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Agota Tompos face parte
din echipa de crea\ie a brand-
ului Otto Hermann. A absol-
vit design vestimentar `n ca-
drul Universit[\ii de Art[ din
Bucure;ti iar masterul la Uni-
versitatea de Art[ ;i Design
din Cluj Napoca. 

Este unul dintre tinerii desig-
neri s[tm[reni care ;tie s[ `mbine
`n cel mai frumos mod cu putin\[
elementele care dau stil ;i elegan\[
oric[rui obiect vestimentar. Este o
persoan[ modest[ atunci c]nd
vorbe;te despre sine, care ;tie s[
aprecieze oportunitatea ce i-a fost
dat[, ;i anume de a lucra pentru
un brand din lumea modei.

- Ce înseamnă pentru tine
brandul Otto Hermann?

- Pentru mine din punct de ve-
dere profesional brandul Otto Her-
man înseamnă începutul adevărat
în cariera de designer, foarte multă
experien\ă acumulată, foarte mul-
te lucruri noi pe care le-am înv[\at
;i poate o trezire la realitate. Este
total diferit să înve\i teoretic despre
industria modei ;i să fii în mijlocul
ac\iunii. Sunt încântată de simpli-
tatea crea\iilor Otto Herman, la li-
niile ;lefuite, echilibrate ;i curate.

- Ce ne po\i spune despre
colec\ia de primăvar[ care ur-
mează să fie lansată?

- Vreau să precizez că nu este
o colec\ie realizată doar de mine
personal, noi lucrăm în echipă, pe
partea de crea\ie, design, lucrez
împreună cu domnul Otto Her-
mann ;i colegul nostru Otto An-
geloff, care realizează tiparele.
Avem croitorese foarte pricepute
;i al\i oameni importan\i care
completează această echipă minu-
nată.Colec\ia de primăvară dore;te
să continue tradi\ia Otto Her-
mann, în ceea ce prive;te stilul
simplu dar rafinat, calitatea ;i ori-
ginalitatea.Vom avea o colec\ie pli-
nă de culoare, foarte efervescentă,
dar păstrăm ;i o linie clasică, mai
sobră pentru doamnele care pre-
feră acest stil sau le este impus de
locul de muncă.

- Care este cel mai impor-
tant proiect pe care l-ai avut pâ-
nă acum?

- Toate proiectele sunt impor-
tante într-o anumită măsură, din
fiecare ajung să învă\ câte ceva, nu
pot spune că unul este mai impor-

tant decât celălalt, fiecare repre-
zintă un pas înainte. Eu cred c[
succesul ;i o via\ă profesională îm-
plinită nu înseamnă cât de sus
ajungi ci drumul pe care îl parcurgi
cu toate experien\ele acumulate
de-a lungul timpului.

- Ce părere ai despre stilul
vestimentar al femeilor din Sa-
tu Mare? Ce sfaturi le-ai putea
da?

- Depinde ;i de personalitatea
fiecăreia, unele preferă ceva mai
sobru, altele mai colorat, dar com-
parând cu alte ora;e din România,
cum ar fi Bucure;tiul, Clujul sau
chiar Bra;ovul, eu cred că le-ar tre-
bui un pic mai multă îndrăzneală!
Părerea mea este că a fi stilat este
ceva molipsitor. Cu cât vezi mai
multe exemple, începi să le imi\i.
Pentru asta avem nevoie de docu-
mentare ;i bineîn\eles invit doam-
nele ;i domni;oarele cu mult drag
la showroom-ul Otto Hermann

deoarece pentru a putea face com-
bina\ii vestimentare de succes tre-
buie să ;tii cum să combini. De
asemenea, avem ;i accesorii. Ac-
cesoriile joacă un rol foarte im-
portant în completarea unei \in-
ute.

- Starea ta de spirit 
influen\ează ceea ce creezi tu?

- Desigur, crea\ia în sine este o
reflec\ie a stării interioare, deci mă
influen\ează.

- Cum arată o zi din via\a
ta?

- Foarte colorată! Am activită\i
variate la serviciu, lucrez la schi\e,
lucrăm la prototipuri, ocazional
am posibilitatea să interac\ionez
cu clien\ii, să văd cum reac\ionea-
ză ;i care sunt cerin\ele lor. În tim-
pul liber citesc iar mai nou am în-
ceput să lucrez la schi\ele pentru
rochia mea de mireasă.

- Un sfat pentru fashioniste?
- Să privească ;i ceea ce le stă

bine, nu doar ceea ce se află în ten-
din\e.

- Planuri de viitor alături de
Otto Hermann?

- Planurile de viitor depind de
mai mul\i factori, iar lumea în care
trăim astăzi este rapid schimbă-
toare ;i mereu apar situa\ii noi care
necesită decizii spontane. Pentru
moment mă simt în largul meu la
Otto Hermann ;i îmi place ceea
ce fac acolo. Deocamdată mă con-
centrez pe colec\ia de primăvară
iar între timp lucrez deja la docu-
mentarea pentru colec\ia de toam-
nă-iarnă 2013-2014.

Otto Hermann
Str. Lucian Blaga, nr. 1

Satu Mare
0361 801 703
0740 149 177

Flavia C[l[ianu

Crea\iile Otto Herman `n viziunea
designerului Agota Tompos 
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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
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- fizioterapie - fitness neasistat
- kinetoterapie - masaj de relaxare

- masaj medical  - fitness asistat
- masaj de remodelare corporal[ -saun[
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Ingrediente (mg/capsulă)<
Pancreatină – 117,6 mg, Bro-
melaină – 58,8 mg, Extract
din bilă bovină – 58,8 mg, Zer
probiotic – 58,8 mg.

Caracteristici generale ale pro-
dusului< Enzimele sunt cele mai im-
portante elemente active pe care or-
ganismul uman le folose;te în ve-
derea bunei desf[;urări a procesului
de digestie ;i pentru men\inerea
s[n[t[\ii întregului sistem digestiv.
Acestea asigură echilibrul organis-
mului nostru ;i reprezintă o resursă
valoroasă în protec\ia fa\ă de îm-
bolnăvire.

Produsul ENZIMAX este spe-
cial conceput pentru a se adresa
acestei probleme, el asigurând su-
plimentarea alimenta\iei noastre cu
un complex de enzime naturale care
substituie deficitul enzimatic pan-
creatic, gastro-intestinal ;i biliar ce
pot ap[rea, astfel, la mul\i dintre
noi. Acest supliment alimentar
creeaz[ un pH optim pentru dige-
stie în cazul unei insuficiențe secre-
torii a stomacului, pancreasului ;i
a intestinului gros.

ENZIMAX îndepline;te ;i
func\ia de reechilibrare a florei in-
testinale, prevenind efectele
nepl[cute ale flatulen\ei prin u;ura-
rea eliminării gazelor din intestine.
În plus, acest supliment natural sti-
muleaz[ motilitatea intestinal[ ;i
ajut[ la eliminarea toxinelor din or-
ganism.

Pe scurt, acest produs deosebit
înlătură simptomele majore aferente
insuficienței enzimatice cum ar fi<
arsurile stomacale, indigestia, sen-
za\ia de greutate în stomac, balona-

rea, oboseala sau starea de epuizare,
pierderea apetitului.

Recomandări
Acest supliment alimentar poate

fi folosit ca adjuvant în cazurile de
insuficien\[ secretorie pancreatic[
;i biliară. Este recomandat în cazul
tulbur[rilor digestive cauzate de ex-
cesul alimentar sau de motilitatea
intestinal[ redusă, adjuvant în dis-
pepsiile biliare, adjuvant în colite ;i
enterocolite (RCUH, boala Chron),
meteorism, constipații, disbioze.
Mod de folosire< Pentru adul\i doza
recomandată este de 3-6 capsule pe
zi, câte 1-2 capsule în timpul mese-
lor sau la nevoie.

Contraindica\ii< Nu se adminis-
treaz[ persoanelor cu hipersensibi-
litate la proteinele din porc ;i în pan-
creatita acută.

HYPER-BIL - capsule. Proprie-
tăţi< normalizează nivelul crescut al
transaminazelor hepatice, coleretic-
colagog prin stimularea fluxului bi-
liar şi creşterea secreţiei biliare, aju-
tând la digestia grăsimilor> uşor la-
xativ, stimulent al metabolizării co-
lesterolului şi reglator al fracţiunilor
HDL şi LDL ale acestuia> antioxi-
dant (are rol de distrugere a radica-
lilor liberi nocivi cauzatori de
afecţiuni inflamatorii degenerative),
detoxifiant hepatic, în special la per-
soanele care consumă medicamente
pe timp îndelungat, cât şi la cele care

au o alimentaţie necorespunzătoa-
re.

Recomandări< adjuvant în< de-
toxifierea ficatului, dischinezie bi-
liară (bilă leneşă), calculoză biliară,
hipercolesterolemie, afecţiuni he-
patice (hepatite şi ciroze), consti-
paţii cronice, persoanelor care tră-
iesc în zone poluate, precum şi celor
care nu acordă suficientă atenţie ali-
mentaţiei.

Mod de folosire< Pentru adulţi,
doza recomandată de Hyper-Bil este
de 6 capsule pe zi, câte 2 capsule de
3 ori pe zi, după fiecare masă prin-
cipală. Pentru copii de la 6 ani în
sus, doza recomandată este de 3 cap-
sule pe zi, câte una după mesele
principale. Cura durează 30 de zile,
pauză de o săptămână şi cura se
poate relua.

Produsele le g[si\i `n 
Satu Mare la Magazin Elixir, 

strada Careiului, nr. 4-6.
Telefon< 0729 99 38 38, 

str. :tefan cel Mare, nr. 5, 
tel< 0729993832 

Orar< luni - 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<

0728 99 88 44

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

Program< Miercuri 
`ntre orele 14-17

Informa\ii ;i program[ri la 
telefon< 0729 99 38 38

Adresa< str. Drumul Careiului, 
nr. 4-6, Satu Mare
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Trei gre;eli ale p[rin\ilor atunci
când copilul are o problem[

Este natural să vrei să oferi
soluţii şi sfaturi atunci când
copilul tău se confruntă cu o
problemă. Există o mulţime
de moduri în care îl poţi ajuta
pe copil, însă unele dintre pri-
mele reacţii ale părinţilor nu
sunt printre cele mai potrivi-
te. 

Atitudinea potrivită atunci când
vorbeşti cu copilul despre o proble-
mă cu care se confruntă este aceea
de a-l asculta şi de a-l ajuta să gă-
sească singur soluţii. În acest fel co-
pilul< învaţă să îşi gestioneze emoţii-
le> descoperă soluţii proprii la pro-
bleme> trăieşte sentimentul de res-
ponsabilitate pentru propriile fapte>
învaţă că orice acţiune are şi conse-
cinţe care pot fi plăcute, dar şi ne-
plăcute> învaţă că poate rezolva sin-
gur o mulţime de situaţii care îl spe-
rie sau care îi par prea complicate,
învăţând să aibă încredere în el în-
suşi.

Iată care sunt cele mai frecvente
greşeli ale părinţilor când copiii au
o problemă.

1. Oferă prea multe sfaturi. Co-
pilul poate înţelege că, din moment
ce părinţii sar rapid cu sfaturi, ei de-

ja au control asupra problemei şi
trebuie să facă aşa cum dictează
adulţii. De asemenea, nu va mai
simţi nevoia să caute singur o soluţie
pentru problemă sau va crede că
propriile soluţii nu sunt la fel de bu-
ne ca cele ale părinţilor. Recoman-
dare< Ascultă-ţi copilul pentru a
înţelege problema pe care o trăieşte.
Ajută-l să vadă care îi sunt opţiunile
şi soluţiile la îndemână. 

2. Oferă încurajări în loc de a
asculta. Tindem să oferim încurajări
pentru a evita ca cei mici să trăiască
prea mult sentimentul de discon-
fort.  “Sigur te vei descurca de mi-
nune”, “Nu e atât de grav”, “Se va re-
zolva, o să vezi, nu trebuie să te în-

grijorezi” sunt doar câteva exemple
de replici pe care le primim atunci
când cei dragi află că ne confruntăm
cu o problemă. Recomandare< Nu e
nevoie să le eviţi în totalitate, dar
păstrează-le pentru finalul discuţiei,
când l-ai ajutat pe copil să găsească
o soluţie potrivită pentru problema
cu care se confruntă. Discută despre
emoţiile pe care i le trezeşte proble-
ma cu care se confruntă (stres, tri-
steţe, furie) şi apoi despre soluţiile
pe care le are la dispoziţie.

3. Judecă sau tind să ţină mora-
lă. Vrem ca cei mici să înveţe din
greşeli şi atunci credem că replici
precum “Dacă ai fi fost mai atent,
nu vărsai apa pe caietul de teme.”,

“Dacă ai fi stat cuminte când ţi-am
zis, nu ai mai fi căzut.”, “Dacă ai fi
fost mai atentă, nu ţi-ai fi rupt
rochiţa!”, îi va ajuta să înţeleagă unde
au greşit şi ce trebuie să schimbe pe
viitor în comportamentul lor. Re-
comandare< Când ne confruntăm
cu o situaţie dificilă, ultimul lucru
de care avem nevoie este să ni se
reamintească felul în care am greşit
şi cum am fi putut să o evităm. De
obicei, ne dăm seama destul de bine
şi singuri de acest lucru. Cu excepţia
preşcolarilor, acest lucru este valabil
şi pentru copii, în cele mai multe
cazuri. A judeca sau a ţine morală
unui copil care deja are o problemă
îl poate determina< să se închidă în
el, să nu îţi mai spună data viitoare
când va avea probleme, să se simtă
vinovat, să se descurajeze în privinţa
capacităţii sale de a rezolva proble-
ma pe cont propriu.

Academia Părinţilor te învaţă
să dezvolţi o relaţie armonioasă cu
copilul tău, bazată pe comunicare,
înţelegere, acceptare. Pentru detalii
şi înscrieri poate fi contactată< psi-
holog Ramona Grad (www.psyad-
lerian.com, 0742.707.468,
0770.589.991)

Psihologul Gyorgy Gaspar ne propune 
s[ afl[m “cum g]ndesc familiile”

Psihologul Gyorgy Gaspar
ne propune ca ̀ n r]ndurile de
mai jos s[ descoperim unele
lucruri interesante despre
“cum g]ndesc familiile”. Ma-
terialul de fa\[ este preluat de
pe blogul specialistului.

Potrivit acestuia, “familia este
primul sistem de via\[ cu care inte-
rac\ioneaz[ un copil dup[ na;tere.
Acesta poate s[ fie unul securizant,
ambivalent ori insecurizant. Por-
nind de la primele experien\e de
via\[ ;i de la ceea ce vedem la al\ii,
se formeaz[ anumite scheme de
func\ionare a familiei. Schemele
sunt bogate ̀ n amintiri, emo\ii, pro-
cese cognitive ;i reac\ii comporta-
mentale. 

Procese cognitive

Schemele familiei sunt cele care
ne-au ajutat o perioad[ s[ facem fa\[

momentelor dificile, ̀ ns[ tot acestea
pot deveni dup[ o vreme cauza pro-
blemelor de rela\ionare la nivel de
familie. Cele mai toxice procese
cognitive la nivel de familie sunt
urm[toarele< aten\ia selectiv[, atri-
buirile, a;tept[rile, asump\iile ;i
standardele.

Prin aten\ia selectiv[ ̀ n\elegem
tendin\a membrilor familiei de a
observa numai anumite aspecte
dintr-o situa\ie ;i de a trece cu ve-
derea peste altele. Atribuirile sunt
interferen\ele legate de factorii care
au determinat ac\iunea unui mem-
bru din familie, cum sunt urm[toa-
rele cazuri< p[rin\ii care cred c[ fiul
sau fiica lor au note bune fiindc[ au
profesori indulgen\i sau copiii care
cred c[ banii de buzunar primi\i de
la p[rin\i sunt doar b[taie de joc.
A;tept[rile sunt predic\iile cu pri-
vire la evenimentele care se pot pe-
trece `ntr-o familie< dac[ primesc
libertate copiii `;i vor distruge vii-
torul sau dac[ p[rin\ii `;i exprim[
emo\iile `n fa\a copiilor e semn de
sl[biciune. Asump\iile sunt
credin\ele despre caracteristicile ge-
nerale ale membrilor familiei, iar
standardele sunt credin\e despre
cum ar trebui s[ fie membrii familiei
;i rela\iile< copii care s[ nu ias[ din
cuv]ntul p[rin\ilor etc. 

A;tept[rile - aspecte
normale

Anumite elemente de aten\ie se-
lectiv[ exist[ ̀ n majoritatea rela\iilor
;i putem spune c[ atribuirile ;i
a;tept[rile sunt aspecte normale ale
proces[rii informa\iei. Ele devin
disfunc\ionale atunci c]nd sunt pre-
ponderent negative ;i devin toxice
pentru sistemul rela\ional. G]ndu-
rile automate sunt adesea `nso\ite
de o serie de distorsiuni cognitive
care `ngreuneaz[ via\a de familie”.

Potrivit psihologului Gyorgy
Gaspar, “pentru a `ncepe s[ re-
zolv[m probleme de rela\ionare de
la nivelul unei familii, e important
s[ monitoriz[m pentru o anumit[
perioad[ de timp care sunt proce-
sele cognitive care `ngreuneaz[ re-
la\ionarea ;i care sunt distorsiunile
de g]ndire ce ne ̀ mpiedic[ s[ ̀ n\ele-
gem cu adev[rat comportamentul
celor de l]ng[ noi”.

A consemnat Ioana Vladimirescu
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Meniul s[pt[m]nii
Sup[ crem[ de maz[re

Ingrediente necesare< 500 g ma-
zăre congelată, un morcov, o \eli-
nă mică, o jumătate de ceapă al-
bă, două linguri cu smântână,
două linguri cu ulei de măsline,
sare ;i piper după gust.
Modul de preparare< \elina ;i
morcovul, date prin răzătoare, ;i
ceapa tăiată mărunt se călesc în-
tr-o tigaie cu uleiul de măsline.
Mazărea se fierbe într-un litru
de apă. Apoi, legumele prăjite se
fierb împreună cu mazărea, în
apă cu sare, până când boabele
se sfărâmă u;or. Se scot legumele
din apa în care au fiert ;i se pa-
sează într-un blender sau cu o
furculi\ă. Piureul ob\inut se
sub\iază cu apa în care au fiert
legumele. Se adaugă sare ;i piper
după gust.

Pulpe de pui `mp[nate
cu usturoi

Ingrediente necesare< 4 pulpe su-
perioare de pui, 4-5 c[\ei de us-
turoi, sare, piper, ulei pentru
pr[jit.
Modul de preparare< c[\eii de
usturoi se taie `n felii mici, dup[
care folosind cu\itul se introduc
`n carne. Ulterior se s[reaz[
pu\in ;i se pun la pr[jit `n uleiul
`ncins. Spre final se adaug[ ;i pi-
perul dup[ gust. Carnea astfel
pr[jit[ se poate consuma ca atare
sau al[turi de garnitur[ de cartofi
piure sau orez.

Coriolan A.

Budinc[ de caramel, ca la bunica Rulad[ de ;unc[ cu crem[ de br]nz[

Mod de preparare<
Br]nza se amestec[ cu ceapa

r[zuit[ (sau prazul), cu untul ;i
sm]nt]na. Se adaug[ m[rarul
m[run\it c]t se poate de fin, apoi

se condimenteaz[. Se amestec[ bi-
ne, p]n[ c]nd se ob\ine o past[
omogen[. Se iau feliile de ;unc[
;i se umplu, una c]te una, cu c]te
o lingur[ de crem[ de br]nz[, apoi
se ruleaz[. Se orneaz[ cu maio-
nez[, crema de br]nz[ r[mas[,
ou[ fierte, sau mur[turi. Se con-
sum[ ca m]ncare de sine st[t[toa-
re, sau platou rece, `n combina\ie
cu alte preparate.

Ingrediente<
30-35 felii sub\iri de ;unc[

presat[, 500 g br]nz[ proasp[t[, o
ceap[ sau un praz mic (prazul nu
are miros puternic), 50 g de unt
sau margarin[, 1-2 linguri de
sm]nt]n[, `n func\ie de consis-
ten\a br]nzei, o leg[tur[ de m[rar
verde sau 2 linguri\e de m[rar us-

cat ;i m[cinat, sare, piper. 

Mod de preparare<
Ceapa se taie cubule\e foarte

m[runte, sau se r[zuie;te, apoi se
c[le;te `n ulei. Se adaug[ ciuper-
cile cur[\ate ;i t[iate buc[\ele ;i se
c[lesc ;i acestea. Se condimen-
teaz[ dup[ gust, se adaug[ boiaua,
apoi se presar[ peste ele f[ina. Se

amestec[ ;i se stinge cu pu\in[
ap[. Treptat, se mai adaug[ ap[,
amestec]nd `n continuu, p]n[
c]nd se ob\ine consisten\a dorit[
pentru sup[. Se pune `n sup[ ar-
deiul, se las[ s[ fiarb[ 5-10 minute
la foc potrivit, apoi sm]nt]na se
amestec[ cu c]teva linguri de
zeam[ fierbinte ;i se toarn[ `n
sup[. Se mai las[ s[ dea un clo-
cot-dou[, dac[ e nevoie, se mai
condimenteaz[ pu\in, iar dup[ ce
se ia de pe foc se adaug[ ;i o\etul.

Ingrediente<
500 g de ciuperci champig-

non albe sau brune, sau amestec,
o ceap[, 3 linguri de f[in[, 200-
250 g de sm]nt]n[, o jum[tate
de ardei gras, ulei, sare, piper, o
linguri\[ de boia de ardei, baz[
pentru m]nc[ruri, 2 linguri de

o\et.

Mod de preparare<
Se caramelizeaz[ zah[rul p]n[

c]nd va deveni brun-auriu, complet
lichid. Se stinge zah[rul cu lapte
fierbinte. Se las[ s[ fiarb[ p]n[ se
tope;te caramelul. Se scot c]teva lin-
guri de lapte caramelizat ;i se las[
s[ se r[ceasc[. Amidonul se ames-

tec[ cu o linguri\[ de zah[r ;i se di-
zolv[ cu laptele caramelizat r[cit. Se
toarn[ amidonul dizolvat `n oal[ ;i
se amestec[ cu un tel p]n[ se
`ngroa;[. Se ia de pe foc ;i toarn[ ̀ n
cupe, sau `n boluri. Se \ine 2-3 ore
la frigider, iar `nainte de servire se
orneaz[ cu fri;c[, stafide, ciocolat[,
biscui\i, pi;cot pentru copii, diverse
fructe, sau chiar cu c]teva boabe de
cafea.

Ingrediente< 
400 g lapte, 4 linguri zah[r, 

25 g amidon alimentar

Sup[ de ciuperci cu sm]nt]n[
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Unghii str[lucitoare, 
pentru o mireas[ fericit[!

În urmă cu ceva timp vaselina
era un produs popular care ajuta la
diverse afec\iuni ale pielii, însă cu
intrarea pe pia\ă a nenumărate pro-
duse cosmetice, aceasta a început
să fie neglijată. Mul\i dintre noi pre-
feră cosmetice scumpe care ne pro-
mit în fel ;i chip îmbunăt[\irea te-
nului, uitând că vaselina este in-
gredientul cheie pentru între\ine-
rea sănăt[\ii faciale. 

Vaselina cosmetică face parte
din ingredientele naturale ;i se gă-
se;te în majoritatea farmaciilor, fi-
ind existentă în toate cremele ;i ru-
jurile din întreaga lume. Este un
ingredient natural în care nu se fo-
losesc conservan\i ;i este destinată
pentru men\inerea pielii tânăr[ ;i
hidratată în acela;i timp.

Modalit[\i de a folosi vaselina

1. Balsam de buze
Uita\i de produsele scumpe ;i

înlocui\i-le cu vaselină. Este indi-
cat ca de fiecare dată când ie;i\i
din casă să aplica\i un strat sub\ire,
mai ales în sezonul rece când vân-
tul ;i temperatura de afară tind să
deterioreze buzele. Pentru că este

invizibil[ ;i oferă un luciu frumos
buzelor, vaselina se poate u;or
amesteca cu rujul vostru preferat.

2. Demachiant natural
Vaselina este un îndepărtător

miraculos de machiaj care lasă pie-
lea curat[ ;i foarte hidratată. Da-
torită propriet[\ilor ei natruale,
aceasta nu irită pielea din jurul
ochilor ci o hidratează în profun-
zime dacă este aplicată într-un
strat sub\ire.

3. Smokey eyes
Aplica\i creionul negru iar

dup[ aceea un strat sub\ire de va-
selin[ pentru a creea un efect pro-
fesional de smokey eyes cu ajuto-
rul acestor pa;i simpli.

4. Calmează pielea după
epilare

Toate metodele de epilare ne
irită pielea într-un fel sau altul.Este
indicat ca după fiecare sesiune de
epilare să aplicăm un strat de va-
selină iar efectele neplăcute se vor
atenua într-un timp relativ scurt.

Flavia Călăianu

Vaselina cosmetic[ă- un 
produs uitat de lume

În ziua nun\ii, mâinile vor
fi expuse privirilor curioase mai
mult decât oricând. Oamenii
vor dori să `\i privească ;i să î\i
admire inelul de logodnă ;i ve-
righeta, florile, vor dori să î\i
sărute mâinile ;i, în plus, gân-
de;te-te la toate fotografiile ce
`\i vor surprinde mâinile.

Forma unghiilor poate fi pătrată,
ovală sau rotunjită, lungimea lor poate
fi scurtă sau lungă. Cel mai rău este că
unghiile roase vor atrage cu siguran\ă
aten\ia asupra lor. Nu vrei să te sim\i
stânjenită de aspectul unghiilor tale,
încât să fii tot timpul preocupată să î\i
ascunzi mâinile ;i să î\i faci procese
de con;tiinţă pentru ceva care poate fi
cu u;urinţă îmbunătă\it. Pentru a avea
unghii cu care să te mândre;ti în ziua
nun\ii, asigură-te că în săptămânile
precedente marelui eveniment, î\i vei
acorda câteva ore pentru îngrijirea un-

ghiilor.
Pentru un rezultat excelent, î\i re-

comandăm să încerci tratamente SPA
ce includ aplicarea unui gomaj pe
mâini ;i antebraţ (acordând o aten\ie
sporită coatelor de regulă uscate), mas-
că revigorantă ;i masaj, finalizând cu
aplicarea unei creme hidratante pentru
a conferi pielii un aspect sănătos ;i
proaspăt. Trebuie să acorzi o aten\ie
sporită aspectului cuticulelor. În cazul
în care ai cuticule uscate, care se rege-
nerează repede, po\i aplica un trata-
ment special care va ajuta la îmbună-
tă\irea aspectului uscat al acestora ;i,

în plus, încetine;te cre;terea rapidă a
acestora.

Să nu uităm că ;i picioarele sunt
foarte importante, chiar dacă în timpul
ceremoniei nu vor fi foarte vizibile de
multe ori. Totu;i, unghiile ;i pielea tre-
buie să aibă un aspect îngrijit ;i elegant,
la fel ca ;i mâinile. De aceea ̀ ngrijirea
pentru picioare este necesar[.

Culorile miresei 
În func\ie de culoarea rochiei tale,

poţi opta pentru manichiura French
clasică, roz sau culoarea pielii. Pentru
a da culoare mâinilor tale, tehnicieni
specializa\i î\i pot aplica modele pictate
sau diverse accesorii elegante pentru
un plus de culoare. Î\i recomandăm
strasuri swarowski în diverse culori.

În cazul în care unghiile tale nu
arată a;a cum \i-ai fi dorit în ziua nun\ii,
poţi opta pentru aplicarea unghiilor cu
gel sau acryl. Salonul nostru recomandă
aplicarea unghiilor. Pentru efect de du-
rată î\i po\i face manichiura French
permanent, astfel, până la urm[toarea

între\inere nu vei avea nicio grijă legată
de culoarea unghiilor tale. Vei putea
pleca în luna de miere fără s[ te streseze
aspectul unghiilor tale.

Cum să î\i pregăte;ti unghiile 
înainte de nuntă

Dacă unghiile tale sunt subţiri ;i
se rup foarte u;or, tratează-le zilnic cu
ulei de măsline (înmoaie mâinile în
ulei de măsline căldu\). Le va ajuta să
se întărească. Po\i îmbunătă\i
circula\ia sângelui în patul unghial fre-
când unghiile una de cealaltă.

Încearcă să îţi aminte;ti că, după
fiecare spălare pe mâini, trebuie să î\i
aplici crema hidratantă atât pe mâini
cât ;i pe cuticule.

Aceste sfaturi sunt propuse de
speciali;tii Calsa Nails. Calsa vă
a;teaptă pe strada Corvinilor nr. 12
(vizavi de restaurantul No Pardon)
;i la magazinul online www.calsa.ro.
Informații suplimentare la telefon<
0744.810.199

V.S.
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Cum ne ajut[ homeopatia `n
traumatismele osteo-articulare  

Iarna ne r[sfa\[ zilele aces-
tea cu z[pad[ ;i ninsoare, spre
bucuria copiilor ;i a iubitori-
lor sporturilor de iarn[. 

Dar e posibil s[ avem parte ;i
de nepl[ceri legate de c[z[turile pe
ghea\[ sau z[pad[ sau alte trauma-
tisme cum ar fi lovituri cu bulg[ri
de z[pad[ `nghe\at[, accidente la
s[niu;, patinaj sau la schi.

Arnica

Unele c[z[turi sunt u;oare ;i se
soldeaz[ doar cu o sperietur[. Ele
nu trebuie tratate medicamentos ci
poate doar cu sim\ul umorului. Al-
tele pot determina v]n[t[i mari ;i
dureroase. Cel mai bun remediu `n
aceste situa\ii este ARNICA CH
30,3 granule de 3x/zi timp de 7-10
zile. ~mpreun[ cu gelul de Arnica
sau uleiul de Arnica, aplicat de 3
x/zi ̀ n zona afectat[, vindecarea este
mai rapid[ cu resorb\ia v]n[t[ii.

~n cazul unor entorse sau luxa\ii
articulare, mai ales la glezn[ sau
pumn, prima m[sur[ este imobili-
zarea articula\iei `ntr-o compres[
`mbibat[ din bel;ug cu gel de Arnica
;i repaus timp de c]teva ore. Pe gur[
se administreaz[ Arnica CH 30,3
granule din or[-or[ timp de c]teva
zile, sau Arnica CH 200,3 granule

din or[-or[ de 3x/zi, timp de 3 zile.

Cum alin[m durerile 
intense

Dac[ durerile ;i v]n[taia per-
sist[, se va `nlocui Arnica cu reme-
diul RUTA GRAVEOLENS CH 7
sau CH 9,3 granule de 3x/zi. Este
principalul remediu al traumatis-
melor tendinoase ;i ligamentare ;i

ac\ioneaz[ la refacerea articular[.
Dac[ traumatismul este ̀ n zona

genunchiului ;i al[turi de durerea
intens[ ce se agraveaz[ cu mi;carea
apare ;i colec\ie lichidian[, Ruta se
va combina cu BRYONIA CH 30, 3
granule de 3 x/zi timp de 3-4
s[pt[m]ni sau p]n[ la dispari\ia
complet[ a simptomatologiei.

~n cazul `n care simptomatolo-
gia se amelioreaz[ dar nu cedeaz[

complet sau dinamica articular[ las[
de dorit, putem indica STRON-
TIUM CARBONICUM CH7, 3
granule de 2-3x/zi, aproximativ 3
s[pt[m]ni, cu ac\iune benefic[ asu-
pra refacerii dinamicii articulare.

~n caz de fractur[ `nchis[,
simpl[, atela gipsat[ ;i tratamentul
cu Arnica CH30,3 granule de 3x/zi
asociat cu SYMPHYTUM CH9, 3
granule de 3x/zi alternativ timp de
3-4 s[pt[m]ni pot rezolva rapid
problemele. Arnica se recomand[
pentru efectul antitraumatic ;i de
control al durerii, iar Symphytum
este remediul cu tropism osos, util
pentru refacerea osoas[. Se poate
asocia remediul de tip CALCA-
REEA(sub forma de sare Schussler
sau homeopatic)ales `n func\ie de
constitu\ia persoanei. De asemenea
Extractul gemoterapic din muguri
de Brad administrat pe perioada im-
obiliz[rii gipsate poate fi de un real
folos.

Al[turi de aceste remedii se mai
pot indica suplimente alimentare
minerale ;i vitamine pentru `nt[ri-
rea organismului. Alimenta\ia tre-
buie s[ fie echilibrat[ cu principii
s[n[toase, fructe, legume, semin\e
bogate `n s[ruri minerale.  

Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat
Clinica Sf.Anton

Orzul este una din culturile
cunoscute la nivel de jude\.
Sunt prea pu\ini cei care ;tiu
c[ aceast[ plant[ are ;i o serie
de valen\e curative. 

Orzul con\ine hordein[ (alca-
loid), maltin[, proteine, amidon, ce-
luloz[, s[ruri de calciu, fier, fosfor,
magneziu, potasiu, vitaminele A,
B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, `n special
mal\ul ̀ ncol\it. Mai are enzime, fibre
solubile, gluten `n cantitate mic[.
S[m]n\a `ncol\it[ este mult mai
consistent[, cu mai multe vitamine,
hormoni, etc, care o face s[ fie foarte
indicat[ `n multe afec\iuni. 

Frunzele recoltate atunci c]nd
`nc[ nu s-a format spicul sunt cel
mai util medicament `n lupta cu
cancerul. Con\ine inhibitori ai pro-
teazei care neutralizeaz[ agen\ii
cancerigeni, mai ales la nivelul in-
testinelor.

Orzul este recomandat pentru

ameliorarea ;i/sau tratarea unor
multiple afec\iuni din care amintim<
stomatita, traheite, transpira\ie ex-
cesiv[, tromboflebite, tuberculoz[,
tulbur[ri de menopauz[, tumori, tu-

se, tuse convulsiv[, ulcer, ulcer va-
ricos, viroz[ pulmonar[, afec\iuni
hepatice, afec\iuni oculare, afec\iuni
pulmonare, afec\iuni tiroidiene,
afec\iuni ale vezicii urinare, afte bu-

cale, alopecie, amigdalit[, angin[,
anemie, aritmie, artrit[, anorexie,
astm, cancer, cardiopatie ischemic[,
ciroz[ hepatic[, cistite, colecistit[,
acnee, afec\iunile ale c[ilor urinare,
afec\iuni dermatologice, afec\iunile
g]tului, colic[ abdominal[, colit[,
convalescen\[, debilitate, deregl[ri
hormonale, dermatit[, deminerali-
zare, dezinterie, diabet, diaree, dis-
chinezie biliar[, disfagie, dismeno-
ree, dispepsie, dureri de piept, ec-
zeme, efelide, enterocolite, epilepsie,
febr[ tifoid[, fistule perianale, frac-
turi, frigiditate, friguri, furuncul,
grip[, hemofilie, hemoroizi, hepa-
tit[ viral[, hepatit[ cronic[, hiper-
tensiune arterial[, infarct miocar-
dic,  scleroz[ multipl[, scorbut, st[ri
depresive, sterilitate ;i multe altele.

Se pot consuma semin\e fierte,
zeama `n care au fiert, fulgi de orz,
orz verde. Cura de orz dureaz[ apro-
ximativ 30 de zile, timp `n care re-
gleaz[ cel mai rebel organism.

Text selectat de Ioan A.

Con\inutul frunzelor de orz neutralizeaz[ agen\ii cancerigeni
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A folosi sau a nu folosi cosmetice ;i
produse de cur[\enie în timpul sarcinii

Pentru ca bebelușul tău să
se nască perfect sănătos, este
nevoie să ai grijă de tine și să
respecți anumite reguli ce țin
de alimentație și stil de viață,
asta chiar dinainte să rămâi în-
sărcinată. 

Unele reguli sunt ușor de uitat,
altele în schimb sunt plăcute sau dim-
potrivă, grele. Însă nu imposibile! În
timpul sarcinii nu îți sunt interzise
doar majoritatea medicamentelor, ci
și o mulțime de produse cosmetice și
de curățenie. Iată despre ce este vor-
ba!

De ce trebuie să fii atentă
la produsele cosmetice 
și de curățenie?

Substanțele toxice conținute de
majoritatea produselor de curățenie
și de o parte din produsele cosmetice
pot afecta fătul pentru că tu le inhalezi
sau le lași să intre în contact direct cu
pielea. Odată ajunse la făt, substanțele
toxice pot provoca dereglări hormo-
nale, deficite în a lua în greutate, mal-
formații și chiar cancer.

Lista substanțelor nocive<
m Triclosan - agent de curățare pre-
zent în produse de curățenie, chiar și
în unele săpunuri lichide și solide.
Poate afecta glanda tiroidă>
mAchilfenol - substanța prezentă în
multe produse destinate îngrijirii cor-

pului>
mFtalat (phthalate, DEP, DBP, DEHP,
BBP, DMP pe etichete) - poate fi pre-
zent în parfumuri, oje, produse des-
tinate îngrijirii părului. Poate provoca
dereglări hormonale, cele semnalate
fiind dezvoltarea prematură a bustului
la fete și afectarea organului repro-
ducător la băieți>
mDioxan (SLS, sulphate pe unele eti-
chete) - prezent în unele produse care
fac spumă. Poate provoca dereglări
hormonale, tulburări ale sistemului
nervos, malformații>
mParabeni (methyl/butyl/ethyl/pro-
pyl/isobutyl paraben pe etichete) - tip
de conservant folosit în multe produse
cosmetice. Crește posibilitatea dere-
glărilor hormonale și a cancerului.
mPlumb și mercur - două substanțe

foarte toxice, ilegale pentru industria
cosmetică din SUA, dar semnalate în
unele cosmetice produse în alte părți
ale lumii>
mOxibenzoat - prezent în unele pro-
duse de protecție solară>
Produsele de curățenie cu care trebuie
să ai mare grijă în timpul sarcinii sunt< 
m Pesticidele și insecticidele>
mDetergenții folosiți la curățarea co-
voarelor, a geamurilor și obiectelor
din baie și bucătărie (soluția de cură-
țat aragazul pare să fie cea mai peri-
culoasă)>
m Dezinfectanții folosiți pentru
obiectele din baie și bucătărie>
m Spray-urile tip odorizant pentru
cameră>
m Înălbitorii>
m Varul>

m Vopselurile pentru uz domestic
pe bază de ulei artificial - esența/sub-
stanța prezentă în parfumuri și spray-
uri de corp.
Iată produsele cosmetice pe care tre-
buie să le pui deoparte cel puțin în
perioada de sarcină<
m produsele de îngrijire corporală
care conțin unul din ingredientele lis-
tate mai sus>
m săpunul lichid>
m ojele cu miros puternic>
m parfumurile cu miros puternic>
mprodusele care conțin Retin-A sau
vitamina K>
m cremele cu efect rapid antiaging
(antiîmbătrânire) sau antiacnee>
m tratamentele sau produsele cos-
metice care conțin uleiuri esențiale>
m soluția pentru permanentarea pă-
rului>
m soluția pentru decolorarea părului
de pe orice zonă a corpului, nu doar
de pe cap>
m produsele de protecție solară care
conțin oxibenzoat.
Produsele de protecție solară 100%
sigure în sarcină sunt cele care conțin
oxid de zinc sau oxid de titaniu.

Pentru program[ri la cursurile 
organizate, dar ;i pentru 

întreb[ri în 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

Cu toate că există părin\i
care se plâng de faptul că
vie\ile lor sunt scurtate de
stresul asociat cre;terii copii-
lor, unele studii sugerează
contrarul - cei fără copii mor
mai tineri, nu cei care au pro-
creat. 

Aceste studii nu au reu;it până
acum să identifice dacă absen\a co-
piilor provoacă moartea timpurie
sau dacă acest lucru se datorează
gândirii care i-a făcut pe respectivii
oameni să aleagă să nu aibă copii.

Esben Agerbo de la Universita-
tea Aarhus din Danemarca, citat de
descopera.ro, a conceput alături de
colegii săi un studiu care s-a con-
centrat doar asupra persoanelor ca-
re au demonstrat că doresc să aibă
copii, ;i au apelat la fertilizarea in
vitro. Studiul publicat în Journal of

Epidemiology and Community
Health atestă că, într-adevăr, pre-
zen\a copiilor pare să extindă durata
de via\ă a părin\ilor.

Dr. Agerbo a efectuat studiul
pornind de la datele ample oferite

de sistemul de sănătate danez. În
urma fertilizării in vitro, 15.149 de
cupluri au avut ulterior copii, iar
5.354 nu au reu;it acest lucru. În ge-
neral, decesele în rândul persoane-
lor cu o vârstă potrivită pentru fer-

tilizarea in vitro sunt rare. Cu toate
acestea, au fost înregistrate suficien-
te pentru a oferi date relevante. 

Calculele efectuate de Dr. Ager-
bo, ce au \inut seama de factori pre-
cum vârsta, educa\ia ;i venitul, au
arătat că femeile care nu au devenit
mame prezentau o rată a deceselor
de patru ori mai mare decât femeile
care au născut, iar în cazul
bărba\ilor cei care nu au devenit tă-
tici aveau o rată a deceselor de două
ori mai mare decât bărba\ii în cazul
cărora procedura avusese succes.

Cercetarea nu rezolvă misterul
pe deplin – este posibil ca acele per-
soane care nu pot avea parte de copii
în urma fertilizării in vitro să pre-
zinte un risc mai mare de deces din
motive ce au legătură cu această in-
capacitate. Cu toate acestea, studiul
oferă noi dovezi în favoarea ipotezei
conform căreia copiii sunt un „elixir
al vie\ii”.

Ramona B.

Un nou motiv pentru care este bine s[ devenim p[rin\i
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Connie Britton – puternic[ ;i senzual[ la orice v]rst[
C]nd serialele de televiziu-

ne “Friday Night Lights” ;i
“American Horror Story” (in-
terpret[ri care i-au adus ;i
dou[ nominaliz[ri la premiile
Emmy) au ajuns la final `n
urm[ cu doi ani, actri\a `n
v]rst[ de 45 de ani s-a g]ndit
s[ ia o pauz[ pentru a petrece
mai mult timp cu fiul ei. Dar
la ̀ nceputul lui 2012 a acceptat
s[ fac[ parte dintr-un proiect
mai special – serialul “Nashvil-
le”.

Personajul ei, starul de muzic[
country Rayna James, `ncearc[ s[-
;i p[streze fanii, celebritatea ;i casa
de produc\ie ;i s[ \in[ la distan\[ o
rival[ mult mai t]n[r[. Pentru a in-
tra c]t mai bine `n rol, Connie nu
numai c[ s-a mutat ;i `n realitate
`n Nashville, ci s-a ;i apucat de
c]ntat. “C]nd am ̀ nregistrat c]nte-
cele pentru episodul pilot, nu am
l[sat pe nimeni ̀ n[untru s[ m[ as-
culte cu excep\ia profesorului meu
de canto”, recunoa;te ea. Dar se pa-
re c[ a fost chiar foarte mul\umit[
av]nd `n vedere c[ acum se
g]nde;te s[ scrie ni;te piese coun-
try. 

:i mai impresionant este faptul
c[ ;i-a creat propria ei fericire. ~n
noiembrie 2011, actri\a a devenit
mam[ dup[ ce a adoptat un b[ie\el
orfan din Etiopia. A fost rezultatul
uimitor al unui proces lung de trei
ani. “Am ;tiut `ntotdeauna c[ do-
resc s[ am un copil ;i am presupus
c[ voi face asta al[turi de un b[rbat.
Dar apoi au decedat ambii p[rin\i
`n decurs de 3 ani. Imediat dup[
aceea mi s-a aprins un becule\ ;i
m-am ̀ ntrebat ce mai a;teptam oa-
re. Nu eram `ntr-o rela\ie la acea
vreme, dar m-am g]ndit c[ asta e
ceva ce-mi doream s[ fac ;i
sim\eam c[ pot s-o fac.”

~ntr-un interviu acordat revistei
“Redbook” spre finalul anului tre-
cut, Connie a vorbit deschis despre
maternitate, via\a de celibatar[ ;i
determinarea ei de a-i convinge pe
produc[torii de televiziune c[ ;i fe-
meile trecute de 40 de ani pot fi se-
xy.

Reporter< :tim c[ ai avut un cuv]nt
de spus legat de evolu\ia persona-
jelor din “Friday Night Lights” ;i
“American Horror Story”. Ai avut
;ansa s[ contribui ;i la modelarea
Raynei James din “Nashville”?
Connie Britton< Am fost foarte
clar[ `nc[ de la `nceput c[ vreau s[
am acest drept. Avem ocazia s[

ar[t[m o femeie talentat[ care a
reu;it, are succes ;i `ncearc[ s[ le
aib[ pe toate - ;i carier[ ;i familie

– de unde apar situa\ii complexe ;i
uneori dificile. Mi-am f[cut auzit[
opinia ̀ n mod special fiindc[ e vor-

ba de o femeie trecut[ de 40 de ani.
Cultura noastr[ tinde s[ ridice `n
sl[vi tinere\ea `ntr-un mod incre-

dibil. Cu aceast[ ocazie putem ve-
dea ;i frumuse\ea unei femei cu ex-
perien\[ ;i `n\elepciune.

R< Ai devenit o fan[ a muzicii co-
untry?
C.B.< ~nainte de “Nashville” nu pot

s[ spun c[ m[ pasiona acest fel de
muzic[, cu toate c[ mai ascultam
din c]nd `n c]nd. Miranda Lam-

bert este grozav[, iar Patty Griffin
este incredibil[.

R< Cum merge cu c]ntatul?
C.B.< ~mi amintesc c[ ̀ ntr-o zi pro-
fesorul meu de canto mi-a dat o
pies[ a lui Bonnie Raitt ;i am iz-
bucnit ̀ n pl]ns fiindc[ nu credeam
c[ voi reu;i s[ interpretez acel
c]ntec la fel de bine. Am eu o teorie
a mea c[ am avut curajul s[ inter-
pretez un star de muzic[ country
fiindc[ tocmai atunci ̀ l adoptasem
pe Yoby ;i `i c]ntam tot timpul.

R< ~l aduci ;i pe el cu tine la film[ri?
C.B.< Toat[ lumea de pe platouri `l
ador[ ;i lui `i place enorm s[ fie
acolo. Zilele trecute a stat pe o ma-
cara ;i a primit ;i o chitar[.

R< Cum ai reu;it s[ fii at]t de con-
ving[toare `n rolul de mam[ din
“Friday Night Lights” c]nd ̀ nc[ nu
erai mam[ `n realitate?
C.B.< Nu ;tiu. Oamenii m-au ̀ ntre-
bat de multe ori acest lucru ;i n-
am ;tiut niciodat[ ce s[ r[spund
dec]t c[ probabil am un instinct
matern puternic.

R< Exist[ un num[r destul de mare
de celebrit[\i care au adoptat ̀ n ul-
tima perioad[. Oare care ar fi mo-
tivul? V[ str]nge\i toate la cafea
`mpreun[?
C.B.< Da … Eu, Angelina, Sandra
Bullock ;i Mary-Louise Parker ne
`nt]lnim ̀ n fiecare weekend s[ bem
vin rosé ;i s[ povestim despre co-
pii… Nu, nici vorb[. Nu c[ nu mi-
ar pl[cea s[ ne `nt]lnim ;i s[ vor-
bim despre experien\ele noastre.
Dar exist[ un grup de oameni care
au adoptat copii din Etiopia ;i am
vrut s[ fiu ;i eu printre ei. Pentru
mine e extrem de important ca fiul
meu s[ nu-;i uite originile.

R< De ce ai vrut s[ adop\i din
aceast[ \ar[?
C.B.< Am `nceput s[ fiu interesat[
de Etiopia acum 10 ani. O prieten[
a c[l[torit acolo ;i a lucrat cu orfe-
linatele de acolo. ~mi amintesc c[
mi-a adus ni;te fotografii ;i am fost
uimit[ de acei copila;i. P]n[ la
urm[ am c[l[torit ;i eu acolo ;i am
filmat un documentar la care `nc[
mai lucrez. 

R< A fost important dac[ era feti\[
sau b[ie\el?
C.B.< Am vrut s[ ̀ nfiez o feti\[ din
Etiopia din mai multe motive. Dar
mi-au spus c[ au un copila; pentru
mine ;i c[ este b[iat. Din secunda
`n care l-am v[zut ̀ n poz[ am ;tiut
c[ acela e fiul meu.
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Ce ne ajut[ 
la cura de sl[bire?

O diet[ necesit[ mult[
ambi\ie ;i mult efort. A \ine
greutatea sub control dup[ o
cur[ de sl[bire este ;i asta
treab[ destul de grea. :i
totu;i, ce avem de f[cut pen-
tru a sc[pa de kilogramele `n
plus?

Speciali;tii ne sf[tuiesc ̀ n pri-
mul r]nd s[ facem zi de zi mi;care.
~n cazul `n care nu avem abona-
ment la o sal[ de fitness sau aero-
bic putem totu;i s[ ie;im la plim-
bare pe jos, s[ urc[m sc[rile pe
jos, uit]nd c[ avem lift. 

F[r[ sucuri, doar cu ap[!

~nainte de a trece la ce anume
punem `n farfurie, nu trebuie s[
uit[m de ap[. Organismul nostru
are nevoie de lichide, dar nu de
sucuri, b[uturi alcoolice ;i cafele.
Are nevoie de ap[ curat[, ap[ plat[
care s[ ne ajute la eliminarea to-
xinelor ;i la men\inerea st[rii de
sa\ietate pe o perioad[ mai lung[
de timp. Uit[m de sucuri ;i alte li-

chide care ne aduc numai calorii
;i `n rest nu ne ajut[ la nimic. 

Stabilirea unui program
de mese

Un alt aspect important const[
`n organizarea unui program de
mese pe care s[ `l respect[m cum
scrie la carte. Asta `nseamn[ c[
vom avea zi de zi trei mese prin-
cipale ;i dou[ gust[ri. Dac[ nu
avem nevoie de cele dou[ gust[ri
nu este o problem[. Cea mai bo-
gat[ mas[ a zilei trebuie s[ fie mi-

cul dejun. Peste aceast[ mas[ nu
vom s[ri!  

Se poart[ verdele 
;i-n farfurie!

Am ajuns ;i la ce punem `n
farfurie ;i de re\inut la acest capitol
sunt toate produsele alimentare
s[n[toase ;i cu un con\inut ridicat
de ap[< varz[, spanac, citrice, mere
;i conopid[. Se g[sesc `n pie\e ;i
magazine ;i sunt delicioase. S[ nu
uit[m c[ legumele verzi ne ajut[
mult la cura de sl[bire. 

Cei mai mari dieteticieni
de pe glob ne sf[tuiesc mereu
s[ urm[m cure de sl[bire care
s[ ne permit[ mai apoi s[ ne
men\inem la nivelul de greu-
tate la care am ajuns. Asta
`nseamn[ c[ nu vom trece la
`nfometare sau la fel ;i fel de
diete extra-rapide.

Atunci c]nd ne dorim cu orice
pre\ s[ sc[p[m de kilogramele `n
plus e recomandat s[ ne aducem
aminte de sup[. ~n zilele noastre,
tenta\iile culinare sunt mari. 

Cald ;i gustos

De multe ori apel[m la pro-
duse fast food sau de patiserie
pentru a ne potoli foamea, asta
pentru ca mai `ncolo s[ ne d[m
seama c[ doar ne-am ast]mp[rat
foamea pre\ de c]teva ore, f[r[ ca
organismul s[ simt[ c[ a m]ncat.
Supa cald[ este de fiecare dat[ o
op\iune mai bun[ la diet[ dec]t

orice alt fel doi de m]ncare. 

Jurnalul caloriilor

Un alt aspect important la diet[
este cel legat de jurnalul alimente-
lor. Putem s[ not[m tot ceea ce
consum[m pentru a \ine eviden\a
caloriilor. Ne va ajuta mult la diet[
;i la ob\inerea rezultatului dorit.
Pe l]ng[ faptul c[ nu vom s[ri peste
mesele zilnice, vom `ncerca s[

`mp[r\im m]ncarea `ntr-un mod
strategic. 
Sunt doar c]teva trucuri care ne
vor ajuta `n cazul `n care vrem s[
urm[m o cur[ de sl[bire. Una din-
tre dietele foarte bune este cea pe
baz[ de lactate ;i fructe. La capito-
lul lactate intr[ produsele cu un
con\inut sc[zut de gr[simi, iar
fructele se pot consuma din bel;ug.
Recomanda\i sunt strugurii. 

Theodora V. 

Trucuri pentru a sl[bi

Alimente care ne scap[
de c]\iva centimetri

din jurul taliei

~n ultimele s[pt[m]ni ne-am
r[sf[\at cu m]nc[ruri alese, iar
dac[ p]n[ ;i s[pt[m]na trecut[
ne-am permis multe fiindc[ mai
avea de s[rb[torit vreun Ion sau o
Ioan[, acum trebuie iat[ s[ spu-
nem stop tuturor alimentelor pli-
ne de gr[sime ;i calorii ;i s[ ne
orient[m spre cele s[n[toase care
ne ajut[ nu doar s[ sc[p[m de ki-
logramele `n plus, ci ;i s[ detoxi-
fiem organismul.

O alimenta\ie s[n[toas[ nu es-
te suficient[ pentru un corp fru-
mos. Mai e nevoie ;i de mi;care.
Sl[birea armonioas[ se face cu ful-
gii de ov[z. Nu sunt foarte scumpi,
`i g[sim peste tot ̀ n comer\ ;i sunt
;i delicio;i. Intr[ ̀ n categoria pro-
duselor alimentare bogate ̀ n fibre.
S[ nu uit[m c[ fulgii de ov[z sunt
plini de fier, magneziu, proteine,
zinc ;i cupru. Se pot consuma la
micul dejun ;i \in foarte bine de
foame, a;a c[ nu vom mai avea
probleme cu starea care ne d[
b[t[i de cap, acea stare de continu[
foame, p]n[ la masa de pr]nz. 

Dac[ totu;i sim\im c[ ne e foa-
me ̀ ntre micul dejun ;i pr]nz pu-
tem consuma goji, fructe bogate
`n vitaminele C, E, B1 ;i B2, `n
aminoacizi, proteine ;i minerale.
Aceste fructe, delicioase de altfel,
\in apetitul sub control. 

Fructe de p[dure?

S[ nu uit[m nici de afine, care
la fel ca toate fructele de p[dure
sunt ;i ele bogate ̀ n vitamine, an-
tioxidan\i ;i minerale. :i afinele
joac[ un rol important ca gust[ri.
Se pot consuma cu iaurt ;i cereale
`ntre mesele principale ;i ne dau
o m]n[ de ajutor ̀ n a sl[bi. Un alt
fruct recomandat ̀ n cura de sl[bi-
re este avocado. ~ncerca\i s[ ̀ l con-
suma\i la fiecare mas[, fiindc[ are
un efect miraculos `n a sc[pa de
centimetri din zonele sensibile< ta-
lie, fese. Este bogat ̀ n gr[simi mo-
nonesaturate, adic[ `n acele
gr[simi bune despre care a\i auzit
c[ ajut[ la sc[derea nivelului de
colesterol r[u. 

Theodora V.

10 Informa\ia zilei Miercuri 16 ianuarie 2013Sport

Speedfitness, un antrenament revolu\ionar
`n modelarea corporal[ la PrimaGym

Iarna și-a intrat în drepturi,
iar pârtiile de schi se află în
așteptarea turiștilor nerăbdă-
tori să încerce prima zăpadă de
sezon. 

Dacă te numeri printre cei care
s-au decis să deprindă tainele schia-
tului, îţi oferim sfaturile necesare pen-
tru un start ca la carte. În cazul în care
dorești să înveţi să schiezi, pentru în-
ceput trebuie să te gândești la
achiziţionarea unui echipament adec-
vat unui începător. În continuare, îţi
vom spune tot ce trebuie să știi despre
schiuri, clăpari și echipamente de pro-
tecţie.

Unui începător îi trebuie o pere-
che de schiuri ușoare, nu foarte rigide,
care să nu-i pună probleme atunci
când vine vorba de manevrabilitate.

La fel, și raza de curbură a schiului
joacă un rol important. Cu cât radiu-
sul este mai mic, cu atât virajele vor fi
mai strânse. Un radius mic face ca un
schi în linie dreaptă și la viteze mari
să fie mai greu de controlat. Lungimea
unui schi se alege, bineînţeles, în
funcţie de înălţimea schiorului. Schiu-
rile carv, cele mai des întâlnite, trebuie
să ajungă, în poziţie verticală, între
spaţiul dintre nas și bărbie. Începătorii
trebuie să se orienteze spre schiuri ca-
re să le ajungă până la bărbie. Cele un
pic mai scurte sunt mai ușor de con-
trolat, însă cu mici compromisuri în
zona de viteză.

Atunci când îţi alegi clăparii, tre-
buie să fii atent în primul rând la in-
dicele de flexare. La fel ca și la schiuri,
cu cât rigiditatea crește, cu atât con-
fortul scade, iar performanţa crește.
În momentul în care probezi un clă-

par, în poziţia închisă trebuie să fie
comod. Degetele trebuie să se miște
liber, fără să ajungă până în capăt. Du-
pă o zi petrecută pe pârtie, piciorul se
umflă, motiv pentru care este reco-
mandat să existe o mică toleranţă. De
asemenea, atunci când flexăm pe faţă,
în interiorul clăparului călcâiul nu
trebuie să se ridice mai mult de un
deget.

Atunci când te afli în magazin,
alegerea corectă a beţelor se face ţin-
ând în mână vârful băţului și proptind
mânerul în podea, pentru a simula
condiţiile de pe pârtie, când vârful
este înfipt în zăpadă. Totodată, trebuie
să stai puţin ridicat pe vârfuri, pentru
a fi la fel de înalt ca atunci când te afli
pe schiuri. Astfel, braţul, în poziţie
orizontală, trebuie să formeze un
unghi de 90 de grade cu corpul.

Ca începător, este esenţial să-ţi iei

toate măsurile de protecţie pentru a
evita accidentările. Adulţilor și copii-
lor, în mod special, le este recomandat
să poarte pe sub haine o protecţie
pentru coloana vertebrală. Aceasta
nu incomodează și se poate dovedi
salvatoare în numeroase situaţii.

Casca de protecţie este recoman-
dată a fi purtată tot timpul. Ea trebuie
să fie comodă, să acopere fruntea la
unu-două degete distanţă de sprân-
cene> nu trebuie să fie nici prea strâm-
tă, nici prea largă. Pe pârtiile din stră-
inătate, schiorii sunt obligaţi să-și ia
această măsură de protecţie, însă în
România legislaţia este permisivă.
3.000-3.500 de lei este bugetul mediu
pentru un echipament complet de
schi, care include schiurile, clăparii,
legăturile, beţele și echipamentul de
protecţie.

Cum s[ ne alegem echipamentul pentru a merge la schi

Centrul de s[n[tate Prima-
gym a adus `n Satu Mare teh-
nologia EMS (Electro Stimu-
lare Muscular[) ce vine ̀ n aju-
torul celor care caut[ solu\ii
rapide ;i eficiente de a face an-
trenament! 

Speedfitness este viitorul! Nu mai
trebuie s[ munce;ti ani de zile ca s[
ajungi la ni;te rezultate satisf[c[toare.
Corp tonifiat, abdomen plat, mu;chi
vizibili, condi\ie fizic[ ;i \inut[ de in-
vidiat, vitalitate ;i energie, sunt doar
c]teva din avantajele oferite de an-
trenamentul Speedfitness!

Prin antrenamentul bazat pe teh-
nologia de ultim[ genera\ie a elec-
tro-stimul[rii musculare se ob\ine
contractarea mult mai puternic[ ;i
mai intens[ a mu;chilor, dec]t prin
antrenamentele tradi\ionale, unde se
antreneaz[ doar mu;chii contracta\i
`n urma mi;c[rilor voluntare. ~n
func\ie de intensitate, de alegerea pro-
gramelor ;i de obiectivele personale,
se poate ob\ine nu numai conturarea
mu;chilor ci ;i dezvoltarea ;i tonifie-
rea lor, precum ;i cre;terea rezisten\ei
sau dezvoltarea rapidit[\ii. Indiferent
dac[ sunte\i profesionist sau amator. 

Speedfitness v[ va ajuta 
s[ atinge\i poten\ialul fizic
maxim-garantat!

Spre deosebire de tratamentele
bazate pe tipurile tradi\ionale de sti-
mulare electric[, Speedfitness antre-
neaz[ totodat[ mu;chii de suprafa\[
;i cei din profunzime. Sistemul este
adaptat pentru a implica toat[ mus-

culatura chiar ;i ̀ n poziție pasiv[-cul-
cat[. Prin exerci\iile active, suplimen-
tare, executate pe parcursul celor 20
de minute de antrenament, se poate
multiplica efectul.

~n privin\a intensit[\ii nu sunt li-
mite-singura limit[ este rezisten\a
fiec[ruia. Pute\i ob\ine `n scurt timp
succese vizibile ;i palpabile `n redu-
cerea kilogramelor ;i a \esuturilor adi-
poase, `n cre;terea ;i tonifierea mus-
culaturii, ̀ n cre;terea for\ei ;i a rezis-
ten\ei fizice, crearea unui corp cu for-
me armonioase. Toate ̀ ncununate cu
`mbun[t[\irea st[rii generale! 
Aceast[ metod[ nu este doar sigur[,
ci ;i extrem de eficient[, deoarece ac-
tiveaz[ 90% din sistemul muscular
antren]nd mu;chii at]t la suprafa\[
c]t ;i ̀ n profunzime.Tot ceea ce se va
sim\i ̀ n timpul antrenamentelor va fi
un efort muscular pur, f[r[ solicitarea
articula\iilor ;i a tendoanelor.

Pentru a cre;te eficien\a antrena-
mentului, pe parcursul celor 20 de
minute se va efectua o serie de
exerci\ii. Exerci\iile sunt realizate
`mpreun[ cu antrenorii profesioni;ti
ai centrului PrimaGym.

Antrenorii `\i vor oferi cea mai
bun[ consiliere pentru atingerea sco-
pului antrenamentului t[u. Astfel vei
primi informa\ii cu privire la seriile
de exerci\ii, men\inerea aten\iei ;i
cre;terea motiva\iei `n timpul antre-
namentului. Antrenorii PrimaGym
v[ garanteaz[ c[ to;i clienții vor avea
parte de o consiliere personal[ co-
respunz[toare ;i de motiva\ie ma-
xim[.

Argumente pro pentru 
antrenamentele 
Speedfitness
• Modelarea eficient[ a masei mus-

culare. Datorit[ electrozilor care se
lipesc direct pe corp, sistemul mus-
cular este stimulat at]t la suprafa\[
c]t ;i `n profunzime!
• Protejarea ligamentelor ;i a articu-
la\iilor. Stimularea electric[ ac\io-
neaz[ doar asupra mu;chilor ;i nu
afecteaz[ articula\iile. Intensitatea ;i
randamentul antrenamentului sunt
independente de condi\ia articula\ii-
lor.
• Antrenamente rapide care solicit[
tot corpul ;i stimuleaz[ 90% din masa
muscular[.
• Arderea gr[similor, reducerea \esu-
turilor adipoase. Antrenamentul
ajut[ la stabilirea propor\iei adecvate
dintre \esutul adipos ;i \esutul mus-
cular, echilibreaz[ arderile ;i le re-
gleaz[ chiar ;i atunci c]nd dormim.
• Reducerea celulitei, `mbun[t[\irea
circula\iei sangvine ;i a celei limfatice,
`mbun[t[\irea circula\iei la nivelul
\esuturilor conjunctive
• Eficient ̀ n tratarea durerilor de spa-
te< consolidarea ;i stimularea mu;chi-
lor din profunzime, responsabili cu
sus\inerea ;i protejarea coloanei ver-
tebrale.
• Consolidarea musculaturii peri-
neal[, responsabil[ de continen\a uri-
nar[. Eficien\[ ;i rapiditate `n re-
condi\ionarea structurii musculare
perineal[ dup[ na;tere!
• Ajutorul sportivilor `n ob\inerea
performan\ei! `mbun[t[\irea
condi\iei fizice, a vitalit[\ii, a dina-
mismului ;i a rapidit[\ii `n execu\ie.

Doritorii pot face program[ri la
Ilyés Ilona< 0728 555 590 sau Barta
Zoltán< 0733 414 481.

V. Shibata 
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~n aceast[ s[pt[m]n[
continu[m seria de antrena-
mente pentru coloana ver-
tebral[, antrenoarea Kerekes
Emoke propun]ndu-ne o
;edin\[ de gimnastic[ `n
acest sens. Destul de simplu
de pus ̀ n practic[, exerci\iile
ne vor face mult bine, mai
ales c[ se concentreaz[ pe
coloana vertebral[.

Vrem `nainte de toate s[ v[
reamintim c[ anul 2013 a `nceput
cu numeroase oferte la Centrul de
aerobic Fitland, iar pentru a profita
de ele sunte\i a;teptate s[ ̀ i trece\i
pragul. Detalii despre programele
de la Fitland ob\ine\i ̀ n municipiul
Satu Mare, pe strada R]ndunelelor
nr. 3 sau pe www.fitland.ro.
1. St]nd apropiat, bra\ele jos (im-
aginea 1). Ridic[m bra\ul drept ;i
ne `ntindem (imaginea 2). Reve-

nim ̀ n pozi\ia ini\ial[
;i fa-

cem acela;i lucru cu partea st]ng[.
Repet[m exerci\iul de 24 de ori. 
2. St]nd dep[rtat cu genunchii
`ndoi\i, bazinul ̀ nclinat spre spate,
bra\ele `ntinse `nainte (imaginea
3). Tragem coatele `n spate apro-
piind omopla\ii (imaginea 4). Re-
pet[m mi;carea de 24 de ori. 
3. St]nd apropiat, bra\ele `ntinse
lateral (imaginea 5). R[sucim
trunchiul spre dreapta (imaginea
6), apoi spre st]nga. Repet[m
exerci\iul de 24 de ori. 
4. St]nd pe v]rful st]ng, piciorul
drept `ntins `nainte (imaginea 7).
Ridic[m piciorul drept (imaginea
8). Repet[m exerci\iul de 24 de ori.
Facem la fel pe cealalt[ parte a cor-
pului.
5. Fandare cu piciorul st]ng ̀ n fa\[,
bra\ul st]ng jos (imaginea 9). Ri-
dic[m piciorul drept ;i bra\ul
st]ng (imaginea 10) de 24 de ori.
Facem la fel pe cealalt[ parte a cor-
pului.

Ioana Vladimirescu 

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

O ;edin\[ de gimnastic[ 
pentru coloana vertebral[
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Noi tendin\e pentru anul 2013
În acest an accesoriile joa-

că un rol important în com-
pletarea unei \inute.Tocmai
de aceea dacă ;tim cum să ac-
cesorizăm corect o \inută,
aceasta poate prinde cu totul
un alt contur.

Piesele vestimentare pe care le
de\inem de ceva timp ;i par să fie
ie;ite din trend, pot fi readuse la
via\ă cu ajutorul accesoriilor.

Anul acesta vom încerca să rein-
ventăm modul în care purtăm ele-
mentele care dau efecte \inutelor
noastre. Faptul că dorim să adaptăm
accesoriile cu hainele noastre mai
învechite nu înseamnă c[ ;i acestea
trebuie să fie noi ci să ;tim cum să
le combinăm în a;a fel încât să ne
scoată look-ul în eviden\ă.

Combina\ii `ndr[zne\e

Colierul masiv din metal este
un must-have al sezonului. Se poate
purta cu orice tip de căma;ă sau blu-
ză, însă trebuie să fim aten\i la ma-
teriale deoarece se potrive;te doar
cu cele simple. |inutele monocrome
pot fi scoase în eviden\ă cu un astfel
de accesoriu. Tot în categoria de ac-
cesorii  se află ;i Clutch-ul din metal.
Metalul face furori în lumea modei,
începând de la rochiile create cu ele-
mente din metal până la gen\i sau
bijuterii supradimensionate.
În materie de pantaloni, stilul Capri
a revenit din nou în tendin\e ;i poate
fi u;or asortat la pantofii Stiletto.
Această combina\ie lunge;te silueta
;i scoate în eviden\ă formele. Pentru
un look casual rafinat opta\i pentru
o pereche de balerini, inspira\i din
stilul Audrey Hepburn.

Fusta mini cu paiete este ;i mai
în vogă decât anul trecut ;i poate fi
adaptată pentru mai multe ocazii.
Conform designerilor, ea poate fi
purtată la orice oră din zi dacă este
asortată cu o căma;ă simplă sau un
tricou basic.

Modele de rochii 
pentru toate gusturile

În materie de rochii sezonul
acesta cele midi ;i mulate sunt în
vogă. Chiar dacă nu ai măsurile
unui fotomodel asta nu înseamnă
că acestea nu sunt pentru tine. In-
spiră-te din look-urile de la Holly-
wood ;i pune-\i formele în eviden\ă.

Pentru că ne aflăm încă în se-
zonul rece, paltonul supradimen-
sionat este o piesă de rezisten\ă care
este croită arhitectural în stilul ani-
lor 60 ;i se poate asorta la orice \in-
ută.Pentru a putea fi purtat la mai
multe stiluri este bine să alegem un
model într-o singură culoare.

Flavia C[l[ianu
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Taxele aferente pentru 
angaj[ri în str[in[tate

Având în vedere că tot mai
mulţi sătmăreni se gândesc să
părăsească România, prezen-
tăm câteva lucruri pe care ar
trebui să le cunoască referitor
la care sunt taxele legale. 

Astfel vor putea evita unele ţepe,
"oferite" de unele firme care inter-
mediază angajarea în străinătate.
Persoanele care vor să meargă în
străinătate trebuie să se ferească de
taxele percepute ilegal.

Conform unui consultant
Tjobs.ro, singura taxă legală care se
poate percepe aplican\ilor este, con-
form Legii 156/2000, taxa de me-
diere. Însă ;i aceasta se poate per-
cepe doar atâta timp cât agen\ia nu
percepe aceea;i taxă ;i de la angaja-
torul străin. Există ;i alte taxe sau
costuri suplimentare care pot fi per-
cepute aplicantului selectat pentru
angajare. De exemplu, mai pot exista
costuri suplimentare cu taxele pen-
tru traducerile documentelor, pen-
tru rezervările biletelor de transport
sau pentru rezervarea cazării. Aten-
ție, însă, aplican\ii trebuie să verifice

dacă ele sunt specificate undeva în
contract. Altfel, dacă nu sunt trecute
în contractul încheiat între aplicant
;i agen\ie, ele nu sunt legale.

Agenţia lucrează legal?

În primul rând trebuie să ;ti\i
că agen\ia nu are voie să vă perceapă

taxă pentru o simplă înscriere în ba-
za de date. Apoi, trebuie să ;ti\i că
nu există alte comisioane, nu se pot
face re\ineri din salariu ;i nu se pot
percepe garan\ii de la solicitan\i. De
asemenea, agen\iile pot fi verificate
de instituțiile Statului, iar dacă au
semnat un contract de mediere cu
un aplicant, la control au obliga\ia
să prezinte ;i un contract încheiat
cu angajatorul din străinătate. De
asemenea, trebuie să aibă în original
sau în copie mai multe acte ale apli-
cantului< act de identitate, pa;aport,
carnetul de muncă, certificatul de
cazier judiciar, certificatul de sănă-
tate etc. A;adar, dacă semna\i un
contract de mediere cu o agen\ie,
înainte de plecarea efectivă la mun-
că, ar trebui ca dumneavoastră să fi
predat deja aceste documente la
agen\ie.

Același consultant Tjobs. reco-
mandă persoanelor care vor să pă-
răsească ţara să fie atente ;i la aceas-
tă muncă birocratică, pentru că ea
poate garanta succesul accesării
unor locuri de muncă în străinăta-
te.

Ionuţ B.

În acest număr Sănătate și
Frumuseţe îţi prezentăm une-
le greșeli pe care specialiștii,
de-a lungul timpului, le-au
considerat esenţiale în vede-
rea distrugerii carierei unei
persoane. 

Top managerii din diferite ţări
au declarat că în fruntea listei de
greșeli se află faptul că un angajat
nu obţine rezulate notabile în
munca pe care o face, de altfel re-
prezintă o cale sigură de distru-
gere a dezvoltării carierei profe-
sionale.

Ceea ce faci trebuie 
să te pasioneze

Pentru o carieră de succes tre-
buie să ai anumite sarcini într-un
domeniu care te fascinează. O
greșeală des întâlnită este aceea că
multe persoane "se aruncă" pe
piaţa muncii deja plictisiţi, fără să
realizeze ce anume i-ar putea
mulţumi. Apelează la un proces

de cunoaștere asupra propriei per-
soane, iar mai apoi vezi dacă te-ar
mulţumi un anumit domeniu.
Vezi care sunt pasiunile tale, ce
parte te atrage, în ce ai vrea să ac-
tivezi.

Cariera ta poate fi afectată și
de ţelurile pe care le stabilești. Este

recomandat să eviţi ţelurile joase,
sau să îţi spui "nu voi reuși nicio-
dată acest lucru", deoarece, foarte
probabil așa se va întâmpla. În ca-
rieră trebuie să-ţi asumi unele ris-
curi, să încerci lucruri noi, să în-
veţi, astfel te vei maturiza de pe
urma propriilor greșeli.

Banii valorează prea
puţin

Scapă de acel gând că banii re-
prezintă totul, deoarece un salariu
bun nu este întotdeauna echiva-
lentul fericirii. Mai mulţi spe-
cialiști au observat că majoritatea
angajaţilor, chiar și directorii, sunt
de părere că banii valorează foarte
puţin atunci când o persoană este
cu adevărat nefericită. Sarcinile
care sunt realizate, activităţile pro-
fesionale oferă angajatului satis-
facţie. Tocmai de aceea să alătură
unui anumit loc de muncă.

Atitudine pozitivă

Chiar și persoanele cele mai
talentate pot fi afectate de o atitu-
dine greșită, un reprezentat CEO
a declarat că nimic nu ridică o per-
soană mai repede decât entuzias-
mul pe care un om îl primește de
o atitudine pozitivă, spunându-și
că poate.

Blăjean I.

Gre;eli care-\i saboteaz[ cariera
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Lucr[ri `n gr[din[ 
`n luna ianuarie

Mul\i or[;eni ar crede c[
`n gr[din[ nu se mai
face nimic pe timp de
iarn[. :i totu;i, inclu-
siv `n luna ianuarie
avem de f[cut o
mul\ime de lu-
cruri pentru ca
totul s[ fie ̀ n perfect[ ordi-
ne atunci c]nd vom ajunge s[
treb[luim mai mult pe-
afar[ dec]t prin cas[. 

Acum ne mai dau
b[t[i de cap plantele
verzi pe care le-am
mutat `n interiorul
casei ;i poate unele
dintre ele nu au apu-
cat s[ se acomodeze.

Bulbii ;i temperaturile
ridicate

Se poate `nt]mpla ca `n zilele
`n care temperaturile cresc mult
peste normalul acestei perioade
unii bulbi s[ cread[ c[ a sosit
prim[vara. Ne a;tept[m totu;i la
un februarie geros ;i nu `i putem
l[sa prad[ `nghe\ului, astfel c[ e
indicat s[ `i acoperim cu un strat

de com-

post.
Zilele acestea am avut parte ;i de
z[pad[, motiv pentru care trebuie
s[ cur[\[m ramurile arbu;tilor ;i
plantelor. 

Stropirea pomilor
fructiferi

~n luna ianuarie este indicat s[
stropim pomii fructiferi ;i s[ ru-
pem crengile uscate de pe arborii

de foioase. Dac[ ne `nc[lzim cu
lemne, cenu;a din sobe ar trebui

s[ o p[str[m
pentru a

putea fi
folosit[
pe
post
de

`ngr[;[m]nt
la plantele al-
caline.
P[m]ntul se
poate lucra `n

unele zone, astfel c[ se poate
`ntoarce. 

Ordine peste tot

S[ nu uit[m c[ luna aceasta
trebuie s[ ne apuc[m de ordine
prin c[mar[, prin magazie, s[ pu-
nem la punct uneltele de
gr[din[rit. ~n aceast[ categorie in-
tr[ verificarea ma;inii de tuns iar-
ba, ascu\irea foarfecelor, lope\ilor.

Cameliile –
reginele gr[dinii

de flori

V[ g]ndi\i la prim[var[? A;tep-
ta\i anotimpul `n care natura prinde
via\[? Atunci v[ recomand[m un ar-
ticol despre camelii. Aceste frumoase
flori sunt semnalul c[ se apropie vre-
mea cald[ iarna t]rziu ori prim[vara
devreme. Cameliile sunt cultivate
pentru c[ au flori deosebite ;i frunze
de un verde lucios. Ele au nevoie de
un sol acid, umed, bine drenat ;i
umbr[ par\ial[. 

Dac[ visa\i la o curte frumoas[,
cameliile sunt recomandate a avea ̀ n
ea un loc de cinste. Ele cresc `n tufe
mari sau arbora;i ce ajung p]n[ la 9
metri `n[l\ime ;i 8 metri diametru.
Fiindc[ sunt de mai multe feluri, une-
le ̀ nfloresc iarna t]rziu p]n[ ̀ n miez
de prim[var[. Gama de culori e ;i ea
variat[< ro;u, alb, galben ori roz. 

O specie deosebit[ e camelia dan-
telat[ neagr[, care e un arbust ce
cre;te mai greu, cu frunze late ;i care
de prim[vara devreme p]n[ la final
de prim[var[ ne r[sfa\[ cu flori mari
de un ro;u `nchis spre negru.

Th. V.

Cerin\ele vitale ale plantelor
Lumina - este elementul

vital pentru dezvoltarea plan-
telor. Lumina face posibilă
producerea de substan\e hră-
nitoare necesare. 

Acest proces se nume;te foto-
sintez[. Preten\ia pentru lumină a
plantelor este diferită, în timp ce
unele preferă lumina directă a soa-
relui, altele au nevoie de lumină fil-
trată, de perdele ori de jaluzele. Dis-
tan\a de 1-2 metri de geam este con-
siderată cu luminozitate medie, iar
distan\a mai mare, umbroasă. Există
plante care preferă în mod expres
acest loc. Se va avea în vedere nu
numai puterea luminii,ci ;i durata
ei. Există plante,cum ar fi crizante-
mele de pildă, care înfloresc în
condi\ii de lumină scurtă, în timp
ce altele produc flori numai dacă au
lumină prelungită.

În perioada de repaus vegetal,
iarna, plantele au nevoie de cel pu\in

12°C, iar în perioada de cre;tere de
24°C. Plantele se dezvoltă cel mai
bine la temperatura cuprinsă între
15-21°C. Cele anuale preferă o tem-
peratură mai joasă. Odată cu cre;te-
rea temperaturii, cre;te absorb\ia
apei din plante. Plantele a;ezate în
apropierea geamului vor suferi din
cauza frigului ori din cauza curen-
tului.

Apa

Apa este necesară pentru pro-
ducerea substan\elor hrănitoare.
Udarea insuficientă a plantelor poa-
te duce la distrugerea lor, după cum
;i o udare excesivă poate provoca
acela;i neajuns. Apa în exces nu per-
mite aerisirea rădăcinilor, provo-
când perturba\ii în procesul vital,
ceea ce duce la distrugerea plantei.
Simptomul cel mai frecvent al unei
udări excesive este îngălbenirea
frunzelor. În perioada de repaus ve-
getal, udările vor fi mai slabe, iar în
perioada de cre;tere mai abundente.
Într-o încăpere încălzită, procesul
de evaporare este mai puternic, mo-
tiv pentru care udările în aceste
condi\ii se vor efectua mai des. În
cazul în care pământul din ghivece
se uscă, frunzele se vor pleo;ti. Una
dintre metodele foarte bune de uda-
re este cea a afundării ghiveciului
într-un vas cu apă, până când pă-

mântul se îmbibă complet. Este mai
indicat să se facă udări mai rare, dar
abundente, decât mai rare ;i tot câte
pu\in, deoarece în cazul unor udări
abundente ;i rare, rădăcinile se ae-
risesc mai bine.
Calitatea apei de udare este un ele-
ment foarte important. În cazul în
care se folose;te apa de la robinet,
este indicat ca aceasta să fie lăsată
să stea câteva ore pentru ca even-
tualele gaze existente în ea să se de-
gajeze.Temperatura apei trebuie să
fie aceea;i cu a mediului înconjură-
tor, folosirea apei reci va produce
un loc pentru plantă.

În perioada concediilor, pentru
asigurarea unei umidit[\i continue
se va proceda în felul următor<ghi-
veciul cu planta va fi pus într-un vas
mai mare, iar spa\iile dintre pere\ii
ghiveciului în care a fost introdus,
va fi completat cu ziare umezite ori
cu turbă umedă.

Flavia Ioana


