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Rochia alb[, o poveste
pentru prin\ese

Decoctul de nalb[ recomandat
în boli ale rinichilor

Deficitul de fier poate provoca
probleme grave de s[n[tate gravidelor
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Un grup de deputaţi ruşi a ce-
rut joi deschiderea unei anchete
penale împotriva fostului
preşedinte sovietic Mihail Gorba-
ciov, pentru dezmembrarea URSS,
în 1991, şi responsabilitatea care
îi revine în urma acelor evenimen-
te în actuala criză din Ucraina.

"Toţi morţii de la Kiev vor fi
pe conştiinţa celor care se aflau la
Kremlin în 1991 şi care au susţinut
destrămarea acestei mari ţări", a
declarat deputatul naţionalist Mi-
hail Degtiarev, făcând referire la
cele aproximativ o sută de persoa-
ne ucise în reprimarea protestelor
care au condus la demiterea
preşedintelui prorus Viktor Ianu-
kovici, în februarie.

Mihail Degtiarev a semnat so-
licitarea trimisă în acest sens
justiţiei împreună cu alţi doi de-
putaţi ai partidului pro-Kremlin
Rusia Unită şi alţi doi reprezen-
tanţi ai Partidului Comunist.

Mihail Gorbaciov, în vârstă de
84 de ani, "este un bătrânel, ni-
meni nu-l va trimite în spatele gra-

tiilor, dar fără acest proces nu vom
putea progresa nici ca ţară şi nici
ca naţiune", a adăugat deputatul.

În replică, Mihail Gorbaciov
a atribuit responsabilitatea pentru
destrămarea URSS deputaţilor din
Parlamentul sovietic care au apro-
bat dezintegrarea Uniunii Sovie-
tice, pronunţată contrar opiniei
sale, de către Boris Elţîn, preşedin-
tele rus, şi omologii săi aflaţi în
acel moment la conducere în
Ucraina şi Belarus.

Ioni\[ G. Andron a str[b[tut pe jos toate
satele o;ene;ti

Evreii ;i maghiarii au `nfiin\at b[ncile
din Carei ap[rute p]n[ `n 1918

Atrac\ia jocului la loto a fost
mereu irezistibil[ pentru familiile
s[race. Rotirea bilelor ̀ n urn[ poa-
te schimba, `n c]teva minute, de-
finitiv, destinul unui om. A;a a
g]ndit ;i acest b[rbat, investind
s[pt[m]nal ni;te bani ̀ n bilete, f[r[
;tirea nevestei, p]n[ c]nd, `ntr-o
bun[ zi, a dat lovitura. Acum tre-
buie s[-i dea femeii vestea.

Via\a lor e o ruin[. El, electri-
cian - repara electrocasnice - ruinat
de sosirea societ[\ii de consum, ̀ n
care nimeni nu mai repar[ nimic,
ci ̀ nlocuie;te. L-au lovit o mul\ime
de ghinioane, iar acum un imens
noroc. Ea, aparent, casnic[. A lu-

crat la c[p;uni `n Spania, s[ mai
fac[ un ban. Tr[ie;te cu nostalgia
unui tat[ idealizat ;i ̀ ;i iube;te con-
fortul domestic, a;a pauper cum
se arat[. Televizorul, cel mai con-
stant prieten, a umplut-o de spai-
me cel mai adesea nefondate.

Perspectiva schimb[rii radica-
le a stilului de via\[ ̀ l ̀ nc]nt[ pe el
;i o sperie de moarte pe ea. Vechi
frustr[ri ;i repro;uri ies la lumin[,
asist[m la scene demne de prover-
bialul drob de sare al lui Creang[,
tensiunea cre;te la cote greu de im-
aginat, orice jum[tate de vorb[
ajunge prilej de har\[.
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Regina Elizabeth II l-a primit,
marţi, pe preşedintele irlandez Mi-
chael D. Higgins, aflat într-o vizită
de stat istorică de patru zile în Ma-
rea Britanie, un eveniment fără
precedent la aproape un secol după
independenţă, care consacră re-
concilierea între cele două state ve-
cine. Preşedintele irlandez, poet şi
fost ministru al Culturii, în vârstă
de 72 de ani, a cărui funcţie este în
cea mai mare parte onorifică, a ve-
nit de mai multe ori în Marea Bri-
tanie, dar nu a avut niciodată drep-
tul la o vizită de stat.

El a participat ulterior, în cur-
sul serii, la o cină la castelul Win-
dsor, în prezenţa Reginei Elizabeth
II şi a fostului oficial din cadrul
Armatei Republicane Irlandeze
(IRA), Martin McGuinness.

Invitaţia pe care Regina i-a
adresat-o acestui catolic în vârstă
de 63 de ani, care a luptat împotri-
va dominaţiei britanice timp de 30
de ani de "tulburări" în Irlanda de
Nord, este profund simbolică.

Vizit[ istoric[ a 
pre;edintelui irlandez 
`n Marea Britanie

“Prah”, o tragicomedie despre iadul
obi;nuirii cu nefericirea

Fostul pre;edinte Mihail Gorbaciov ar 
putea fi judecat pentru destr[marea URSS
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Trupele rom]ne au intrat `n Satu Mare
la 12 aprilie 1919 c]nd, generalul Davidoglu,
comandantul armatei rom]ne din nordul
Ardealului a primit cheia ora;ului din m]na
primarului :tefan Leonard, pun]ndu-se ast-
fel cap[t Directoriului Comunist, instaurat
aici cu c]teva s[pt[m]ni `n urm[.

Dispunerea forţelor la 12 aprilie 1919 era
următoarea. Trupele ungureşti dispuneau de
un total de 150 000 de luptători, dintre care
70 000 în Apuseni şi până la Tisa, iar restul
la vest de Tisa, pe teritoriul actual al Ungariei.
Gruparea forţelor< o divizie de secui (6 000

de oameni) cu 26 tunuri şi obuziere şi un
tren blindat, cuprindea Reg 1 Secui „Cap de
mort” (1 700 oameni), Reg 12 Honvezi şi o
parte din Reg 1 Secui (2 400 oameni) şi 2
000 de oameni în curs de mobilizare la Satu
Mare (Valea Someşului)> o brigadă de hon-
vezi, 4 000 de oameni şi 17 guri de foc), pe
valea Someşului şi a Crasnei> Total în linia I-
a, 22 000 de oameni, 87 guri de foc, 3 trenuri
şi 2 automobile blindate. În linia a II-a, în
curs de mobilizare, 16 000 de oameni la Carei,
6 000 la Oradea, 25 000 la Bekescsaba-Gyula
şi 2 000 la Szolnok. Total în linia a II-a, 48

000 de oameni şi 65 guri de foc.
Împotriva lor, Comandamentul Român

opunea următoarele forţe< 6 divizii de infan-
terie (4 din vechiul regat, a 6-a, a 7-a, Divizia
1 şi 2 Vânători, precum şi Diviziile 16 şi 18
ardelene, ultimele puse la dispoziţia Coman-
damentului Trupelor din Transilvania la 8 şi
11 aprilie)> o divizie cavalerie> o brigadă
roşiori> 6 baterii de munte, un divizion au-
totunuri, un tren blindat şi un grup aviaţie
(3 escadrile). Un total de 69 batalioane, 32
escadroane, 44 baterii cu 176 guri de foc,
efectiv total de 61 078 oameni.

12 aprilie 1919 - 12 aprilie 2014 
95 de ani de la intrarea Armatei Rom]ne `n Satu Mare

R[ni\i de r[zboi `n Satu Mare `ngriji\i de medicul Luko Bela 
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La ini\iativa unui grup de
profesori de la Liceul tehnologic
din Negre;ti-Oa;, printre care
profesorul de limba ;i literatura
român[, :tefan Haiduc, în data
de 11 aprilie s-au comemorat 25
de ani de la trecerea la cele ve;ni-
ce a “bardului Oa;ului”, a;a cum
l-a caracterizat artistul emerit
Alexandru Grozu\[, nume legat
pe vecie de |ara Oa;ului.

Ioni\[ Andron era fiul preotului
greco-catolic Ioan Andron ;i al Ghi-
zelei. Preotul Ioan a venit la Rac;a la
24 noiembrie 1916, fiind numit cape-
lan, a r[mas preot paroh în localitate
pân[ la 18 octombrie 1954 ;i a avut 5
copii< Ioni\[, n[scut la 21 aprilie 1917,
Francisc, n[scut la 10 noiembrie 1919,
Mircea, n[scut la 4 februarie 1920,
:andri, n[scut la 26 iunie 1923, Maria
Augusta, n[scut[ la 3 septembrie
1924.

Ioni\[ a absolvit Facultatea de teo-
logie greco-catolic[ de la Oradea ;i
cea de drept de la Cluj, într-o perioad[
grea de dup[ 1944. A practicat avoca-
tura. S-a c[s[torit cu Eleonora :om-
cutean din Seini ;i au avut doi copii<
Ioan George, muzeograf principal la
Muzeul Satului din Bucure;ti, mutat
apoi la Bra;ov ;i Angela Romana, pro-
fesoar[ de limba francez[ la Liceul
din Negre;ti-Oa;, actualmente lo-
cuind la Bra;ov.

Avocatul Ioni\[ Andron a profesat
la Seini, Negre;ti-Oa; ;i Satu-Mare.
Înc[ din vremea studen\iei a îndr[git
mult |ara Oa;ului ;i arta fotografic[.
A str[b[tut pe jos toate comunele ;i
satele o;ene;ti, a studiat arhivele bi-
serice;ti ;i ;colare, a;a cum a f[cut-o
;i revizorul ;colar Darius Pop de la
Satu-Mare, care a publicat cartea
,"M[rturii str[mo;e;ti".

Activitate literar[ bogat[

Ioni\[ a imortalizat `n fotografii
imagini ale satelor o;ene;ti, ale bise-
ricilor, ale unor personaje mai deose-
bite prin credin\[ ;i port, ale unor
s[rb[tori de peste an. A publicat pri-
ma sa carte "Priveli;ti dintr-un col\
de \ar[", ap[rut[ la editura Sf. Nichita,
Oradea, 1942. Au urmat altele dou[
c[r\i<"Chemarea mun\ilor", editura Sf.
Nichita,  Oradea,  1943 ;i  "|ara
Oa;ului”, editura Dacia, Cluj, 1977.

Alte 18 lucr[ri au r[mas în ma-
nuscris.  Printre ele se num[r[<
"S[rb[tori în satul Rac;a”, "Prin |ara
Oa;ului ;i mun\ii ei", "S[rb[tori reli-
gioase în Rac;a ;i |ara Oa;ului", "Per-
manen\a, continuitatea ;i unitatea po-
porului nostru reflectate ;i în unele
toponimii ;i expresii din graiul |[rii
Oa;ului", "|ara Oa;ului-universul fo-
tografiilor mele", "C[mârzana.|ara
Oa;ului-propunere pentru a fi decla-
rat[ monument etnografic”, "Memoriu
justificativ privitor la necesitatea în-
fiin\[rii unui muzeu al Oa;ului, la Ne-
gre;ti".

Cea mai însemnat[ lucrare publi-
cat[ r[mâne ,,Rac;a-vatr[ de neam ro-
mânesc", monografie sub genericul
"Leag[nul ;i scutul vie\ii mele",
ap[rut[ la editura Gutinul din Baia
Mare în anul 1996.

Din anexele c[r\ii afl[m despre<
Românii din Rac;a c[zu\i în r[zboa-
iele mondiale, Ion Betea – delegat
s[tesc la Marea Adunare Na\ional[ de
la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,
Casa parohial[ din Rac;a, R[c;enii la
primirea suveranilor -1920, la Carei,
Elevi la ;coala din Rac;a – 1933, Hora
Unirii, în curtea ;colii – 1933.

Obiceiuri de Pa;ti
`n |ara Oa;ului

Statistica din anul 1933 men\io-
neaz[ c[ în Rac;a erau 1549 credin-
cio;i, din care 1533 erau greco-cato-
lici, doar 16 fiind ortodoc;i.

Cel care scrie aceste rânduri, pro-
fesorul Vasile Neme;, l-a cunoscut pe
Ioni\[ Andron, mai întâi de la dis-
tan\[, prin anul 1943, pe când era elev

în clasa a V-a primar[ în comuna
Ieud, Maramure;, primind prima sa
carte ,,Priveli;ti dintr-un col\ de \ar[”,
din care am aflat despre românii din
|ara Oa;ului ;i Ugocea, despre afir-
ma\ia vestului arheolog Vasile Pârvan
în leg[tur[ cu cetatea Belavara (Boi-
ne;ti), care a fost ,"sigur dacic[".

În;iruirea satelor din Oa;, din car-
tea lui Ioni\[, este prezentat[ în versuri
populare<

"Ce poart[ r[c;enii-n strai\[?
Cremene ;i-un bot de iasc[ …"

sau
"Nu m[ da mam[-n Prilog

Nici-i ap[, nici-i foc,
Lemne nu-s, moara-i departe

:i t[te le por\i în spate…"

În continuare sunt prezentate
"Pa;tile la o;eni”, obiceiuri din Joia
Mare, Vinerea Mare, Sâmb[ta Mare,

Duminica Pa;tilor, când chipul o;eni-
lor exprim[ o mare bucurie ;i se salut[
cu ,"Cristos a înviat!".

A doua zi de Pa;te, dup[ Sf]nta
Liturghie finele merg la n[na;i du-
când un colac mare ;i un ol de lut, ca
r[scump[rare pe copilul botezat de
ace;tia.

A treia zi, dup[ serviciul religios,
o;enii lucreaz[ pentru v[duve ;i
s[raci. Aceast[ c[rticic[ se încheie cu
mai multe fotografii din zona Oa;ului.

Dup[ venirea mea ca profesor în
Oa;, în 1960, l-am cunoscut personal
pe Ioni\[ ;i am colaborat la ac\iunea
,,C[ut[torii de comori” ;i la înfiin\area
Muzeului ;colii Generale nr .1, dotat
deosebit ;i cu fotografii ale lui Ioni\[,
mai ales despre ,"Sâmbra oilor", mu-
zeu unicat în \ar[, vizitat de-a lungul
timpului de sute de elevi din toat[
\ara, dar ;i de turi;ti din Japonia, Is-
rael, Brazilia ;i Fran\a.

În una din vizitele sale în Mara-
mure;, din vara anului 1981, Ioni\[
Andron l-a cunoscut pe tat[l meu care
era ghid la Biserica din Deal, ridicat[
în 1364, de voievodul Balc. P[strez
scrisoarea lui Ioni\[ c[tre tat[l meu.

M[ bucur c[ publica\ia
,"Informa\ia de Duminic[" din 6 apri-
lie 2014 a publicat pe prima pagin[
articolul ,"La începutul secolului XX
, în Oa; divor\urile erau mediate de
preot", articol ce a fost prelucrat de V.
Shibata ;i ilustrat cu dou[ fotografii<
“Tân[r[ pereche din Moi;eni – august
1937” ;i “Fete ;i feciori din Moi;eni –
iulie 1937”, ambele apar\inând lui
Ioni\[ Andron.

În încheiere, m[ al[tur lui Petru
Com[nescu ;i afirm c[ Ioni\[ Andron
“este o adev[rat[ con;tiin\[ a Oa;ului
;i a \[rii noastre”.
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Vasile Neme;
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În România, pe 5 martie 1919, în tim-
pul regelui Ferdinand I de România, s-a
dat decretul-lege de adoptare a calenda-
rului gregorian astfel, 1919 (stil vechi) a
devenit 14 aprilie (stil nou ). Introducerea
calendarului gregorian, mai întâi în ţările
catolice, în secolul al XVI-lea, a fost nece-
sară deoarece, în  calendarul Iulian, anul
mediu era mai lung decât anul astronomic,
făcând ca echinocţiul de primăvară să se
mute înapoi, în anul calendaristic. Catolicii
voiau să sărbătorească Paştele la data sta-
bilită de conciliul ecumenic de la Niceea,
acelaşi conciliu ţinut în anul 325 ceruse ca
toate bisericile creştine să sărbătorească
Paştele în aceeaşi zi, însă că nepotrivirile
dogmatice dintre ortodocşi şi catolici au
făcut ca această regulă să nu mai poată fi
respectată. Iniţial, puţine ţări au adoptat
calendarul papei Grigorie al XIII-lea (gre-
gorian), pe 15 octombrie 1582. Printre ele
Polonia, Spania şi Portugalia. Anglia,
Scoţia şi restul Imperiului Britanic inclusiv
coloniile SUA l-au adoptat în 1752. În Ru-
sia, el a fost introdus după Revoluţia bol-
şevică din octombrie 1917, iar în Grecia
în anul 1924. 

Chiar dacă trecerea la noul calendar a
fost recunoscută la rang de stat, bisericile
ortodoxe răsăritene n-au acceptat schim-
barea necondiţionată a calendarului iulian.
De aceea, în luna mai 1923, a fost propus
un calendar revizuit, care tăia 13 zile din
an şi adopta o nouă regulă pentru anii bi-
secţi, modificarea făcea să dispară dife-
renţele dintre cele două calendare, până
în anul 2800. Bisericile ortodoxe din Gre-
cia, Bulgaria, România, Polonia şi altele
din zona est-mediteraneană (Constanti-
nopol, Istanbul după anul 1453, Alexan-
dria din statul Egipt, Antiohia şi Cipru) au
adoptat calendarul iulian revizuit. Ele săr-
bătoresc Crăciunul împreună cu bisericile
occidentale, pe 25 decembrie. Bisericile
ortodoxe din Rusia, Serbia, Ierusalim,
Ucraina şi câteva episcopi din Grecia (in-
clusiv Muntele Athos) nu au acceptat ca-
lendarul iulian revizuit şi vor continua să
sărbătorească Naşterea lui Hristos pe 7 ia-
nuarie. O dată cu apariţia creştinismului
s-au ivit şi primele probleme legate de sta-
bilirea datei Paştelui (învierea domnului
Isus Hristos). Sinodul de la Niceea hotărâse
că Paştele creştin se sărbătoreşte în prima
duminică după Luna Plină, care are loc
după ziua echinocţiului de primăvară, 21
martie. Dar, conform calculelor calenda-
rului iulian, solstiţiul rămăsese în urmă şi
nu mai era la 21, ci 11 martie. O îndreptare
providenţială a venit din partea unui că-
lugăr originar din Dobrogea pe nume Dio-
nisie cel Mic iar astronomul Magda Sta-
vinschi spunea despre acest călugăr că a
fost un personaj de două ori genial.

S.A.R Mihai
Secretar

Ag. Șef principal (R)
Mureșan Traian

Calendarul Nou
a fost adoptat
în martie 1919

EVENIMENT Profesorul Vasile Neme;< “M[ al[tur lui Petru Com[nescu ;i
afirm c[ Ioni\[ Andron “este o adev[rat[ con;tiin\[ a Oa;ului ;i
a \[rii noastre”.

Ioni\[ a imortalizat ̀ n fotografii imagini ale satelor o;ene;ti, ale bisericilor, ale unor personaje mai deosebite prin credin\[
;i port

Ioni\[ G. Andron a str[b[tut
pe jos toate satele o;ene;ti

“Bardul Oa;ului” a fost comemorat de elevii liceului Tehnologic din Negre;ti care `i poart[ numele

Director editor< Ilie S[lceanu

~n 1977, Ioni\[ G. Andron a publicat "|ara Oa;ului”, ap[rut[ la editura Dacia,
Cluj
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ISTORIE
În anul 1892 și-a început activitatea Institutul de Credit și Economie "Sătmăreana" SA din Seini. So-

cietatea a început prin transformarea și amplificarea activității vechii Asociații de Credit "Perșeiul" din
localitate. În 1892 banca "Sătmăreana" se număra printre cele 37 de bănci românești din Transilvania.

Ea a avut un rol important în dezvolatrea sistemului de credit românesc în ținuturile sătmărene la
sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului următor, având influență în zona Someșului
și a Țării Oașului.

Un capitol important al isto-
riei moderne și contemporane îl
reprezintă activitatea sistemului
de credit, bancar și al cooperati-
velor de credit.

Începând cu a doua jumătate a se-
colului al XIX-lea, intelectualitatea
românească din Transilvania s-a im-
plicat tot mai mult în procesul de
creare, iar apoi de consolidare a pri-
melor instituții de credit româneşti.
În anul 1871 a fost înființată la Sibiu
prima instituție financiar-bancară din
întreaga Transilvanie, banca "Albina".

La fel ca şi în toată Transilvania,
şi în comitatele Sătmar şi Maramureş
primele instituții de credit au fost în-
ființate de populația maghiară, din
cauză că şi după 1850 elita româneas-
că din nord-vestul Transilvaniei era
compusă din intelectuali, funcționari
ai statului, preoți şi profesori, dar mai
puțin din elemente ale burgheziei
economice.

Un important centru al românis-
mului din nord vest a fost Chioarul,
cu centrul istoric Șomcuta Mare. În
anul 1880 Chioarul avea 1873 de lo-
cuitori, dintre care 1260 erau români
şi doar 458 erau maghiari. La iniția-
tiva avocatului român Nicolae Nylvan
şi a altor intelectuali locali, a fost în-
ființată în 1883 Casa de Păstrare SA
din Chioar.

Casa de Păstrare SA din 
Chioar a fost o importantă 
instituție bancară 
românească

Deşi institutul de credit şomcu-
tean a fost înființat cu un capital de
doar 11.000 florini acesta va cunoaşte
o evoluție ascendentă. La scurt timp
de la înființare s-a înscris în rândul
celor mai importante instituții simi-
lare din comitat.

La un an de la înființare, la pro-
punerea directorului executiv Nicoale
Nylvan, capitalul social a fost mărit
la 20.000 de florini printr-o nouă emi-
siune de acțiuni. De la an la an Casa
de Păstrare SA din Chioar va înregis-
tra o creştere a profitului net, precum
şi a depozitelor depuse de clienți.

Anii de vârf s-au înregistrat după
1905 când institutul a ajuns la matu-
ritate. Criza economică din perioada
1912-1913, urmată de declanşarea
Primului Război Modnial, au stopat
momentan rezultatele Casei de Păs-
trare din Chioar.

Principalele operațiuni bancare
promovate de Casa de Păstrare din
Chioar au fost creditele ipotecare şi
creditele orientate pentru a satisface
nevoile agricultorilor, a industriaşilor
şi comercianților

Banca Comercială SA din Baia
Mare şi-a propus conform "Prospec-
tului" semnat la Baia Mare pe data de
6 mai 1890 să dezvolte afaceri bancare
cât mai complexe. Acest institut de
credit a pornit cu un capital social de
50.000 florini, constând din 1.000 de
acțiuni nominale în valoare de 50 flo-
rini fiecare.

Durata de funcționare a institu-
tului ar fi trebuit să fie de 30 de ani,
iar semnatarii "Prospectului" îşi aro-

gau dreptul de a face parte din mem-
brii primei Direcțiuni a băncii, con-
form prevederilor Legii Comerciale.

Listele de subscriere arată carac-
terul majoritar al elementelor ma-
ghiare şi evreieşti din Baia Mare şi
Sătmar, prezența elementului româ-
nesc lipsind aproape cu desăvârşire.

Populația maghiar[
și evreiasc[ a `nfiin\at
toate instituțiile de credit
din Carei de până în 1918

Banca Comercială a reuşit să se
impună în viața financiar-bancară şi
economică din Baia Mare şi împreju-
rimi. Deşi s-a dovedit a fi un institut
de credit modest şi cu toate că a tra-
versat numeroase crize, a rezistat în
timp, activitatea continuând şi după
1918.

În Carei, a luat ființă în anul 1891
Banca Comercială şi Industrială SA,
cu un capital social de 100.000 florini
care consta din 500 de acțiuni nomi-
nale cu o valoare de 200 florini fieca-
re.

Potrivit "Prospectului" de la data
de 1 iulie 1891, în momentul subs-
crieii, urma să se achite 10% din va-
loarea acțiunilor, încă 10% până în
momentul desfăşurării Adunării ge-
nerale, restul urmând a fi achitat în
rate lunare până la sfârşitul anului în
curs.

Conform recensământului reali-
zat de autoritățile maghiare în anul
1880, oraşul Carei avea o populație
de 12.523 de locuitori ,dintre care 337
erau români, 11.585 maghiari, 140
germani, restul aparținând altor et-
nii.

Astfel se explică de ce toate insti-
tuțiile de credit care au luat ființă pâ-
nă în 1918 în localitatea Carei au
aparținut populației maghiare şi evre-
ieşti. Conform listelor de subscriere,
marea majoritate a acționarilor erau
din Carei, fiind sau maghiari sau
evrei.

Prima mărire de capital a avut loc
repede, în 1895, când în timpul adu-
nării generale extraordinare de pe 22
septembrie 1895 s-a decis dublarea
capitalului la 200.000 florini prin emi-
terea a 500 de acțiuni nominale, a 200
florini fiecare.

Evoluția pozitivă înregistrată de
institut a permis mărirea capitalului
social în două etape. Pe data de 4 no-
iembrie 1906 s-a hotărât mărirea ca-
pitalului de la 400.000 k la 600.000 k,
iar dublarea capitalului băncii la
1.200.000 k a fost hotărâtă în timpul
adunării generale extraordinare de pe
data de 20 septembrie 1911.

Institutul de Credit 
Sătmăreana a contribuit
la dezvoltarea sistemului
de credit românesc

Anii de criză din timpul Primului
Război Mondial au forțat conducerea
băncii să micşoreze capitalul social
pentru a mări fondul de rezervă. Din-
tre operațiunile importante ale Băncii
Comerciale şi Industriale din Carei
se numără depunerile populației în
depozite spre fructificare şi în conturi
curente. Din aceste depozite banca
putea acorda credite populației, dife-
rența de dobândă reprezentând pro-
fitul băncii.

În anul 1892 şi-a început activita-

tea Institutul de Credit şi Economie
"Sătmăreana" SA din Seini. Societatea
a început prin transformarea şi am-
plificarea activității vechii Asociații
de Credit "Perşeiul" din localitate. În
1892 banca "Sătmăreana" se număra
printre cele 37 de bănci româneşti din
Transilvania.

Ea a avut un rol important în dez-
voltarea sistemului de credit româ-
nesc în ținuturile sătmărene la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea şi în primele
decenii ale secolului următor, având
influență în zona Someşului şi a Țării
Oaşului.

Inițiativa înființării unei bănci ro-
mâneşti în acest ținut a aprținut unui
număr de 17 intelectuali români, din
partea de nord a Transilvaniei, per-
sonalități ale mişcării cultural-națio-
nale din această zonă, care s-au în-
trunit la Seini pe 1 decembrie 1890.

Adunarea generală de constituire
a "Sătmărenei" s-a desfăşurat la 20
aprilie 1891 la Seini, şi au participat
85 de persoane.

Crizele economice de după 1910
au avut un efect nefast asupra activi-
tății institutelor de credit mici şi mij-
locii. După izbucnirea războiului
"Sătmăreana" a continuat să promo-
veze aceeaşi politică financiară în ra-
porturile cu clienții.

S-au acordat credite avantajoase,
contrar politicilor financiare promo-
vate de alte instituții similare.

Informa\iile au fost preluate din
volumul “Satu Mare, studii ;i comu-
nic[ri, seria istorie - etnografie - art[”,
ap[rut[ la  Editura Muzeului
S[tm[rean Satu Mare, editat[ de Mu-
zeul Jude\ean Satu Mare.

Bogdan Mihalca

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, intelectualitatea românească din Transilvania s-a implicat tot
mai mult în procesul de creare, iar apoi de consolidare a primelor instituții de credit româneşti

Evreii ;i maghiarii au `nfiin\at toate
b[ncile din Carei ap[rute p]n[ `n 1918

Prima instituție de credit românească din Transilvania a luat fiin\[ la Sibiu în 1871

Istoria băncilor începe cu pri-
mele bănci care au apărut în Asi-
ria și Babilonia în jurul anului
2000 î.e.n. Deși nu se numeau
bănci, cel puțin nu în sensul mo-
dern al cuvântului, scopul lor era
de a da grâne împrumut fermie-
rilor și comercianților care făceau
comerț între diferite orașe.

În Grecia Antică şi în timpul im-
periului roman persoane care acordau
împrumuturi, şi erau bazate în temple
au adăugat două inovații. au acceptat
depozite de bani şi schimbau monedă
străină.

Bisericile cre;tine au interzis 
aplicarea dob]nzilor

Odată cu răspândirea Creştinis-
mului, aplicarea dobânzilor a fost in-
terzisă de către bisericile creştine, dar
cu timpul aplicarea dobânzii a devenit
acceptată.

Odată ce mişcarea protestantă a
început să ia avânt în secolul al XVI-
II-lea, puterea bisericii de la Roma a
scăzut, ceea ce a dus la dezvoltarea
băncilor în Europa de nord.

Instituțiile bancare, în sensul mo-
dern al cuvântului au apărut în Italia
medievală, în oraşele bogate din nord
precum Florența, Veneția şi Genova.
Poate cea mai faimoasă bancă italiană
a timpului era Banca Medici care a fost
înființată de Giovanni Medici în 1397.

Cea mai veche bancă care funcțio-
neză şi astăzi este Banca Monte dei
Paschi di Siena, cu sediul principal în
oraşul italian Siena care funcționează
fără întrerupere din anul 1472. 

Dezvoltarea sistemului bancar s-a
răspândit din nordul Italiei prin toată
Europa, iar în secolul al XVI-lea pozi-
ția dominantă a familiei Medici a fost
preluată de familiile Fugger şi Welser.

La sfârșitul secolului
al XVI-lea, acordarea de
împrumuturi ;i schimburile
valutare au luat amploare

La sfârşitul secolului al XVI-lea şi
începutul secolului al XVII-lea, acti-
vitățile tipice bancare, şi anume accep-
tarea de depozite, acordarea de împru-
muturi, schimbul valutar şi emiterea
de monedă au luat amploare.

Prima bancă care a început să emi-
ta permanent bancnote a fost Banca
Angliei în 1695. Inițial acestea erau
scrise de mână şi erau distribuite con-
tra unui depozit sau împrumut.

Prin aceste prime bancnote banca
promitea deținătorului să plătească
contravaloarea sumei înscrisă pe ban-
cnotă la cerere.

Familia Rothschild a pus bazele sis-
temului financiar bancar internațional
la `nceputul secolului al XIX-lea.

Deşi instituțiile financiar bancare
au cunoscut o dezvoltare remarcabilă
de-a lungul istoriei, criza financiară
începută ̀ n 2008, care a dus la colapsul
unora dintre marile bănci ale lumii a
arătat nevoia unui sistem pentru a re-
gulariza activitățile financiar bancare
pentru a putea preveni asemenea crize
economice pe viitor.

Bogdan Mihalca

Primele b[nci
au ap[rut cu 2000

de ani înaintea
erei noastre
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TEATRU
“Prah” sau “6 din 49”, dateaz[ de la mijlocul deceniului trecut. Versiunea

s[tm[rean[ a fost regizat[ de Vadas Laszlo, `n scenografia lui Alpar Albert, iar cei
doi actori protagoni;ti sunt Dorin C. Zachei ;i Gabriela Chiril[. Premiera a avut loc
vinerea trecut[, `n 4 aprilie.

Miercuri sear[ cei trei actori
care ̀ ;i dau concursul ̀ n comedia
de club “Frumosul, de;teptul ;i
ur]tul” au plecat la Chicago, iar
vineri diminea\[ ;i-au anun\at so-
sirea. Scenariul scris de Sorin
Oros va fi jucat s[pt[m]na viitoa-
re `n metropola american[.
S[tm[renii l-au putut (re)vedea
mar\i.

A fost abia a doua jucare la Satu
Mare, la aproape un an dup[ premiera
din vara trecut[, dar cei trei
protagoni;ti s-au mai produs la Ardud
;i Carei (`n acest din urm[ loc tot
mar\i). Dac[ premiera a fost prezentat[
`n sala consacrat[ a Teatrului, acum
lucrurile s-au desf[;urat `n mica Sal[
Amfiteatru de la demisolul Casei de
Cultur[ a Sindicatelor, o loca\ie ideal[
pentru spectacole de mai mici dimen-
siuni. Din p[cate, sala Teatrului st[
`nchis[ de luni bune, iar pericolul de
degradare iremediabil[ cre;te pe zi ce
trece, `n timp ce se g[sesc mereu mo-
tive de am]nare a ̀ nceperii mult a;tep-
tatei renov[ri. Dar aceasta e o alt[ dis-
cu\ie.

Revenind la turneul american al

spectacolului, el a fost f[cut posibil prin
diligen\ele companiei Ro Stage Thea-
tre, care ofer[ spectacole `n limba
rom]n[ destinate comunit[\ii destul
de numeroase din Chicago. Cele dou[
reprezenta\ii cu “Frumosul, de;teptul
;i ur]tul” vor avea loc ̀ n sala Stan Man-
sion, `n zilele de 17 ;i 19 aprilie, fiind
posibile ;i alte juc[ri, pentru c[ piesa

este foarte u;or de adaptat unor loca\ii
diferite.

Ion Pribeagu redivivus

Trei punga;i se dau drept actori ;i
improvizeaz[ un show plin de poante
;i poezie comic[ pentru a ̀ ncerca apoi

s[ jefuiasc[ audien\a. Premisa textului
e simpl[. Farmecul i-l dau detaliile ;i
inserturile din poezia umoristului
evreu Ion Pribeagu, preg[tite cu mare
tam-tam de cei trei, `ntr-o reconfor-
tant[ autoironie, ̀ n timp ce lumea tea-
trului e plin[ de orgolii de “mari arti;ti”
de c]nd se ;tie. Farmecul personal al
actorului este ingredientul principal ̀ n

acest spectacol hibrid, la grani\a dintre
stand-up comedy, improviza\ie ;i tea-
trul de club. Iar cei trei - Sorin Oros,
Stelian Ro;ian ;i Vlad Mure;an - nu
duc lips[ de carism[ ;i inventivitate,
`nc]t cele aproximativ 70 de minute
trec u;or ;i-s pline de haz. Dup[ cum
autorul ̀ nsu;i recunoa;te, nu e o pies[
cu preten\ii, ci mai ales un prilej de di-
vertisment, pentru public ;i chiar pen-
tru actorii implica\i.

Sala Amfiteatru s-a dovedit din nou
o loca\ie primitoare, de;i efectul de
ecou a fost parc[ mai pronun\at ca `n
alte ocazii. ~ns[ un text ca acesta despre
care facem... scriere ar func\iona optim
`ntr-un cadru de flashmob, `n care cei
trei actori ar da buzna, neanun\a\i, ̀ ntr-
un local ;i s-ar dezl[n\ui `n fa\a unui
public care nu se a;teapt[ la a;a ceva.
Teatrul are nevoie ;i de experimente
aparent nebune;ti, pentru a atrage
aten\ia publicului larg, cu at]t mai mult
cu c]t tocmai acest public larg se tot
pl]nge, cu lacrimi de crocodil de zoo,
c[ `n Satu Mare, vai Doamne, nu se
`nt]mpl[ nimic. Ni;te arti;ti inventivi
ar transforma dup[-amieze banale `n
happening ;i lumea ar afla c[, totu;i,
se `nt]mpl[ ;i la noi multe... ;i bune.

V. A.

Ce ai face dac[ ai c];tiga 10 mi-
lioane de... ceva (euro, dolari, lei
chiar) la loterie? A;a fericire mai
rar, nu? Ei bine, nu. Nu pentru ori-
cine ;i nu oricum. Acesta pare me-
sajul piesei “Prah”, scris[ de unul
din cei mai importan\i drama-
turgi maghiari contemporani,
Spiro Gyorgy, ;i `nscenat[ de
cur]nd la Teatrul de Nord.

Dramaturgul ;i romancierul n[scut
`n 1946 la Miskolc a devenit celebru
prin piesa “Tac]muri de pui”, publicat[
`n 1986, ;i este una din cele mai puter-
nice voci ale literaturii maghiare post-
comuniste, care nu se fere;te de subiecte
tari, de limbaj frust ;i de satir[ acid[.
“Prah” sau “6 din 49”, cum a mai fost
numit[ piesa despre care vorbim, da-
teaz[ de la mijlocul deceniului trecut.
Versiunea s[tm[rean[ a fost regizat[
de Vadas Laszlo, `n scenografia lui Al-
par Albert, iar cei doi actori
protagoni;ti sunt Dorin C. Zachei ;i
Gabriela Chiril[. Premiera a avut loc
vinerea trecut[, `n 4 aprilie.

Am c];tigaaat!... ce ne facem?

Atrac\ia jocului la loto a fost mereu
irezistibil[ pentru familiile s[race. Ro-
tirea bilelor `n urn[ poate schimba, `n
c]teva minute, definitiv, destinul unui
om. A;a a g]ndit ;i acest b[rbat, inves-
tind s[pt[m]nal ni;te bani `n bilete,
f[r[ ;tirea nevestei, p]n[ c]nd, `ntr-o
bun[ zi, a dat lovitura. Acum trebuie
s[-i dea femeii vestea.

Via\a lor e o ruin[. El, electrician -
repara electrocasnice - ruinat de sosirea
societ[\ii de consum, `n care nimeni

nu mai repar[ nimic, ci `nlocuie;te. L-
au lovit o mul\ime de ghinioane, iar
acum un imens noroc. Ea, aparent, cas-
nic[. A lucrat la c[p;uni `n Spania, s[
mai fac[ un ban. Tr[ie;te cu nostalgia
unui tat[ idealizat ;i ̀ ;i iube;te confor-
tul domestic, a;a pauper cum se arat[.
Televizorul, cel mai constant prieten, a
umplut-o de spaime cel mai adesea ne-
fondate.

Perspectiva schimb[rii radicale a
stilului de via\[ ̀ l ̀ nc]nt[ pe el ;i o spe-
rie de moarte pe ea. Vechi frustr[ri ;i
repro;uri ies la lumin[, asist[m la scene

demne de proverbialul drob de sare al
lui Creang[, tensiunea cre;te la cote
greu de imaginat, orice jum[tate de
vorb[ ajunge prilej de har\[. Din para-
noia cuplului, biletul e ascuns `ntr-o
cutie de cacao-praf (de aici ;i titlul...
c]nd e s[ se-aleag[ praful!), undeva sus,
de unde nu va mai cobor` dec]t la final.
~ntre timp, eternul r[zboi conjugal se
`ncinge, p]n[ la un rezultat nea;teptat.
Fericirea nu e pentru oricine, neferici-
rea devine pl[cut[ ;i suportabil[ c]nd
te-ai obi;nuit cu ea, iar libertatea, ar
spune filosofii existen\iali;ti, e un iad

pentru sufletele slabe. :i atunci, con-
cluzioneaz[ autorul, prin epuizatele lui
personaje, r[m]ne cum am stabilit.

Un joc `ncorsetat

~n galele de wrestling americane au
ap[rut ̀ n ultimele decenii un stil aparte
de meciuri. Intitulate “Hell In A Cell”,
adic[ “Iad `ntr-o cu;c[“, ele `i aduc pe
protagoni;ti `ntr-o cu;c[ de metal
`nchis[ cu lac[te, de unde nu au sc[pare
p]n[ nu `;i... regleaz[ conturile. Cele-
brul wrestler The Undertaker a f[cut

faima acestor lupte, care prin presta\ia
lui au c[p[tat renume cu intensitatea
lor. Wrestlingul, ;tim cu to\ii, are ceva
din teatru, iar cu;ca desenat[ de sce-
nograful Alpar Albert seam[n[ foarte
tare cu o aren[ de lupt[, `n care cei doi
so\i se `nv]rt ca ni;te coco;i ;i se do-
min[, pe r]nd, ̀ nainte de a c[dea epui-
za\i spre final ;i a declara meci nul. De-
corul este cel mai puternic ;i inedit ale-
ment al spectacolului.

Regia preia ceva din dinamica unei
lupte teatrale, dar pare s[ fi avut un
efect de constr]ngere asupra celor doi
actori, deja amenin\a\i de claustrofobie
`n cupola... circului conjugal. Multe
momente par for\ate, multe replici
g]f]ie sub povara unui corset regizoral
prea str]ns. 

Dorin C. Zachei are `ns[ un mo-
ment `n care se dezl[n\uie, monologul
nenorocirilor vie\ii b[rbatului, cu care
o strive;te pe so\ie. E simpatic[ ;i ironia
regizorului la adresa supralicit[rii social
media (smartphone, selfie... no\iuni la
mod[), jucat[ cu fine\e ;i pl[cere de ac-
tor. De cealalt[ parte, Gabriela Chiril[
se str[duie s[ `;i asume un rol pentru
care e clar c[ nu are datele fizice ;i ar-
tistice, fapt repro;abil, ̀ n fond, celui ce
a distribuit-o. E ridicol s[ vezi o femeie
at]t de frumoas[ schimonosindu-se
pu\in credibil sau lament]ndu-se “o s[
m[ schimbi cu una de 16 ani”. O actri\[
mai trecut[ ar fi jucat mult mai bine
acest rol solicitant (ini\ial fusese aleas[
Anca Similar), dar categoria de v]rst[
40-50 de ani este slab reprezentat[ `n
trupa actual[.

Spectacolul tr[ie;te prin text, ui-
me;te prin decor ;i are totu;i ;anse s[
creasc[ ̀ n consisten\[ ̀ n viitoare juc[ri.

Vasile A.

Teatrul de Nord trece Atlanticul cu un spectacol de club

Dorin C. Zachei ;i Gabriela Chiril[ `ntruchipeaz[ o familie speriat[ de `mbog[\irea peste noapte

“Prah”, o tragicomedie despre iadul
obi;nuirii cu nefericirea

Cei trei care vor speria Vestul, pe afi;ul spectacolului scris ;i regizat de Sorin Oros
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S~N~TATEDeficien\ele de fier sunt descoperite cel mai des la copiii mai mici de 2 ani ;i la fetele
;i femeile care au o menstrua\ie abundent[. Deficitul de fier care e destul de grav pentru
a provoca anemie poate conduce la probleme serioase la femeile `ns[rcinate ;i la copiii
mai mici de 5 ani.

Rodia este cunoscut[ din antichitate,
dar ;tiin\a modern[ a descoperit c[ un pa-
har de suc din acest fruct con\ine mai mul\i
antioxidan\i dec]t vinul ro;u, ceaiul verde
sau afinele.

Rodia are multe efecte benefice
s[n[t[\ii organismului dar ac\iunea anti-
tumoral[ merit[ remarcat[. R[spunz[tor
pentru efectul anticancer este acidul elagic
care este un component polifenolic al ro-
diei. Durata de via\[ a celulelor s[n[toase
este de 120 de zile ;i este urmat[ de moar-
tea fiziologic[. Celulele moarte sunt ̀ nlo-
cuite apoi cu celule noi, s[n[toase. ~n
schimb celulele canceroase nu urmeaz[
acest ciclu, ci se `nmul\esc `ntr-un mod
necontrolat prin diviziune.

S-a constatat ca acidul elagic induce
moartea celulelor canceroase, f[r[ a d[una
celulelor s[n[toase. Aceast[ ac\iune are
urm[toarea explica\ie< acidul elagic este
prezent `n rodie legat de glucoz[.~ntruc]t
celulele canceroase necesit[ de 15 ori mai
mult[ glucoz[ dec]t celulele normale, ele
consum[ glucoza din rodie, dar odat[ cu
aceasta ajunge la ele acidul elagic legat de
respectiva glucoz[. Odat[ p[truns `n ce-
lulele canceroase, acidul elagic `;i

desf[;oar[ ac\iunea antitumoral[, dis-
trug]ndu-le.

Alte efecte terapeutice

Rodiile con\in compu;i fitochimici
unici care sunt benefici inimii ;i vaselor
de s]nge. Ace;tia scad colesterolul r[u,
tensiunea arterial[ ;i combat eficient ate-
roscleroza. Inhib[ agregarea plachetar[ ca-
re poate determina atacul de inim[, atacul
vascular cerebral sau embolia(obstruc\ia
vasului sanguin).

Rodiile au efect antiinflamator, ̀ mpie-
dic[ producerea enzimelor care afecteaz[
cartilajul articular, prevenind astfel artroza.
La b[rba\i scade riscul apari\iei prostatitei,
de aceea se recomand[ asocierea rodiei cu
antiinflamatoarele `n adenomul de pros-
tat[. Acest fruct deosebit con\ine compu;i
care stimuleaz[ receptorii serotoninei ;i
estrogenilor, ceea ce duce la ̀ mbun[t[\irea
simptomelor depresiei ;i cre;terea masei
osoase. ~n sf]r;it, datorit[ vitaminelor sale,
rodia este un antianemic ;i tonic general
de excep\ie.

Ing. chimist Georgescu Mircea
Tel. 0721202752

Anemia feripriv[ apare atunci
c]nd corpul nu de\ine destul fier.
Organismul necesit[ fier pentru a
produce hemoglobina. Hemoblo-
bina este o substan\[ care se afl[ ̀ n
eritrocite (globulele ro;ii) care
transport[ oxigen de la pl[m]ni la
toate celulele corpului.
 

F[r[ destul fier, corpul produce eri-
trocite mai mici ;i mai pu\ine. Rezul-
tatul const[ `n cantitatea de hemoglo-
bin[ disponibil[ mai mic[ ;i celulele
corpului nu vor fi alimentate cu o can-
titate suficient[ de oxigen.

Deficien\ele de fier sunt descope-
rite cel mai des la copiii mai mici de 2
ani ;i la fetele ;i femeile care au o men-
strua\ie abundent[. Deficitul de fier
care e destul de grav pentru a provoca
anemie poate conduce la probleme se-
rioase la femeile ̀ ns[rcinate ;i la copiii
mai mici de 5 ani.

Nivele reduse de fier

Nivele reduse de fier pot ap[rea din
mai multe motive< s]ngerare men-
strual[ foarte abundent[> s]nger[ri `n
maladii ca ulcerul gastroduodenal, he-
moroizii, cancerul sau utilizarea cu re-
gularitate a aspirinei. Persoanele aflate
`n aceste situa\ii ar putea s[ nu
con;tientizeze pierderile de s]nge.
Aceste tipuri de s]nger[ri sunt princi-
pala cauz[ pentru anemia feripriv[ la
b[rba\i ;i la femei trecute de meno-
pauz[. 

O alt[ cauz[ o reprezint[ lipsa de
fier ̀ n diet[. Aceasta este un risc special
pentru aceia cu necesar mare de fier,
precum copiii mici, adolescen\ii ;i fe-
meile `ns[rcinate.

De asemenea, absorb\ia sc[zut[ de
fier a organismului poate s[ fie o alt[
cauz[. Aceasta nu este o cauz[
obi;nuit[ pentru deficien\a de fier, dar
poate ap[rea la persoanele care au anu-
mite maladii precum boala celiac[ sau
care au o parte din stomac sau intesti-
nul sub\ire `ndep[rtate chirurgical.

Simptome

Anemiile feriprive u;oare ar putea
s[ nu provoace simptome evidente.
Dac[ anemia este accentuat[ simpto-
mele pot fi< sl[biciune, oboseal[ ;i lipsa
rezisten\ei la efort> dispnee (respira\ie
anevoioas[) `n timpul exerci\iilor> ce-
falee (dureri de cap)> dificult[\i ̀ n con-
centrare> irascibilitate> st[ri de
ame\eal[> tegumente palide sau dorin\a
de a ingera substan\e care nu sunt ne-
ap[rat comestibile (pic[). 

~n particular, o poft[ pentru
`nghe\at[ poate fi un semn de anemie
din lipsa de fier.

Alte semne pot fi<  tahicardie
(b[t[ile inimii foarte rapide)> unghiile
de la m]ini ;i picioare foarte fragile>
buzele cr[pate>limba depapilat[ (ne-
ted[) ;i dureroas[, spun medicii.

Bebelu;ii ;i copiii mici care au ane-
mie din lips[ de fier pot s[ nu creasc[
precum ar trebui ;i s[ aib[ retard
(`nt]rzieri) `n dezvoltarea de abilit[\i
precum mersul ;i vorbitul. Copiii pot
fi iritabili ;i s[ aib[ deficit de aten\ie
(perioade scurte ̀ n care se pot concen-
tra). Aceste probleme de obicei dispar
atunci c]nd dispare deficien\a de fier.
Dac[ nu este tratat[, problemele men-
tale ;i de comportament pot fi perma-
nente, explic[ medicii.

A consemnat :tefania Cri;an
Deficitul de fier care e destul de grav pentru a provoca anemie poate conduce la probleme serioase la femeile `ns[rcinate
;i la copiii mai mici de 5 ani

Deficitul de fier poate provoca probleme
grave de s[n[tate gravidelor

Rodia, fructul care con\ine mai mul\i
antioxidan\i dec]t vinul ro;u
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Ou[ umplute

Tort diplomat

Mod de preparare< Ouăle fierte tari
se taie în două, se despart gălbenuşurile
de albuşuri, iar carnea fiartă se macină
foarte fin. Un gălbenuş fiert se pune
deoparte, iar restul se sfărâmă, se con-
dimentează şi se amestecă cu carnea şi
cu untul. Gălbenuşul rămas se zdro-

beşte bine-bine, se amestecă cu cel
crud, se adaugă muştarul, apoi ames-
tecând în continuu, picătură cu pică-
tură se adaugă şi uleiul. La maioneza
astfel obținută, lingură cu lingură se
amestecă şi smântâna. Dacă amestecul
de gălbenuşuri cu carne nu este sufi-
cient de păstos, se poate adăuga şi pu-
țină maioneză. Cu această pastă se um-
plu albuşurile, se aşează pe o tavă, din
umplutura rămasă se formează diverse
figurine, maioneza se toarnă peste ele
şi se ornează după preferință.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Ave\i nevoie< 

10 ouă fierte, un gălbenuș de
ou crud, 2 linguri de unt sau

margarină, 150 g de carne
fiartă (poate fi și parizer fiert,

sau conservă fină de carne),
200 g smântână, o lingură de
muștar, circa 300 ml de ulei,

sare, piper.

Mod de preparare< Se pune gelati-
na la înmuiat, conform modului de uti-
lizare indicat pe ambalaj. Se amestecă
gălbenu;urile cu zahărul până când se
albesc. Peste acest amestec se toarnă
laptele călduț şi se fierbe pe aburi,
amestecând continuu, până când com-
poziția se îngroaşă. Se ia de pe foc şi se

adaugă gelatina înmuiată. Se amestecă
bine şi se lasă să se răcească. Frişca, cu
zahărul vanilat se bate spumă tare şi se
amestecă cu compoziția fiartă. Se lasă
la frigider până când forma se căptu-
şeşte cu o folie transparentă, apoi se
aşează un strat de fructe feliate. La mar-
gine se pot pune fructe, sau pişcot, du-
pă gust. Se toarnă o parte din compo-
ziție, se aşează un nou strat de fructe,
din nou crema gelatinoasă şi aşa mai
departe, până când toate se termină.
Se acoperă cu pişcot, apoi cu o folie.
Se lasă 5-6 ore la frigider, după care se
răstoarnă pe o tavă şi se acoperă cu
frişcă, marțipan, ciocolată, sau glazură
şi se ornează.

Ave\i nevoie< 

200 g de zahăr, 5 gălbenu-
șuri de ouă, 1 - 2 pliculețe de
zahăr vanilat sau câteva pică-
turi esență de vanilie, 500 ml
lapte, 250 g de frișcă lichidă, 10
foi, sau 20 gelatină cristale (2
plicuri), 3 bucăți kiwi, 2-3 ba-
nane, 3 portocale (nu prea
mari), o cutie de compot de
ananas dar se pot folosi și alte
fructe sau compot, 300 g pișco-
turi prntru copii, sau 2 foi de

pișcot.

Ca; de ou[

Mod de preparare< Laptele, cu bucățile
de scortişoară şi cu foarte puțină sare se
pune la fiert, la foc mic. Se bat bine ou[le
cu zahărul şi cu zahărul vanilat, se toarnă
în laptele călduț şi se fierbe amestecând în
continuu, până când începe să formeze
cocoloaşe. Când bucățile prinse sunt de
mărimea unor nuci, dacă ați folosit se scot

bețele de scor\işoară, se adaugă stafidele,
sau nucile, se mai amestecă puțin şi se toar-
nă într-un tifon aşezat în prealabil într-o
strecurătoare, iar aceasta, la rândul ei în-
tr-un vas de vreo 2-3 litri, apoi tifonul se
leag[, ca pentru o brânză. Caşul se stoarce
bine, cât timp e fierbinte, apoi se mai lasă
atârnat, să se scurgă 3-4 ore. Când se scoate
din tifon, se aşează pe o tav[ căptuşită cu
hârtie de copt se pune în cuptor fierbinte
şi se "coace" aşa 7-8 minute, până când pe
suprafața sa se formează o crustă, ca la caş-
caval. Nu se aruncă nici zerul ce rămâne,
şi acesta se poate consuma, are un gust
foarte plăcut.

Ave\i nevoie< 

Un litru de lapte de casă,
sau minim 3,5% grăsime, 10
ouă, 4 linguri de zahăr, 3-4

batoane de scor\ișoară, 2 pli-
curi de zahăr vanilat, puțină
sare și se mai pot adăuga sta-
fide sau bucăți de nuci, după
gust. Mai aveți nevoie de un

tifon, sau eventual un prosop
de bucătărie din pânză cu țe-

sătură rară.

Sup[ limpede
de gâsc[

Mod de preparare< Carnea bucă-
țită şi bine spălată se pune la fiert la
foc mic, iar când începe să facă spu-
mă, aceasta se curăță cu o lingură
pentru strecurat. Zarzavaturile cură-
țate se taie bucăți mai mari, acestea
se pun în supă, se adaugă ceapa, ar-
deiul, piperul boabe şi se fierbe la foc

foarte mic. Peste circa o oră se adaugă
şi sarea şi se fierbe în continuare, la
foc foarte mic, până când toate ingre-
dientele se înmoaie. Se ia de pe foc,
se lasă 5-10 minute să se aşeze, apoi
se strecoară. Tăițeii se pot fierbe în
apă sărată şi apoi se strecoară, sau di-
rect în supă, la fel şi aceştia, la foc
foarte mic. La servire se oferă condi-
mente, sau ardei iute. Zarzavaturile
şi carnea se poate servi ca aperitiv,
sau împreună cu supa caldă. Supa
limpede nu se ornează!

Ave\i nevoie< 

1 kg carne de gâscă, predo-
minant părțile mai osoase (spa-
te, spinări, aripi, gât), 6-700 g
zarzavaturi (morcovi, pătrun-
jei, gulie, țelină), o ceapă, o ju-
mătate de ardei, sare, piper
boabe, delicat de casă, tăiței
pentru supă (de preferință fi-
dea sau melci, dar se poate și

de altă formă).

Sub denumirea de nalbă se cunosc
mai multe plante care conţin principii
active asemănătoare şi se întrebuinţează
în aceleaşi scopuri. 

Creşte pe l]ngă garduri, margini de
drum, ziduri vechi, în apropierea unei
regiuni populate.

Caşul Popii cu frunze mari (Malva
silvestris) este cunoscută sub numele de
Nalba mare (Althaea Officinalis). Aceste
plante sunt răspândite prin grădinile de
flori şi zarzavat. Creşte şi vegetează în
perioada lunilor martie până în noiem-
brie. Florile, frunzele şi tulpinile se culeg
din iunie până în septembrie. Întrucât la
uscat se pierd din substanţele mucilagi-
noase, planta ar trebui utilizată cât se
poate de proaspătă. Şi planta uscată mai
are suficiente puteri tămăduitoare.

De la nalba mare se folosesc
florile, frunzele şi rădăcinile

De la nalba mare şi nalba albă se fo-
losesc florile, frunzele şi rădăcinile, de la
nalba-de-grădină, florile, iar de la nalba
mică sau caşul-popii, numai frunzele.
Toate părţile plantei conţin cantităţi mari
de mucilagii, datorită cărora au proprie-
tăţi emoliente. Sub formă de ceai, se fo-
losesc în inflamaţiile căilor respiratorii
(tuse, bronşită, laringită), ale căilor uri-
nare, renale şi în tulburări gastro-intes-
tinale. Ceaiul se prepară la rece. Frunzele
de nalbă opărite se folosesc sub formă
de cataplasme emoliente şi calmante,
pentru a grăbi coacerea furunculelor.
Asociate cu flori de muşeţel şi capsule
de mac dau o bună gargară pentru amig-
dalite şi abcese dentare. Sub formă de
clismă, se folosesc în colite şi hemoroizi. 

Florile de nalbă-de-grădină se între-
buinţează la colorarea oţetului aromatic,
vinurilor, siropurilor. Florile de nalbă-
de-cultură intră în formula ceaiului pec-
toral, iar frunzele de nalbă-mare în com-
poziţia ceaiului pectoral. Pentru tenul
uscat şi ridat, se folosesc comprese care
se ţin pe faţă timp de 10-15 minute.

Nalba este benefică mai ales sub for-
ma de ceai în inflamaţiile mucoaselor
din organism, în gastrite, în inflamaţiile
mucoaselor vezicale (ale vezicii urinare),
gastro-intestinale şi ale cavităţii bucale,
ca şi în ulcerele gastrice (stomacale) şi
intestinale. Nalba este indicată şi în caz
de secreţie pulmonară abundentă,
bronşită, tuse şi răguşeală puternică (la-
ringită), amigdalită, gura uscată şi con-
junctivită.

Pentru afecţiuni precum< amigdalită,
gură uscată, bronşită, tuse, boli ale rini-
chilor (nefrite, pielite, uretrite), afecţiuni
digestive - planta se lasă peste noapte în
apă rece, pentru a se forma aşa-numitul
extract rece. Doza pentru o zi este de 2-
3 ceşti călduţe, băute cu înghiţituri mici.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Decoctul de nalb[
recomandat în boli

ale rinichilor

Nalba este benefică mai ales sub forma de ceai în inflamaţiile mucoaselor din organism,
în gastrite, în inflamaţiile mucoaselor vezicale (ale vezicii urinare), gastro-intestinale şi
ale cavităţii bucale, ca şi în ulcerele gastrice (stomacale) şi intestinale. Nalba este indicată
şi în caz de secreţie pulmonară abundentă, bronşită, tuse şi răguşeală puternică (laringită),
amigdalită, gura uscată şi conjunctivită.
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De Pa;te, Inedit `\i propune \inute
glamour, romantice ;i clasice

În istoria rochiei de mireasă există două momente importante. Primul moment important al istoriei
rochiei de mireasă a fost în 1499, când Anna de Britania impune stilul alb și ideea de puritate, simbol
al castității. Cel de-al doilea, în 1840, când Regina Victoria a Angliei poartă la nunta sa o rochie de
prințesă albă.

Tinerele aristocrate, obișnuite cu răsfățul, au fost cele care au renunțat la culoarea alb, în favoarea
altor modele, în speranța de a ieși în evidență. 

S[rb[toarea Pa;telui este una dintre cele mai frumoase,
este o s[rb[toare vie, o s[rb[toare a naturii. Un obicei fru-
mos, pe care `l ;tim din copil[rie, este acela c[ de Pa;te “ne
`nnoim”.

Fie c[ petreci Pa;tele `n ora;, organizezi un picnic la
iarb[ verde sau iei parte la un pr]nz ceva mai sofisticat, te
po\i inspira din \inutele propuse de Inedit pentru fiecare
dintre aceste situa\ii.

Inedit `\i propune un basm contemporan, o combina\ie
`ntre  prospețime și stil clasic . Simbolizând o lume paralelă
glamuroas[, romantic[ ;i juc[u;[ ̀ n  care orice este posibil,
Inedit reinventează, prin limbajul vizual inovator, frumu-
sețea atemporală a S[rb[torilor de Pa;te.

Fiecare fată visează încă de la o
vârstă fragedă la rochia perfectă de
mireasă. Unele își doresc o rochie
lungă de prințesă, altele una mai ro-
mantică, însă aproape toate sunt si-
gure că va fi albă. Cum a luat naștere
această tradiție și cum a evoluat ro-
chia de mireasă veți afla în cele ce
urmează.

Albul a fost acceptat ca fiind culoarea
tradițională a miresei, însă rochia de nuntă
nu a fost mereu albă. Înaintaşele noastre
au preferat rochii de diferite culori şi mo-
dele, începând de la argintiu până la roşu
cu diferite aplicații. Dacă erai curioasă de
ce paleta coloristică este  limitată atunci
când vine vorba de alegerea rochiei de mi-
reasă, află că tradiţia nu a fost de fapt aşa
de strictă cum te gândeai.

Istoria rochiei de mireasă

În istoria rochiei de mireasă există do-
uă momente importante. Primul moment
important al istoriei rochiei de mireasă a
fost în 1499, când Anna de Britania im-
pune stilul alb şi ideea de puritate, simbol
al castității. Cel de-al doilea, în 1840, când
Regina Victoria a Angliei poartă la nunta
sa o rochie de prințesă albă.

Tinerele aristocrate, obişnuite cu răs-

fățul, au fost cele care au renunțat la cu-
loarea alb, în favoarea altor modele, în spe-
ranța de a ieşi în evidență. 

Prima rochie albă a fost purtată acum
mai bine de 2000 de ani în Egiptul Antic.
Miresele obişnuiau să îmbrace mai multe
rânduri de drapaje albe, din materiale sim-
ple, pentru cununia religioasă. 

În Grecia albul este o culoare de săr-
bătoare, fiind considerat un simbol al bu-
curiei. Astfel nu întâmplător mireasa ale-
gea o rochie albă la nuntă. 

Miresele romane îmbrăcau rochii sim-
ple albe pentru a aduce tribut în acest fel
zeului Hymen, zeul fertilităţii şi căsătoriei,
despre care se credea că iubeşte în mod
deosebit culoarea alb.

Un accesoriu deosebit folosit atât de
miresele romane cât şi elene, este voalul
colorat cu care acestea îşi acopereau faţa,
în semn de supunere şi devotament faţă
de soţ. 

Primul document oficial care amin-
teşte de rochia de mireasă albă apare în
secolele 15-16. În acest document se rela-
tează nunta Annei de Bretania cu regele
Louis al XII-lea al Franței, unde mireasa
poartă o rochie lungă, albă. 
Margaret Tudor, fiica lui Henry al VI-lea,
s-a căsătorit îmbrăcată într-o rochie de da-
masc alb, tivită cu roşu-stacojiu, culoarea
tradiţională a familiilor regale. 
În anul 1612 prinţesa Elisabeta, fiica lui

James I, a purtat o rochie argintie, brodată
cu perle, fir de argint şi pietre preţioase.

În secolul 18, albul era o culoare des-
tinată doliului, permisă mireselor în cazul
în care pierduseră pe cineva apropiat de
curând. Altfel, majoritatea îşi alegeau pen-
tru ziua cea mare cea mai extravagantă ro-
chie din garderobă. Culorile erau preferate
albului, pentru că puteau fi purtate de mai
multe ori pe an.

Totul s-a schimbat odată cu nunta re-
ginei Victoria cu prințul Albert. Aceasta a
comandat o rochie din mătase grea şi dan-
telă, cu aplicații colorate ce semnificau flo-
rile de portocal, un simbol al fertilității. În
loc de o diademă, Victoria a purtat o co-
roniță din aceste flori, care i-a ținut în loc
vălul. Pantofii erau asortați cu rochia iar
trena măsura 5.5 metri lungime. Nici nu
gândea conservatoarea suverană britanică
că va impune o modă pe care nici Coco
Chanel n-a îndrăznit să o schimbe.

Evoluția culorilor

Rochia de mireasă începe să prindă
contur între anii 1499 şi 1840. Se menținea
acelaşi stil, dar se făcea diferența în ceea
ce privea clasa socială. În 1526, albastrul
era culoarea dominantă, gâtul era acoperit
iar podoabele erau foarte rar întâlnite. În
1662 revine roşul în ținuta rochiei de mi-
reasă şi apare corsetul, broderia, mânecile

cu volane exagerate. În 1772 sunt caracte-
ristici rozul şi tonurile de roz purpuriu,
pal pastelat, crinolina şi corsetul. O dată
cu perioada victoriană, rochia de mireasă
devine un mit viu şi continuu.

Albastrul deschis, purtat de mirese pâ-
nă în 1870, a fost de asemenea, un simbol
al purităţii, care, în mod tradiţional a sim-
bolizat şi fidelitatea şi iubirea eternă. Mi-
reasa care se îmbracă în albastru deschis
credea că viitorul soţ va fi întotdeauna sin-
cer cu ea. Multă vreme miresele aparținând
clasei de jos purtau rochii de culoare gri,
deoarece o astfel de rochie putea fi refolo-
sită în zilele de duminică. Istoria consem-
nează că o anume Mary Brownfield, de 32
de ani, a ales pentru căsătoria sa din 1842
o rochie din mătase gri. În epoca victoria-
nă, griul era şi culoarea servitoarelor care
primeau în fiecare an o rochie gri nouă. 
Rozul a fost, de-a lungul timpului, o cu-
loare populară în cultura vestică, mai ales
dacă nunta se ţinea în mai. Culoarea este
asociată mai degrabă cu copilăria fetei, dar
anumite superstiţii susţin că rozul ar purta
ghinion.

Coco Chanel scurtează rochia în secolul
al XX-lea

Creatoarea Coco Chanel distruge toate
tabu-urile în privința rochiei de mirese.
În 1920 introduce rochia scurtă însă cu

trenă lungă, conservând culoarea alb de-
dicată acestui eveniment. Stilul devine mai
simplu şi reflectă schimbarea rolului femeii
în societate.
În timpul Marii Crize din anii ’30, fetele
ajung să se mărite în cea mai bună rochie
pe care o au. După al doilea Război Mon-
dial, prosperitatea readuce în atenţia can-
didatelor la măritiş rochia albă victoriană. 

Cea mai lungă trenă

Recordul în materie de trenă aparţine
unei românce, pe nume Oana Comănescu.
Ea a creat o rochie cu trenă de peste un ki-
lometru şi jumătate. Rochia, care a ajuns
să cântărească în final 60 de kilograme, a
încorporat 1.600 de metri de tul, 50 de
metri de dantelă brodată şi a fost decorată
cu 7.000 de cristale Swarovsky, cusute ma-
nual. La ea au muncit 25 de persoane timp
de două luni de zile. Piesa vestimentară a
intrat în Cartea Recordurilor şi a fost ri-
dicată din standul expoziţional cu elicop-
terul. O mireasă nonconformistă din Chi-
na ar putea intra, la rândul ei, în Cartea
Recordurilor, după ce a apărut la nunta ei
cu o rochie cu trenă lungă de doi kilometri. 

Astăzi avem libertatea de a alege, însă
după cum se ştie, dintotdeauna, rochia de
mireasă este lungă şi de multe ori cu tre-
nă.

Denisa Terțan

Rochia alb[, o poveste pentru prin\ese
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Având în vedere că este momentul
să dăm jos câteva kilograme în plus,
dar nu ne dorim să adoptăm dietele
stricte, introducerea cafelei verzi în ali-
mentație poate fi soluția ideală. Nu ne-
cesită nici înfometare care nu aduce
efecte pozitive asupra organismului,
nici restricții alimentare care pot fi o
povară uneori. 

Ce este cafeaua verde?

Cafeaua verde nu este nimic altceva
decât, binecunoscutele boabe de cafea,
care nu au trecut prin procesul de pră-
jire. De aici şi culoarea verde ( boabele
capătă o culoare brună în momentul
procesului de prăjire), cu un gust acru
şi din păcate fără aromă pentru iubi-
torii de cafea. Totuşi boabele de cafea
în acest stadiu sunt mai bogate în ele-
mente, care pot influența procesul de
slăbire. 

Toate acestea datorită unui com-
pus, care se descompune în procesul
de ardere, iar în concluzie nu se regă-
seşte în cafea. Este vorba despre acidul
clorogenic (ACG), care în combinație
cu cofeina are ca scop suprimarea ab-
sorbției zahărului în organism precum
şi să prevină depunerea sa sub formă
de grăsimi.
Cercetările au scos la iveală că procesul
de ardere a kilogramelor este mai ac-
celerat la persoanele care consumă ca-
fea verde. Cafeaua verde nu este totuşi
un preparat magic în lupta cu greuta-
tea, este un supliment de dietă. După
schimbarea unor obiceiuri, schimbarea
modului de alimentație şi activități fi-
zice regulate, poate totuşi să aducă
multe beneficii şi să accelereze slăbi-
tul.

Efectele

Proprietățile cafelei verzi acoperă
o arie largă de afecțiuni, pornind de la
cele metabolice, care provoacă o creş-
tere în greutate şi terminând cu cele
cardiace şi hepatice, cauzate de acu-
mularea grăsimilor în exces. Aceste
proprietăți dispar odată cu prăjirea ca-
felei, de aceea cafeaua verde se consu-
mă ca atare. Doar în acest fel se garan-
tează beneficiile reale, precum lupta
împotriva grăsimilor din organism, a
cancerului şi a radicalilor liberi, care
provoacă îmbătrânirea. 

Cum slăbim

Cafeaua se poate achiziționa din
magazinele bio şi se consumă zilnic,
înainte de prânz. Cantitatea optimă es-
te de două căni pe zi. Consumul de ca-
fea verde te poate ajuta să slăbeşti în
prima lună aproximativ trei kilograme,
după care poți ajunge să slăbeşti până
la cinci kilograme pe lună. Deşi trebuie
să reduci porțiile de mâncare, nu sunt
interzise micile plăceri. Este indicat să
consumi o cantitate mare de lichide
pentru a elimina toxinele din corp.

Denisa Terțan

Cafeaua verde ajut[
la sl[bit

Pentru majoritatea oamenilor slă-
bitul reprezintă un proces greu. Având
în vedere că nu suntem obişnuiți să
respectăm anumite restricții, ne este
greu să alegem momentul ideal pentru
a începe un regim de slăbit. Avem ne-
voie de voință şi de energie pentru a
echilibra pierderile care reies din me-
sele reduse şi de asemenea din activi-
tățile fizice, care ne ajută în procesul
de slăbire. Un alt aspect care ne împie-
dică să menținem o dietă este timpul.
Avem nevoie de timp pentru a pregăti
corect preparatele conform meniului
prestabilit. 

Când nu se recomandă
cura de slăbire

Sunt anumite momente în viața fie-
cărei persoane când nu este bine să se
țină o dietă. Nu este bine să slăbeşti
imediat după o boală gravă sau când
organismul este slăbit. Când treci
printr-o perioadă grea la servici, sau
eşti în fața unor examene grele sau în
fața altor situații stresante. Nu vei reuşi
să dai randament şi vei cădea în de-
presie. Din cauza faptului că în astfel
de perioade pofteşti diferite alimente
rişti să intri în depresie. 

Modificarea stilului de alimentație
influențează considerabil organismul.
Trebuie să fim în formă, înainte să în-
cepem o cură de slăbire. Foarte impor-
tantă este şi starea de spirit în care ne
aflăm. Înainte de acest pas trebuie să
fim bine motivați, altfel, în cazul unui
eşec vom renunța imediat, iar urmă-
toarea dată ne va fi mai greu să o luăm
de la capăt.

Când merită să începem o 
cură de slăbire

O perioadă ideală pentru a da jos
kilogramele în plus este vara. În special
în timpul vacanței, când avem mai mult
timp liber. 

Vara nu este doar o perioadă priel-
nică pentru relaxare, de asemenea
avem accesul la o sursă mai bogată de
fructe şi legume de sezon, care influ-
ențează considerabil cura noastră de
slăbire. Chiar dacă te afli în concediu
nu trebuie să exagerezi cu mâncarea. 

După sărbători sau după unele eve-
nimente importante. Este evident că
în zilele de Paşte sau Ajun nu putem
refuza consumul diferitelor produse.
Aceste câteva zile sunt îndeajuns să ne
strice efectele unei cure de slăbire de
câteva săptămâni. De aceea nu ține cu-
ră când ştii că se apropie o sărbătoare,
doar după. 

Când simțim că motivarea noastră
este cea mai bună, avem predispoziție
şi forță pentru diete şi exerciții fizice.
Cel mai bine este să avem un prieten
care se află în acelaşi punct. În mo-
mentul în care sunteți doi care vreți să
slăbiți, această dorință se va menține
mai mult timp.

Denisa Terțan

Momentul potrivit pentru o cur[ de sl[bire

Multe persoane care au probleme cu
greutatea recurg la dietele hiperproteice,
care au rezultate vizibile. O astfel de dietă
se bazează pe principiul consumului ex-

clusiv de carne, în defavoarea consumului
de verdețuri. Eficiența este întărită mai
ales de vedetele şi de modele internaționale
care susțin că se mențin prin aceste diete,
le menționăm doar pe Jennifer Lopez şi
pe Giselle Bunchen.

Regimul alimentar trebuie susținut
pentru 24 de ore timp de 7 zile pentru a
vedea o mică schimbare a corpului. Nu
trebuie să renunțăm la mişcare, chiar dacă
o dietă corectă reprezintă aproximativ 70%
din efortul depus.  

Riscurile la care te expui

Stări de leşin, probleme la colon, obo-
seală, depresie, probleme renale,
migrene,  lipsă de energie,  transpiraţie
abundentă şi urât mirositoare, respiraţie
urât mirositoare, constipaţie,
coşmaruri, dereglări menstruale sau chiar
lipsa menstruaţiei. Acestea sunt doar câ-
teva dintre reacţiile organismului în urma
dietelor hiperproteice. Nutriţioniştii ro-
mâni spun că asemenea reacţii sunt nor-
male atunci când se optează pentru o dietă
proteică, iar prin asemenea manifestări or-
ganismul se răzbună, de fapt, pentru că
este privat de nutrienţii necesari. 

Una dintre dietele cele mai populare
este cea Dukan. Aceştia susțin în principal
că efectele pot fi dezastruoase asupra or-
ganismului uman, iar pe termen lung poa-
te favoriza apariția unor boli grave. Posi-
bilitatea obţinerii unei siluete de invidiat
într-un timp foarte scurt i-a atras şi pe oa-
menii de rând, atraşi fiind de faptul că pot
mânca proteine animale în cantităţi neli-
mitate, în orice moment al zilei. Mulţi au
apelat la această dietă fără să ştie ce pericole
ascunde, de fapt, regimul recomandat de
nutriţionistul francez Pierre Dukan.

Părerea experților

Un top realizat de către experții din
cadrul Asociației Dieteticienilor din Marea
Britanie, în ceea ce priveşte cele mai peri-
culoase diete, clasează dieta Dukan pe pri-
mul loc. 

Chiar dacă nu vi se pare ceva grav, este
de menționat faptul că în acest clasament
locul întâi este preluat de dieta Dukan de
cel puțin patru ani consecutiv. Dieta care
presupune ca timp de zece zile să se mă-
nânce doar proteine este descrisă de ex-
perți ca fiind confuză, consumatoare de
timp şi foarte rigidă. Interesant este că din
cauza acestei diete putem suferi chiar şi de
coşmaruri. 

Medicul Mihaela Bilic, consideră că
Pierre Dukan a vrut doar să creeze o iluzie
că a găsit soluția pentru o siluetă perfectă.
În realitate a pus bazele unui imperiu fi-
nanciar, mizând pe un regim alimenatr

vechi de zeci de ani. "Dukan a încercat să
scoată o dietă care pare unică şi care până
la el n-a mai existat, dar este o banală dietă
proteică, aşa cum a făcut-o şi Atkins, pă-

rintele dietelor proteice şi Montignac, un
alt dietetician francez, care a murit la 60
de ani, în contextul în care durata medie
de viaţă a bărbaţilor în Franţa este de 80
ani. Dukan şi-a clădit un imperiu financiar
pe această dietă. Acum în Franţa este un
mare scandal din cauza dietei Dukan, in-
clusiv la posturile de televiziune, s-au scris
şi cărţi despre asta. În Franţa, dieta Du-
kan nu mai este la modă. Însă, în România
oamenii vor să fie întotdeauna mai speciali
şi atunci încep să cumpere paste Dukan
sau cereale, doar pentru că scrie Dukan
pe ele. Dacă el chiar vrea să se îmbogăţeas-
că nu poate să-l oprească nimeni, dar n-
are cum să inventeze mâncare care n-a
mai existat", a declarat medicul nutriţionist
Mihaela Bilic.

Pierre Dukan a fost exclus din Ordinul
Medicilor din Franța, fiind acuzat de efec-
tele adverse grave pe care le-a creat dieta
care îi poartă numele. Se spune că din cau-
za acestei diete ar fi murit peste 500 de
adepți. 

Pericolele ascunse

Nu este firesc să slăbim atât de rapid,
într-o perioadă atât de scurtă. Chiar dacă
este posibil, trebuie să fim pregătiți pentru
riscurile la care ne expunem de bunăvoie. 

Această dietă exclude din alimentație
carbohidrații, zahărul şi glucidele. Depre-
sia şi transpirația urât mirositoare este nor-
mală, având în vedere că mâncând foarte
multe proteine şi neavând glucidele şi car-
bohidraţii de rigoare, amoniacul, care re-
zultă din metabolismul proteinelor nu
poate fi eliminat în mod natural de organe
şi atunci iese prin transpiraţie şi respiraţie
pentru că organismul intră în aşa-zisa aci-
doză, din cauza acumulării amoniacului.
Creierul funcționează doar cu glucide, care
lipsind din alimentație favorizează depre-
sia. Intră într-o stare de hiperexcitaţie, care
generează nesomn, nervozitate. Pentru a
neutraliza mediul acid creat de accesul de
proteine, organismul foloseşte calciu, pe
care îl ia din oase. 

Astfel se poate ajunge la slăbirea oase-
lor, căderea părului, intensificarea proce-
selor oxidative şi de îmbătrânire.

Dacă ar fi fost adevărat, s-ar fi rezolvat
problema obezității cu care ne confruntăm
global. Pentru a obține o siluetă de invidiat,
trebuie respectate următoarele criterii în
ceea ce priveşte alimentația<
- să fie săracă în amidonoase şi alţi carbo-
hidraţi simpli,
- excluderea grăsimilor nesănătoase,
- menţinerea unui raport optim de acizi
graşi esenţiali,
- respectarea principiului alcalinităţii pen-
tru a promova starea de sănătate.

Denisa Terțan

Dieta Dukan poate
distruge organismul

Cafeaua verde nu este nimic altceva decât, binecunoscutele boabe de cafea, care nu au trecut
prin procesul de prăjire. De aici și culoarea verde ( boabele capătă o culoare brună în momentul
procesului de prăjire), cu un gust acru și din păcate fără aromă pentru iubitorii de cafea. Totuși
boabele de cafea în acest stadiu sunt mai bogate în elemente, care pot influența procesul de slă-
bire.
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După învierea lui Lazăr din Betania, Iisus – călare pe un asin (semn al sme-
reniei, al blândeţii) – Se îndreaptă spre Ierusalim, înconjurat de mulţime. Oamenii
din cetate (copii, tineri şi bătrâni, bolnavi şi sănătoşi) au ieşit în întâmpinarea
Sa, primindu-L ca pe un împărat, ca pe un profet, ca pe un binefăcător, ceea ce
a stârnit furia arhiereilor, cărturarilor şi fariseilor, care Îi hotărăsc moartea.

Sf]nta Rita din Cascia (1381-1457) es-
te pr[znuit[ dup[ calendarul latin la 22
mai.
Timp de trei zile s[tm[renii vor putea s[
se `nchine moa;telor Sfintei Rita care vor
fi a;ezate ̀ n Biserica greco-catolic[ Sfin\ii
Arhangheli Mihail ;i Gavril din Satu Mare.
A;a cum am amintit ̀ n num[rul de vineri,
11 aprilie, al cotidianului Informa\ia Zilei,
moa;tele Sfintei Rita vor ajunge la Satu
Mare, duminic[, 13 aprilie.

Privit[ de aproape ;i d]nd la o parte
aureola legendei, avem ̀ n fa\[ inima plin[
de omenie a unei femei care nu a trecut
indiferent[ pe l]ng[ tragedia durerii ;i a
mizeriei materiale, morale ;i sociale. Eve-
nimentele vie\ii sale sunt evenimentele de
ieri, de azi ;i de totdeauna.

Rita s-a n[scut `n anul 1381, `ntr-un
col\ ̀ ndep[rtat al Umbriei, la Raccaporena.
A crescut `n frica de Dumnezeu, al[turi
de p[rin\ii ei `nainta\i `n v]rst[, a c[ror
autoritate a respectat-o at]t de mult ̀ nc]t,
pentru a face voin\a lor, a renun\at la
g]ndul de a intra ̀ n m[n[stire ;i a acceptat
s[ se c[s[toreasc[ cu un t]n[r violent ;i
cert[re\, Paul Ferdinard. Biografiile sfintei
ne prezint[ icoana unei vie\i de familie ca
multe altele< o so\ie bun[, iert[toare, atent[

s[ nu provoace sup[rare so\ului, ale c[rui
abateri ea le cuno;tea bine, dar care sufer[
;i se roag[ ̀ n t[cere. Bun[tatea ei reu;e;te
p]n[ `n cele din urm[ s[ `nmoaie inima
lui Paul, care `;i schimb[ via\a ;i obiceiu-
rile, dar nu reu;e;te s[ fac[ uitate vechile
amenin\[ri din partea numero;ilor s[i
du;mani. ̀ ntr-o sear[, cineva intr[ speriat
`n cas[ ;i `i spune Ritei c[ so\ul ei zace
mort pe marginea unui drum. Cei doi co-
pii ai lor, de acum m[ri;ori, au jurat s[ se
r[zbune> Rita `ncearc[ s[ `i conving[ s[
renun\e la acest g]nd, dar a trebuit s[ `;i
dea seama c[ toate eforturile ei sunt za-
darnice, ;i atunci a g[sit curajul s[-L roage
pe Dumnezeu s[ `i cheme la El mai de-
grab[ dec]t s[ permit[ s[ ̀ ;i p[teze m]inile
cu o crim[. 

Rug[ciunea ei, omene;te de ne`n\eles,
a fost ascultat[. R[mas[ f[r[ so\ ;i f[r[ co-
pii, Rita se duce ;i bate la poarta m[n[stirii
c[lug[ri\elor augustiniene din Cascia, dar
cererea nu i-a fost primit[.

~ntorc]ndu-se ̀ n c[minul ei pustiu, se
roag[ fierbinte ;i timp `ndelungat la cei
trei protectori ai ei< Sf]ntul Ioan Botez[to-
rul, Sf]ntul Augustin ;i Sf]ntul Neculai
de Tolentino. ;i `ntr-o noapte se `nt]mpl[
minunea< cei trei sfin\i apar, o invit[ s[ `i

urmeze, dau la o parte poarta m[n[stirii,
bine asigurat[ cu z[voare ;i lan\uri, ;i o
conduc `n mijlocul capelei unde
c[lug[ri\ele f[ceau rug[ciunile de la miezul
nop\ii. 

Astfel Rita a fost primit[ ̀ n m[n[stire
;i a `mbr[cat haina c[lug[reasc[, `mpli-
nindu-;i dorin\a din copil[rie de a se d[rui
cu totul lui Dumnezeu, consacr]ndu-se
unei vie\i de rug[ciune, de aspr[ poc[in\[
;i de iubire fa\[ de Cristos R[stignit pe
Cruce. Ca r[splat[, Isus Cristos a asociat-
o `n mod vizibil la suferin\ele sale,
`nfing]nd ̀ n fruntea ei un spin din coroana
purtat[ de El.

Spinul miraculos primit ̀ n timpul unui
extaz i-a produs o ran[ foarte dureroas[,
care a supurat p]n[ la moarte, timp de 14
ani. Renumele sfin\eniei ei a trecut dincolo
de zidurile m[n[stirii. Rug[ciunile Ritei
au ob\inut de la Dumnezeu numeroase
vindec[ri minunate ;i conversiuni. Pentru
ea, nu cerea dec]t s[ i se dea durerile prin
care ̀ i u;ura pe semenii ei. :i-a sf]r;it via\a
`n m[n[stirea din Cascia, `n anul 1457, ;i
a fost canonizat[ `n mod oficial `n 1900.
Este numit[ "mijlocitoarea cazurilor dis-
perate". Via\a ;i rug[ciunile ei aduc ;i ast[zi
pacea ;i curajul `n multe suflete.

În duminica de dinaintea învie-
rii Domnului nostru Iisus Hristos
prăznuim intrarea Mântuitorului
în Ierusalim. Este atât o zi lumi-
noasă, cât şi o zi mai sumbră, fiin-
dcă începe săptămâna patimilor
Fiului Omului, patimi la care vom
fi şi noi părtaşi prin mijlocirea Bi-
sericii.

După învierea lui Lazăr din Betania,
Iisus – călare pe un asin (semn al sme-
reniei, al blândeţii) – Se îndreaptă spre
Ierusalim, înconjurat de mulţime. Oa-
menii din cetate (copii, tineri şi bătrâni,
bolnavi şi sănătoşi) au ieşit în întâmpi-
narea Sa, primindu-L ca pe un împărat,
ca pe un profet, ca pe un binefăcător,
ceea ce a stârnit furia arhiereilor, cărtu-
rarilor şi fariseilor, care Îi hotărăsc moar-
tea. Cuprinşi de bucurie şi de entuziasm,
unii oameni tăiau ramuri de arbori şi le
aşezau pe cale, alţii îşi desfăceau hainele
şi le aşterneau pe drum pentru ca Dom-
nul să calce pe ele, iar alţii purtau în
mâini ramuri de finic, strigând< “Osana!
Binecuvântat este Cel Ce vine întru nu-
mele Domnului, Împăratul lui Israel!”
(Ioan XII> 13). Omul şi natura (întreaga
creaţie) erau în jurul lui Hristos, Domnul
lumii. Deşi este aclamat ca un împărat,
totuşi atitudinea Sa se caracterizează nu
prin mândrie, ci prin blândeţe şi smere-
nie. Vine într-o stare de umilinţă, adu-
când cu Sine pacea şi iubirea. Se îndrepta
spre patimi, spre cruce, spre înviere. 

Obiceiuri de Florii

Duminica Floriilor sau a Vlăstarilor
poartă acest nume datorită faptului că
Domnul, la intrarea Sa triumfală `n Ie-
rusalim, a fost întâmpinat de popor cu
ramuri de finic şi cu alte flori, zice Simion
Florea Marian (Sărbătorile la români,
vol. II, Buc., 1994, pp. 84-88). De aseme-
nea, această denumire ne duce cu gândul
şi la sfinţirea, în toate bisericile, a ramu-
rilor de salcie, a mâţişoarelor, precum şi

la înnoirea naturii< din această zi încep
toţi pomii şi toate florile să înmugurească
şi să înflorească. În noaptea dinspre Flo-
rii, pe la miezul nopţii, fetele fierb apă
cu busuioc şi cu fire de la prapurii de la
biserică. În ziua de Florii, ele iau această
apă şi se spală cu ea pe cap pentru a avea
păr frumos şi strălucitor (ca firele de la
prapuri) şi pentru a fi plăcute de băieţi.
După ce se spală, toarnă apa rămasă la
rădăcina unui păr, rostind< “Cum îi părul
când îi înflorit de frumos, aşa să fiu şi eu
de frumoasă> cum se uită oamenii la un
păr înflorit, aşa să se uite şi la mine!” Se
crede despre cel care se împărtăşeşte (cu-
minecă) de Florii cu Trupul şi Sângele
Domnului Iisus Hristos, că înainte de a

se apropia de preotul care ţine potirul în
mână, în faţa Sfântului Altar, orice va
gândi de bine în acel moment Dumnezeu
îi va împlini dorinţa. În ziua de Florii se
culeg tot felul de flori de primăvară, care
se duc la biserică, fiindcă aceasta e ziua
florilor. Se spune că aşa cum va fi vremea
de Florii la fel va fi şi de Paşti. În unele
părţi (din Muntenia) oamenii nu se spală
pe cap şi nu se bărbieresc în această zi ca
nu cumva să albească precum pomii, care
înfloresc acum. În alte zone (de ex. în
Banat) românii nu se spală pe cap în săp-
tămâna de dinaintea duminicii intrării
Domnului în Ierusalim de frică să nu în-
cărunţească, însă se spală în ziua Floriilor
cu apă descântată ca să le crească şi să-

şi menţină părul frumos, iar apoi toarnă
apa rămasă la rădăcina unui păr altoit.
De Florii este dezlegare la peşte, astfel că
oamenii care îşi serbează onomastica pot
mânca şi altceva, nu doar mâncare de
post, dar au grijă să nu facă petreceri cu
dansuri şi lăutari deoarece este păcat.
Acum nu se lucrează, ci creştinii se duc
la biserică, pregătindu-se pentru înce-
putul săptămânii patimilor. 

Semnificaţia ramurilor 
de salcie

Domnul Iisus Hristos a fost întâm-
pinat la intrarea în Ierusalim de oameni
cu ramuri de finic (palmier) în mâini. Se
spune că atunci când Iisus era răstignit
pe cruce, Maica Domnului îndurerată a
ajuns la un râu mare, pe malul căruia
crescuse o salcie. Maria i-a cerut salciei
să se facă punte pentru a putea trece apa.
Salcia a ascultat, s-a prefăcut în pod, iar
Maica Domnului a trecut pe cealaltă par-
te, după care a binecuvântat salcia “ca să
nu se poată face cărbuni din ea şi să se
ducă în toţi anii în ziua de Florii la bise-
rică. Şi de atunci se duc în ziua de Florii
rămurele înflorite de salcie la biserică”,
consemnează Simion Florea Marian. În-
trucât în ţara noastră nu cresc palmieri,
românii întrebuinţează rămurele verzi
de salcie, care înfloreşte tocmai în această
perioadă şi ale cărei flori se numesc
mâţişoare. În ajun de Florii, curatorii şi
feciorii se duc pe câmp să adune mâţişoa-
re, pe care le aşează în biserică, unde ră-
mân până a doua zi. În ziua praznicului
preotul sfinţeşte mâţişoarele, care vor fi
împărţite credincioşilor. Aceştia vin la
biserică, sărută icoana intrării Domnului
în cetatea Ierusalimului şi îşi iau mâţişoa-
re, ducându-le acasă cu multă evlavie.
Este o plăcere să vezi fiecare credincios
ţinând mâţişoare în mâini pe parcursul
Sfintei Liturghii. Paraclisierul pune ră-
murele de salcie la icoane, la uşa bisericii,
dar şi la poarta ce dă în curtea sfântului
lăcaş. Este mare sărbătoare! Ajungând
acasă cu mâţişoarele, creştinii intră mai

întâi în poiată şi lovesc cu ele vitele ca să
crească sănătoase, apoi merg în casă şi
ating cu acestea copiii mici pentru ca ei
“să crească şi să înflorească” precum
mâţişoarele. După aceea, le pun la icoane,
în vaze sau în alt loc de seamă din casă.
Unii nu le introduc în case, ci le aşează
deasupra uşii, sub streşină, ca să nu um-
ble nimeni cu ele, crezând că dacă le duc
în interiorul casei va muri cineva de acolo
sau vitele se vor îmbolnăvi. Totodată, se
pun rămurele de salcie pe stupi pentru
ca să fie multă miere şi pe straturile din
grădini ca viermii să nu mănânce legu-
mele. Românii folosesc mâţişoarele
sfinţite şi ca leac contra multor boli< fri-
guri, dureri în gât, dar şi pentru vinde-
carea animalelor. Cei care nu vor să ră-
cească/să se îmbolnăvească tot restul
anului înghit mâţişoare în ziua de Florii,
după Liturghie. Mâţişoarele mai sunt în-
trebuinţate împotriva grindinei şi a fur-
tunilor. Pe vreme grea, se pun mâţişoare
pe foc în speranţa că fumul ieşit va îm-
prăştia urgiile naturii, risipind norii. În
timp de mare necaz, se iau mâţişoarele
de sub streşina casei, se afumă cu tămâie
sfinţită în ziua de Paşti, înconjurându-
se de trei ori (sau de mai multe ori) casa
cu ele. Dacă în ziua Floriilor umbli încins
cu salcie sfinţită se crede că nu te va mai
durea “mijlocul”. Trebuie specificat faptul
că mâţişoarele se folosesc şi la “negoţ”.
Dacă duce cineva animale la târg şi le
atinge cu mâţişoarele sfinţite, atunci
cumpărătorii “se îngrămădesc la dânsele,
tocmai după cum se îngrămădesc oame-
nii în ziua de Florii ca să ia mâţişoare”,
conchide Simion Florea Marian.    

În concluzie, după ce am pătruns în
atmosfera plină de semnificaţii a praz-
nicului Floriilor, împreună cu Biserica
să zicem< “Învierea cea de obşte mai în-
ainte de patima Ta încredinţând-o, pe
Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase
Dumnezeule> pentru aceasta şi noi, ca
pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie
biruitorului morţii strigăm< Osana întru
cei de sus, binecuvântat eşti, Cel Ce vii
întru numele Domnului!”

Preot dr. Cristian Boloş

Sf]nta Rita, o inim[ plin[ de dragoste

Duminica Floriilor sau a Vlăstarilor poartă acest nume datorită faptului că
Domnul, la intrarea Sa triumfală ̀ n Ierusalim, a fost întâmpinat de popor cu ra-
muri de finic şi cu alte flori

Duminica Floriilor
în tradi\ia românilor

RELIGIE
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PROFE}II

~n ultimii ani ne-am obi;nuit
s[ vedem mai multe valuri de
alarm[ privind `mplinirea
profe\iilor biblice referitoare la
sf]r;itul lumii actuale ;i ̀ nceputul
domniei lui Mesia. Toate s-au do-
vedit false. Dar seria de evenimen-
te astronomice ce va debuta mar\i,
coroborat[ cu mai multe profe\ii,
biblice ;i rabinice, ;i cu o analiz[
a unor corela\ii istorice, merit[ ce-
va mai mult[ aten\ie. M[car pen-
tru a fi informa\i ce idei se vehicu-
leaz[ ̀ ntr-o zon[ sensibil[ a lumii.

Mar\i, 15 aprilie 2014, ̀ ncepe o serie
de patru eclipse totale de Lun[, vizibile
`n emisfera nordic[ (deci ;i `n Israel).
Poluarea atmosferei ;i fizica luminii vor
face ca Luna s[ capete o culoare ro;ia-
tic[, asem[n[toare s]ngelui.

Ceea ce face special[ aceast[ tetrad[
de eclipse este faptul c[ ele vor avea loc
concomitent cu s[rb[tori importante
ale religiei iudaice< 15 aprilie 2014
(Pa;tile), 6 octombrie 2014 (S[rb[toarea
Corturilor), 4 aprilie 2015 (Pa;tile), 28
septembrie 2015 (S[rb[toarea Corturi-
lor). ~n mijlocul acestei perioade, ̀ n pri-
ma zi a calendarului str[vechi evreiesc,
1 Nisan, anul viitor, `n 20 martie 2015,
este anun\at[ o eclips[ total[ de Soare.

Ce spune Biblia
;i tradi\ia rabinic[?

Dou[ citate biblice sunt importante
`n aceast[ privin\[ ;i le vom reda ̀ n tra-
ducerea ortodox[ Radu-Galaction<  “Şi
vă voi arăta semne minunate în cer şi
pe pământ> sânge, foc şi stâlpi de fum>
soarele se va întuneca şi luna va fi roşie
ca sângele, înainte de venirea zilei celei
mari şi înfricoşătoare a Domnului.” (din
cartea profetului Ioel, ̀ n Vechiul Testa-
ment), ;i repetarea acestuia ̀ ntocmai ̀ n
prima predic[ a apostolului Petru, la
Cincizecime, dup[ cum se g[se;te `n
Faptele Apostolilor, ̀ n Noul Testament.

Conform Talmudului, cea mai im-
portant[ carte a tradi\iei rabinice de in-
terpretare a Scripturilor ebraice, eclipsa
de Lun[ ̀ nseamn[ semn r[u pentru Is-
rael, iar “luna ̀ ns]ngerat[“ prezice tim-
puri r[zboinice asupra lumii. ~n ultimii
2000 de ani, a;adar `n era cre;tin[, te-
trada de eclipse de lun[ a coincis cu
s[rb[torile ebraice majore doar de ;apte
ori, seria din 2014-2015 urm]nd s[ fie
a opta. Iar pentru exper\ii ̀ n simbolistica
biblic[ cifra 8 reprezint[ una a unor noi
`nceputuri.

Dup[ seria curent[, o nou[ astfel de
tetrad[ nu se va mai produce, conform
calculelor publicate de NASA, timp de
mai bine de 100 de ani.

De ce sunt importante, pentru cei
ce cred `n Biblie, mi;c[rile astrelor, din
moment ce Legea veche interzice astro-
logia, sub pedeapsa cu moartea? Ne
l[mure;te un pasaj aflat chiar la `nce-
putul Bibliei< “Şi a zis Dumnezeu< Să fie
luminători pe tăria cerului, ca să lumi-
neze pe pământ, să despartă ziua de
noapte şi să fie semne ca să deosebească
anotimpurile, zilele şi anii, ;i să slujească
drept luminători pe tăria cerului, ca să
lumineze pământul. Şi a fost aşa.” (Ge-
neza 1<14-15). Tradi\ia rabinic[, dup[
cum am v[zut, acord[ importan\[ pro-

fetic[ semnelor cere;ti.
De asemenea, vorbind despre “zilele

din urm[“, `nsu;i Iisus Hristos afirm[
`n Evanghelia dup[ Luca< “Căci va fi în
ţară mare strâmtorare şi mânie împo-
triva acestui popor. Şi vor cădea de as-
cuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate
neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în
picioare de neamuri, până ce se vor îm-
plini vremurile neamurilor. Şi vor fi
semne în soare, în lună şi în stele, iar pe
pământ spaimă între neamuri şi nedu-
merire din pricina vuietului mării şi al
valurilor.” (Luca 21<23-25). Prima parte
a profe\iei s-a ̀ mplinit ̀ n anul 70 d. Hr.
c]nd armatele `mp[ratului Titus au ras
Ierusalimul de pe fa\a p[m]ntului ̀ ntr-
un r[zboi de exterminare care a f[cut
sute de mii de victime. Apoi ora;ul n-a
mai fost st[p]nit de evrei p]n[ ̀ n 1967,
c]nd a fost recuperat ̀ n urma R[zboiu-
lui de :ase Zile. Atunci, era ̀ n curs o te-
trad[ de “luni `ns]ngerate”...

Simple coinciden\e?

Tetradele s-au succedat la intervale
destul de mari de timp ̀ n ultimele dou[
milenii< 162-163 (perioad[ de
persecu\ie a evreilor ;i cre;tinilor, ur-
mat[ de o cium[ devastatoare), 795-
796, 842-843, 860-861 (`n plin conflict
`ntre lumea cre;tin[ ;i cea musulman[).
Ultimele 3 s-au produs accelerat ;i,
“`nt]mpl[tor”, `n momente cruciale
pentru istoria poporului evreu.

~n 1493-1494 tetrada de eclipse a
coincis cu o mare calamitate ab[tut[
asupra evreilor din Spania, expulza\i de
regii Ferdinand ;i Isabella dup[ ce `;i

creaser[ acolo o a doua cas[ ̀ n Europa.
Sute de mii de evrei au fost da\i afar[
din Spania reunit[. Jurnalul lui Cristofor
Columb ̀ ncepe chiar cu evocarea aces-
tui moment, ordinul regal fiind dat `n
acela;i timp cu aprobarea expedi\iei ce
va descoperi America. Acum, Statele
Unite de\in cea mai puternic[ ;i bogat[
comunitate evreiasc[.

Urm[toarea tetrad[ a avut loc `n
1949-1950, `n plin r[zboi de indepen-
den\[ a noului stat Israel, al c[rui prim
guvern preluase puterea `n ianuarie
1949. Cu o armat[ nou[ ;i prost echi-
pat[, Israelul a rezistat, miraculos,
coali\iei statelor arabe din jur.

:i mai interesant, urm[toarea te-
trad[, a ;aptea deci (num[r sacru pentru
evrei) a avut loc `n 1967-1968, c]nd Is-
raelul a ocupat Ierusalimul, dup[
R[zboiul de :ase Zile, ora;ul fiind reu-
nificat sub st[p]nire israelian[ pentru
prima oar[ dup[ catastrofa din anul 70,
iar teritoriul fiind extins ̀ n dauna Siriei.
Ierusalimul, dintr-o dat[, nu mai era
“c[lcat `n picioare de neamuri”.

Profe\ia rabinului Iuda cel Pios

Anul 1967 apare ;i ̀ n contextul unei
misterioase profe\ii atribuite rabinului
Iuda ben Samuel heHasid (cel Pios) din
Regensburg, o mare figur[ mistic[ a ra-
binatului medieval, `n secolul al XIII-
lea. Acesta a profe\it c[ otomanii (care
`n vremea lui erau ̀ n ascensiune pe sce-
na mondial[) vor cuceri Ierusalimul, `l
vor p[stra timp de 8 jubilee, apoi ora;ul
va fi al nim[nui `nc[ un jubileu, iar `n
al zecelea jubileu se va preg[ti venirea

lui Mesia.
Rabinul a murit ̀ n 1217. Peste exact

300 de ani, Imperiul Otoman a cucerit
Ierusalimul. ~n tradi\ia biblic[, un jubi-
leu `nseamn[ cincizeci de ani. Exact
peste opt jubilee, ̀ n 1917, generalul en-
glez Allenby intra ̀ n Ierusalim, de Han-
nukah, pun]nd punct domina\iei tur-
ce;ti. P]n[ ̀ n 1967 (a;adar timp de ̀ nc[
un jubileu) ora;ul a fost administrat de
britanici ;i apoi de Iordania, sub mandat
ONU, neapar\in]nd formal niciunui
stat. Rabinul Iuda a avut a;adar perfect[
dreptate.

Ceea ce ̀ nseamn[ c[ perioada ̀ nce-
put[ `n 1967 va dura `nc[ un jubileu,
adic[ ̀ nc[ 50 de ani, ceea ce ar fixa data
venirii lui Mesia ̀ n 2017. Mai multe pro-
fe\ii biblice vorbesc de o perioad[ final[
a istoriei, de 7 ani, la jum[tatea c[reia
un fals Mesia se va `nsc[una `ntr-un
Templu reconstruit pe muntele Tem-
plului din Ierusalim ;i-;i va atribui pre-
rogative divine. Pe acel loc troneaz[
acum Moscheea lui Omar. Dac[ situa\ia
foarte tensionat[ din regiune va duce la
un conflict (ce poate porni din orice),
un eventual tratat de pace ar putea in-
clude construirea unui Templu, pentru
care rabinatul ultraortodox se preg[te;te
de ceva timp. ~ntruc]t religia iudaic[ nu
l-a recunoscut pe Iisus ca Mesia, orice
Mesia evreu proclamat `n Templu `n
2017 (conform rabinului Iuda), va fi
considerat Anticrist de cre;tini. Din
aprilie 2014 p]n[ `n toamna 2017 sunt
3 ani ;i jum[tate.

Oricum ar fi, ne a;teapt[ o perioad[
cel pu\in interesant[.

Vasile A.

Joy Ayyad este un astrolog ;i nu-
merolog din Cairo, cunoscut[ ̀ n Egipt
drept “regina profe\iilor” gra\ie previ-
ziunilor sale din trecut care s-au dove-
dit corecte de-a lungul timpului. 

Joy Ayyad este cea care a prezis
`nl[turarea pre;edintelui Mohamed
Morsi atunci c]nd pozi\ia sa nu p[rea
amenin\at[ cu nimic, a prev[zut atacul
terorist din biserica al-Qiddissin din
Alexandria, moartea vicepre;edintelui
Egiptului Omar Suleiman, cutremurul
din Iran, uraganul din Statele Unite,
“prim[vara arab[”, conflictul din Siria.
La sf]r;itul lui 2013 vorbea despre o
calamitate natural[ care va afecta Egip-
tul ;i anume c[derea de z[pad[. ~ntr-
adev[r, ̀ n decembrie 2013, a fost prima
oar[ dup[ 112 ani c]nd z[pada s-a
a;ternut peste Cairo.

~n decembrie 2013 ea spunea c[ `n
2014, harta lumii se va schimba, ceea
ce va afecta ;i Rusia. ~ntr-adev[r, Rusia
a schimbat harta lumii, prin anexarea
Crimeei.

Joy Ayyad a enun\at ;i alte previ-
ziuni. Ea afirm[ c[ Rusia va redeveni
o mare putere `n lume, `ntorc]ndu-se
la influen\a sa anterioar[ `n lume ;i
c];tig]nd mai mult[ greutate politic[
dec]t America sau China. Este posibil
ca Rusia s[ ini\ieze chiar crearea unei
noi monede independente (proiectul
exist[ deja, dup[ modelul euro, ̀ ntruc]t
Rusia a lansat ideea unei Uniuni Eura-
siatice similare Uniunii Europene, `n
care ar colabora str]ns cu China). To-
todat[ Egiptul `;i va rec];tiga rolul de
lider printre statele arabe. Conform
prezic[toarei, viitorul conduc[tor egip-
tean care va aduce prosperitate ;i vic-
torie \[rii va avea trei de “M” ̀ n numele
s[u.

Predic\ii uimitoare
ale unei femei

din Egipt

Conform mai multor experţi în
problemele Orientului Mijlociu, gu-
vernul iranian intenţionează să obţină
bomba atomică pentru a declanşa o
apocalipsă planetară, menită să împli-
nească profeţiile conţinute în Coran,
cartea sfântă a musulmanilor. “Occi-
dentul se află în faţa unui regim sinu-
cigaş, cel iranian, care este dispus să se
sacrifice în numele ideologiei", spunea
actualul premier israelian Beniamin
Netanyahu. Profesorul Moshe Sharon
a concluzionat că guvernul iranian,
condus de clericii şiiţi, urmăreşte să
obţină arma nucleară cu scopul de a
declanşa apocalipsa< "Regimul de la Te-
heran crede cu sinceritate că Mesia
şiiţilor, al 12-lea Imam, cunoscut şi sub
numele de Mahdi, este aici şi va apărea
vizibil. Trăim într-un timp al aşteptă-
rilor mesianice. Ceea ce motivează
acţiunile de astăzi ale conducătorilor
iranieni este, mai presus de toate, do-
rinţa de a-l aduce pe cel de-al 12-lea
Imam. Puterea ayatollahilor se trage
din credinţa populară că ei pot stabili
un contact cu Mahdi. Toată lumea cre-
de acest lucru. Cum îl vor putea aduce?
Prin apocalipsă. Mahdi are nevoie de
un război. El nu poate veni în lume
fără un Armagedon, el doreşte un Ar-
magedon. Cu cât înţelegem acest lucru
mai repede, cu atât mai bine. Ahmadi-
nejad vrea arme nucleare pentru asta."

Israelienii se tem
de mesianismul

regimului iranian

Ceea ce face special[ aceast[ tetrad[ de eclipse este faptul c[ ele vor avea loc concomitent cu
s[rb[tori importante ale religiei iudaice< 15 aprilie 2014 (Pa;tile), 6 octombrie 2014 (S[rb[toarea
Corturilor), 4 aprilie 2015 (Pa;tile), 28 septembrie 2015 (S[rb[toarea Corturilor). ~n mijlocul
acestei perioade, `n prima zi a calendarului str[vechi evreiesc, 1 Nisan, anul viitor, `n 20 martie
2015, este anun\at[ o eclips[ total[ de Soare.

Patru “luni de s]nge” readuc
Apocalipsa `n actualitate

Muntele Templului din Ierusalim. Pe platou, Moscheea lui Omar. ~n prim-plan, Zidul Pl]ngerii
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Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Nu stăm să ne gândim prea mult
la nenumăratele procese care au loc
în fiecare zi, în fiecare clipă în cor-
purile noastre. 

Dac[ am fi con;tienți de lucrurile in-
credibile de care corpul uman este capa-
bil, probabil că am ajunge să credem că
suntem un fel de supereroi.

La fel ca Superman

Iată, a;adar, 30 de curiozități despre
corpul uman care ar putea demonstra
că, la fel ca Superman, ;i noi avem su-
per-puteri.

- Acidul gastric este atât de puternic
înc]t, la fiecare 3-4 zile, stomacul dezvoltă
o mucoasă gastrică nou-nouță>

- Dacă smulgi inima din piept, cam
ca în episodul din Indiana Jones, inima
va continua, într-adevăr, să bată. Asta se
întâmplă datorită faptului c[ inima are
propriul sistem electric ;i, fiind expusă
aerului, continuă să primească oxigen>

- Nasul uman poate recunoa;te ;i
memora 50.000 de mirosuri diferite. Ori-
cât de impresionant ar putea părea, mi-
rosul unui câine este de 10.000 de ori
mai puternic>

- Viteza unui strănut este de
160km/h>

- Lungimea vaselor de sânge din cor-
pul uman, puse cap la cap, este de apro-
ximativ 100.000 km>

- În fiecare zi, inima produce sufi-
cientă energie încât să se poată conduce
un camion pe o distanță de 30 km. De-
a lungul vieții, inima produce atât de
mult[ energie, încât poate alimenta cursa
Pământ-Lună ;i înapoi a unui camion>

- Nu doar animalele năpârlesc, ci ;i
oamenii. Mult. Până la vârsta de 70 de
ani năpârlim atât de mult încât am putea
face un pui de om din cantitatea de piele
adunată, vreo 47 de kg>

- Ochii no;tri sunt atât de sensibili ;i
puternici încât pot detecta fără probleme
constelația Andromeda care se află la o
distanță de peste 2 milioane de ani lumi-

nă>
- Zgomotul produs de sforăit poate

ajunge la 80 de decibeli, ceea ce înseamnă
echivalentul sunetului scos de o
borma;ină. Sunetele de peste 85 de de-
cibeli sunt considerate periculoase pen-
tru urechea umană>

- O persoană produce, de-a lungul
vieții, suficientă salivă încât să poată um-
ple 2 piscine>

- Corpul uman este alc[tuit din
7,000,000,000,000,000,000,000,000,000
de atomi> Fiecare din acest atom are mi-
liarde de ani>

- Neuronii comunică unii cu alții
printr-un spațiu numit sinapsă. Viteza
cu care acesta circulă de la unii la alții
este de 241 km/h>

- Inima bate în ritmul muzicii pe care
o asculți>

- Atunci când e;ti treaz, creierul pro-
duce suficientă energie încât să aprindă
un bec>

- Un os este de ;ase ori mai dur decat
o bară de oțel cu aceea;i greutate>

- Cu toate acestea, oasele conțin apă
în proporție de 31%>

- Dacă ochiul uman ar fi o camer[
digitală, ar avea 576 megapixeli. Mamiya
DSLR, aparatul foto cu cel mai mare nu-
măr de pixeli, are doar 80 ;i costă 34.000
de dolari>

- Experții susțin că ochiul uman poa-
te distinge între 10 milioane de nuanțe>

- De-a lungul vieții, creierul poate
stoca în memoria de lungă durată cam
un cvadrilion (adica un milion de mi-
lioarde) de informații distincte>

- Cortexul prefrontal al creierului
uman, cel care ne ajută să comunicăm ;i
să ne întegrăm social, este în dezvoltare
până la vârsta de 40 de ani>

- În fiecare oră, corpul uman produce
180 milioane de celule ro;ii>

- Folosim 200 de mu;chi atunci când
facem un pas>

- Oamenii de ;tiință au descoperit că
buricul uman conține 1.400 specii dife-
rite de bacterii>

- Limba nu este singurul organ dotat
cu receptorii de gust. Ace;tia mai pot fi
găsiți ;i în stomac, intestine, pancreas,
plămâni, anus, testicule sau creier>

- Creierul uman conține creier în
proporție de 60%>

- Creierul uită intenționat anumite
informații pentru a se proteja de excesul
de informații sau sentimente. Astfel, da-
tele noi pot fi asimilate mai rapid ;i mai
u;or>

- Dac[ mimezi o anumit[ emoție, vei
ajunge s[ resimți emoția respectivă>

- Pe suprafața corpului uman trăiesc
mai multe vietăți decât toți oamenii de
pe întreaga planetă>

- De-a lungul vieții, o persoană merge
atât de mult pe jos, încât ar putea face
ocolul Pământului de două ori.
Sursa< obiectiv.info
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SUA va deveni în scurt timp
“patria dronelor”, atât din punct
de vedere al producătorilor, cât și
a faptului că în această ţară se fo-
losesc și se vor folosi în curând
extrem de multe drone. 

Pentru cei care nu cunosc semnifi-
caţia termenului, drona însemna iniţial
un avion fără pilot, operat de la distanţă.
Însă, cu timpul, tehnologia dronelor se
diversifică foarte mult încât dronele au
dimensiuni din ce în ce mai mici, fiind
aproape invizibile ochiului uman şi fiind,
în acelaşi timp, şi din ce în ce mai sofis-
ticate. Iar cu ajutorul dronelor, autori-
tăţile guvernamentale vor avea tehnolo-
gia perfectă pentru o supraveghere totală
a cetăţenilor.

La început, dronele erau
folosite numai în războaie

Dacă în anii 2000, dronele erau folo-

site doar pe teatrele de operaţiuni militare
(Iraq, Afghanistan), ele au început să fie
folosite din ce în ce mai mult şi pe teri-
toriul Statelor Unite. Astfel, se estimează
că piaţa dronelor va atinge până în 2020

doar în Statele Unite o valoare de 30 de
miliarde de dolari, o sumă cu adevărat
exorbitantă. 

Există, de exemplu, un tip de tehno-
logie de drone, Stare Gorgon, care poate
urmări o zonă 4 kilometri pătraţi din 12
unghiuri diferite. O altă tehnologie, AR-
GUS, poate găsi un obiect de doar 15
centimetri lungime, de la o înălţime de
6.000 de metri. O dronă echipată cu acest
tip de tehnologie ar putea spiona un oraş
întreg dintr-o dată. 

Dar, autorităţile guvernamentale
americane sunt în perioada de dezvoltare
a micro-dronelor, ascunse sub forma
unor păsări, insecte şi alte animale mici,
dispozitive care vor supraveghea o mare
parte din teritoriul Statelor Unite. Capa-
bile să decoleze şi să aterizeze oriunde,
având posibilitatea de a face manevre pe
str[zile ora;ului ;i prin spaţii înguste,
aceste micro-drone pot fi dotate cu o se-
rie de arme şi senzori, inclusiv arme cu
electroşoc (aşa zisele “tasers”), camere
video de înaltă rezoluție, senzori în in-

fraroşu, cititoare de numere de înmatri-
culare a maşinilor şi dispozitive de as-
cultare. Oricum, să nu credeţi că ele încă
nu au apărut. De exemplu, în anul 2007,
la un miting anti-război organizat în
Washington, deasupra participanţilor şi-
au făcut apariţia drone sub formă de li-
belulă.

Autorităţile militare israeliene au la
dispoziţie din 2012 drone de tip fluture,
ce cântăresc doar 20 de grame, nu fac
aproape deloc zgomot şi care sunt capa-
bile să intre şi să supravegheze aproape
orice clădire de pe teritoriul Israelului.

Dronele-ţânţar sunt alte dispozitive
interesante, fiind o minune de tehnolo-
gie. 

Ea ar putea ateriza pe cineva şi, folo-
sindu-se de un foarte fin ac, ar putea ex-
trage ADN-ul victimei sau i-ar putea in-
jecta acesteia droguri sau alte substanţe
străine. Sau ar putea introduce în victimă
un microcip pentru urmărire. Aceste
drone-ţânţar sunt dotate cu microfoane
şi aparate foto minuscule.

Microdronă muscă

Superputeri pe care
nu ;tim c[ le avem

Nelipsit din orice cămin, aspirato-
rul ne face casa mai curată şi viaţa mai
uşoară. Nu a fost însă dintotdeauna
aşa. Cu o sută şi ceva de ani în urmă
gospodinele se chinuiau să cureţe co-
voarele cu mături, cârpe sau perii.

Primul model de aspirator a fost
inventat în 1860 de Daniel Hess din
West Union, Iowa şi a purtat denumi-
rea de ”măturător”. Acea maşinărie avea
o perie rotativă şi un mecanism elabo-
rat de furtunuri care să genereze ab-
sorbţia prafului şi a mizeriei. Hess a
primit un patent pentru invenţia sa la
10 iulie 1860.

În 1868, Ives W. McGaffey a inven-
tat şi patentat în Chicago primul aspi-
rator manual care folosea principiile
de vacuum pe care l-a denumit ”Whir-
lwind” (vârtej de vânt). Acest model
era mai uşor şi mai compact, însă mai
dificil de manevrat, deoarece avea o
manivelă care trebuia învârtită în ace-
laşi timp în care aspiratorul era împins
pe podea.

În 1876, Melville R. Bissell din
Grand Rapids, Michigan, a creat pen-
tru soţia sa, Anna Sutherland Bissell,
un model de aspirator electric care să
cureţe rumeguşul din covoare şi, la
scurt timp după, a fost creată compania
Bissell Carpet Sweepers, pe care, după
moartea soţului său, Anna a condus-
o, devenind astfel cea mai puternică
femeie de afaceri a acelui moment.

La 14 noiembrie 1898, John S.
Thruman din St. Louis, Missouri, a de-
pus actele pentru a obţine patentul pen-
tru un aspirator pneumatic pe care l-a
denumit ”renovator pneumatic pentru
covoare”. Patentul a fost acceptat la 3
octombrie 1899. Thruman a creat un
aspirator pe bază de benzină pentru o
mare companie care oferea servicii de
menaj, General Compressed Air Com-
pany.

Despre englezul Hubert Cecil
Booth se spune că ar fi cel care a in-
ventat primul aspirator motorizat în
1901. Booth a creat un dispozitiv mare,
care în primă fază a funcţionat cu aju-
torul unui motor pe ulei, iar mai târziu
cu un motor electric, pe care l-a numit
”Puffing Billy”. Principiul primului as-
pirator creat de Booth se baza pe aspi-
raţia aerului prin intermediul unei
pompe şi a unui filtru din pânză.

~n 2003, o echipă de oameni de şti-
inţă români a inventat o metodă de a
extrage aurul şi argintul care nu implica
cianurile.

Cantitatea de metale preţioase era
recuperată cu un randament de 99,5%
la aur şi 91,4% la argint. În urma pro-
cesului rezulta şi un produs secundar
de mare valoare - trisulfura de arsen
(8.000 de euro/kg pe piaţa mondială).
Prelucrarea a 500.000 de tone din hal-
dele din Maramureş ar fi adus, doar
din vânzarea trisulfurii de arsen,
342.000.000 de euro. 

Pentru a-şi finaliza cercetările, spe-
cialiştii au cerut tuturor instituţiilor
statului suma de 100.000 de euro. Nu a
mai fost dat niciun ban şi laboratorul
în care se făceau cercetările a fost van-
dalizat şi distrus de indivizi rămaşi ne-
cunoscuţi. Știţi ce înseamnă 100.000
de euro? Șpaga obişnuită a unui primar
de oraş mai răsărit. Sau câteva excursii
pentru nimic ale parlamentarilor în ţări
exotice.

Microdronele, din ce în ce mai folosite

De-a lungul vieții, o persoană merge atât de mult pe jos, încât ar putea face ocolul Pământului de două ori

Aspiratorul

Tehnologie româneasc[
de extragere

a aurului f[r[ cianuri



12 Informa\ia de Duminic[/13 aprilie 2014

Fabuloas[ ;i ne`nfricat[, top-
modelul care va `mplini 44 de ani
luna viitoare a `nv[\at multe de-a
lungul carierei sale de aproape trei
decenii ;i nu d[ semne c[ are in-
ten\ii de retragere. Dimpotriv[.
Pe l]ng[ solicit[rile din partea ce-
lor mai cunoscu\i designeri ;i edi-
tori de mod[, Naomi ;i-a `ndrep-
tat talentul spre micile ecrane, ea
fiind produc[toarea executiv[ ;i
co-prezentatoarea reality show-

ului “The Face”. Emisiunea
prezentat[ `n SUA, Anglia
;i Australia ̀ i ofer[ vedetei
britanice ocazia de a fi
mentorul unor tinere ma-
nechine aspirante.

Celebr[ pentru pi-
cioarele ei lungi, dar ;i pentru
lipsa r[bd[rii,  Naomi a
ap[rut de multe ori ̀ n inter-
viuri enervat[ de ̀ ntreb[rile
care i-au fost adresate. Pe
micile ecrane, ̀ n emisiunea
“The Face”, apare de multe
ori cu totul diferit[ - un
mentor bl]nd cu tinerele
ei colege. ~ntr-un inter-
viu acordat unei publi-
ca\ii str[ine, fotomode-
lul a vorbit deschis des-
pre modul `n care ;i-a
g[sit  l ini;tea inte-
rioar[, a `mp[rt[;it
c]teva secrete de fru-
muse\e ;i regimul ali-
mentar pe care l-a
adoptat. Iat[ cele 10
sfaturi care au ajutat-
o s[ str[bat[ lumea
dur[ a modelling-
ului f[r[ s[-;i
piard[ farmecul.

Descoper[-\i
pasiunea

De;i a
ap[rut pe podiumul

de prezent[ri `nc[ de la
15 ani, nu a obosit s[ apar[
`n lumina reflectoarelor.
Munca al[turi de o echip[
alc[tuit[ din fotografi ;i
stili;ti talenta\i este la fel de
incitat[ ;i `n prezent. “Dac[
faci ceva cu ̀ ncredere, pasiu-
ne ;i entuziasm, nu te vei
plictisi niciodat[.”

Doboar[ obstacolele

Succesul din indus-
tria modei nu a fost `ntot-
deauna u;or de ob\inut. La
`nceputurile sale, Naomi
era una dintre pu\inele
manechine de culoare ;i
era o perioad[ `n care fe-
meile de culoare ap[reau
rareori pe copertele re-
vistelor de specialitate. “A
fost o provocare de-a
lungul `ntregii cariere,
dar am `nv[\at c[ dac[
nu accep\i un r[spuns
negativ,  de cele mai
multe ori  ob\ii  un
r[spuns afirmativ.” A
devenit primul model
de culoare care a ap[rut
pe coperta edi\iei fran-
ceze a revistei “Vogue”,
a edi\iei de septembrie
americane a aceleia;i
publica\ii ;i pe coperta
revistei “Time”. “Pentru

fiecare copert[ pe care
am ob\inut-o am luptat.

R[spunsurile negative nu m[ des-
curajeaz[, ci m[ fac mai hot[r]t[ s[
lupt.”

M[n]nc[ s[n[tos

Pentru a-;i men\ine trupul ̀ n form[,
Naomi respect[ un plan de alimenta\ie
s[n[toas[ cu multe sucuri. O zi normal[
`ncepe cu o cea;c[ de ap[ fierbinte `n
care a stors pu\in[ zeam[ de l[m]ie.
“M[ treze;te ;i m[ face s[ m[ simt bine.”
Dup[ o ;edin\[ intens[ de yoga, ̀ i place
s[ serveasc[ un suc de legume presat la
rece ;i o cea;c[ de ceai de plante.
Pr]nzul ;i cina sunt de obicei alc[tuite
din salate cu pe;te sau friptur[ f[r[
gr[sime, `ncerc]nd s[ fac[ din masa de
la amiaz[ cea mai consistent[ de peste
zi. “Nu-mi place s[ merg la culcare cu
stomacul plin. Simt c[ m]ncarea ̀ mi st[
`n stomac ca un n[mol.” Pentru a-;i
cur[\a sistemul digestiv,  Naomi face
ocazional o cur[ detoxifiant[ cu sucuri.
Cu toate acestea, ea nu are `ncredere `n
`nfometare ;i sucurile o fac s[ se simt[
plin[ de energie. 

R[sfa\[-te din c]nd `n c]nd

:tie c[ zah[rul nu-i face bine, dar
un anume fel de ciocolat[ din Anglia
natal[ o face s[ uite de acest lucru. Pen-
tru a-;i satisface pofta de dulce, Naomi
recurge de obicei la solu\ii mai s[n[toa-
se, ca fructele uscate ;i nucile, care `i
dau senza\ia de sa\ietate o perioad[ mai
lung[ de timp. “~ncerc s[ consum zah[r
natural, de exemplu curmale, care
p[trund mai lent ̀ n sistem. Zah[rul ra-
pid `mi d[ o senza\ie de cre;tere de
moment ;i apoi sunt iar la p[m]nt.
Mi-a luat ceva timp s[-mi dau seama
de acest lucru, dar mai bine mai
t]rziu dec]t niciodat[.”

~ncurajeaz[ pacea
interioar[

La fel de bine venit[, chiar
dac[ mai t]rziu, este dragostea ei
pentru yoga, o disciplin[ care a
`ncercat s[ o practice timp de mai
mul\i ani f[r[ succes. “Credeam
c[ e o tendin\[ care te ajut[ s[
sl[be;ti ;i s[-\i tonifiezi corpul
;i pur ;i simplu nu o `n\ele-
geam.” O excursie `n India `n
urm[ cu doi ani, unde a studiat
cu un yoghin, a ajutat-o s[
`n\eleag[ mai profund aceast[
practic[. Acum face yoga de
la 60 la 90 de minute ̀ n fiecare
diminea\[. E adev[rat c[ o
ajut[ s[ se men\in[ `n form[
maxim[ ;i preg[tit[ oric]nd
de apari\iile `n fa\a camere-
lor, dar ea ;tie c[ yoga \ine,
de asemenea, de vindecare
;i g[sirea lini;tii interioare.
„M[ face s[ m[ simt mai bi-
ne at]t fizic, dar ;i mental.”

~nfrunt[-\i demonii

Cel mai s[n[tos efect
secundar al ;edin\elor cal-
mante de yoga a fost re-
nun\area la fumat dup[
foarte mul\i ani de de-
penden\[ de nicotin[.
“Mult[ lume mi-a spus
c[ la nicotin[ e mai difi-
cil s[ renun\i dec]t la al-
cool”, declar[ cea care
n-a mai consumat
b[uturi alcoolice de
mai mul\i ani. “Nu cre-
deam acest lucru, dar
s[ ;ti\i c[ a;a este –
mult mai greu.”

Cu toate c[ nu este
prima dat[ c]nd ̀ ncearc[ s[ se
lase de fumat, sper[ s[ fie ;i ultima
dat[, ea ad[ug]nd la arsenalul ei anti-
fumat plasturi cu nicotin[. “Nu am obi-
ceiul s[-mi aprind \igara `n casa cuiva
;i cu at]t mai pu\in `n casa mea. Dar
nici nu vreau s[ mai stau afar[ pe strad[

doar pentru a putea
fuma. ~nc[ este o
lupt[ ;i vorbitul
despre acest lu-
cru nu prea m[
ajut[.  Dar
`ncerc din
r[sputeri s[
renun\ la
acest obi-
cei.”

G[se;te distrac\ia `n fitness

Dac[ vrei s[ te sim\i bine, urmeaz[
sfatul lui Naomi ;i `nscrie-te la un curs
de dans. “Oric]nd sunt ̀ n Statele Unite,
merg la ore de Zumba. Am avut norocul
s[-l am al[turi chiar pe creatorul acestui
sport, Beto Perez.” 

Este o metod[ fantastic[ de mi;care,
dar ceea ce-i place cel mai mult top-
modelului este fericirea care i-o
aduce. “Dansul este o form[ mi-
nunat[ de exprimare. Este distrac-
tiv! :i pentru oricine este nesigur
de propriul trup, e o metod[ in-
stant de ridicare a moralului.”

Simplific[ modul ̀ n care
ai grij[ de ten

Principalul secret de
frumuse\e al modelului bri-

tanic este hidratarea ;i som-
nul. Desigur c[ pe l]ng[
acestea, Naomi mai folo-
se;te ;i alte metode.
“Acum folosesc mai
pu\ine produse fa\[ de
c]nd eram mai t]n[r[
;i m[ asigur c[ lista
ingredientelor este
mai scurt[. ~nainte
m[ l[sam convins[
foarte u;or. Dac[-

mi ar[tai o crem[ ;i-
mi spuneai c[ func\io-

neaz[, o cump[ram pe
loc.” 

~n prezent, regimul
ei este minimal. Pentru dema-

chiat folose;te cold cream, un
spumant pentru cur[\area tenului,

un tonifiant ;i crema pentru ochi Dr.
Hanuschka. Deviza lui Naomi c]nd vine
vorba de tenul ei este “Mai pu\in
`nseamn[ mai mult.”

Ofer[ ajutor altora

Spijinul acordat multor organiza\ii
caritabile ;i evenimentul “Fashion for
Relief ”, care a debutat `n 2005 `n bene-
ficiul victimelor dezastrelor naturale,
au ajutat la str]ngerea multor milioane
de dolari. 

Cu toate acestea, Naomi e foarte
modest[ c]nd este ̀ ntrebat[ despre acest
lucru. “Nu fac aceast[ munc[ pentru a
fi admirat[ de c[tre public. O fac pentru
c[ m[ simt bine s[-i ajut pe cei ce au
nevoie c]t de mult pot.”

R[m]i cu mintea `n prezent

Pe m[sur[ ce se apropie aniver-
sarea celor 44 de ani, Naomi a

`nv[\at s[ adopte o atitudine po-
zitiv[ legat[ de v]rst[ ;i s[-;i

cultive frumuse\ea inte-
rioar[. Ultimul pas spre

Zen este eliberarea de ori-
ce resentimente din tre-
cut ;i recuno;tin\a pen-
tru tot ceea ce are. “Nu
po\i s[ \ii negativitatea
`n suflet, fiindc[ te va
m]nca din interior. 

Acest lu-
cru nu `nseamn[
c[ uit. Dar pen-

tru a avea
o minte s[n[toas[ nu
po\i  tr[i  `n trecut.
~ncerc s[ fiu prezent[ ;i
s[ m[ simt
binecuv]ntat[ pentru
via\a pe care o duc.”

Naomi Campbell, 
o for\[ a naturii


