sau părinți – copii. Este bine ca bu-
nicii să păstreze o distanță sănătoasă
față de familia copiilor. Nu trebuie
să vină în vizită prea des, să traseze
reguli după standardele proprii în
cuplul părinților. Tendința generală
a bunicilor este de a-și răsfăța ne-
poții. Asta se întâmplă deoarece îi
văd mai rar și doresc astfel să recu-
pereze perioada în care nu i-au vă-
zut pe micuți cu tratații speciale.

Cu puțină îngăduință și în\ele-
gere din ambele părți aceste neplă-
ceri pot fi evitate, astfel încât atmos-
fera generală în familie să fie una
cât mai caldă și prietenoasă.

Adriana G.

Triunghiul copii - p[rin\i - bunici

Ai primit vestea c[ e;ti
`ns[rcinat[ ;i c[ sarcina este
gemelar[? O astfel de veste
poate constitui un motiv de
bucurie, dar `n acela;i timp
poate crea `ngrijorare despre
cum vei na;te ;i cum vei reu;i
s[ `ngrije;te doi copii odat[. 

Mai multe informa\ii despre sar-
cina gemelar[ ne-au fost prezentate
de moa;a Paula Cosma de la :coala
Mamelor din Satu Mare. 

Sarcina gemelar[ înseamn[ dez-
voltarea simultan[ a doi fe\i în cavi-
tatea uterin[. Frecven\a sarcinii ge-
melare este influen\at[ de mai mul\i
factori< factori genetici, ereditari  -
este mai frecvent[ la p[rin\i care pro-
vin ;i ei din sarcin[ gemelar[> ano-
timpul<expunerea îndelungat[ la sti-
muli lumino;i induce poliovula\ie>
inciden\a cre;te paralel cu vârsta ;i
parietatea cu frecven\a maxim[ între
35-40 de ani>factorii rasiali ;i zona
geografic[ influen\eaz[ de asemenea
frecven\a. Este mai frecvent[ la rasa
neagr[, în Nigeria 57/1000 de na;teri>
tratamentele de inducere a ovula\iei
cre;te frecven\a. De asemenea este
important s[ ;tii c[ exist[ 2 tipuri de
sarcini gemelare. 

Gemenii identici

Sarcina gemelar[ monozigotic[
este rezultatul dedubl[rii unui singur
ovul fecundat de c[tre un singur sper-
matozoid, fe\ii rezulta\i din asemenea
sarcini având genotipul (bagajul ge-
netic) ;i fenotipul (însu;irile ;i carac-
teristicile vizibile) identic. Copiii
seam[n[ mult unul cu altul, au acela;i
sex ;i sângele lor are acelea;i carac-
teristici. Momentul diviziunii are o
importan\[ deosebit[ în ceea ce pri-
ve;te prognosticul sarcinii ;i al dez-
volt[rii anexelor fetale.Dac[ separa-
rea se produce imediat dup[ fecun-
da\ie, în primele 72 de ore, vor rezulta
2 placente, 2 cavit[\i amniotice ;i co-

rioni, iar oul gemelar nu difer[ din
punct de vedere anatomic fa\[ de di-
zigo\i. Dac[ diviziunea are loc între
zilele 4-8 va rezulta o sarcin[ geme-
lar[ monozigotic[ monocorial[
biamniotic[. Dac[ diviziunea are loc
între zilele 8-14 apare sarcina mono-
corial[ monoamniotic[. Dac[ divi-
ziunea are loc dup[ ziua a 14-a sepa-
rarea fe\ilor va fi incomplet[ ;i vor
rezulta gemenii siamezi.

Gemenii non-identici

Sarcina gemelar[ dizigotic[ re-
zult[ în urma fecund[rii a dou[ ovule
distincte de c[tre doi spermatozoizi.
Fe\ii rezulta\i dintr-o asemenea sar-

cin[ pot fi considera\i ca simpli fra\i
cu genotip ;i fenotip diferit, cu anexe
fetale complet separate. Complica\iile
sunt mai numeroase decât la sarcinile
monofetale ceea ce justific[ încadra-
rea sarcinii gemelare în categoria sar-
cinilor cu risc crescut. 

La toate gravidele care au fost
diagnosticate cu sarcin[ gemelar[ se
indic[ un examen ecografic
am[nun\it. Se fac examin[ri succesi-
ve pentru aprecierea cre;terii intrau-
terine, punerea ̀ n eviden\[ a malfor-
ma\iilor, a sindromului de transfu-
zor-transfuzat ;i pentru aprecierea
bun[st[rii fe\ilor (NST). Se indic[ un
regin hipercaloric bogat în fier ;i acid
folic. Cel mai important r[mâne re-
paosul la pat, prin care se poate pre-
lungi durata sarcinii. De obicei na;te-
rea are loc pe cale natural[, dar uneori
este necesar[ practicarea cezarienei.
În general, primul copil se na;te cu 5
pân[ la 15 minute înaintea celui de-
al doilea. Copiii sunt mai mici decât
cei n[scu\i dintr-o sarcin[ unic[.

Pentru program[ri la cursuri, dar ;i
pentru ̀ ntreb[ri ̀ n leg[tur[ cu serviciile
oferite de :coala Mamelor, v[ pute\i
adresa moa;ei Paula Cosma la num[rul
de telefon 0745 021 266 sau pute\i vizita
site-ul www.scoala-mamelor.ro. 
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Cum reu;e;te Jennifer Hudson s[ se men\in[ `n form[ 
dup[ lupta cu kilogramele?

C]nt[rea\a, actri\a ;i mai
nou autoarea Jennifer Hudson
ne dezv[luie modul `n care a
reu;it s[ se men\in[ `n form[
dup[ pierderea a peste 35 de
kilograme anul trecut.

~n trecut, ritualul matinal de ale-
gere a garderobei era o corvoad[ din
cauza faptului c[ `n timpul luptei ei
cu kilogramele timp de 10 ani totul
se reducea la a vedea care haine ̀ i ve-
neau. Acum c[ a reu;it s[ se men\in[
la o greutate s[n[toas[ dup[ ce anul
trecut a sl[bit peste 35 de kilograme
cu ajutorul programului Weight Wat-
chers, Jennifer este ner[bd[toare s[
deschid[ ;ifonierul `n fiecare dimi-
nea\[. “M[ simt ca o p[pu;[ pe care
am ocazia s-o `mbrac! E o nebunie.
Trebuie s[ m[ trag[ de pe covorul
ro;u fiindc[ nu-mi vine s[ plec ;tiind
c[ sunt fotografiat[.”

Vedeta ̀ n v]rst[ de 30 de ani este
acum o obi;nuit[ a covorului ro;u,
dar nu este o div[. Motivul ar putea
fi perioada ̀ n care ̀ ;i dorea s[ devin[
faimoas[ ;i loviturile pe care le-a su-
ferit pe drumul spre celebritate. 

Dup[ ce a fost eliminat[ din com-
peti\ia „American Idol” ̀ n 2004 (pe-
rioad[ ̀ n care mult[ lume a conside-
rat eliminarea ei o decizie nedreapt[),
ea a c];tigat f[r[ probleme un premiu
Grammy pentru albumul de debut
care i-a purtat numele. Fata care
odat[ c]nta pe un vas de croazier[, a
ajuns s[ c]nte pentru pre;edintele
Statelor Unite. 

Cariera ei cinematografic[ ;i-a
continuat mersul ascendent, Jennifer
ob\in]nd un Oscar pentru interpre-
tarea lui Effie White din pelicula
„Dreamgirls”. ~n luna aprilie a acestui
an urmeaz[ s[ apar[ `n rolul unei
c[lug[ri\e ̀ n versiunea pentru marile
ecrane „The Three Stooges”.

M]ndr[ de 
transformarea ei

Cu toate c[ are o carier[ `nflori-
toare, artista este la fel de m]ndr[ c[
dup[ ani de diete f[r[ succes a reu;it
s[-;i schimbe obiceiurile alimentare
;i trupul. Aceast[ „c[l[torie” o des-
crie ̀ n noua ei carte „I Got This< How
I Changed My Ways and Lost What
Weighed Me Down”. A fost o lupt[
pe care a dus-o timp de 10 ani,
cresc]nd `ntr-o familie `n care totul
se `nv]rtea `n jurul felurilor de
m]ncare g[tite ̀ n cas[ … multe, mul-
te feluri. Micul dejun se asem[na cu
un bufet de la un hotel< bacon, ;unc[,
c]rna\i, cl[tite, vafe, ou[ ;i fursecuri
pentru Jennifer ;i fra\ii ei. Cinele de

duminic[ erau pur ;i simplu m]ncare
pentru suflet – pui pr[jit, cotlete de
porc `n sos, piure de cartofi, c]teva
legume, toate urmate de pr[jitur[.

Cu toate c[ era considerat[ „cea
mai slab[” din familia ei, vedeta purta
m[rimea 52 ̀ n adolescen\[. „~n Chi-
cago, aceasta era o m[rime normal[,
dar dup[ ce am mers `n alt ora; am
avut un ;oc ;i am realizat c[ eram
enorm[.” A sperat c[ oamenii o vor
aprecia pentru talentul ei de a c]nta,
pe care-l avea din copil[rie, dec]t
pentru silueta ei. Dar s-a `n;elat.

La 19 ani a avut o audi\ie pentru
a c]nta ̀ n backup la un concert Barry
Manilow. Atunci a avut cele mai mul-
te kilograme – 119 – dar vocea ei era
incredibil[. „I-am dat gata, at]t pe
Barry c]t ;i pe cei de la casting”. Dar
a a;teptat degeaba pe hol pentru a i

se spune c]nd s[ ̀ nceap[ munca. „Au
trebuit s[ treac[ mul\i ani p]n[ s[-
mi dau seama de ce nu am c];tigat
atunci casting-ul, ;i anume din cauza
greut[\ii mele.” Iar c]nd a trecut peste
acelea;i obstacole `n cadrul emisiu-
nii-concurs „American Idol” nu a
mai fost surprins[.

C]nd avea 20 de ani 
a `ncercat diferite 
diete drastice

S[pt[m]ni la r]nd m]nca doar
pui la gr[tar, orez brun ;i broccoli,
reu;ind s[ ajung[ la 87 de kilograme.
„Dar nu am rezistat prea mult
tenta\iilor ;i ajungeam s[ m[n]nc
cutii ̀ ntregi de aripi de pui. ~ngrozit[,
Jennifer trecea iar la diet[, repet]nd

acela;i tipar de mult prea multe ori.
~ntr-un adev[rat stil dietetic yo-yo,
ea a sc[pat ;i a pus `napoi 12-15 ki-
lograme de mai multe ori.

Acest cerc vicios a fost stopat `n
2009, `ntr-un moment nea;teptat –
c]nd ea ;i logodnicul ei, David Otun-
ga (lupt[tor de wrestling ;i avocat)
au devenit p[rin\i. „Totul s-a schim-
bat `n ziua `n care s-a n[scut David
Jr. Maternitatea a adus cu ea multe
responsabilit[\i – dar niciuna mai
mare dec]t obliga\ia sim\it[ de mine
de a duce o via\a s[n[toas[ pentru
copilul meu. David merita o m[mic[
care putea s[ fug[ dup[ el f[r[ s[ obo-
seasc[ sau s[ g]f]ie ;i care s[-l ̀ nve\e
despre m]ncarea s[n[toas[. Am vrut
ca el s[ aib[ tot timpul al[turi o
mam[ c[reia `i pas[ de s[n[tatea ei
;i de modul `n care se alimenta.”

Astfel, Jennifer a `nceput s[
sl[beasc[ la modul serios, ;tiind c[
are un drum foarte lung de urmat.
D]nd na;tere prin cezarian[ nu a pu-
tut s[ fac[ efort fizic imediat, „dar
cum spunea mama- unde exist[
voin\[ totul e posibil.” :i-a schimbat
obiceiurile alimentare, lucru pe ca-
re-l putea controla f[r[ s[ trebuiasc[
s[ se ridice de pe canapea.

A decis s[ `ncerce Weight
Watchers din cauza 
programului ei haotic

Fiind foarte ocupat[, a avut ne-
voie de un plan flexibil ;i a auzit c[
sistemul acesta cu puncte era exact
ceea ce c[uta. Nu i-a venit s[ cread[
c]nd a auzit de la consiliera ei de

diet[ c[ popcornul are doar 3 puncte.
Procesul de re-educare nu s-a oprit
aici> a urmat controlul por\iilor ;i re-
fuzul de a-;i nega poftele. A aflat c[
nu trebuie s[ renun\e complet la ari-
pile de pui preferate - `n loc de 12
avea voie s[ m[n]nce 6 buc[\i ;i nu-
mai dup[ ce `n prealabil a servit o
salat[ de crudit[\i.

Pe m[sur[ ce-;i urma planul die-
tetic, Jennifer a devenit creativ[. „Oa-
menii trebuie s[ ;tie c[ dac[ nu
m[n]nci ceea ce dore;ti, vei continua
s[ m[n]nci fiindc[ nu te saturi.” Ea
sugereaz[ g[sirea unui fel de m]ncare
s[n[tos cu gust asem[n[tor. „De
exemplu, nucile cashew cu mere au
acela;i gust ca merele `n caramel, v[
promit!” Dac[ are poft[ de tacos, re-
nun\[ la sm]nt]n[ ;i se mul\ume;te
cu carnea de pui, br]nza ;i sosul con-

dimentat. Dac[ alege sushi, renun\[
la jum[tate din cantitatea de orez.
„Doar pentru c[ aceste feluri ̀ \i sunt
servite `ntr-un anumit mod, nu
`nseamn[ c[ ;i trebuie s[ le m[n]nci
a;a.”

~ncearc[ s[ evite gr[simea as-
cuns[ din sosul de salate folosind
pu\in mu;tar. „:ti\i c[ atunci c]nd
ave\i copii m]nca\i ;i voi acelea;i lu-
cruri. Fiului mei `i plac pr[jiturile
Oreos. Le m[n]nc ;i eu dar mai ̀ nt]i
`ndep[rtez din crem[.” Un alt ajutor
a fost reprezentat de con;tientizarea
fiec[rei `mbuc[turi de m]ncare.
„Dac[ nu realizezi care e probelma
ta, cum vei putea s[ g[se;ti o solu\ie?”

C]nd simte pofta de o bucat[ de
ciocolat[, transform[ acel moment
`ntr-un adev[rat ritual. „Pentru mine
e la fel de relaxant ca un masaj.

G[sesc un loc lini;tit ;i-mi savurez
buc[\ica de ciocolat[ care trebuie s[
fie de calitate superioar[. Calitate
`nainte de cantitate!”

Exerci\iile fizice la fel 
de importante ca dieta

Pe m[sur[ ce ;i-a schimbat ali-
menta\ia, a ̀ nceput s[ fac[ mai mult[
mi;care, ̀ n special alergare ;i exerci\ii
pe StairMaster. „Am fost ̀ ntotdeauna
o persoan[ relativ activ[, dar dac[
nu te alimentezi corect nu prea mai
conteaz[. Dac[ m[n]nci o budinc[
de banane dup[ care alergi, vei sc[pa
doar de caloriile pe care le-ai m]ncat,
deci nu vei sl[bi cu adev[rat.”

A;a c[ Jennifer s-a for\at s[ fie
tot timpul `n mi;care. C]nd `i venea
s[ mearg[ la frigider, `;i punea `n
schimb un DVD cu fitness sau `l lua
pe micu\ul David afar[ la o plimbare.
Dac[ tot nu reu;ea s[-;i ia g]ndul de
la m]ncare, ̀ ncepea s[ se ̀ ntrebe care
sunt motivele ei, dup[ cum au
`nv[\at-o cei de la Weight Watchers.
„M]ncarea e menit[ s[ ne alimenteze
trupul cu energie. Dac[ o folose;ti
din alte motive, atunci trebuie s[ te
opre;ti ;i s[ te ̀ ntrebi ce se ̀ nt]mpl[.”

~n prezent, actri\a urmeaz[ pla-
nul de men\inere a greut[\ii, re-
nun\]nd la mi;carea zilnic[ ;i
merg]nd la sal[ doar de patru ori pe
s[pt[m]n[. Iar faptul c[ s-a obi;nuit
cu gustul felurilor s[n[toase a aju-
tat-o s[ renun\e la gustul m]nc[ru-
rilor grele, ca hamburgerii.

La restaurant nu se jeneaz[ s[
cear[ puiul pr[jit la gr[tar f[r[ sos,
pe;tele pr[jit f[r[ unt sau legume la
abur `n loc de sote. Acas[ ea e cea
care g[te;te. Micul dejun e deseori
alc[tuit din omlet[ de albu;uri cu
pu\in somon afumat sau ;unc[ de
curcan, uneori cu p]ine pr[jit[> la
pr]nz o pizza cu blat sub\ire ;i top-
ping s[n[tos sau o salat[ din toate
ingredientele ei preferate – verde\uri,
br]nz[ de capr[, fulgi de migdale,
mandarine, meri;oare uscate, pui ;i
sos -vinegret[. „E ca ;i cum mi-ar
dansa papilele gustative!” Pr]nzul fi-
ind masa cea mai important[, la cin[
serve;te ceva simplu, `n func\ie de
c]te puncte i-au r[mas – de la fructe
la aripi de curcan fierte ;i pr[jite
pu\in, cartofi dulci pai ;i legume.

Din fericire fiul ei `i urmeaz[
exemplul. „Fiul meu ;tie c[ nu are
voie s[ m[n]nce toat[ cutia de bis-
cui\i. M[ vede pe mine ;i ;tie va primi
doar dou[ buc[\i. Ceea ce e amuzant
este c[ David Jr. nu m-a cunoscut ni-
ciodat[ supraponderal[. C]nd vede
la televizor un clip din filmul
„Dreamgirls” cu vechea Jennifer, nu
m[ recunoa;te.”
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Alimenta\ie s[n[toas[
pentru un p[r frumos

Probabil a\i mai auzit la
un moment dat c[ pentru a
avea un p[r s[n[tos trebuie
s[ v[ revizui\i lista cu produ-
sele alimentare pe care le con-
suma\i zi de zi. Rezisten\a fi-
rului de p[r scade din cauza
curelor de sl[bire drastice sau
a celor repetate, din cauza
`nfomet[rii. 

Practic atunci c]nd vrem s[
sl[bim trebuie ̀ n primul r]nd s[ ne
g]ndim c[ dieta nu are voie s[ ne
afecteze celelalte organe, nu trebuie

s[ ne pun[ `n pericol s[n[tatea.  

Str[lucirea vine 
din farfurie...

Sunt alimente ce ne pot ajuta
enorm de mult s[ ne p[str[m p[rul
s[n[tos ;i str[lucitor. Un miracol
pentru p[r este uleiul de m[sline.
~ncerca\i s[ consuma\i acest ulei la
g[tit deoarece are calit[\i
nenum[rate ;i ajut[ la men\inerea
s[n[t[\ii p[rului. Elixir pentru p[r
sunt considera\i ;i germenii de gr]u.
Ace;tia din urm[ au aproape toate
mineralele ;i vitaminele necesare
p[rului, sus\in speciali;tii.

Zarzavaturi pentru 
eliminarea toxinelor

Bogate `n gr[simi s[n[toase ;i
aminoacizi sunt nucile ;i alunele.
Acestea se pot consuma mai ales
dac[ dorim s[ `nt[rim r[d[cina fi-
rului de p[r. Nu excludem din ali-
menta\ie lactatele, soia, g[benu;ul
de ou ;i r[d[cinoasele. 

Zarzavaturile nu doar c[ sunt
s[n[toase, dar sunt ;i delicioase ;i
ne mai ajut[ ;i s[ ne men\inem
greutatea corpului. Cu ajutorul zar-
zavaturilor putem elimina toxinele
din organism. 

Ioana P. V.

Carnea de curcan -
s[n[tate `n farfurie

C]nd vine vorba de alimente
pline de beneficii pentru s[n[tate
nu putem s[ nu ne oprim aten\ia
asupra c[rnii de curcan. Carnea
de curcan este f[r[ doar ;i poate o
excelent[ surs[ de proteine. 

~n diete, curcanul e f[c[tor de
minuni, fiindc[ tocmai pentru
faptul c[ e plin de proteine ne
ofer[ o stare de sa\ietate pe termen
mai lung dec]t pot carbohidra\ii
sau gr[simile s[ o fac[. Datele
arat[ c[ ̀ n jur de 200 de grame de
carne de curcan au 60 de grame
de proteine. Practic ne acoper[
necesarul zilnic.

S[rac[ `n gr[simi, carnea de
curcan e indicat[ ;i la curele de
sl[bire. 100 de grame de carne
con\ine numai 150 de calorii. ~n
plus, e bogat[ ;i `n aminoacizi ce
previn pierderea de mas[ muscu-
lar[. Alte elemente importante
sunt zincul, seleniul, mineralele,
vitamina B1 ;i fierul.

Th. Vladimirescu

Colesterol 
la valori normale
De colesterolul m[rit fuge

toat[ lumea care ;tie c[ face multe
probleme de s[n[tate. Boli pre-
cum accidente vasculare cerebra-
le, hipertensiune ori infarcturi nu
sunt de neglijat. 

Totu;i, avem la `ndem]n[
c]teva sfaturi alimentare care s[
ne ajute pentru a "lupta" ̀ mpotriva
colesterolului m[rit. Trebuie s[
adopt[m un regim alimentar din
care s[ excludem carnea ro;ie, me-
zelurile, maioneza ori untul. 

F[r[ colesterol m[rit suntem
consum]nd fructe, legume ;i
pe;te. Ideea de baz[ este s[
men\inem nivelul colesterolului
`n valori normale, iar acest lucru
se poate face doar consum]nd cu
aten\ie. 

Sunt recomandate carnea de
curcan, macroul, somonul, carnea
de pui, lactatele degresate, soia,
nucile, migdalele. :i greutatea tre-
buie s[ fie men\inut[ sub control. 

Ioana Pop

Fructele exotice, parfumul dietei de sezon
Mai sunt c]teva luni bune

de a;teptat p]n[ s[ ne putem
bucura de fructele ;i legumele
din gr[dina noastr[, adic[ de
cele proaspete, nu de compo-
turile pe care le-am pus `n
toamn[. Asta nu ̀ nseamn[ c[
nu putem profita de
bun[t[\ile parfumate care vin
de peste hotare.

Avem nevoie de energie ;i nu
vrem s[ ne `ngr[;[m `n lunile reci
care au mai r[mas p]n[ la venirea
c[ldurii, a;a c[ trebuie s[ opt[m
pentru fructele exotice. Ce ne-ar pu-
tea convinge c[ sunt bune? V[ ofe-
rim c]teva elemente pe care trebuie
s[ le ave\i `n vedere c]nd ie;i\i la
cump[r[turi.

Regele fructelor tropicale,
s[rac `n calorii

Regele fructelor tropicale este
ananasul, indicat mai ales `n lupta

cu kilogramele `n plus. Ananasul
este recomandat ̀ n curele de sl[bire
pentru c[ are pu\ine calorii ;i ne d[
senza\ia c[ suntem s[tuli pentru
timp `ndelungat. 100 de grame de
ananas proasp[t este egal cu 50 de
calorii. Ananasul este ;i bogat ̀ n po-
tasiu, fier, calciu ;i magneziu ;i are
efect laxativ.  

Rodie ;i mango

Un alt fruct cu propriet[\i ex-
traordinare la diet[ este papaia. 100
de grame de papaia con\ine numai
33 de calorii, iar mai mult dec]t at]t
fructul este bogat `n antioxidan\i.
Nu ar trebui s[ ne lipseasc[ din co;
la dieta de sl[bire rodia, bogat[ la
r]ndul ei ̀ n fier, fibre, calciu, fosfor
sau bogatul `n enzime mango. 

Theodora V.
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PrimaGym a;teapt[ to\i iubitorii 
de mi;care s[-i treac[ pragul

Cum s[ revenim la antrenamente dup[ o accidentare
Cei care au avut ghinionul

s[ sufere o accidentare, `;i
pun o `ntrebare normal[<
c]nd vor putea s[ reia antre-
namentele f[r[ s[ `;i pun[ `n
pericol s[n[tatea? 

R[spunsul la aceast[ `ntrebare
simpl[, nu este chiar a;a de u;or de
dat, pentru c[ fiecare situa\ie ̀ n par-
te este unic[ ;i fiecare individ are
particularit[\ile lui. Dac[ sportivul
se `ntoarce prea cur]nd la antrena-
ment, este posibil ca traumatismul
lui s[ nu se fi vindecat complet ;i
problema s[ se cronicizeze, deve-
nind mult mai greu de tratat. Dac[
a;teapt[ prea mult p]n[ la reluarea
antrenamentelor, e posibil s[ ias[
din form[, ceea ce poate fi o pro-
blem[ delicat[ `n special `n cazul
sportivilor de performan\[.

Timpul de refacere
Nimeni nu `;i dore;te s[ se ac-

cidenteze ;i toat[ lumea este

prev[z[toare, `ns[ uneori
neprev[zutul se petrece ;i atunci
trebuie s[ fii preg[tit. Cea mai bun[
cale pentru a reduce timpul de re-
cuperare dup[ un traumatism este
s[ ai o form[ fizic[ foarte bun[
`nainte ca acesta s[ se petreac[. Stu-
diile au ar[tat c[ indivizii bine an-
trena\i au avut o perioad[ mult mai
scurt[ de refacere, dec]t cei care
aveau o condi\ie fizic[ proast[.

Recuperarea presupune o pe-

rioad[ de timp mai lung[ sau mai
scurt[, ̀ n func\ie de gravitatea trau-
matismului. ~n timpul fazei acute
de recuperare, va trebui s[ aplica\i
principiul RICE (odihn[, aplicare
de ghea\[, compresie, ridicarea
membrului afectat) ;i s[ merge\i la
un medic, pentru c[ unele trauma-
tisme sunt mai grave dec]t par la
prima vedere ;i necesit[ tratamente
mai complexe sau pur ;i simplu apli-
carea unor dispozitive care s[ im-
obilizeze membrul, medica\ie anti-
algic[ etc.

Sporturi recomandate
~n perioada c]t v[ este indicat[

limitarea solicit[rilor la nivelul
p[r\ii traumatizate este totu;i nevoie
s[ r[m]ne\i ̀ n form[, iar acest lucru
este posibil doar dac[ ave\i activitate
fizic[. Cu acordul medicului, pute\i
face `not sau pute\i face exerci\ii de
for\[ pentru p[r\ile s[n[toase ale
corpului. Rec[p[tarea for\ei ;i am-
plitudinii de mi;care este urm[torul
obiectiv dup[ ce traumatismul este

vindecat (aspect constatat de c[tre
medic). Reluarea efortului fizic se
va face treptat ;i se va merge p]n[
`n punctul `n care apare durerea
u;oar[, dar nu mai departe. Pe
m[sur[ ce for\a ;i flexibilitatea ̀ ncep
s[ revin[ la normal, pute\i s[ v[ an-
trena\i la 50-70% din capacitatea
maxim[ timp de c]teva s[pt[m]ni.

Iat[ un mic ghid pentru cei care
au suferit un traumatism ;i se
`ntreab[ c]nd pot s[ reia antrena-
mentele la capacitate maxim[<c]nd
nu mai ave\i dureri locale> c]nd am-
plitudinea de mi;care este complet[
(compara\i cu partea s[n[toas[)>
c]nd for\a a redevenit normal[ sau
aproape normal[ (`n compara\ie cu
partea s[n[toas[)> c]nd nu mai
exist[ edem local> `n cazul trauma-
tismelor membrelor inferioare c]nd
pute\i s[ sprijini\i toat[ greutatea
corpului, f[r[ s[ ;chiop[ta\i> ̀ n cazul
traumatismelor membrelor supe-
rioare c]nd pute\i face mi;c[ri de
aruncare f[r[ a avea durere.

Daniel Chiorean

Pentru to\i cei care doresc
s[ fac[ mi;care ̀ ntr-un mediu
pl[cut ;i sub `ndrumarea
unor antrenori de specialita-
te, le recomand[m Prima-
gym. ~ntr-o loca\ie aflat[ `n
centrul ora;ului, strada Petofi
nr. 45, etaj V, Primagym `i
a;teapt[ pe to\i cei care s-au
hot[r]t s[-;i schimbe stilul de
via\[ sedentar, s[ se elibereze
de stresul fizic ;i psihic. 

Pentru a veni ̀ n ̀ nt]mpinarea
clien\ilor Primagym ofer[ redu-
ceri substan\iale pentru abona-
mente. De asemenea, clien\ii vor
beneficia de priceperea ;i profe-
sionalismul antrenorilor Ilyes Ilo-
na – Baby, Nistea Simona, Bakos
Melinda, Anzik Arnold, Kovacs
Brigitta, Bogdan Renata, Szolosi
Rita, Felegyhazi Reka ;i Barta Zol-
tan. 

Primagym ofer[ clien\ilor an-
trenamente fitness (cardio ;i de
for\[), antrenamente de aerobic ̀ n
grup precum ;i Pilates, Stepaero-
bic, Condi, Cardio-KickBoxing,
XXL Gym, Zumba, Zumbatomic,

Cycling,  Spinracing,  sau gimnas-
tic[ prenatal[ pentru gravide. Ca
noutate absolut[ ̀ n Satu Mare, Pri-

magym v[ propune BodyArt, un
amestec de yoga, la care se adaug[
gimnastica medical[, mi;carea ja-

ponez[ DO-IN, completate cu ele-
mente de tehnici de respira\ie. 

Despre Cycling 
;i beneficiile lui

~n acest num[r v[ prezent[m
beneficiile antrenamentului cu bi-
cicleta sta\ionar[, cycling.
Acesta este un antrenament ex-
trem de eficient pentru arderea
caloriilor f[r[ a suprasolicita arti-
cula\iile `n vreun fel. ~n plus, la
`ncheierea celor 45 de minute de
efort vei c[p[ta mai mult[ energie
;i te vei sim\i mai `n form[ ca ni-
ciodat[.

Cycling-ul folose;te biciclete
sta\ionare, oblig]ndu-i astfel pe
bicicli;ti la un efort intens. In-
structorul are un rol foarte impor-
tant, deoarece acesta este cel care
`i poart[ pe cursan\i prin diverse
intensit[\i de vitez[ ;i rezisten\[
pentru a cre;te pulsul inimii.

Mai multe detalii despre
servicii, tipuri de abonamente

;i tarife pute\i afla acces]nd 
site-ul www.primagym.ro sau

la tel.0361.884.947>
0728.555.590.
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Exerci\ii statice 
pentru un corp frumos

S[pt[m]na aceasta, antre-
noarea Kerekes Emoke de la
Centrul de aerobic Fitland si-
tuat `n Satu Mare pe strada
R]ndunelelor nr. 3 ne propune
un set de exerci\ii statice.

Urm]nd instruc\iunile instruc-
toarei, `n scurt timp ve\i constata c[
sunt c]t se poate de eficiente nu doar

pentru un trup frumos, ci ;i pentru
unul s[n[tos, plin de via\[.

~nainte de a trece efectiv la treab[,
v[ invit[m s[ "p[;i\i" ̀ n universul vir-
tual al centrului s[tm[rean, pe
www.fitland.ro, pentru a g[si r[spuns
la orice ̀ ntrebare pe care o ave\i refe-
ritor la vreun program de exerci\ii. 

1. St]nd dep[rtat, bra\ele `ntinse
lateral (imaginea 1). Men\inem
pozi\ia vreme de dou[ minute.

2. St]nd fandat cu piciorul st]ng
`n fa\[, m]inile la ;old (imaginea 2).
Men\inem pozi\ia timp de dou[ mi-
nute ;i apoi facem acela;i lucru ;i pe
cealalt[ parte a corpului. 

3. St]nd, trunchiul aplecat,
bra\ele ̀ ntinse ̀ n sus, mu;chii fesieri
;i abdominali ̀ ncorda\i (imaginea 3).
Dedic[m tot dou[ minute acestei
pozi\ii.

4. St]nd pe piciorul st]ng, picio-

rul drept ridicat, trunchiul aplecat,
bra\ele ;i capul ̀ n continuarea coloanei
(imaginea 4). Men\inem pozi\ia timp
de dou[ minute, apoi relu[m exerci\iul
pe partea cealalt[ a corpului.

5. Culcat dorsal, picioarele ridi-
cate la 45 de grade, trunchiul ridicat,
bra\ele sunt ̀ ntinse ̀ nainte (imaginea
5). Men\inem pozi\ia timp de dou[
minute ;i respir[m regulat.

Ioana Pop Vladimirescu

1 2

3

4 5
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C]teva exerci\ii simple 
pentru `ntinerirea chipului

Cosmetica vizeaz[ `ngri-
jirea tenului ;i p[strarea aces-
tuia t]n[r ;i proasp[t. Odat[
cu trecerea anilor `ns[ e ne-
voie de o aten\ie m[rit[ asu-
pra tr[s[turilor fe\ei deoarece
imaginea complet[ a unei pre-
zen\e pl[cute este reprezen-
tat[ de un ten frumos `nca-
drat de ni;te tr[s[turi ferme. 

M[;tile ;i tratamentele cosme-
tice sunt cele care ne vor asigura un
ten perfect dar ce ne facem cu ri-
durile din jurul ochilor, pielea l[sat[
sau gu;a? Gimnastica facial[ poate
fi r[spunsul potrivit la aceast[ ̀ ntre-
bare. De aceea speciali;tii ne pro-
pun c]teva exerci\ii simple, menite
s[ `nt[reasc[ musculatura fe\ei.

Pentru g]t ;i b[rbie se propun
urm[toarele< ne vom `ntinde pe
spate, vom ridica capul u;or ̀ n sus,
vom inspira ad]nc aer pe nas ;i apoi
`l vom expira pe gur[. Un alt
exerci\iu const[ ̀ n inspirarea aeru-
lui pe gur[ cu din\ii str]n;i ;i expi-
rarea acestuia pe nas sau din pozi\ia
;ezut se ridic[ capul `n sus ;i se
mi;c[ maxilarele ca atunci c]nd se
mestec[ ceva. Se num[r[ p]n[ la 7

;i se revine la pozi\ia ini\ial[. Acest
procedeu se va repeta de 5 ori. 

Exerci\ii pentru obraji,
frunte ;i ochi

Pentru obraji mai fermi vom sta
`n fa\a oglinzii ;i vom z]mbi cu gura
`nchis[. Acest procedeu se repet[
de 7 ori sau vom str]nge din\ii, vom

\ine buzele `ntredeschise ;i apoi le
vom mi;ca `n toate direc\iile.

Zona frun\ii o tonifiem prin
ap[sarea u;oar[ cu degetele
ar[t[toare a liniei naturale a
spr]ncenelor, de parc[ am desena
o linie imaginar[, din interior spre
exterior ;i invers `n jur de 15 se-
cunde sau ne ̀ ncrunt[m c]t putem
de tare ;i `ncerc[m s[ ridic[m
spr]ncenele c]t mai sus, deschiz]nd

larg ochii. Pentru zona ochilor vom
pune degetul ar[t[tor `n col\ul ex-
terior al ochiului ;i vom executa
cercuri mici timp de 10 secunde. 

Un alt exerci\iu ar fi< \inem ca-
pul drept ;i vom plimba privirea
`ncet `n cercuri mici `ncep]d cu
dreapta, u;or c[tre mijloc ;i
ajung]nd p]n[ `n partea st]ng[.
Acest exerci\iu se repet[ de 5 ori. 

Adriana G.

Ochi de pisic[ este una din
alegerile cele mai frecvente
ale vedetelor `n materie de
machiaj deoarece eviden\iaz[
foarte bine ochii.

Este foarte senzual ;i speciali;tii
`l recomand[ pentru un look de
sear[ atunci c]nd se folosesc culori
mai puternice ;i codi\a este prelun-
git[ mai mult `n col\ul ochilor.

Pentru `nceput se utilizeaz[ o
baz[ de machiaj care are rolul de a
controla excesul de sebum ;i de a
p[stra tenul curat c]t mai multe ore.
Un produs indicat, `n mod special
vara, este spray-ul fixator pentru ma-
ke-up care se aplic[ pe tenul curat.
Urmeaz[ fondul de ten care trebuie
s[ fie `ntins foarte bine cu pensula,
pentru un aspect c]t mai uniform.

Spr]ncenele se coloreaz[ `ntr-o
nuan\[ natural[, potrivit[ p[rului
;i tenului. Pentru un contur perfect
se folose;te o pensul[ practic[ ;i
precis[.

Alege\i cu aten\ie culorile

Se creeaz[ o baz[ ;i pentru ma-
chiajul ochilor. Se va alege un fard
crem[ roz aprins care se va `ntinde
foarte bine pe pleoape. Se estom-

peaz[ atent cu degetele astfel `nc]t
s[ capete un aspect mai natural. Se
utilizeaz[ acela;i fard ;i pentru ma-
chiajul pome\ilor. Se va sublinia pri-
virea aplic]nd un fard pulbere roz
intens peste baz[. Acesta se va ̀ ntin-

de foarte bine cu pensula ;i se va
estompa discret `nspre arcad[. 

~n cazul machiajului ochi de pi-
sic[ este necesar[ colorarea pleoapei
inferioare. A;adar, utiliz]nd acela;i
fard, se traseaz[ o linie fin[ cu aju-
torul unei pensule de contur
urm]nd linia genelor. ~n acest mo-
ment se confer[ un aspect intens
machiajului prin crearea unei codi\e
`n col\ul extern al pleoapei inferioa-
re cu ajutorul unui gel de ochi ne-
gru. Se va contura atent ;i pleoapa
superioar[, astfel ̀ nc]t s[ se uneasc[
cele dou[ linii `n exterior.

Machiajul ochilor este aproape
definitivat. Se mai folose;te o pudr[
pulbere translucid[ sub ochi pentru
a corecta cearc[nele ;i eventualele
urme de fard. Se aplic[ rimel din
abunden\[. Pentru o privire mai in-
tens[ se pot aplica gene false. Ma-
chiajul buzelor poate fi la fel de pu-
ternic, realizat `ntr-o nuan\[ elec-
tric[ sau dimpotriv[, nude.

Adriana G.

Machiajul ”ochi de pisic[”
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Pune punct b]rfelor la birou

Profesorii de la Federa\ia
Sindicatelor Libere din
~nv[\[m]nt FSLI Bistri\a au
redactat un material (semnat
de Emil Mocian\) ce repre-
zint[ o radiografie a ceea ce
au pierdut `n ultimii doi ani.
Au fost anulate sau diminuate
drepturi care existau în legi-
sla\ia anterioar[. 

Astfel, salariul de merit a
disp[rut (15% pentru 15% dintre
angaja\i)> sporul de doctorat (10%
din salariul de baz[) a fost anulat>
prima de instalare (un salariu de
baz[) nu mai exist[> al 13-lea salariu
nu se mai d[> premiul de 2% din
fondul de salarii a disp[rut> decon-
tarea a 6 c[l[torii pe an nu se mai
face> pensionarea personalului di-
dactic cu 3 ani înainte de limita de
vârst[, f[r[ diminuarea pensiei, nu
se mai reg[se;te în Legea educa\iei
na\ionale ;i nici în Legea pensiilor>
sporul pentru înv[\[mânt simultan
s-a diminuat la ciclul primar ;i a
disp[rut la ̀ nv[\[m]ntul gimnazial>
sporul de izolare s-a diminuat de la

maxim 80% la maxim 20%> sporul
pentru înv[\[mânt special a fost
ciuntit, se acord[ numai persona-
lului didactic de predare> sporul de
stres ;i sporul de fidelitate s-au in-
clus în coeficien\ii din gril[ pentru
a putea fi diminua\i> sporul pentru
condi\ii v[t[m[toare ;i periculoase
(bibliotec[, ecran, etc.) este
condi\ionat de un regulament care
nu mai apare ;i este restric\ionat de
expertize> suma sporurilor primelor
;i indemniza\iilor a fost limitat[ la
maxim 30% din salariul de baz[> s-
au anulat tran;ele suplimentare de
vechime la 30, 35 ;i peste 40 de ani
de activitate în ̀ nv[\[mânt> ce-
le 6 salarii în caz de deces,
prev[zute de Le-
gea

284/ 2010, nu se mai dau în 2012.
Alte prevederi ale din Legea

128/1997 - statutul personalului di-
dactic au fost preluate cu modific[ri
de Legea educa\iei na\ionale - Legea
nr. 1/2011. Astfel, s-a anulat redu-
cerea normei didactice cu dou[ ore
(de care beneficia personalul didac-
tic cu gradul I ;i 25 de ani vechime
în înv[\[mânt)> grada\ia de merit s-
a p[strat doar pentru personalul di-
dactic, eliminându-se acest drept
pentru personalul didactic auxiliar>
distinc\iile prev[zute de lege pentru
înv[\[m]ntul preuniversitar nu s-
au mai acordat din 2008, iar
num[rul lor a fost diminuat la 1%
din totalul posturilor didactice.

Prin Legea 118 din 2010< dimi-
nuarea cu 25% a drepturilor de na-
tur[ salarial[> eliminarea dreptu-
rilor de natur[ salarial[ din con-

tractul colectiv de munc[
(CCM)< dou[ salarii
la pensionare, un sa-

lariu la na;te-
rea unui co-
pil> neacorda-

rea primei de
vacan\[.

Alte

drepturi pierdute< echivalentul a 100
de euro, bani pentru carte ;colar[ ;i
software nu se mai dau din 2009> ti-
chetele cadou nu se mai dau, fiind
interzise prin lege> decontarea na-
vetei personalului didactic depinde
de hot[r]rea primarului,  se face
doar în unele localit[\i.

Ce alte drepturi 
au pierdut dasc[lii

Pierderea unor drepturi care nu
sunt de natur[ salarial[, dar impor-
tante pentru personalul didactic<
pierderea titulariz[rii în înv[\[m]nt
;i înlocuirea ei cu titularizarea pe
unitatea ;colar[> externalizarea de-
ciziei la nivelul unit[\ilor ;colare,
consiliul de administra\ie având
majoritate din afara unit[\ii> elimi-
narea liderului de sindicat ca obser-
vator în consiliul de administra\ie
al unit[\ii de înv[\[mânt> eliminarea
sau diminuarea num[rului de bilete
de odihn[ subven\ionate.

Materialul a fost preluat de pe
blogul lui Liviu Marian Pop, secretar
general al FSLI.

A consemnat V. Nechita

Drepturi de natur[ salarial[ ;i nesalarial[ pierdute 
de profesori `n ultimii doi ani 

B]rfele ̀ n cadrul unui bi-
rou nu fac altceva dec]t s[
produc[ un mediu inadec-
vat ,  neprofesional  ;i
d[un[tor unei afaceri. 

~n cazul ̀ n care ai o afacere ;i
dore;ti s[ men\ii atmosfera din
birou c]t mai activ[ ;i lipsit[ de
probleme, `ncearc[ s[ opre;ti
`nc[ de la `nceput tendin\a an-
gaja\ilor de a b]rfi.

Spune stop b]rfelor
printr-un e-mail

Desigur, sun[ ciudat[ aceast[
modalitate, dar poate fi cea mai
bun[ variant[ prin care `i po\i
anun\a pe angaja\i c[ b]rfele nu
sunt permise ;i agreate `n firm[.
Explic[-le c[ problemele perso-
nale se discut[ cu maturitate,
`ntre 4 ochi, `n afara orelor de
program. Puncteaz[ faptul c[ `n
timpul celor 8 ore de lucru, an-
gaja\ii trebuie s[ lucreze ;i s[ nu
piard[ timpul cu b]rfe ;i zvonuri
care nu ̀ ;i au sensul. Multe com-
panii instaleaz[ `n computerele

angaja\ilor programe prin care
pot verifica `ntr-un mod foarte
simplu mailurile trimise ;i con-
versa\iile. Transmite-le c[ vei ve-
rifica periodic aceste aspecte tri-
mise `n timpul programului de
munc[. Conversa\iile care con\in
b]rfe sau alte discu\ii inadecvate
vor fi penalizate din salariu.

Nu participa la astfel 
de discu\ii

E;ti  persoana care lupt[
`mpotriva b]rfelor, dar dac[ vei
participa la o astfel de discu\ie,
lupta ta va fi f[r[ efect. Dac[ an-
gaja\ii devin prea prieteno;i cu

tine ;i `ncep s[ povesteasc[ anu-
mite lucruri din via\a unor colegi
care nu sunt prezen\i, retrage-te
;i atrage aten\ia angajatului
b]rfitor. Explic[-i c[ nu este nor-
mal ca el s[-\i povesteasc[ astfel
de am[nunte. Subliniaz[-i c[
aceste lucruri nu fac parte din
reguli le  de bun[ purtare a
oric[rei persoane. 

Dac[ vezi c[ angaja\ii `;i iau
pauze lungi ;i c[ vorbesc foarte
mult, nu r[m]ne dec]t s[ le
atragi aten\ia. Desigur, nu le su-
gera c[ nu ar trebui s[-;i ia pauze,
din contr[, `ndeamn[-i s[ fac[
acest lucru la fiecare or[. C]te 5
minute de pauz[ ar trebui s[ `i
revigoreze, ̀ ns[ pauzele ar trebui
s[ conste ̀ n c]teva exerci\ii fizice
u;oare ;i nu `n vorb[ lung[.

B]rfele din birou pot ajunge
s[ provoace un mediu distructiv
`n interiorul biroului, a;a c[ nu
`\i r[m]ne dec]t s[-i taxezi pe cei
care se implic[ `n astfel  de
situa\ii. Alege o metod[ potrivit[
`n func\ie de stilul `n care vrei s[
`\i conduci afacerea

Ionu\ B.
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M[slinul - regele arborilor

Sezonul rece ;i problemele 
ce apar la plantele de interior
Plantele de interior se pot

confrunta cu diverse proble-
me pe parcursul sezonului re-
ce `n cazul `n care nu sunt
`ngrijite corespunz[tor. 

Au nevoie de aten\ia noastr[
pentru a trece cu bine peste iarn[ ;i
`n cele ce urmeaz[ v[ invit[m s[
afla\i ce le-ar putea sup[ra ̀ n incinta
casei noastre pentru a lua mai apoi
m[surile necesare.

F[r[ lumin[...

Fiecare plant[ are nevoie de
condi\ii optime pentru a putea fi o
pies[ de decor a locuin\ei noastre.
Un prim pas pe care trebuie s[ `l fa-
cem este s[ fim aten\i dac[ plantele
au suficient[ lumin[. ~ntre patru pe-
re\i le este mai greu s[ se bucure iarna
de luminozitate ;i asta le face o
mul\ime de probleme. Se `nt]mpl[
cazuri ̀ n care planta se apleac[ efec-
tiv spre fereastr[. Dar cea mai des
`nt]lnit[ problem[ este cea legat[ de
c[derea frunzelor din lipsa luminii. 

:i aerul uscat face mari proble-
me, `n condi\iile `n care iarna umi-
ditatea aerului scade enorm de mult.
Plantele pot ajunge chiar la deshi-

dratare, iar asta se vede  la marginile
maronii ale frunzelor. Nu ̀ nseamn[
c[ vom turna mult[ ap[ pe ele. E in-
dicat s[ utiliz[m ̀ n ̀ nc[pere un umi-
dificator. Ud]ndu-le prea des risc[m

s[ le distrugem, fiindc[ r[d[cinile
putrezesc. Pe l]ng[ toate aceste ele-
mente trebuie s[ avem `n vedere ;i
d[un[torii care le-ar putea distruge. 

Ioana Vladimirescu

Parfumul “bijuteriilor”
verzi din cas[

Adori mirosul florilor care ̀ nflo-
resc an de an `n curtea ta? Iube;ti
mireasma copacilor, a crengu\elor ;i
gr[dini\a ta de flori? Dac[ e a;a, dar
te ̀ ntristezi c]nd prive;ti pe fereastr[
;i realizezi c[ trebuie s[ mai treac[
destul timp p]n[ ie;i la gr[din[rit,
alege de;tept< umple casa cu flori
parfumate. 

E o solu\ie la `ndem]n[ care `;i
atinge repede scopul. Printre plan-
tele de interior parfumate se
num[r[ iasomia, eucaliptul, dafinul
sau citricele. Dac[ ai un spa\iu su-
ficient, achizi\ioneaz[ un l[m]i, un
portocal sau un alt arbore din fa-
milia Citrus. Fructele sale aromate,
dar ;i florile, `mpr[;tie `n toat[ lo-
cuin\a mirosul lor pl[cut. Trebuie
doar s[ plasezi arborele astfel `nc]t
s[ se bucure din plin de lumin[ ;i s[
a;tep\i c]\iva ani p]n[ la apari\ia
primelor flori. 

Tot la loc luminos se pune ;i eu-
caliptul. Frunzele sale albastre-ver-
zui ̀ mpr[;tie mireasma de proasp[t
atunci c]nd sunt frecate. :i, ̀ n ̀ nche-
iere, s[ nu uit[m de gardenia augus-
ta, considerat[ a fi una dintre cele
mai parfumate plante de interior. 

Th. V.

~n ultima vreme ;i-a f[cut
apari\ia printre plantele de
apartament exotice ;i decora-
tivul m[slin. Trebuie s[ recu-
noa;tem c[ acesta este un ar-
bore cu prestan\[ dar care se
preteaz[ bine la condi\iile
dintr-un apartament.

Fie c[ punem un s]mbure `n
p[m]nt, fie c[ lu[m un l[star din
supermarket sau un arbore micu\
gata aclimatizat din magazinele de
specialitate, un astfel de exemplar
merit[ achizi\ionat. 

Frumu;elul m[slin nu e greu de
crescut dar e pu\in preten\ios ca ori-
ce vedet[. ~ns[ dac[ este bine ̀ ngrijit
v[ va r[spl[ti cu frumuse\ea lui.

Dintre to\i pomii fructiferi,
m[slinul este cel care tr[ie;te cel mai
mult. Se spune despre unii m[slini
din Europa c[ au 1000 de ani. Dac[
au parte de aten\ie, ei cresc frumos
;i repede, altfel se dezvolt[ foarte
`ncet. Trunchiurile fine ;i ramurile
devin noduroase, ̀ nc]lcite c]nd po-

mul ajunge la maturitate. Florile
albe apar ̀ n grupuri vara fiind
urmate de fruncte
verzi care se `nne-
gresc ;i cad din co-
pac p]n[ toamna
t]rziu, chiar ;i
iarna.

Condi\ii de
`ntre\inere

Ador[ apa,
`ns[ `n cantit[\i re-
zonabile dar, ̀ n nici
un caz, nu-i place s[ stea
cu r[d[cinile ude. Se poa-
te `mpiedica str]ngerea
apei la baza ghiveciului pun]nd pe
fundul acestuia c]teva cioburi de lut
de la un ghiveci spart sau c]teva pie-
tre. ~n felul acesta, apa se va scurge
u;or ;i repede. Se va uda la 2–3 zile
cu modestie.

Locurile `nsorite sunt prefera-
tele m[slinului, de aceea se reco-
mand[ a;ezarea acestuia ̀ ntr-un loc
cu soare puternic, cu mult[ lumin[.

Frigul ;i um-
bra sunt du;manii
acestuia. Tempera-
tura preferat[ este
cea de peste 30°C,
`ns[ se mul\ume;te,
`n cazuri extreme ;i
cu 5°C, dar nu mai

pu\in.
Adriana G.


