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Fostul preşedinte american
Bill Clinton i-a ironizat miercuri
pe republicanii care îşi exprimă
îndoieli în legătură cu starea de
sănătate a soţiei sale, Hillary, ofe-
rind asigurări că ea este într-o
formă mult mai bună decât el, în
pofida comoţiei cerebrale sufe-
rite în 2012. "Ea face sport în fie-
care zi, este puternică, se simte
foarte bine", a declarat Bill Clin-
ton, la Washington. "Cred că este
într-o formă mai bună decât mi-
ne", a adăugat el. "A fost o co-
moţie teribilă, a fost nevoie de
mult exerciţiu timp de şase luni
pentru a-şi reveni", a explicat el.

Hillary Clinton, în prezent
vârstă de 66 de ani, a suferit o
comoţie cerebrală în decembrie
2012, după ce a leşinat pe fondul
unei deshidratări. Ulterior, a fost
internată în spital trei zile pentru
un cheag de sânge într-o venă si-
tuată între creier şi cutia crania-
nă. Pe atunci secretar de stat, ea
a stat în convalescenţă o lună în
total, fapt ce a împiedicat-o să
participe la o audiere în Congres

cu privire la atacul asupra mi-
siunii diplomatice americane de
la Benghazi, în Libia.

Un republican influent, Karl
Rove, a sugerat săptămâna tre-
cută că există în continuare in-
formaţii incerte asupra acestui
accident de sănătate, iar starea
lui Hillary Clinton ar putea afec-
ta capacitatea acesteia de a exer-
cita cele mai înalte funcţii în stat.

Potrivit sondajelor, Hillary
Clinton este favorită la obţinerea
învestiturii democrate pentru
alegerile prezidenţiale din 2016.

Lumea inocent[ a Micului Prin\, prezent[ 
`n sute de lucr[ri  la Muzeul de Art[ 

Dup[ inunda\iile din ‘70 s-au ridicat 
3.275 apartamente ;i 2800 case

      Adeseori prezentat drept "cel
mai sărac" preşedinte din lume,
Jose Mujica, preşedintele
Uruguayului, a povestit despre
stilul său auster de viaţă.
      "Nu sunt un preşedinte sărac.
Săraci sunt oamenii care au
nevoie de multe - Seneca a spus
acest lucru. Eu sunt un preşedinte
auster", a spus Jose Mujica.
      Fost membru în guerrilla
marxistă, Mujica îşi donează 97%
din salariu, conduce un
Volkswagen Beetle din 1987,
vinde flori împreună cu soţia sa
în propria casă, o locuinţă
modestă din Montevideo pe care
nu a schimbat-o pentru palatul
prezidenţial. "Nu am nevoie de
multe. Trăiesc exact cum trăiam

şi când nu eram preşedinte - în
acelaşi cartier, în aceeaşi casă, în
acelaşi fel. Şi sunt un republican".
      Jose Mujica trăieşte asemenea
majorităţii pentru că majoritatea
poporului a fost cea care l-a votat,
îşi motivează el stilul de viaţă,
adăugând că din punct de vedere
moral nu are dreptul de a trăi ca
o minoritate în ţara sa.
      Povestea preşedintelui Mujica
este cu atât mai remarcabilă cu
cât a petrecut 14 ani în închisoare,
o perioadă de timp fiind închis în
regim solitar< "Când petreci mult
timp de unul singur în regim de
celulă, o broască, un şobolan care
vine să mănânce pentru că laşi
nişte firimituri acolo - aceasta este
viaţa. Este viaţa pe care o ai acolo".
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      În localitatea Odeşti, judeţul Maramureş, la 100 de metri de
Vârful Lespezi din munţii Făgăraşului, a fost descoperită în luna
mai 2014, urmele unei cetăţi ce se presupune că a fost construită
în anul 1200. Inedita descoperire a fost făcută în urma unei
cercetări istorice amănunţite efectuate de către Vasile Iuga, editorul
şi preşedintele Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş-Vodă”.
      “Bazându-mă pe scrierile mai multor istorici şi studiind mai

multe hărţi, am ajuns la concluzia că cetăţile Ardud, Beltiug, Satu
Mare şi Odeşti au fost unite între ele prin tunele subterane.
Oamenii le foloseau pe atunci pentru a comunica în secret.Trecând
atâtea sute de ani, vă puteţi imagina că foarte multe părţi ale
acestora s-au surpat. Existenţa lor a fost dovedită după cercetările
efectuate la cetatea din Ardud, judeţul Satu Mare“, a declarat
Vasile Iuga. PAGINA 3

Parlamentul European este
singura instituţie supranaţională
ai cărei membri sunt aleşi în mod
democratic, prin vot universal di-
rect. Este ales o dată la cinci ani
şi reprezintă cetăţenii statelor
membre.

12 state membre, printre care
;i România, pierd fiecare câte un
mandat de eurodeputat în viitoa-
rea legislatură a PE 2014-2020, în
urma reducerii numărului de lo-
curi la 751, în conformitate cu
Tratatul de la Lisabona, ;i a ade-
rării Croației la UE, conform unei
rezoluții votate anul trecut de ple-
nul PE, la Strasbourg.

Până la aceste alegeri PE a
avut 754 de membri, iar când
Croa\ia va adera la UE numărul
va cre;te la 766, întrucât aceasta
are dreptul la 12 mandate de eu-
rodeputați. 

Parlamentul European 
va avea 751 de 
membri în legislatura 
2014-2020

PAGINA 9

Siluet[ perfect[ 
cu ajutorul dungilor
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Cetatea din Ardud era legat[ 
printr-un tunel de cetatea Bude;ti

Cel mai s[rac pre;edinte din lume 
`;i doneaz[ 97% din salariu

Hillary Clinton este într-o form[ bun[
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Iată că s-au împlinit 44 de ani
de la inundaţiile catastrofale din
primăvara anului 1970 la Satu
Mare. Evenimentul a fost marcat
printr-o expoziţie foto-documen-
tară pregătită de Asociaţia SAVO
- Scrieri ale vechiului oraş, prin
Ovidiu Mica, în colaborare cu fo-
toreporterul Gheorghe Iancu, cel
care în acele momente alături de
regretatul Martin Sarca au sur-
prins sute de instantanee impre-
sionante, cutremurătoare şi
emoţionante.

La momentul producerii catastrofei
apele Someşului măsurau 770 de centi-
metri, în creştere la 900 de centimetri.
Cota de inundaţii era depăşită cu 2 metri.
Apa avea viteza de 36 de kilometri/oră,
ceea a însemnat la momentul respectiv
3.600 de metri cubi/secundă.

Pentru a lăsa mărturie peste ani in-
formaţii privind pagubele imense prici-
nuite de revărsarea râului Someş în acel
mai 1970, autorităţile locale de atunci cu
implicarea omului de cultură Vasile Sa-
vinescu şi a ziaristului Ioan Maştei au
realizat un album de sute de pagini, cu
158 de fotografii document, intitulat
"Epopee pe Someş". 

În cele ce urmează vă reţinem atenţia
cu spicuiri din cele consemnate la mo-
mentul catastrofei.

Principalele străzi din Satu
Mare acoperite de apă

"Fundal sumbru, giulgiu prevestitor,
- ploaia nu mai contenea. Început în după
amiaza zilei de 14 mai prin inundarea şi
izolarea totală a mai multor aşezări din
amonte, dezastrul se dezlănţuia nemai-
pomenit în municipiul Satu Mare, în zo-
na din dreapta râului Someş, devenit
atunci - oribile dictu! - fluviul Someş.
Eforturile încorporate în materiale, mă-
suri şi activităţi de prevenire - între care
740 mii ore de muncă, 35 mii ore/utilaje
camioane şi tractoare, 52 mii ore/scre-
pere şi buldozere, 145 mii saci iută, 500
mc cherestea, mii de tone de piatră - au
diminuat şi localizat, în ultimă instanţă,
dar nu au reuşit să împiedice dezlănţuirea
catastrofei. Odată cu noaptea apele pă-
trund năvalnic prin mai multe puncte
ale oraşului `mpresurându-l, acoperind
două treimi şi devorând aproape o treime
din întinderea lui (...)

Apele pătrund în fabrici şi uzine,
strangulând fluxul tehnologic, devastea-
ză utilaje, strivesc cuptoare încinse, mâ-
lesc materie primă şi produse finite, um-
plu pivniţe şi apartamente(...) mătură lo-
cuinţe şi agoniseală, curmă şi ameninţă
continuu vieţi omeneşti(...) Sunt acope-
rite zonele de nord-vest ale oraşului, ar-
tere principale, porţiuni centrale şi măr-
ginaşe ale municipiului, întreg cartierul
gării, Calea Traian, Grădina populară,
Parcul Lucaciu, străzile Margaretelor, Fa-
bricii, Bariţiu, Chendi, Egalităţii, Tran-
dafirilor, Ştefan cel Mare, Ghica, Laza-
rului, Argeşului, Pionierilor, Republicii,
Arţarilor, Anton Pann, Scânteii, Engels,
Progresului, Botizului, Coşbuc, Piaţa mi-
că ş.a., în total 171 străzi cu o suprafaţă
de 1.062.342 mp"(...)

Nicolae Ceauşescu în vizită 
la Satu Mare

La doar două zile după catastrofă, pe

16 mai, Satu Mare este vizitat de înalţi
demnitari ai vremii precum< Nicolae
Ceauşescu însoţit de Gheorghe Pană,
Virgil Trofin, Ilie Verdeţ, Ianos Fazekaş,
Iosif Banc şi Vasile Patilineţ. Au vizitat
sectoarele cele mai afectate, greu lovite
de calamitate, au evaluat măsurile pri-
vind salvarea oamenilor şi a bunurilor. 

Urmare a acestei vizite, activul de
partid şi de stat de atunci a dispus să se
construiască la Satu Mare în anul 1970 -
3.275 de apartamente şi 870 de case, alte
1.930 de case în mediul rural(...) "La peste
113 milioane de lei se cifrează astfel aju-
toarele băneşti pentru recuperarea şi re-

facerea bunurilor şi căminelor distruse
în judeţ". 

Pagubele diluviului

Din aceeaşi lucrare menţionată mai
sus rezultă că inundaţiile catastrofale din
anul 1970 au cauzat la Satu Mare pabuge
precum< "...în industrie, ca urmare a dis-
trugerii unor materii prime şi a utilajelor
s-au înregistrat pierderi în valoare de 124
milioane de lei, au fost afectate investiţii
în domeniul construcţiilor în valoare de
6,4 milioane de lei, în transporturi - 6,2
milioane de lei, circulaţia mărfurilor 18,4

milioane de lei. În agricultură pierderile
au fost evaluate la 100 milioane de lei, fi-
ind inundate aproximativ 160 mii de hec-
tare, din care agricol 125.000 de hectare,
culturile fiind compromise pe 57.109 ha,
din care 42.800 cu grâu, 8.700 cu secară,
moartea a 1.002 taurine, a 1.535 de oi, a
869 de porci, a peste 18.000 de păsări,
distrugerea a 33 de grajduri, a sfeclei de
zahăr de pe 1.000 de hectare, distrugerea
unor utilaje, afectarea sistemului de iri-
gaţii de pe 7.375 de hectare, necesitatea
reînsămânţării culturilor pe aproape
80.000 de hectare. Însumate, daunele
provocate de inundaţii în sectoarele
menţionate au reprezentat 505,1 milioa-
ne de lei, iar pagubele suferite de popu-
laţie la 258,8 milioane. Au rămas fără
adăpost 5.693 de familii, numărând
20.000  de persoane. Au murit şi 56 de
persoane".

Reconstrucţia 

Viitura de 702 cm de pe Someş din
11-13 iunie a aceluiaşi an găseşte digurile
refăcute şi înălţate prin implicarea mun-
citorilor, militarilor şi a elevilor. Reface-
rea a însemnat cheltuială enormă. Pentru
mii de oameni sălile de clasă, corturile,
vagoanele din Gara Satu Mare au devenit
locuinţe. Se cuvine subliniat faptul că
anul şcolar 1969/1970 s-a terminat odată
cu inundaţiile. Sprijinul acordat de stat
tuturor familiilor afectate de calamităţi
s-a ridicat la 113 milioane de lei, din care
70,2 milioane de lei în municipiul Satu
Mare.

Şi-au adus oameni pentru recons-
trucţie cele mai experimentate trusturi
de construcţii din Bucureşti, Cluj,
Timişoara, Oradea, Baia Mare. Solidari-
tatea umană a fost la ea acasă. Oamenii
s-au ajutat reciproc pentru a-şi reface
proprietăţile, în vreme ce în Satu Mare
s-a lucrat intens la construirea aparta-
mentelor atât de necesare sinistraţilor. O
bună parte din blocurile construite în
vecinătatea Pieţei Someş din Satu Mare
au fost executate din panouri din beton
în vara anului 1970. Toamna, la reluarea
cursurilor şcolare, elevii de liceu au fost
mobilizaţi la muncă patriotică pentru
curăţarea noilor apartamente aşteptate
de sinistraţi.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.   
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Corneliu Coposu s-a născut la data
de 20 mai 1914 în comuna Bobota, ju-
dețul Sălaj, urmând Școala Generală în
satul natal, gimnaziul în orașul Șimleul
Silvaniei, Facultatea de Drept o termină
în municipiul Cluj Napoca fiind preșe-
dintele organizației PNȚ pe facultate. S-
a născut dintr-o familie de preoți gre-
co-catolici, tatăl său fiind preot greco-
catolic și prieten bun cu Iuliu Maniu,
devenind secretarul acestuia în perioada
interbelică. 

În anul 1947 în urma înscenării unui
proces politic fruntașilor politici țără-
niști, cazul Tămădău, este arestat de că-
tre autoritățile comuniste fiind condam-
nat la închisoare pe viață. Este eliberat
din închisoare în anul 1964, primind
domiciliu forțat în Bărăgan. După aceas-
ta se stabilește în București lucrând ca
muncitor necalificat, fiind hărțuit și su-
pravegheat de organele de securitate co-
munistă. În anul 1986 afiliază PNȚ în
secret la Internaționala partidelor de
centru dreapta, anunț făcut la acea vre-
me de postul de radio Europa Liberă. Ia
parte la revoluția din decembrie 1989 și
totodată pune bazele înființării Parti-
dului Național Țărănesc Creștin și De-
mocrat fiind președintele acestui partid
până la 11 noiembrie 1995, la moartea
sa. 

Declara Corneliu Coposu< "Am tre-
cut în revistă toate suferințele și mizeriile
prin care am trecut de-a lungul pușcă-
riilor, anilor de detenție și persecuțiile
post – penitenciare. Și cred că aș opta
pentru același destin."

El s-a pronunțat cu vehemență îm-
potriva Dictatului de la Viena din 1940.
A participat cu Iuliu Maniu la întâlnirile
pentru formarea opoziției unite în jurul
Regelui Mihai, vizând ieșirea României
din Axa și întoarcerea ei alături de Aliații
Tradiționali. Franța l-a decorat cu Le-
giunea de Onoare. Munca lui nu a fost
continuată în 17 ani de temniță grea
pentru viața politică din România el s-
a sfârșit prea devreme. Tot ce a construit
în 5 ani s-a năruit. Formațiunea sa po-
litică adusă la guvernare ca o meritată
revanșă după alegerile faslificate din no-
iembrie 1946 s-a prăbușit în haos, mă-
cinată de orgolii și de interese personale
greu de acceptat la niște politicieni care
în viziunea lui Corneliu Coposu aveau
o misiune istorică. Nici munca lui nu a
fost continuată de altcineva, de o perso-
nalitate pe măsură. Corneliu Coposu a
stat în penitenciarul Râmnicu-Sărat izo-
lat singur într-o celulă, 5 ani singur fără
să aibă cu cine să comunice.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian 

EVENIMENT
În agricultură pierderile au fost evaluate la 100 milioane de lei, fiind inundate

aproximativ 160 mii de hectare, din care agricol 125.000 de hectare, culturile
fiind compromise pe 57.109 ha, din care 42.800 cu grâu, 8.700 cu secară,
moartea a 1.002 taurine, a 1.535 de oi, a 869 de porci, a peste 18.000 de păsări,
distrugerea a 33 de grajduri, a sfeclei de zahăr de pe 1.000 de hectare etc.

Nicolae Ceau;escu a vizitat Satu Mare în 16 mai 1970

Director editor< Ilie S[lceanu
Tineri din brigăzile patriotice merg încolonați spre ;antiere

Dup[ inunda\iile din 14 mai 1970 s-au 
ridicat 3.275 apartamente ;i 2800 case
Aproximativ 20.000 de persoane din jude\ul Satu Mare au r[mas f[r[ ad[post

Se împlinesc 100 de
ani de la na;terea 

lui Corneliu Coposu
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ISTORIE
Cunoscând legenda care spune că în acea parte a Codrului, la subsolul unui

castel s-au aflat pivniţele lui Pintea Viteazu, istoricul Vasile Iuga, a încercat să
îşi demonstreze ipotezele. Alături de profesorul şi traducătorul Vasile Rus de la
Universitatea Babeş Bolyai (UBB) din Cluj Napoca, cu sprijinul viceprimarului
din Odeşti şi a lui Petrică Chiş fiu al satului, a urcat la 588 de metri pentru a
se convinge că într-adevăr cetatea Odeştiului a existat.

Acest pelerinaj, care are loc ̀ n a do-
ua s]mb[t[ a lunii Mai este decretat
na\ional. A fost o chemare la rug[ciune
de c[tre ~mp[ratul Ceresc pentru cei
care ;i-au dat via\a pentru credin\[,
pentru pace ;i dreptate. Pelerinii
`mpreun[ cu ale;ii lui Dumnezeu s-au
rugat pentru curajul lor, ei erau adesea
reprima\i, dar `ndurau cu z]mbetul pe
buze. Cred c[ era ca un fulger luminos
pe cerul `ntunecat al deten\iei. Acum
se odihnesc sub glia p[m]ntului mara-
mure;ean din Sighetul Marma\iei, `n
cimitirul s[racilor de la marginea
ora;ului. 

Preasfin\itul Lucian Mure;an Mi-
tropolitul, cardinal al Bisericii Rom]ne
ne-a deschis sufletul spre rug[ciune. A
fost un rai al prim[verii, o stingere a
durerii, o alinare a sufletelor, a fost gla-
sul `nvierii, omagiu adus celor care `n
locurile de deten\ie s-au \inut demni,
`ndeplinindu-;i acolo adev[rata lor me-
nire. A fost ;i o binecuv]ntare parc[
`n acordurile muzicii celeste “Od[ a bu-
curiei” venit[ de la cei care au plecat
dintre noi, martirii neamului nostru ca-
re ;i-au plecat frun\ile neputincio;i `n

fa\a Satanei, atotputernit atunci, dar au
r[mas cu sufletul `mp[cat c[ nu ;i-au
tr[dat credin\a `n Dumnezeu ;i neam.

De acolo din casa dumnezeiasc[ a
cobor]t peste pelerini binecuv]ntarea
lor, parc[ purtat[ de minusculii funigei
care pluteau deasupra pelerinilor.

~ntr-o lini;te str[juit[ de icoana
M]ntuitorului ;i de lum]n[rile care
p]lp]iau u;or pe masa care era luminat[
de Sf]nta Evanghelie, a fost celebrat[
Sf]nta Liturghie de Preasfin\itul Lucian
Mure;an ̀ mpreun[ cu Episcopii de Bu-
cure;ti - Fr[\il[, de Satu Mare ;i Mara-
mure; - Vasile Buz[u, Episcop de Cluj
- Florin Crihălmeanu, Episcop de Ora-
dea - Virgil Bercea, Episcop de Lugoj -
Me;ianu, Episcop de Blaj, Episcop ro-
mano-catolic de Ia;i - Ioan Gherghei.

La mormintele durerii din Sighetul
Marma\iei, `n taina cerului deschis,
emo\ionanta Sf]nt[ Liturghie a trimis
raze de lumin[ peste morminte, cuvinte
m]ng]ietoare spre nori, spre stele, iar
soarele p]lp]ia s[ duc[ sus ecoul Sfintei
Liturghii. Sf]nta Liturghie s-a terminat
cu un parastas `n memoria martirilor.  

O mare fericire a plutit peste sufle-

tele noastre c]nd cei peste 80 – 100 de
preo\i, ale;ii lui Dumnezeu, au intonat
`mpreun[ cu to\i pelerinii “Cristos a
~nviat” ce a fost preluat de p[s[rile ce-
rului, de adierea v]ntului ;i urcat acolo
sus la cei pentru care ne-am rugat. O,
c]t de `n[l\[tor ;i emo\ionant a fost s[
c]nt[m ;i s[ ne rug[m al[turi de at]\ia
apostoli ai lui Dumnezeu.

Impresionant[ a fost ;i ̀ ntreaga na-
tur[ ̀ mbr[cat[ ̀ n s[rb[toare. Luna Mai
este dedicat[ ;i ginga;ei noastre mame,
Sf]nta Fecioar[ Maria. ~n gloria ce-
reasc[ atunci a fost al[turi de cei jertfi\i
`n temni\ele infernale, `n `ntunecatul
infern. Ea a fost cea care le-a dat putere
;i r[bdare s[ nu-;i p[r[seasc[ credin\a
ori s[-;i tr[deze ideile ;i idealurile, oa-
menii de cultur[, \[ranii care nu au voit
s[-;i p[r[seasc[ buc[\ica de p[m]nt.

Doresc s[ aduc `n aten\ia dumnea-
voastr[ dragi cititori, c[ Biserica Sf]ntul
Francisc din cartierul Solidarit[\ii este
p[storit[ de tinerii preacuvio;i, preotul
Ovidiu B]rle ;i preotul Mircea D]ng[
pentru c[ sunt unii dintre apostolii
p[trun;i de marea credin\[ ;i iubire de
oameni ;i de Dumnezeu. Sunt `nsem-

na\i de Domnul Dumnezeul nostru cu
un bogat tezaur de credin\[, talent ;i
har dumnezeiesc. Tr[iesc cu adev[rat
`n credin\[ cre;tin[.

Harul primit de la bunul Dumnezeu
este cu at]t mai mare cu c]t ̀ l d[ruie;te
mai mult aproapelui. Dore;ti ̀ n fiecare
zi s[ fie pentru tine o s[rb[toare atunci
bucur[-te pentru c[ Isus Cristos a fost
p[rta; la bucuria ta. Tot ceea ce faci, s[
faci cu iubire. O iubire a c[rei surs[ este
Dumnezeu.

Precuvio;ii no;tri preo\i B]rle Ovi-
diu ;i Mircea D]ng[ sunt o lumin[ pu-
ternic[ d[ruit[ bisericii ;i d]n;ii au
ini\iat, au sprijinit ;i au `ndemnat cre-
dincio;ii s[ ia parte la pelerinaj. A fost
o chemare la rug[ciune, o unire prin
rug[ciune, o `ndreptare a g]ndurilor
spre Dumnezeu, spre Sf]nta Fecioar[
Maria ;i Isus Cristos, care au grij[ de
~mp[r[\ia Cereasc[, de martirii neamu-
lui nostru ;i de noi to\i.
La cimitirul durerii a fost o rug[ciune
udat[ cu lacrimi de mul\i pelerini, la-
crimi de compasiune pentru cei care s-
au jertfit pentru noi ;i pentru urma;ii,
urma;ilor no;tri. Ne-am rugat pentru

martirii no;tri, pentru c[, credin\a `n
Isus Cristos se manifest[ ;i prin gesturi
de iubire fa\[ de cei jertfi\i. 

Cel ce crede ;i iube;te este `n ar-
monie cu Dumnezeu ;i fiul lui Isus
Cristos. A crede ;i a iubi `nseamn[ a
tr[i  `n credin\[.  Iubirea fa\[ de
prea`nal\ii copii ai bisericii, a preacu-
vio;ilor preo\i ;i chiar a pelerinilor ;i-
a ar[tat-o ;i conducerea ora;ului Sighe-
tul Marma\iei prin prezen\a la acest
mare eveniment ;i aduc]nd un cald
omagiu celor care ;i-au jertfit via\a pen-
tru ca noi ast[zi s[ ne bucur[m de li-
bertate.

~nchei prin a spune c[ Dumnezeu
;i Maica Preacurat[ ;i Isus Cristos s[
ne ajute, s[ ne putem p[stra credin\a,
s[ ne-o `nt[reasc[. Ajut[-ne Doamne
Isuse s[ ne purt[m ;i noi crucea cu
demnitate. :tim din `nv[\[turile prea-
cuvio;ilor no;tri preo\i c[ m]ntuirea
noastr[ e crucea pe care o purt[m chiar
dac[ sufletele noastre dor, c[ ei sunt cei
care prin `nv[\[tura lor ne lumineaz[
via\a, s[n[tatea, sufletele, pentru c[ ei
sunt “O floare pe altarul iubirii”.

Ana Vacarciuc

În localitatea Odeşti, judeţul
Maramureş, la 100 de metri de
Vârful Lespezi din munţii Făgă-
raşului, a fost descoperită în luna
mai 2014, urmele unei cetăţi ce se
presupune că a fost construită în
anul 1200. Inedita descoperire a
fost făcută în urma unei cercetări
istorice amănunţite efectuate de
către Vasile Iuga editorul şi
preşedintele Societăţii Culturale
Pro Maramureş „Dragoş-Vodă”.

Satul Odeşti este aşezat la poalele
Culmii Codrului şi se învecinează la
vest cu satul Cuţa şi Soconzel, din ju-
deţul Satu Mare. Vasile Iuga ne mărtu-
riseşte că a îndrăznit să urce în căutarea
cetăţii pentru a se convinge că ceea ce
a citit în decursul căutărilor sale este
adevărat. 

Localitatea Ode;ti, atestat[
documentar din 1205

Descoperirea cetăţii va fi consem-
nată în cartea “Odeşti, străveche vatră
de cultură şi civilizaţie românească“ care
se doreşte a fi publicată în viitorul apro-
piat. 

Documentându-se Vasile Iuga a
pornit căutarea din dorinţa de a imor-
taliza prin intermediul viziunii sale ju-
deţul Maramureş cu toate localităţile ce
`l compun. Acesta a încercat să cuprindă
într-o carte, ce-i drept deloc subţirică,
bucata de istorie necesară oricărui ce-
tăţean curios despre trecutul Ţării Co-
drului. 

Alegerea făcută reprezintă rezultatul
rădăcinilor ce încă sunt puternic înfipte
în pământul românesc. Născut în oraşul
Săliştea de Sus localitate a Maramu-
reşului Istoric, a urmat sfatul primit în
copilărie de la bunicul său, combatant
în primul război mondial.„Mă copile,
dacă îi ajunge la viaţa ta un pic de domn,

să nu uiţi să scrii despre istoria Mara-
mureşului şi a voievozilor Bogdan şi Iu-
ga, care-s strămoşii familiei noastre“. 

Localitatea Odeşti este aşezată la
poalele Culmii Codrului fiind atestată
documentar pentru întâia oară în anul
1205-1235 cu numele de Vodă. După
datele istorice aceasta poate fi numită
cea mai veche localitate din ţinutul Ma-
ramureşului. Învecinându-se la vest cu
satele Cuţa şi Socond, o legătură cu ju-

deţul Satu Mare se simţea încă de la pri-
mele cercetări.

Pivni\ele lui Pintea Viteazul

Cunoscând legenda care spune că
în acea parte a Codrului, la subsolul
unui castel s-au aflat pivniţele lui Pintea
Viteazu, istoricul Vasile Iuga, a încercat
să îşi demonstreze ipotezele. Alături de
profesorul şi traducătorul Vasile Rus de

la Universitatea Babeş Bolyai (UBB) din
Cluj Napoca, cu sprijinul viceprimaru-
lui din Odeşti şi a lui Petrică Chiş fiu al
satului, a urcat la 588 de metri pentru
a se convinge că într-adevăr cetatea
Odeştiului a existat.

“Am pornind de la ideea că la 20 de
kimometri de satul Odeşti a existat o
cetate la subsolul căreia Pintea Viteazul
şi-a construit pivniţele. Alături de un
alt istoric şi profesor la UBB Cluj Na-

poca, viceprimar şi Pintea Chi; fiul al
satului am urcat pentru prima dată pen-
tru a cerceta zona din apropierea vâr-
fului Lespezi. Cu noi am dus şi un ex-
cavator cu ajutorul căruia am reuşit să
săpăm până ce am dat de zidurile cetăţii
sau ce au mai rămas din ele.Timpul a
trecut peste ele aşa că nu ne-a fost uşor.
Am scos din zid cinci bolovani şi am
destupat încă o parte pentru a observa
cum sunt îmbinate uriaşele movile de
piatră.“  

Descifrând mai multe hărţi şi citind
scrierile mai multor istorici a observat
că cetăţile Ardud, Beltiug, Satu Mare şi
cea de la Odeşti au fost legate printr-o
axă subterană.“Bazându-mă pe scrierile
mai multor istorici şi studiind mai mul-
te hărţi, am ajuns la concluzia că cetăţile
Ardud, Beltiug, Satu Mare şi Odeşti au
fost unite între ele prin tunele subterane.
Oamenii le foloseau pe atunci pentru a
comunica în secret.Trecând atâtea sute
de ani, vă puteţi imagina că foarte multe
părţi ale acestora s-au surpat. Existenţa
lor a fost dovedită după cercetările efec-
tuate la cetatea din Ardud, judeţul Satu
Mare“, a declarat Vasile Iuga. 

Tot  preşedintele Societăţii Culturale
Pro Maramureş ne mărturiseşte că pe
vremea comunismului securitatea ştia
de aceste tuneluri pe care înaintaşii
noştii le foloseau să se ascundă.  
Pentru că sumele care ar trebui investite
într-o astfel de investigaţie sunt foarte
mari, Vasile Iuga las[ oamenii de spe-
cialitate să se ocupe mai departe. “Apro-
ximativ 5000 de lei ar fi costat doar ur-
carea excavatorului până acolo. Nu sunt
arheolog şi de aceea nu am să continui
săpăturile. Sper ca pasionaţii să înceapă
să investigheze. Sunt de părere că ceea
ce vor găsi va fi cu adevărat fascinant.
Din păcate nu am o atât de mare încre-
dere în actuala eficienţă a acestui seg-
ment. Pun totul pe seama comodităţii
şi a finanţelor mult prea mici“, a spus
Vasile Iuga. 

Sergiu Podină 

Pelerinaj la cimitirul durerii din Sighetul Marma\iei

S[p[turile la Cetatea Ode;ti din Maramure; au `nceput `n aceast[ lun[

Cetatea din Ardud era legat[ printr-un 
tunel subteran de cetatea Bude;ti

Descoperirea a fost f[cut[ de profesorul Vasile Iuga de S[li;te, pre;edintele Asocia\iei Pro Maramure;
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RELIGIE
Convocarea Sinodului I Ecumenic de la Niceea, în anul 325, constituie

unul dintre meritele deosebite ale împăratului Constantin cel Mare.
Văzând tulburarea provocată în sânul Bisericii de erezia lui Arie (care
susţinea că Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat, ci numai o creatură
a Tatălui), împăratul s-a hotărât să convoace pe episcopii Imperiului,
cu care avea legături strânse şi neîntrerupte, într-un Sinod general.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena sunt sărbătoriţi cu mare ev-
lavie la data de 21 mai. Domnia
lor reprezintă începutul “epocii de
aur” a creştinismului şi coincide
cu începutul perioadei de înflo-
rire a Bisericii Creştine în toate
compartimentele vieţii sale< cult,
lăcaşuri de închinare (biserici), li-
teratură, monahism. 

Sfinţii Împăraţi strălucesc pe bolta
Bisericii prin viaţa lor pilduitoare şi prin
lupta lor neîntreruptă pentru a asigura
biruinţa credinţei creştine, devenind
modele pe care noi, cei de azi, avem da-
toria să le imităm.

Împăratul Constantin cel Mare
a pus semnul crucii pe steaguri

Împăratul Constantin cel Mare, fiul
lui Constanţiu Chlor şi al Elenei, a dom-
nit între anii 306-337 d.Hr., fiind una
dintre personalităţile de marcă din is-
toria universală. Până la el, creştinismul
a fost crunt persecutat de către împăraţii
romani (Nero, Deciu, Diocleţian, Gale-
riu), care vedeau în creştini un real pe-
ricol pentru siguranţa şi unitatea Impe-
riului Roman. Pentru o mai bună coor-
donare a vastului Imperiu Roman, aces-
ta era condus în Răsărit de către Dio-
cleţian (până în anul 305) şi ginerele
său, Galeriu (până în anul 311), iar în
Apus de către Maximian Hercule (tatăl
lui Maxenţiu) şi Constanţiu Chlor (tatăl
lui Constantin). După moartea lui Ma-
ximian Hercule (305) şi a lui Constanţiu
Chlor (306), ajung pe tron fiii acestora<
Maxenţiu şi Constantin (proclamat îm-
părat de către armată). Odată declarat
pentru creştinism, Constantin a progre-
sat continuu în această direcţie, înce-
pând cu lupta dintre el şi Maxenţiu de
la Pons Milvius (Podul Vulturului), lân-
gă Roma, din 28 octombrie 312. Potrivit
istoricilor creştini Eusebiu de Cezareea
şi Lactanţiu, în ajunul luptei cu Ma-
xenţiu, Constantin a văzut pe cer, ziua,
în amiaza mare, o Cruce luminoasă de-
asupra soarelui, cu inscripţia< “prin acest
semn vei învinge”. Domnul Iisus Hristos
îi ceru să pună semnul Crucii pe stea-
gurile soldaţilor, spre a-i servi drept
semn protector în lupte, drept armă de
biruinţă împotriva duşmanilor. Împă-
ratul Constantin a fost ferm convins de
realitatea apariţiei minunate a Sfintei
Cruci, fapt confirmat de inscripţia de
pe Arcul său de triumf, care se păstrează
la Roma, prin care el afirmă că a câştigat
victoria asupra lui Maxenţiu “prin in-
spiraţie divină” (vezi Pr. Prof. Dr. Ioan
Rămureanu, Istoria bisericească univer-
sală, Bucureşti, 1992, pp. 98-99).   

Edictul de la Milan

La puţin timp de la această biruinţă,
Constantin, împreună cu Liciniu (unul
dintre împăraţii Orientului), au publicat,
în anul 313, Edictul de la Milan, prin
care se acorda deplină libertate religioa-
să creştinismului. Creştinismul devine,
aşadar, “religio licita”, adică religie per-
misă în Imperiu. Totodată, se anulau
toate hotărârile anterioare luate împo-
triva creştinilor şi se retrocedau Bisericii
lăcaşurile de cult şi averile confiscate de
împăraţii precedenţi. Constantin era, cu
adevărat, protectorul creştinilor. Edictul
de la Milan are o importanţă epocală

prin hotărârile şi urmările lui. Din reli-
gie nepermisă şi persecutată, creştinis-
mul devine religie permisă, ba chiar fa-
vorizată în Imperiul Roman. Dând do-
vadă de mult tact, Constantin cel Mare
a adoptat faţă de creştinism o atitudine
favorabilă, dar fără a jigni păgânismul
greco-roman, care avea numeroase şi
puternice rădăcini. Împăratul păstră
demnitatea supremă păgână de “Ponti-
fex maximus” şi nu se lepădă oficial de
păgânism decât prin Botezul săvârşit cu
câteva zile înainte de moarte. Printre
măsurile binevoitoare pe care le-a luat
faţă de Biserica Creştină se numără ur-
mătoarele< scutirea Bisericii de impozite
(privilegiu de care templele păgâne nu
aveau parte), dreptul de a primi donaţii
şi averi ca moştenire, acordarea de sume
importante din tezaurul statului pentru
clădirea de biserici. De asemenea, a
acordat Bisericii dreptul de a elibera
sclavii. Împăratul a modificat şi dreptul
penal, interzicând torturarea celor în-
temniţaţi prin răstignire sau stigmati-
zare (însemnarea cu fierul înroşit). Lup-
tele cu gladiatori au fost restricţionate,
iar condamnaţii, în loc să fie aruncaţi
în arene pentru a lupta până la moarte
spre distracţia mulţimilor, au fost trimişi
să lucreze în mine. Constantin a schim-
bat în bine codul familiei, legile referi-
toare la căsătorie, adulter şi divorţ> a in-
terzis, sub pedepse aspre, abandonarea
sau vinderea copiilor şi a instituit aju-
toare sociale pentru familiile foarte să-
race, pentru copiii orfani, văduve şi bol-
navi. Prin urmare, Biserica se bucura
de pace. A dat, în anul 321, o lege prin
care generaliza duminica drept zi cuve-
nită odihnei în Imperiul Roman (Pr.

Prof. Dr. Ioan Rămureanu, op. cit., pp.
99-100). Constantin a făcut creştinis-
mului cel mai mare serviciu dintre îm-
păraţii romani, asigurându-i libertatea
de dezvoltare şi înflorire. El a încercat
să armonizeze interesele superioare ale
Imperiului cu interesele Bisericii. Creşti-
nismul a devenit nu numai o religie a
celor săraci şi neînvăţaţi, ci şi a celor bo-
gaţi, puternici şi culţi. Tot pentru a fa-
voriza creştinismul, Constantin decide
să părăsească Roma, oraş în care tem-
plele, monumentele, senatul şi aristo-
craţia aminteau şi păstrau vechea religie
păgână şi să înfiinţeze o nouă capitală
imperială. Astfel, a întemeiat cetatea Bi-
zanţului, pe malurile Bosforului, care a
primit numele de Constantinopol
(oraşul lui Constantin), fiind inaugurată
la 11 mai 330 şi care va ajunge la o mare
strălucire. Acest oraş era destinat să fie
capitala unui Imperiu creştin, care prin
edificiile, bisericile şi întreaga sa con-
cepţie trebuia să ilustreze importanţa
religiei creştine. 

Sinodul I Ecumenic de la 
Niceea din anul 325

Convocarea Sinodului I Ecumenic
de la Niceea, în anul 325, constituie unul
dintre meritele deosebite ale împăratului
Constantin cel Mare. Văzând tulburarea
provocată în sânul Bisericii de erezia lui
Arie (care susţinea că Iisus Hristos nu
este Dumnezeu adevărat, ci numai o
creatură a Tatălui), împăratul s-a hotărât
să convoace pe episcopii Imperiului, cu
care avea legături strânse şi neîntrerupte,
într-un Sinod general sau ecumenic,

spre a defini împreună adevărurile de
credinţă şi a asigura unitatea creştinis-
mului. Ca om de stat experimentat, el
şi-a dat seama că unitatea creştinismu-
lui, pacea şi liniştea Bisericii constituie
elementul de viaţă şi de rezistenţă al Im-
periului. În locul mulţimii zeilor păgâni
era de preferat existenţa unei singure
credinţe, cea creştină, întrucât ea garan-
ta şi unitatea statului, afirmă Pr. Prof.
Dr. Ioan Rămureanu (op. cit., pp. 101-
102). Îmbolnăvindu-se grav, Constantin
a fost botezat în vila sa de la Ancyrona
de către episcopul Eusebiu de Nicomidia
şi alţi clerici, cu câteva zile înainte de
Rusalii, în luna mai a anului 337. A tre-
cut la Domnul curând după aceea, la 22
mai 337, în Duminica Rusaliilor, fiind
înmormântat cu mare fast în biserica
Sfinţii Apostoli din Constantinopol, cti-
toria sa. Mormântul său a fost înconjurat
de stelele memoriale ale celor 12 Apos-
toli, făcând din împăratul Constantin
cel Mare, în mod simbolic, “al treispre-
zecelea Apostol”. Pentru meritele sale
deosebite şi mai ales datorită marilor
servicii aduse creştinismului, după lun-
ga perioadă de persecuţii, Biserica l-a
cinstit în chip deosebit, trecându-l în
rândul Sfinţilor şi numindu-l “Cel în-
tocmai cu Apostolii” (Pr. Prof. Dr. Ioan
Rămureanu, op. cit., pp. 101-103). 

Sfânta Elena a descoperit
Crucea Domnului

Elena, mama împăratului Constan-
tin cel Mare, a fost, la rândul ei, cano-
nizată, fiind serbată împreună cu fiul ei,
pe care l-a educat în spirit creştin, în iu-

bire de Dumnezeu şi de semeni. De nu-
mele împărătesei Elena este legată găsi-
rea Crucii pe care a fost răstignit Dom-
nul Iisus Hristos. Petrecându-şi viaţa în
sfinţenie, împărăteasa Elena şi-a sprijinit
şi sfătuit fiul mereu, împreună apărând
Biserica lui Hristos de toate atacurile
venite din afara ei şi atrăgând lumea la
credinţa în Dumnezeu. 

Crucea Domnului, descoperită de
dânsa la Ierusalim, răspândeşte bucurie,
linişte şi lumină celor care o privesc cu
smerenie şi nădăjduiesc ajutor de la
Hristos, Cel răstignit pe ea. Sfânta Elena
rămâne un model vrednic de urmat
pentru toate soţiile şi, în special, pentru
toate mamele creştine. Este o pildă în
ceea ce priveşte educaţia pe care o mamă
are datoria s-o dea fiului ei, pentru ca
acesta să iasă învingător în lupta grea
cu valurile furioase şi imprevizibile ale
vieţii. 

Dacă împăratul Constantin a reali-
zat lucrurile măreţe despre care am vor-
bit anterior, un merit deosebit îi revine
mamei sale. Înzestrată de Dumnezeu cu
alese însuşiri sufleteşti, Elena a avut o
influenţă covârşitoare asupra fiului ei,
sădind şi dăltuind în inima lui, încă din
fragedă copilărie, iubirea, contribuind,
cu siguranţă, şi la publicarea Edictului
de la Milan din anul 313, privitor la li-
bertatea acordată creştinilor. În jurul
anului 328, Elena se ocupă îndeaproape
de construcţia a două biserici la Locurile
Sfinte< una la Betleem, locul naşterii
Domnului Iisus Hristos, şi alta pe Mun-
tele Măslinilor, de unde Mântuitorul S-
a înălţat la cer. 

Părinţi şi ocrotitori 
ai creştinilor

Pentru întreaga lor viaţă, pusă în
slujba creştinismului, Biserica îi nu-
meşte pe Sfinţii Constantin şi Elena “pă-
rinţi şi ocrotitori ai creştinilor”, prăz-
nuindu-i cu mare evlavie la aceeaşi dată.
Ei sunt apărători ai bisericilor şi mănăs-
tirilor. O dovadă a preţuirii lor este şi
faptul că multe persoane le poartă nu-
mele, că multe biserici sunt ridicate în
cinstea şi spre slava lor, iar chipurile lor,
având în mijloc Crucea Domnului, sunt
zugrăvite în toate lăcaşurile noastre de
închinare. Să încercăm să urmăm şi noi
dragostea lor pentru Hristos Cel răstig-
nit şi înviat, luptând împotriva păcatului
şi a patimilor, întărindu-ne în credinţă
şi în nădejde. 

Să conştientizăm importanţa actului
prin care împăratul Constantin cel Mare
a acordat libertate creştinismului, dân-
du-i posibilitatea să se afirme şi să se
dezvolte, după o perioadă extrem de
grea, pecetluită cu sângele multor mar-
tiri, care şi-au dat viaţa pentru credinţa
în Hristos. Acum suntem liberi şi dato-
rită Sfinţilor Constantin şi Elena şi, ca
atare, se cuvine să ne apărăm credinţa,
să luptăm pentru unitatea credinţei îm-
potriva celor care doresc să sfâşie că-
maşa lui Hristos, să destrame trupul Său,
care este Biserica. Să nu dăm prilej de
dezbinare prin invidie, prin interese
egoiste şi meschine, certându-ne între
noi, ci, în primul rând, să fim noi înşine
factori unificatori, militând neîncetat
pentru pace şi înţelegere, în detrimentul
urii şi al discordiei, slujind unul altuia
prin iubire< “Să ne iubim unii pe alţii, ca
într-un gând să mărturisim< pe Tatăl,
pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea
de o fiinţă şi nedespărţită”.

Preot dr. Cristian Boloş

Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a fost, la rândul ei, canonizată, fiind serbată împreună cu fiul ei, pe care
l-a educat în spirit creştin, în iubire de Dumnezeu şi de semeni

Sfin\ii Împ[ra\i Constantin ;i Elena,
“p[rin\ii cre;tinilor”
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MOD~
Am învățat că dacă vrem să părem mai slabe nu putem purta decât

dungi vertical, că dungile orizontale le stau bine doar siluetelor filiforme.
Secolul al XXI-lea răstoarnă însă aceste „adevăruri”, iar promotorul
ideii că dungile orizontale avantajează pe oricine este un bărbat. 

Cu siguranță te întrebi de mul-
te ori cum poți folosi hainele astfel
încât să îți pui silueta într-o lu-
mină bună. Cel mai simplu este
să porți haine în dungi. 

Acest model te poate ajuta dar în ace-
lași timp îți poate strica complet silueta
dar și înălțimea. În acest articol îți pre-
zentăm cum poți purta dungile și care
sunt micile trucuri la care poți apela. 

Dungile se potrivesc oricărei
persoane

În momentul în care ne îndreptăm
spre un articol vestimentar cu dungi ne
folosim de regulile standard și anume că
dungile verticale ne fac să părem mai sla-
be, iar cele orizontale ne adaugă, parcă,
nişte kilograme. Cele mai recente studii
în domeniu arată că, din contră, dungile
orizontale au acelaşi efect de subţiere.
Totul depinde de combinaţiile pe care le
facem şi de croiul hainelor, aşa că acesta
este subiectul nostru de discuţie de as-
tăzi.

Am învățat că dacă vrem să părem
mai slabe nu putem purta decât dungi
vertical, că dungile orizontale le stau bine
doar siluetelor filiforme. Secolul al XXI-
lea răstoarnă însă aceste „adevăruri”, iar
promotorul ideii că dungile orizontale
avantajează pe oricine este un bărbat. Fi-
zicianul Peter Thompson, de la Univer-
sitatea din New York, s-a aplecat asupra
problemei şi a ajuns la concluzia că timp
de 150 de ani am interpretat greşit teoria
psihologului german Hermann von Hel-
mholz, cu privire la iluziile optice create
de dungile paralele. Psihologul a aşezat
două seturi de linii paralele, unele verti-
cale şi altele orizontale, peste conturul
unui pătrat, iar concluzia a fost se pare
că dungile verticale acopereau mai mult
spaţiu în exteriorul pătratului. 

Această teorie a fost rapid preluată
de lumea modei, iar astfel am ajuns să
nu prea purtăm dungi orizontale dacă

suntem ceva mai plinuţe. Peter Thom-
pson ne-a demonstrat însă că lucrurile
nu stau tocmai aşa şi, pentru a-şi susţine
teoria, a recurs la un experiment< a arătat
unor voluntari fotografii cu 200 de femei
ce purtau haine cu dungi verticale sau
orizontale> rezultatul a fost următorul<
foarte puţini voluntari au susţinut că
dungile orizontale „îngraşă”. 

Dungi diagonale, verticale,
orizontale 

Deşi până acum am vorbit de dungi
verticale şi orizontale, vom discuta pen-

tru început de cele diagonale. Imaginaţi-
vă o fustă cu dungi diagonale, care se
deschid ca în V spre parte de jos. Efectul?
Talia pare mai subţire, iar efectul optic
este de cel al unui corp în formă de clep-
sidră. În consecinţă spunem „da” dungi-
lor diagonale astfel poziţionate, mai ales
dacă fusta este îmbrăcată de o femeie cu
siluetă filiformă. Atenţie mare trebuie să
aibă însă doamnele care au siluetă de
clepsidră, pentru că astfel de dungi le pot
face să pară şi mai late în şolduri. Dacă
e să vorbim de bluze cu dungi diagonale,
poziţionate într-un V deschis în partea
superioară, atunci trebuie să le spunem
şi lor „da”. Au acelaşi efect de subţiere a

taliei şi adaugă un plus de volum (optic
bineînţeles) pentru umeri şi bust. Dun-
gile verticale sunt potrivite pentru orice
articole vestimentare, fie că e vorba de o
cămaşă stil office, de o fustă sau de o ro-
chie. Cine vrea să pară slabă, poate să se
orienteze spre articolele vestimentare cu
dungi subţiri sau spre cele cu dungi de
diferite grosimi< subţiri în centru şi gra-
dual mărite spre exterior.

Vă plac tricourile marinăreşti? Şi
atunci de ce nu le-aţi purta, doar aşa ne-
a îndemnat Coco Chanel, atunci când a
popularizat dungile breton, cu ale sale
bluze cu guler tip bărcuţă şi mâneci trei
sferturi. Cum se poartă dungile orizon-

tale atunci când avem kilograme în plus?
Late. Imaginaţi-vă o rochie crem care ur-
mează linia corpului până în talie, apoi
are formă de A în partea de jos. Imediat
sub piept, aşezaţi două dungi bleumarin
la o distanţă de 5 centimetri una de cea-
laltă... tocmai aţi subliniat talia. Şi pentru
ca efectul să fie complet, imaginaţi-vă că
de la jumătatea fustei în jos pornesc
dungi orizontale care îşi tot măresc gro-
simea. Da, o astfel de rochie vă avanta-
jează fie că aveţi 50 sau 70 de kilograme.
Asortaţi corect! Puţine sunt femeile care
îndrăznesc să poarte două articole ves-
timentare în dungi, în aceeaşi ţinută. Da,
este mai simplu să combini o bluză în
dungi cu o pereche de pantaloni sau cu
o fustă fără imprimeuri. Însă există
doamne şi domnişoare care nu se tem să
combine dungile cu imprimeurile florale,
de pildă, sau dungile cu... dungile.

Modele de rochii pentru orice
siluetă

Dungile dictează silueta perfectă, ro-
chia cu dungi. Acest model, este compus
de fapt din mai multe tipuri de dungi,
așezate într-un mod inteligent, astfel în-
cât talia ta să nu aibă de suferit. Te poate
face să ar[ți impecabil pentru că are un
efect de subțiere pus în valoare de dungile
“în oglindă” așezate frontal. Un mic sfat,
acest model este potrivit persoanelor care
au coapsele pronunțate. Se poate purta
cu sandale cu barete subțiri sau pantofi
sport cu un design mai fin.

Dungile vertical se potrivesc cel mai
bine persoanelor care au un stil de viață
activ, fiind un model mai sport. Mate-
rialul cel mai indicat este bumbacul fin,
deoarece o astfel de rochie cu dungi ver-
ticale oferă un aer comod. Este extrem
de utilă la birou sau în zilele relaxate de
weekend. Persoanele care vor să obțină
o siluetă mai zveltă, se pot orienta spre
acest model, deoarece dungile așezate
vertical subțiază și dau impresia de alun-
gire. 

Zilele ploioase ne pot strica cu
ușurință buna dispoziție. O altă
problemă pe care o cauzează vre-
mea urâtă este că trebuie să îm-
brăcăm anumite ținute pe care
apa să nu ni le strice. Dar nu pu-
tem lăsa o zi ploioasă să ne strice
ziua și stilul. În zilele ploioase în-
grijirea este, de asemenea, impor-
tantă și stilul tău poate fi atractiv,
în ciuda picăturilor de apă.

Nu te feri de culori într-o astfel de zi.
Culorile luminoase și îndrăznețe îți fac
aspectul mai ostentativ și te vor ajuta să
te încarci cu energie pozitivă până seara.
Ar trebui să eviți negru și gri, care servesc
doar pentru a crește starea depresivă. Au-
riu, argintiu, albastru sau roșu sunt la
modă în acest sezon și aduc culoare pen-
tru zilele ploioase.

Trebuie să renunți la utilizarea de
pantofi decupați, însă cizmele sunt ele-
gerea perfectă. Da, trebuie să ținem cont
de faptul că apa poate deteriora unele

materiale, cum ar fi pielea de c[prioară.
Există o gamă largă de cizme impermea-
bile, care pot aduce o notă personală pen-
tru outfitul nostru, dacă sunt netede, cu
modele sau colorate.

Ca să nu îți fie frig este cel mai bine
pentru a opta pentru haine lungi. Un șal
clasic va fi perfect pentru aceste zile. Pen-
tru haine, și pantofi, trebuie, de aseme-
nea, să acordați atenție la materiale. Pie-

lea, de exemplu, ar putea fi afectat[ de
apă dacă nu are un tratament special pen-
tru a se proteja.

Umbrela va fi cireașa 
de pe tort

Principalul accesoriu pentru orice
stil va fi întotdeauna o umbrelă de ploaie.
Putem risca la fel de mult cum ne permite
imaginația. O bună opțiune este să folo-
sești culori luminoase, distractive, care
îți aduc o notă de bucurie în ploaie. În
funcție de cât de mult vrei să cheltuiești
pe o umbrelă vei găsi prin magazine o
gam[ variată. În plus, există tot mai mare
varietate de modele și prețuri pe piaț[,
astfel încât nu există nici o scuză să optezi
pentru sobrietatea de negru care evocă
tristețe.

Idei pentru ținute

Renunță la nuanțele închise și depri-
mante, și optează pentru culori puterni-
ce, pentru a da un ton de veselie ținutei

tale din start. Accesoriile sunt iarăși un
punct important deorece îți definesc ți-
nuta, iar umbrela este cea care pune
punct, ținutei. Iată 3 ținute menite să te
ajute atunci când ești în pană de idei<

Dacă preferi stilul clasic, poți opta
pentru un trenci bej, o pereche de cizme
negre, o eșarfă cu imprimeuri florale, iar
pentru o notă finală, alege o umbrelă în
carouri, specifice celor de la Burberry.
Vei obține o ținută extrem de sofisticată
și de apreciată.

Pentru cei mai nonconformiști, noi
propunem o combinație de stiluri vesti-
mentare. Îmbracă o geacă de piele biker-
boy, asortată cu o fustă cloș din dantelă,
un top cu imprimeuri black&white și o
pereche de cizme din cauciuc animal
print. O astfel de ținută te va scoate din
anonimat și vei sparge tiparele.

Persoanele cu un stil mai feminin pot
alege o rochie mini, o geacă de blugi și o
eșarfă pe care te sfătuiesc să o legi în cap,
sub formă de fundiță, pentru un aer chic.
Nu uita de umbrela colorată și veselă, ca-
re te apără de ploaie.

Denisa Terțan 

|inute vesele pentru zilele ploioase

Siluet[ perfect[ cu ajutorul 
dungilor
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Paste cu ro;ii chery

Sup[ de prune 
uscate cu vi;ine

Mod de preparare< Fierbeţi pastele
conform indicaţiilor de pe ambalaj, cu
sare şi puţin ulei adăugat în apă pentru
a nu se lipi. În timp ce pastele se fierb
putem să preparăm sosul astfel< într-o
tigaie încinsă punem ulei de măsline
după care adăugăm roşiile cherry, în-
tregi, sau tăiate în două, după prefe-

rință. Preţ de câteva minute le călim
iar cînd vor începe să crape, respectiv,
dacă au fost tăiate încep să lase zeamă,
adăugăm vinul alb şi le mai lăsăm alte
cîteva minute să fiarbă. La final adău-
găm frunzele de busuioc, dar acestea
chiar înainte de a lua vasul de pe foc.
Pastele fierte şi scurse le punem peste
sos în tigaie, se mai pune înapoi câteva
secunde pe foc şi le amestecăm bine.
Adaugăm sare şi piper după gust. Brân-
za tăiată cubulețe se pune peste ele, iar
caşcavalul ras se adaugă la sfârşit.

Ave\i nevoie< 

O pungă de paste făinoase de 500
de g, 4-5 crenguţe de busuioc
proasp[t, 150 ml de vin alb, 4-5
linguri de ulei de măsline, 300 g de
roşii cherry, 3 linguri de parmezan
sau caşcaval afumat ras, 200 g
brânză tofu sau telemea, după gust,

sare şi piper proaspăt măcinat.

Mod de preparare< Prunele bine spă-
late se taie în bucăți, se lasă vreo oră să
se înmoaie, se pun la fiert cu 1,5 litri de
apă și foarte puțină sare. Se adaugă ba-
toanele de scorțișoare, precum și cuișoa-
rele așezate într-un ou pentru ceai, când
compoziția începe să fiarbă se adaugă

treptat vinul, cu grijă să nu se oprească
deloc din clocot. Când prunele sunt
aproape fierte se adaugă și vișinele, care
vor oferi supei o culoare plăcută. Ami-
donul sau budinca se amestecă cu zahă-
rul, cu zahărul vanilat și treptat cu frișca,
astfel încât să formeze o compoziție omo-
genă. La acest amestec se adaugă câteva
linguri de supă fierbinte, se toarnă în oa-
lă, se amestecă bine și se mai fierbe încă
5-7 minute, amestecând. Se servește pre-
sărat cu nuci prăjite, alune, sau migdale
prăjite.

Ave\i nevoie< 

250 g de prune uscate fără sâm-
buri, 2-3 linguri de vișine fără sâm-
buri (sau compot de vișine), 4-5
bucăți de cuișoare, 2-3 batonașe
de scorțișoare, 100 ml vin roșu, 2
linguri de amidon alimentar sau
de budincă de frișcă, 150 ml de
frișcă pentru gătit, 50-60 g de za-
hăr, 2 pliculețe de zahăr vanilat,
un vârf de cuțit de sare, nuci, mig-

dale sau alune prăjite.

Tart[ cu m[lai ;i vi;ine

Mod de preparare< Toate ingre-
dientele mai puţin ouăle şi zah[rul se
amestecă bine. Separăm gălbenuşurile
de albuşuri. Cele trei gălbenuşuri le
frecăm bine cu zahărul până rezultă o
cremă spumoasă, în care nu se mai simt
cristalele de zahăr. Albuşurile le batem

spumă tare. Apoi gălbenuşurile frecate
le adăugăm la compoziția preparată la
început şi le amestecăm, iar la final du-
pă ce s-au omogenizat bine punem şi
albuşurile bătute bine, pe care le înglo-
băm uşor, cu o lingură de lemn, cu
mişcări de sus în jos, întocmai ca la
pișcot. Luăm o tavă de prăjituri teflo-
nată cu pereţii înalţi pe care o tapetăm
în prealabil cu unt sau cu hârtie de
copt. Punem compoziţia în tavă, iar vi-
șinele le presărăm deasupra şi o dăm
la cuptorul preîncălzit, pentru circa 45-
50 de minute, la foc potrivit.

Ave\i nevoie< 

2 căni de făină de mălai, o cană de
griş, 1 cană de făină de grâu, 1 plic
de praf de copt, 100 ml de ulei, 1
cană de lapte, 1 cană de lapte bătut
(sau smântână dulce), 1 cană de
vișine fără sâmburi, 1 cană de za-
hăr, 3 ouă şi 3 plicuri de zahăr va-
nilat. Puteți folosi cană de orice
mărime dar ouăle și zahărul vani-
lat se calculează o bucată, respectiv
un pliculeț la 100 ml. Aici s-a cal-

culat la căni de 300 ml. 

Cocktail de pepene 
ro;u ;i c[p;uni

Mod de preparare< Pepenele roşu
tăiat cubulețe se pune în congelator
(aproximativ 2 ore, până când se con-
gelează și în interior), după care se lasă
la temperatura camerei 5 minute, se
amestecă cu blenderul pepenele con-
gelat, care astfel vor deveni un fel de
pastă de gheaţă. Se adaugă apa mine-

rală și tonicul, precum şi zeama de lă-
mâie.
Apoi cu blenderul pornit se adaugă pe
rând, unul câte unul și cuburile de
gheaţă, pentru a se zdrobi în mod uni-
form. Căpșunele e bine să se adauge
alternativ cu cuburile de gheaţă. Vinul
și vodca vor fi ultimele elemente care
se adaugă, iar dacă doriți un cocktail
fără alcool, acestea se pot înlocui cu
suc de mere sau de struguri. Se servește
rece, imediat după preparare.

Ave\i nevoie< 

2 ceşti cu pepene roșu tăiat cu-
buleţe şi cu sâmburi, o jumătate
de ceaşcă de apă minerală, o ju-
mătate de ceașcă de tonic, 2 lin-
guri de zeamă de lămâie, 8-10
cuburi de gheaţă, 6-8 bucăți de
căpșuni, 100 ml de vodcă, 200

ml de vin alb, dulce.

Florile de salcâm au o mare va-
loare terapeutică. Preparatele pe
bază de salcâm (infuzie, tinctură,
pulbere) sunt alcalinizante, antis-
pastice (acţionează asupra mus-
culaturii netede gastrice şi pul-
monare), sedative şi calmante.
Datorită acestor proprietăţi, flo-
rile de salcâm au efecte calmante
în afecţiuni ale sistemului nervos,
ale aparatului digestiv şi în boli
pulmonare.

De multă vreme este cunoscută acţiu-
nea benefică a florilor de salcâm în tra-
tamentul gastritelor hiperacide, ulcerului
gastric şi duodenal şi al arsurilor de sto-
mac. Mai mult, salcâmul calmează tusea
convulsivă, dar şi pe cea cauzată de crizele
de astm.

Terapia cu aceste flori linişteşte ac-
cesele de mânie şi de iritare, stările de
anxietate şi de depresie psihică prelun-
gită. Ca adjuvant, infuzia din flori de sal-
câm se recomandă în tulburări de echi-
libru şi de vedere. Ca pansament gastric,
florile de salcâm se pot amesteca, în părţi
egale, cu frunze de dud> se beau două
căni de infuzie pe zi.

Toate beneficiile oferite de prepara-
tele din salcâm, care menţin starea de să-
nătate, se datorează compoziţiei chimice
complexe a salcâmului care conţine nu-
meroase substanţe active< taninuri, glu-
cide, substanţe mucilaginoase, acaciină
şi ulei volatil. Toate acestea sunt de mare
ajutor pentru tratarea irascibilităţii, pen-
tru un somn odihnitor sau pentru tul-
burările de memorie. Totodată, prepara-
tele din flori de salcâm sunt recomandate
în tratamentul afecţiunilor digestive şi în
combaterea crampelor musculare de na-
tură nervoasă.

Reţete utile
Infuzia se prepară din două linguriţe

cu flori la o cană de 250 ml cu apă clo-
cotită. Se acoperă 15 minute, se strecoară
şi se bea câte o cană înainte de mesele
principale.

Ca pansament gastric
Se prepară o infuzie din flori de sal-

câm şi din frunze de dud (câte două lin-
guriţe din fiecare) la o cană de apă clo-
cotită. Zilnic se consumă câte două căni
de infuzie călduţă, timp de o lună.

Pentru a îndepărta starea de irasci-
bilitate, s-a dovedit utilă terapia cu un
macerat preparat la rece. Leacul se pre-
pară din două linguriţe de plantă uscată
şi mărunţită şi dintr-un pahar de 200 ml
cu apă plată sau cu apă de izvor. Ingre-
dientele se lasă la macerat de seara până
dimineaţa, la temperatura camerei, când
lichidul se poate filtra. Leacul se bea di-
mineaţa, după micul dejun.

Un bun laxativ
Se fierbe o linguriţă de scoarţă într-

o cană cu apă, vreme de 15 minute. De-
coctul se strecoară şi se bea călduţ. Se
consumă câte trei ceşti pe zi.

Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

De multă vreme este cunoscută acţiunea benefică a florilor de
salcâm în tratamentul gastritelor hiperacide, ulcerului gastric şi
duodenal şi al arsurilor de stomac. Mai mult, salcâmul calmează
tusea convulsivă, dar şi pe cea cauzată de crizele de astm.

Florile de salcâm 
au efect calmant 
în afec\iuni ale 

sistemului nervos
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S~N~TATE
Sucul de zmeur[ are pu\ine calorii  ;i pu\in zah[r, dar este unul

dintre cele mai gustoase sucuri naturale. Este bogat `n vitamina C,
ceea ce-l face un antioxidant redutabil fiind des folosit ;i ̀ n cosmetic[
`mpotriva ridurilor. 

Virtu\ile binef[c[toare ale arbus-
tului de soc sunt cunoscute din vechi-
me. Acum peste 2400 de ani, Hipocrate
l-a numit "dulapul cu medicamente"
datorit[ spectrului larg de utiliz[ri te-
rapeutice.

Mecanismele de ac\iune

Florile, fructele, frunzele, scoar\a
;i chiar r[d[cina arbustului de soc, toa-
te sunt benefice pentru s[n[tatea or-
ganismului uman. Aceste efecte sunt
rezultatul ac\iunilor componentelor
bioactive pe care ;tiin\a modern[
`ncearc[ s[ le deslu;easc[.

Astfel, s-a reu;it izolarea antiviri-
nului care se afl[ `n proteinele con\in-
ute ̀ n soc. Acest compus ̀ mpiedic[ vi-
ru;ii care provoac[ `nfec\iile respira-
torii s[ invadeze membranele celulelor
s[n[toase.

Flavonoidele importante existente
`n soc, antocianinele sunt detectabile
`n plasm[ dup[ administrarea oral[.
Un posibil mecanism de ac\iune al fla-
vonoidelor `n caz de infec\ie respira-
torie ar fi stimularea sistemului imuni-
tar prin cre;terea produc\iei de citoci-
ne, proteine mici, responsabile pentru
reglarea r[spunsului imun. De aseme-
nea, s-a demonstrat c[ socul ̀ mpiedic[
viru;ii s[ adere la receptorii celulari.

Antocianinele au ;i efect antiinfla-
mator comparabil cu cel al aspirinei.

Acest efect explic[ eficacitatea de-
monstrat[ a socului ̀ n acnee, dureri ;i
febr[.

Efecte benefice

~n infec\iile respiratorii, socul este
probabil cel mai bun remediu. Infuzia
de flori de soc cu propriet[\i antivirale
are eficien\[ maxim[ c]nd este admi-
nistrat[ la primele simptome< g]t in-

flamat, dureri musculare, frisoane. O
infuzie dintr-un amestec de flori de
soc, frunze de ment[ ;i flori de coada
;oricelului decongestioneaz[ c[ile res-
piratorii superioare.

Florile de soc ajut[ ;i `n sc[derea
febrei prin stimularea transpira\iei cor-
pului. Siropul este un remediu tradi\io-
nal ̀ n tratarea tusei. Un studiu realizat
la Universitatea Maryland a eviden\iat
efectul benefic al socului `n tratarea
infec\iilor sinusale bacteriene, mai ales
prin asociere cu antibiotice.

Infuzia de flori de soc, frunze sau
scoar\[ are propriet[\i diaforetice ;i
diuretice. Adic[ stimuleaz[ transpira\ia
;i produc\ia de urin[. Preparate de soc
au ;i efect laxativ bl]nd datorit[ con\in-
utului de tiroxin[ ;i fructoz[.

Aceste calit[\i determin[ corpul s[
elimine toxinele. Astfel, pot beneficia
persoanele suferinde de artrit[, reten\ie
de ap[, probleme ale tractului urinar,
constipa\ie. Infuzia de flori de soc este
folosit[ de mult[ vreme ̀ n combaterea
anxiet[\ii ;i depresiei. Pentru a dormi
bine be\i o cea;c[ de ceai de soc sau
pune\i un s[cule\ cu flori `n vana cu
ap[ fierbinte `n care face\i baie.

~n curele de sl[bire ;i combatere a
obezit[\ii se recomand[ tinctura de
flori de soc care se asociaz[ cu un regim
alimentar din care sunt eliminate car-
nea, pr[jelile, dar ;i zah[rul ;i marga-
rina.

~n luna mai ̀ nflore;te socul. Nu ui-
ta\i c]t de valoros este pentru s[n[tatea
noastr[!

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Fructele ;i zarzavaturile proas-
pete sunt suportate cu dificultate
de c[tre unele persoane, `n
schimb sucul acestora este bine
tolerat de toat[ lumea. 

O cur[ cu sucuri proasp[t stoarse
din legume ;i fructe este ideal[ pentru
sistemul digestiv ;i `ntregul organism,
deoarece prime;te nutrien\ii de care
are nevoie.

Sucul de sfecl[ ro;ie
Sfecla ro;ie este un aliment bine de

luat `n seam[. Este nutritiv[, energe-
tic[, aperitiv[, r[coritoare, u;or dige-
rabil[, antianemic[ ;i mineralizant[.
Poate fi consumat[ f[r[ teama
`ngr[;[rii chiar dac[ are zaharuri din
bel;ug, celelalte elemente constitutive
favoriz]nd metabolismul ;i excre\ia.
Fiart[, dar mai ales crud[, este indicat[
celor care se simt obosi\i, nervo;i sau
prea sl[bi\i de un mod de via\[ prea
solicitant sau de o alimenta\ie neco-
respunz[toare. Un suc de sfecl[ ro;ie
este de-a dreptul revigorant. 

O re\et[ simpl[ de suc const[ ̀ n fo-
losirea unei sfecle ro;ii crude de di-
mensiuni mici, un m[r zemos ;i un
morcov.  Se cura\[ de coaj[ ;i se dau
prin storc[torul de fructe. Rezultatul<
s[n[tate curat[.

Sucul de mere
Sucul de mere este mai caloric

dec]t fructul `n sine, fiind mai con-

centrat. Un pahar cu suc face c]t trei -
patru mere m]ncate, ̀ n plus gustul este
delicios. Con\ine acizi, vitamine - A, B
;i C - ;i numeroase s[ruri care ac\io-
neaz[ eficient ̀ mpotriva infec\iilor in-

testinale, afec\iunilor hepatice ;i a celor
coronariene, scad nivelul colesterolului
din s]nge ;i fac ca fierul s[ se absoarb[
repede. Este ;i un bun tonic muscular
;i al sistemului nervos.

Sucul de pere
Sucul de pere este bogat `n fosfor,

magneziu, calciu, potasiu ;i vitamine.
Con\ine mult zah[r natural fiind o
b[utur[ energizant[, indicat[ copiilor

;i diabeticilor. Este depurativ, diuretic
;i eliminator al acidului uric, datorit[
taninului ;i s[rurilor de potasiu pe care
le con\ine.

Veritabil sedativ natural, sucul de
pere amelioreaz[ st[rile de surmenaj
;i irascibilitate ;i trateaz[ insomniile.
Este, de asemenea, un bun laxativ fiind
de mare ajutor pentru cei care sufer[
de constipa\ii rebele.

Sucul de zmeur[
Sucul de zmeur[ are pu\ine calorii

;i pu\in zah[r, dar este unul dintre cele
mai gustoase sucuri naturale. Este bo-
gat ̀ n vitamina C, ceea ce-l face un an-
tioxidant redutabil fiind des folosit ;i
`n cosmetic[ `mpotriva ridurilor. Ca-
lit[\ile lui sunt multiple, e r[coritor,
diuretic, tonic ;i depurativ, fiind o
b[utur[ pl[cut[ ;i `n acela;i timp be-
nefic[ s[n[t[\ii.

Sucul de struguri
Numit ;i lapte vegetal, sucul de

struguri este bogat `n vitaminele A, B
;i C, calciu, fosfor, magneziu, potasiu,
iod ;i fier. Pentru caren\ele de fier se
recomand[ sucul din struguri ro;ii,
mult mai bogat `n fier dec]t sucul din
struguri albi. 

Acest suc este ideal pentru copii,
deoarece este u;or digerabil. Ajut[ la
tratarea reumatismului, gutei, hiper-
tensiunii, constipa\iei, cistitei ;i `n
afec\iunile hepatice.

A consemnat :tefania Cri;an

O cur[ cu sucuri proasp[t stoarse din legume ;i fructe este ideal[ pentru sistemul digestiv 

Florile, fructele, frunzele, scoar\a ;i chiar r[d[cina arbustului de soc, toate sunt benefice pentru s[n[tatea organismului

Descoper[ virtu\ile binef[c[toare ale socului!

Sucurile proasp[t stoarse din legume 
;i fructe revigoreaz[ organismul
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DIET~

Alimentația corectă stă la baza
unei diete reușite. Între alimen-
tele sănătoase şi cele periculoase
pentru dietă este o diferenţă ma-
joră. 

Un anumit tip de hrană poate conţine
foarte multe vitamine, însă şi multe ca-
lorii. Spre exemplu, sucul din fructe are
un nivel mare de calorii şi nu conţine de-
loc fibre, iar nivelul ridicat de calorii (50
într-o singură linguriţă) din uleiul de
măsline nu îl face tocmai potrivit pentru
dietă. Poate fi redus cu aproape 90% prin
înlocuirea cu ulei de măsline în varianta
spray. 

Pâinea neagră nu este mereu bogată
în fibre, de cele mai multe ori făina albă
fiind doar vopsită pentru a face pâinea
să arate mai sănătoasă. Cea mai bună
opţiune este înlocuirea ei cu pâinea in-
tegrală. Deşi sunt o bună sursă de fibre,
cele mai multe fructe uscate sunt îmbră-
cate în zahăr, iar nucile în sare. Produsele
cu zero la sută grăsime conţin adesea
foarte mult zahăr pentru compensarea
aromei lipsă.

Obiceiuri alimentare

Schimbările prin care am trecut și
trecem sunt cauzele pentru care alimen-
tația diferă radical. Am început să con-
sumăm mai multă mâncare procesată și
tot mai puțină hrană cu adevărat sănă-
toasă. Folosim supe la plic, sosuri la plic,
conserve și semipreparate delicioase. Dar
pentru conservarea alimentelor se adau-
gă mult zahăr sau multă sare, iar pentru
a le face mai gustoase se adaugă grăsimi.
În produsele “sărace în grăsimi” se adau-
gă amidon. Rezultatul final este deza-
struos, calorii în plus pe care le consu-
măm fără să ne dăm seama. 

De exemplu produsele de patiserie
au grăsimi adăugate și asta le face gus-
toase și pufoase. O simplă chiflă are 230
kcal, dacă adăugăm pe ea câteva semințe
de susan va fi mai gustoasă, dar va avea

270 kcal, cu 40 mai multe. 

Alimentele periculoase

Cele mai periculoase sunt produsele
pe care sunt înscrise clar suc natural. Însă
niciodată nu va scrie la fel de clar cât la
sută este fruct, cât zahăr conține sau câte
calorii. Oare chiar am ajuns să trecem
cu vederea peste etichete? Dacă în fiecare
zi mâncăm doar 100 kcal în plus față de
cât avem nevoie, restul se depune. 

Smoothies - Chiar și un pahar poate
conține tot atâtea calorii ca și o tabletă
de ciocolată. Adesea mai conțin foarte
multă grăsime și glucide, dar puține fibre.
Cu doar un singur pahar de smoothie
poți acumula cu ușurință 200 de calorii.
Dacă totuși nu te poți abține poți opta
pentru fructe precum mere, kiwi sau
fructe de pădure. Dar cel mai bine este

să consumați fructul simplu, deoarece
conține mai multe fibre.

Nuci - Nucile sunt bogate în calorii,
dar și o sursă bună de acizi grași esențiali.
Sunt sănătoase, dar trebuie mâncate cu
moderaţie. Nucile au între 584 de calorii
la 100 de grame în cazul boabelor de caju
şi 691 calorii/100 grame de castane. Ase-
zonează-ţi gustarea din fructe de după
amiază cu o mână de alune, seminţe sau
migdale, bogate în proteine. Nu le mânca
în stare crudă, pentru că cele prăjite sau
cu sare nu mai sunt aşa de bune pentru
sănătate.

Avocado - Da, s-ar putea să fie foarte
nutritiv, dar te-ai gândit vreodată că umi-
lul avocado este şi plin de calorii? Un
avocado mediu conţine în jur de 280 de
calorii şi cele mai multe provin din gră-
sime, chiar dacă aceasta este una sănă-
toasă, mononesaturată. Foloseşte avoca-

do pentru a înlocui alte alimente la fel
de bogate în calorii. 

Micile gustări periculoase

Marea greșeală pe care o facem ma-
joritatea dintre noi sunt “gustările” prea
dense în calorii, prea grase, prea consis-
tente. Unele alimente pe care le adorăm
conțin o cantitate imensă de calorii,
aproape cât o masă în sine, și nu sunt de-
loc sățioase.
1. Biscuiții dulci / cu ciocolată/ cu cremă.
Doar 100 gr au în jur de 400-500 kcal
dar poate creşte în funcţie de sortiment.
Un pachet de biscuiți se poate mânca
foarte ușor, și în loc să ne potolească foa-
mea, crește și mai mult datorită conți-
nutului bogat în zahăr! Iar nimeni nu se
poate opri la un singur biscuite.
2. Cafea cu aromă de vanilie/ ciocolată /
caramel / alune etc. O cafea lungă cu aro-
mă, este preparată cu sirop în general,
iar  siropul este format din zahăr. Deci
aceste cafele, care mai nou sunt la modă,
și sunt foarte gustoase sunt de fapt mici
bombe calorice în comparație cu o cafea
simplă cu lapte, pot conține în jur de 350-
400 kcal, iar dacă mai adăugăm și un top-
ping de frișcă pot înlocui o masă întrea-
gă.
3. Covrigi, produse de patiserii. Foarte
gustoase ce e drept, dar iarăși cu un con-
ținut însemnat de calorii! 
4. Sosuri lângă salate. Aceste sosuri pot
dubla conținutul caloric al unei salate,
deși dau gust salatei, aceste alimente sunt
hipercalorice. 100 gr maioneză conține
712 kcal, iar o lingură de 15gr 107 kcal.
5. Snacksuri , chipsuri, bake rolls și alte
ronțăieli. Toate acestea au un conținut
caloric în jur de 500 kcal la 100gr, iar
conținutul unei pungi de ronțăieli se poa-
te goli foarte ușor. 

Ce puteți face pentru a evita astfel de
pericole?  Încercați să consumați o gus-
tare sănătoasă< o banană, un măr, un
iaurt, o felie de pâine integrală cu brânză,
un pumn de nuci , și nu uitați, gustările
sunt doar gustări, nu înlocuiesc o masă!

Piureul de cartofi este printre
cele mai iubite rețete. Pe lângă fap-
tul că se pregătește simplu nu ne-
cesită nici foarte mult timp să fie
gata. Dacă însă, ești genul de per-
soană care este atentă la siluetă, noi
îți propunem să înlocuiești banalul
piure de cartofi cu unul din legume. 

Un piure de cartofi, fin și cremos,
este un adevărat deliciu, însă are multe
calorii. Dacă îl servești alături de carne,
adio masa sănătoasă! Cel mai sigur pen-
tru siluetă, este să înlocuiești piureul cla-
sic cu cel din alte legume. 

C]te calorii are un piure?

O alternativă la cartofi sunt alte le-
gume cum ar fi morcovi, țelină, gulie,
dovleac. Separat sau combinate, după
bunul plac, aceste rădăcinoase sunt ideale
pentru un piure sănătos, aromat și cu
mult mai puține calorii decât tradiționa-
lul piure de cartofi.

Pentru a înțelege mai bine de ce nu

este bine să optăm pentru cartofi când
dorim să facem un piure iată care este
conținutul de calorii. În 100 de grame de
piure de cartofi (cam jumătate de porție)
sunt 98 de calorii. Niciun alt piure de le-
gume nu atinge această cifră, iar diferen-
țele sunt sesizabile. Într-o porție de piure
de broccoli de 80 de grame sunt doar 27
de calorii, într-o porție de piure de mor-
covi de 100 de grame sunt 54 de calorii,

iar în 100 de grame de piure de păstârnac
sunt 66 de calorii.

Piureul chiar dacă se va face din le-
gume se va servi cât mai simplu, adică
fără unt, lapte, brânză sau smântână. Alt-
fel, vei adaugă calorii venite din grăsimile
conținute în lactate. În plus, dacă mă-
nânci carne, poți face combinații cu piu-
reuri de legume fără să ai grija îngrășării,
spre deosebire de cartofi, care sunt in-

terziși cu desăvârșire lângă carne. Pentru
a da savoare piureului poți adăuga di-
verse condimente și ierburi cum ar fi pi-
per, usturoi, pătrunjel, rozmarin, busu-
ioc, cimbru. Te vei îndrăgosti de gusturi
noi, pe care nu le-ai mai experimentat
până acum. O combinație interesantă,
este cea cu păstârnac, țelină și conopidă. 

Rețeta de piure

Primul lucru pe care trebuie să-l faci
este să speli legumele, să le cureți și să le
tai. Pe urmă se pune puțin ulei de măsline
într-o oală, se adaugă legumele și se ase-
zonează cu sare. Legumele se vor căli câ-
teva minute, iar apoi se acoperă cu supă
de legume sau de pui (poți folosi însă și
apă dacă nu ai supă preparată). Oala se
acoperă cu un capac și se reduce focul,
legumele se vor găti până când se înmoa-
ie bine (20-30 de minute). 

La sfârșit, se adaugă condimentele
preferate și se mixează legumele cu aju-
torul unui blender, până obții o pastă
cremoasă.

Denisa Terțan

Piure de cartofi versus alte legume

Schimbările prin care am trecut și trecem sunt cauzele pentru
care alimentația diferă radical. Am început să consumăm mai multă
mâncare procesată și tot mai puțină hrană cu adevărat sănătoasă. 

Persoanele care țin o dietă ve-
getariană cunosc faptul că în timpul
aceastei diete trebuie să consume
proteine sub formă de pudră sau
pastile. Unele însă nu sunt indicate,
deoarece aceste suplimente nu sunt
personalizate, iar fiecare corp are
nevoi diferite. 

Înainte de a cumpăra un supliment
proteic este indicat să dați anumite in-
formații valoroase pentru a-ți ușura cău-
tarea. Nu te baza pe sfaturile oferite la
farmacie, deoarece de cele mai multe ori,
nici farmacista nu știe exact care produs
este cel mai bun. Vegetarienii care caută
o pudră proteică, pentru a-și suplimenta
necesarul de proteine, ar trebui să se
orienteze către un produs pe bază de pro-
teine vegetale. Cei care consumă, însă,
lapte și ouă, pot alege și o pudră proteică
obținută din zer, caseină sau extract din
albuș de ou.

Ghid de folosire

Pudra proteică se poate ad[uga la
shake-uri, sucuri, smoothie-uri și chiar
și cereale. Unele pudre conțin și diverse
arome pentru a fi consumate mai ușor.

Pudra proteică ar trebui folosită ca și
supliment alimentar în dietă, iar princi-
pala sursă de proteine ar trebui să vină
din nuci și semințe, cereale integrale, ve-
getale (varză, păpădie), produse din soia
etc. Iată câteva tipuri de pudră proteică
obținute din vegetale pe care le poți lua
în considerare.

Pudra pe bază de proteină
din soia

Soia este o sursă extraordinară de
proteină pentru vegetarieni și vegani. Es-
te considerată o proteină completă, ceea
ce `nseamnă că oferă toți aminociazii de
care corpul are nevoie. Proteina din soia
ajută colesterolul și reduce riscul de boli
cardiovasculare. 

Pudra pe bază de proteină
din cânepă

Cânepa este o sursă completă de pro-
teină (una dintre cele mai calitative pro-
teine vegetale). În cânepă se regăsesc și
două proteine, edestina și albumina, care
sunt foarte similare cu proteinele naturale
din corpul uman. Acest lucru înseamnă
că proteinele din cânepă sunt foarte ușor
digerate. Cânepa este una dintre cele mai
puțin alergice surse de proteine> poate
îmbunătăți sistemul imunitar, micșorea-
ză colesterolul și tensiunea arterială, și
ajută chiar și la slăbit.

Pudra pe bază de proteină
din orez brun

Dezavantajul orezului brun este că
nu este o proteină completă  și nu conține
cei 8 aminoacizi de care corpul uman are
nevoie ca să funcționeze optim. Cu toate
acestea este o sursă bun[ de proteine pen-
tru vegetarieni și vegani și pentru acele
persoane care sunt alergice la soia sau la
produsele lactate. Proteinele din orezul
brun sunt bogate și în minerale, vitamine
și fibre.

Pudra proteic[ ideal[
pentru vegetarieni Aten\ie la produsele de patiserie 

;i gust[rile consistente!
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Un num[r de 12 state membre, printre care ;i România, pierd fiecare
câte un mandat de eurodeputat în viitoarea legislatură a PE 2014-2020,
în urma reducerii numărului de locuri la 751, în conformitate cu Tratatul
de la Lisabona, ;i a aderării Croației la UE, conform unei rezoluții votate
anul trecut de plenul PE, la Strasbourg.

Parlamentul European (PE)a
fost înfiinţat prin tratatele fon-
datoare ale Comunităţilor Euro-
pene. Comunitatea Europeană a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO)
avea o Adunare Comună, care s-
a transformat, după crearea ce-
lorlalte două comunităţi, Comu-
nitatea Economică Europeană
(CEE) şi Comunitatea Europeană
a Energiei Atomice (Euratom), în
Adunarea Parlamentară Euro-
peană, fiind comună pentru toate
cele trei comunităţi. Denumirea
de Parlamentul European o are
din 1962. Iniţial a avut un rol pur
consultativ, puterile sale au fost
însă extinse prin fiecare tratat
semnat.

Un num[r de 12 state membre,
printre care ;i România, pierd fiecare
câte un mandat de eurodeputat în vii-
toarea legislatură a PE 2014-2020, în
urma reducerii numărului de locuri
la 751, în conformitate cu Tratatul de
la Lisabona, ;i a aderării Croației la
UE, conform unei rezoluții votate anul
trecut de plenul PE, la Strasbourg.

Până la aceste alegeri PE a avut 754
de membri, iar când Croa\ia va adera
la UE numărul va cre;te la 766, întru-
cât aceasta are dreptul la 12 mandate
de eurodeputați. 

Germania are cel mai mare
număr de parlamentari

După alegerile din 2009 PE a avut
până la alegerile din 25 mai 2014, un
număr de 736  de membri din cele 27
de state membre UE.

Numărul de mandate este repar-
tizat pe ţări, în funcţie de mărimea
acestora, astfel, Germania are cel mai
mare număr de membri (99), iar Malta
pe cel mai mic (5)>. În continuare, nu-

mărul de membri pe țări< Franţa, Italia,
Marea Britanie - 78> Polonia, Spania  -
54> România – 35 (va avea 32)> Olanda
- 27> Belgia, Grecia, Republica Cehă,
Portugalia, Ungaria – 24> Suedia – 19>
Austria, Bulgaria – 18> Danemarca,
Finlanda, Slovacia – 14> Irlanda, Li-
tuania – 13> Letonia – 9> Slovenia – 7>
Cipru, Estonia, Luxemburg – 6> Malta
– 5.

Din 1979, deputaţii sunt aleşi prin
vot universal direct pe o perioadă de
cinci ani.

Locurile în Parlament sunt distri-
buite în mod proporţional cu popu-
laţia fiecărui stat membru dar în limita
a maxim 99 şi minimum 5. Deputaţii
în Parlamentul European nu se gru-
pează în funcţie de naţionalitate, ci în
funcţie de afinităţile lor politice.

Organizarea PE

Parlamentul European este singura
instituţie supranaţională ai cărei
membri sunt aleşi în mod democratic,
prin vot universal direct. Este ales o
dată la cinci ani şi reprezintă cetăţenii
statelor membre.

Activitatea anuală a PE< *12 pe-
rioade de sesiune la Strasbourg şi 6
perioade suplimentare la Bruxelles> *2
săptămâni pe lună pentru reuniunile
comisiilor parlamentare şi ale dele-
gaţiilor interparlamentare> *1 săptă-
mână pe lună pentru reuniunile gru-
purilor politice> *4 săptămâni pe an
pentru activităţile deputaţilor euro-
peni în circumscripţiile lor electorale.

Preşedintele PE coordonează toate
lucrările Parlamentului şi ale organelor
sale constitutive (Biroul şi Conferinţa
preşedinţilor), precum şi dezbaterile
din şedinţele plenare. Este asistat de
14 vicepreşedinţi.

Organele politice ale PE sunt<  1.
Conferinţa Preşedinţilor care se com-
pune din Preşedintele Parlamentului
şi preşedinţii grupurilor politice. Are

un rol important în relaţiile dintre PE
şi celelalte instituţii UE, din ţări terţe
şi organizaţii extracomunitare. 2. Con-
ferinţa preşedinţilor de comisie- se
compune din preşedinţii tuturor co-
misiilor permanente şi temporare. Se
reuneşte o dat[ pe lună, la Strasbourg,
în timpul perioadelor de sesiune. Poate
face recomandări Conferinţei
preşedinţilor cu privire la lucrările co-
misiilor. 3. Conferinţa preşedinţilor
de delegaţie – organul politic al Parla-
mentului care examinează în mod pe-
riodic toate problemele legate de buna
funcţionare a delegaţiilor interparla-
mentare şi a delegaţiilor la comisiile
parlamentare mixte. 4. Biroul este
compus din Preşedintele PE, cei 14 vi-
cepreşedinţi şi cei şase chestori aleşi
de către PE pentru o perioadă de doi
ani şi jumătate, care se pot reînnoi. 5.
Chestorii sunt responsabili de proble-
mele administrative şi financiare care
îi privesc în mod direct pe deputaţi.
Cei şase chestori au rol consultativ. Ei
asigură deputaţilor infrastructura ne-
cesară exercitării mandatului.

Grupurile politice

Deputaţii se constituie în grupuri
politice. În prezent există şapte grupuri
politice în cadrul Parlamentului Eu-
ropean< *PPE-DE< Grupul Partidului
Popular European (Creştin-Demo-
crat) şi al Democraţilor Europeni> *
PSE<                  Grupul Socialist din
Parlamentul European> *ALDE< Gru-
pul Alianţei Liberalilor şi Demo-
craţilor pentru Europa> *UEN:< Gru-
pul Uniunea pentru Europa Naţiuni-
lor> *Verzi/ALE< Grupul
Verzilor/Alianţa Liberă Europeană ;i
GUE/NGL<     Grupul Confederal al
Stângii Unite Europene/Stânga Verde
Nordică> *IND-DEM< Grupul Inde-
pendenţă şi Democraţie

În vederea pregătirii şedinţelor ple-
nare ale Parlamentului, deputaţii se

constituie în comisii permanente spe-
cializate pe anumite domenii. Există
20 de comisii permanente. O comisie
este alcătuită din 28 până la 86 de de-
putaţi şi are un preşedinte, un birou şi
un secretariat.

Parlamentul poate constitui sub-
comisii şi comisii temporare pentru
gestionarea unor probleme specifice,
precum şi comisii de anchetă în cadrul
competenţelor sale de control.

Comisiile PE sunt următoarele<
*AFET< Afaceri externe> *DEVE< Dez-
voltare> *INTA< Comerţ internaţional>
*BUDG< Bugete> *CONT< Control bu-
getar> *ECON< Afaceri economice şi
monetare> *EMPL< Ocuparea forţei de
muncă şi afaceri sociale> *ENVI< Me-
diu, sănătate publică şi siguranţă ali-
mentară> *ITRE< Industrie, cercetare
şi energie> *IMCO< Piaţa internă şi
protecţia consumatorilor> *TRAN<
Transport şi turism> *REGI<  Dezvol-
tare regională> *AGRI< Agricultură şi
dezvoltare rurală> *PECH< Pescuit>
*CULT< Cultură şi educaţie> *JURI<
Afaceri juridice> *LIBE< Libertăţi civi-
le, justiţie şi afaceri interne> *AFCO<
Afaceri constituţionale> *FEMM<
Drepturile femeii şi egalitatea între se-
xe> *PETI< Petiţii> *CLIM  Schimbările
climatice – comisie temporară

Pentru PE lucrează aproape
5.000 de funcționari

PE este asistat de un Secretariat
General.  Aproximativ 5.000 de
funcţionari, din toate ţările UE şi aflaţi
sub autoritatea unui Secretar General,
lucrează pentru PE. 

Instituțiile UE sunt< * Consiliul Eu-
ropean și Președintele Consiliului Eu-
ropean>  * Comisia Europeană (Comi-
sia UE)> * Consiliul Uniunii Europene
(Consiliul de Miniștri)> * Parlamentul
European> * Curtea de Justiție a Co-
munităților Europene> * Curtea Euro-
peană de Conturi.

Până la aceste alegeri PE a avut 754 de membri, iar când Croa\ia va adera la UE numărul va cre;te la 766, întrucât aceasta are dreptul la 12 mandate de eurodeputați 

Parlamentul European va avea 751 
de membri în legislatura 2014-2020
Din 1979, deputaţii sunt aleşi prin vot universal direct pe o perioadă de cinci ani

POLITIC

Consiliul Uniunii Europene este
principala instanță de decizie a UE ;i
asigură reprezentarea intereselor
naţionale, a statelor membre și a gu-
vernelor lor la nivel comunitar fiind
compus din miniștrii guvernelor sta-
telor membre, responsabili de un anu-
mit domeniu. 

Reglementările adoptate sunt
obligatorii pentru toate statele mem-
bre ;i devin parte a legislațiilor na-
ționale. Consiliul Uniunii Europene
are sediul la Bruxelles.

Comisia Europeană este insti-
tuţia cea mai "revoluţionară" din sis-
temul comunitar, fiind motorul inte-
graţionist al Uniunii.

Comisia Europeană, apreciată
drept "gardianul respectării tratate-
lor", este organul executiv al Uniunii
Europene. În conformitate cu proto-
colul asupra lărgirii Uniunii Europene
din Tratatul de la Nisa, Comisia în-
corporează un comisar din fiecare stat
membru numit pentru un mandat de
5 ani (potrivit Tratatului Constituţio-
nal, acest sistem este valabil  până în
2014). In prezent Comisia are 25 de
comisari. 

Fiecare comisar este responsabil
de un anumit portofoliu sau un anu-
mit domeniu politic la fel ca ministrul
unui guvern. Comisia European[ este
condus[ de un pre;edinte, `n prezent
aceast[ func\ie fiind ocupat[ de Jose
Manuel Barroso (Portugalia). 

Rolul Comisiei Europene este de
a asigura respectarea prevederilor tra-
tatelor fundamentale ale UE, de a pro-
pune legisla\ia comunitar[ ;i de a asi-
gura aprobarea ei. Fondurile ;i pro-
gramele UE (inclusiv cele destinate
\[rilor din afara UE) intr[ `n admi-
nistrarea Comisiei Europene. Sediul
Comisiei Europene este la Bruxelles.

Curtea de Justiţie este Curtea Su-
prem[ a UE `n domeniile `n care se
aplic[ legisla\ia comunitar[. Curtea
este compusă din c]te un judec[tor
din fiecare stat membru și este asistat[
de 8 avocaţi generali. 

Curtea are drept misiune să asi-
gure respectarea at]t a ordinii juridice
comunitare în interpretarea și aplica-
rea tratatelor constitutive ale Comu-
nităţii Europene cât și a dispoziţilor
luate de instituţiile comunitare com-
petente. 

Pentru a duce la bun sf]rșit aceas-
tă misiune, Curtea a fost dotată, prin-
tre altele, cu largi competen\e juris-
dicţionale, pe care ea le exercită în
cadrul diferitelor categorii de recur-
suri. Curtea este în special competen-
tă pentru a se pronunţa asupra recur-
surilor în anulare sau în carenţă, in-
troduse de un stat membru sau o in-
stituţie, recursurilor în constatarea
neîndeplinirii de către statele membre
a obligaţiilor ce decurg din tratate,
excepţiilor de nelegalitate și apelurilor
la deciziile Tribunalului. Sediul Cur\ii
de justi\ie este la Luxemburg.

Curtea de Conturi verific[ lega-
litatea ;i regularitatea veniturilor ;i
cheltuielile Uniunii `n vederea unei
bune gestion[ri a bugetului european.

Membrii Cur\ii de Conturi sunt
ale;i de c[tre Consiliu dup[ consul-
tarea cu Parlamentul, pe baza propu-
nerilor statelor membre, pe un man-
dat de 6 ani. 

Alegerea pre;edintelui se face de
c[tre membrii Cur\ii, pentru o pe-
rioad[ de 3 ani. Sediul Cur\ii de Con-
turi este la Luxemburg.

Pagină realizată de Mihai G.

Institu\iile 
europene ;i rolul lor
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EVENIMENT

Cristina Gloria Opri;a ;i-a
dorit foarte mult dou[ lucruri `n
via\[> s[ fie mam[ ;i s[ lase ceva
original `n urm[, ca artist[. Am-
bele dorin\e i s-au `mplinit `ntr-
o zi de 14 mai, c]nd expozi\ia
“Micul Prin\” a coincis cu na;te-
rea micii prin\ese, Iana Frezia.
De atunci, cele dou[... progeni-
turi au crescut frumos, ̀ mpreun[.

Desene `n creion ;i acuarel[,
ilustra\ii de carte, fotografii, tapiserii,
serigrafii, montaje sofisticate, o simpa-
tic[ instala\ie cu fursecuri direct de pe
Planeta Micului Prin\ (cu un co; de pe
care musafirii au fost servi\i de copii),
picturi `n ulei ;i acryl, toat[ gama de
tehnici, tematici ;i abilit[\i incluse ̀ n ar-
tele plastice a fost pus[ `n valoare `n
edi\ia 19 a expozi\iei-happening. Temele
mari? Planeta (a noastr[ sau cea de basm
imaginat[ de Saint-Exupery) ;i copil[ria,
cu prospe\imea ;i inocen\a ei. :i, desigur,
proverbiala vulpe, desenat[, mai ales de
copii, `n fel ;i chip.

~nainte s[ red[m lista participan\ilor
la edi\ia 2014 a “Micului Prin\”, cit[m
un g]nd al lui Ioan Nistor din prefa\a
albumului aniversar lansat la vernisajul
de miercuri< “Dac[ nedreptatea se prac-
tic[ la nivelul Marii Planete, dac[ s[ri-
tura belicoas[, negarea celuilalt, egois-
mul, lovitura, tr[darea ;i alte multe ne-
trebnicii devin “cauze nobile” la nivel
micro ;i macro, sufletul de artist al Cris-
tinei Gloria Opri;a a adus un mic Regat
al armoniei, un spa\iu cultural al ̀ nt]lni-
rilor superioare, de la mic la mare, `ntr-
o arhitectur[ spiritualizat[ la `n[l\imea
artei adev[rate.”

Arti;tii invita\i la curtea
Micului Prin\

Sorina Ardelean, Satu Mare - “Part
of my universe”> Viktor Anghiu; Lo-
cher, Schwabish Gmund, Germania -
“Agonie ;i extaz”> Rodica Banciu Regep,
Timi;oara - “Planeta Ro”> Carmen Bar-
bur Bratosin, Satu Mare - “Steaua mea”>
Alicia Baumgartner, 6 ani, Straubing,
Germania - “Impresie”> Daniel :tefan
Boc;e, Cluj-Napoca - “B6, 1, 2”> Vladi-
mir Brilinsky, Deva - “Cuib” “Uria;ii
daci”, “Germina\ie”, “Spovedanii de
prim[var[“> Zenobia Brugos, Debrecen,
Ungaria - “Carte de colorat”, “Planeta
Carte”> Cristina Oana Busuioc, Satu
Mare - “Visul”> Toni Busuioc, 6 ani, Satu
Mare - “Prietenie”> Elena C]mpean,
Cluj-Napoca - “Memoria lucrurilor I,
II”>  Liana Ioana Coman Sipeanu, Sibiu
- “Sf]r;itul toamnei”, “Lumina toamnei”,
“Pastel de toamn[“> Marius Coman Si-
peanu, Sibiu - “Cosmic[ I-III”> Oana
Alexandra Coman Sipeanu, Sibiu -
“Promisiunea p]inii”> Olimpia Angela
Coman Sipeanu, Sibiu - “Vegetal[ I, II”>
Diana Costea, Cluj-Napoca - “Universe
in a bubble”> Cristian Che;u\, Cluj-Na-
poca - “Matei Bunul” de Radu Ilarion
Munteanu, ilustraţii de carte> Andreea
Ioana Cisma;iu, Cluj-Napoca - “Pagini
din jurnalul meu I, II”> Vlad Dobriban,
Cluj-Napoca - “Prin\ul ;i lumea”> Agnes
Erdei-Vernau, Straubing, Germania  -
“Coloria”> Eugenia Dr[goi Banciu,
Timişoara - “Planeta EU”> Daniela Fru-
mu;eanu, Bucureşti - “Cheia potrivit[
I, II”> G+G, Cluj-Napoca - “Şcoala de
meteori\i, rezerva de pove;ti”> Stefan
Gnandt, Pocsi, Ungaria - “Visitors”> Da-
vid Dumitru E;anu, Zal[u - “...”> Ana

Iancu, Deva - “Peisaj imaginar”, “Me-
teorit A.I”> Alexandra Maria Hagiu, 4
ani, Bucureşti - “C[ut]nd o planet[“>
Leonard Lupu, Satu Mare - “Evadarea”>
Liceul pentru deficienţi de vedere Cluj,
colaj> Liceul de Arte “Hans Mattis
Teuch” Braşov - “Asteroizi”, prof. Ga-
briela Radu> Liceul de Artă “Sigismund
Todu\[“, Deva - “Asteroizi”, prof. Alina
Nealco;> Gabriela Elena Marica, Braşov
- “Asteroid”> Oliver Marica, 4 ani, Roche
Harbour, SUA - “Lumina oranj”> Mira
Marinca;, Cluj-Napoca - “Asteroid”>
Dominic Man\a, 3 ani, Satu Mare - “Lu-
mea mea”> Iris Milano, 14 ani, Newcas-
tle, Anglia - “Decide to put it le petite
prince”> Smaranda Milu Nemethi, Bu-
cureşti - “Capitolul 21 MP”> Ovidiu
Munteanu, Simeria - “Prag”, “Pa;i pe Pla-
neta MP”> Vasile Mure;an, Tg. Mureş -
ciclul “Urme> D[ruire, spre lumin[“>
Alina Nealco;, Deva - “E-she”> Iulia So-
fia Nelega, Cluj-Napoca - “Prezen\e I,
III”> Maria Olteanu, Satu Mare - “Con-
stela\ie M51”> Cristina Gloria Opri;a,
Satu Mare - “Astru M”, “Astru tainic”>
Iana Frezia Elena Opri;a Sulyok, Satu
Mare - “B2810”> Lia Paul Trifu, Satu
Mare - “~nceput de reconstituire”> Mihai
Paskan, Mainz, Germania - “Arti;ti
bufni\e”> Dorel Petrehu;, Baia Mare -
“MP”> Virginia Pi;coran, Satu Mare -
“Cuib”, “Ramuri”, “T[cere”> Corneliu
Pop, Negre;ti - “PP”, “MP2014”> Adriana
Popa Canija, Deva - “Astru I, III”, “Stea
I, II” Ioana Liana Popa, Deva - “Spa\iu
Interior”> Ioan Pop Prilog, Bucure;ti -
“Compozi\ie”> Minerva Radu M[rgi-
nean, Satu Mare - “Georges ;i planeta
sa”> colaj> Eugenia Riemschneider,
Timişoara - “Pietre”> Ana-Maria Ruges-
cu, Deva - “Dinamic[ I, II”> Ioana Rus-
sell Banciu, Timişoara - “Planeta Yo-
Yo”> Victoria Roca, 6 ani, Satu Mare -
“Între cer ;i p[m]nt”> Cristina Sab[u
Trifu, Satu Mare - “La r[scruce”> Aron
S]mp[lean ,  8 ani,  Cluj-Napoca -
“Ora;ul Micului Prin\”> Mica Sasu, Sa-
tu Mare - “Flori din stele”, “Hibiscus”>
Valer Sasu, Satu Mare - “V/S”, “I-U”>
Alfred Schupler, Satu Mare - “Ochi de
`nger”> Lola Gabriela Scripor, Satu Ma-
re - “Îndep[rtare”> Liviu Scripor, Satu
Mare - “Lupta lui Iacov cu Dumnezeu”>
Tomaz Sedonja, Mursk Sobota, Slovenia
- “Acvatica”, “Celesta”> Sofia S]rbu, 7
ani, Moşniţa Nouă - “C[l[torie fantas-
tic[“> Maria Zoi\a Suiugan, Satu Mare
- “Ecoul din ad]ncuri”, “Arborele MP”>
Adina Sztrharszky, Petro;ani - “Micul
Prin\”> Kalman Sztrharszky, Hunedoa-
ra - “Impresii I, III”> R[svan :chiopoaei,
Salzburg, Austria - “Asteroid I, IV”>
:coala General[ “Avram Iancu” Satu
Mare - “Asteroizi IIIB24”, `nv. Elisabeta
Pop> :coala General[ “Mircea Eliade”
Satu Mare - “Descoperind planete”, prof.
Cristina Gloria Opri;a> Valentina
:tef[nescu, Timi;oara - “Asteorid”> Eve-
lyn Telegdy, Satu Mare - “Planeta efe-
mer[“> Vasile Tolan, Bucure;ti - “F[r[
titlu”> Vasile Tuns, Satu Mare - “Me-
teori\i de flori”> Universitatea de Artă
şi Design Cluj-Napoca - “No man’s
land”, “Daruri pentru Micul Prin\”, “Ap[,
cer p[m]nt”, “Cuvinte pentru Micul
Prin\”, colaje> Universitatea Sapientia,
secţia cinematografie-fotografie media,
Cluj-Napoca  - “Asteroid”, coord. Mira
Marinca;> C[lin, Ionela, Alexie, Dimi-
trie, Nicolai V[dan, Cluj-Napoca - “De
bun venit pe planeta Micului Prin\”, im-
provizaţie culinară> Zakladna Umelecka
Skola, Humene, Slovacia - “De departe”,
prof. Drahoslava Zaialova.

A consemnat V. A.

Desene `n creion ;i acuarel[, ilustra\ii de carte, fotografii, tapiserii, serigrafii,
montaje sofisticate, o simpatic[ instala\ie cu fursecuri direct de pe Planeta Micului
Prin\ (cu un co; de pe care musafirii au fost servi\i de copii), picturi `n ulei ;i
acryl, toat[ gama de tehnici, tematici ;i abilit[\i incluse `n artele plastice a fost
pus[ `n valoare `n edi\ia 19 a expozi\iei-happening. 

Lumea inocent[ a Micului Prin\,
`n sute de lucr[ri,  la Muzeul de Art[ 



MAGAZINCel dintâi între neamuri era al dacilor. Vocala ce le era caracteristică
era "a". Ei erau daci, adică „de aici” cu alte cuvinte din această excepţie
„de aici”, în vorbirea curentă prin simplificare, s-a ajuns la “d‘aci”,
respectiv daci.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Cândva, demult, la începutul
primului mileniu înainte de Hris-
tos, pe teritoriul României şi din-
colo de acesta, locuiau şapte ne-
amuri de obârşie pelasgă.

Limba vorbită de aceştia păstra încă
un important fond comun cu cea pelas-
gă. Ceea ce o delimita însă de limba pe-
lasgă era un concept unitar al limbii cu
particularităţi regionale. Particularitatea
regională ce făcea deosebirea între vor-
birea unui neam şi celălalt consta în fo-
losirea predominant caracteristică a
unei vocale. Erau şapte neamuri, pre-
cum cele şapte vocale ale limbii româ-
ne.

Cele 7 neamuri ale dacilor

Cel dintâi între neamuri era al da-
cilor. Vocala ce le era caracteristică era
"a". Ei erau daci, adică „de aici” cu alte
cuvinte din această excepţie „de aici”, în
vorbirea curentă prin simplificare, s-a
ajuns la “d‘aci”, respectiv daci. Teritoriul
pe care trăiau era sudul Transilvaniei,
de la Carpaţii de curbură până la Munţii
Apuseni, partea sudică şi limita cu zona
Banatului, iar spre sud erau limitaţi de
Munţii Bucegi, Munţii Făgăraş, Munţii
Cibin, Munţii Orăştiei până către Munţii
Banatului. Zona aceasta fiind vatra Da-
ciei, celelalte neamuri erau aşezate de
jur împrejurul acestuia.

Cel de-al doilea neam este cel al de-
cilor. Vocala ce le era caracteristică era
"e". În limbajul popular, acest nume
“deci” provenea asemenea celui al daci-
lor din “de aici”, respectiv “de aci” ajun-
gându-se la „deci”. Iar prin transformare
lingvistică "g" a luat locul lui "d" şi s-a
ajuns la “geţi”. Teritoriul pe care trăiau
este cel cunoscut ca Geţia, adică Mun-
tenia, Oltenia, Dobrogea şi sudul Mol-
dovei, iar la sud, pe ambele maluri ale
Dunării.

Al treilea neam este cel al „dicilor”.
Vocala ce le era caracteristică era "i".
Acest nume provine tot din „de aici”,
respectiv “de aci” mai apoi „di aci”, iar
prin transformarea lui a se ajunge la
„dici”. Teritoriul pe care trăiau este cel
al Moldovei, cu precizarea că se întindea
până dincolo de Nistru la est şi nord.
Vorbirea celor din Moldova de azi este

notorie prin i.
Următorul neam dacic este cel al

„docilor”. Vocala caracteristică este "o".
Provenienţa este aceeaşi, adică din “de
aici” din care, eludându-l pe a şi rotin-
du-l pe e în o, apare „doici” respectiv
„doci”. Teritoriul pe care trăiau este Ba-
natul, cu menţiunea că se întindea mult
la vest şi sud şi parţial Oltenia.

Cel de-al cincilea neam dacic este
cel al „ducilor”. Vocala lor caracteristică
este "u", adică vocala atribuită lui Dum-
nezeu. Acest neam era cel mai puţin nu-
meros, limba ce o vorbeau era dulce,
puţin cântată precum vorbesc cei de pe
Târnave. Teritoriul pe care trăiau era o
zonă pe axa Rupea, Agnita, Mediaş, Blaj,
având cam 50 de km lăţime, iar spre
nord, zona Tg. Mureş şi Reghin. 

Următorul neam dacic este cel al
„dăcilor”. Vocala caracteristică este "ă".
Teritoriul pe care trăiau este partea de
nord a Munţilor Apuseni, Bihorul, Za-
lăul, zona Clujului şi Maramureşul.

Al şaptelea neam este cel al „dâcilor”.
Vocala caracteristică este "â". Teritoriul
pe care trăiau este cel al zonei Harghi-
ta-Covasna. Despre aceştia se ştiu mai
puţine. 

Este interesant de remarcat neamul
docilor sau „doicilor”. Sub presiunea al-
tor popoare în drumul acestora spre sud,
o parte a neamului docilor a migrat din
locul de obârşie spre centrul şi vestul
Europei, respectiv Germania de azi,
Austria şi Elveţia. Numele l-au păstrat
sub forma de „doici” însă scris astăzi
altfel, respectiv „deutch”, dar pronunţat

doici, iar ţării i-au spus Deutchland.
La fel de interesant de remarcat este

numele olandezilor. Aceştia spun că sunt
„dutch”. Adică sunt din neamul „duci-
lor”. Cum se poate aceasta?

Blestemul regelui dac Oroles

La trecerea neamurilor dacice la mo-
no-teismul Zamolxian, o parte din ne-
amul preoţilor s-a răzvrătit, aceştia fiind
cei ce locuiau în partea de nord a teri-
toriului acestui neam. Ca urmare a aces-
tei răzvrătiri, s-a pus legământ de bles-
tem peste ei întru alungarea lor. Astfel
au fost nevoiţi să-şi părăsească locul de
obârşie şi s-au stabilit în vestul Europei,
la vărsarea Rinului în Marea Nordului.
Locurile din care au plecat mai păstrează
şi azi amprenta celor întâmplate atunci,
în sensul că beneficul zonei locuite de
aceştia este mai scăzut decât al celor
dimprejur.

Un blestem aruncat în vremea re-
gelui dac Oroles este cel aruncat peste
o parte din bărbaţii din oastea sa. În
timpul unui război împotriva unor in-
vadatori, ca urmare a laşităţii unei părţi
din oştire, dacii au fost aproape de a fi
înfrânţi şi numai intervenţia, dârzenia
şi vitejia de care au dat dovadă femeile
dace au făcut ca duşmanul să fie alungat.
Urmarea a fost că regele a poruncit ca
toţi acei trădători şi laşi împreună cu fa-
miliile lor să aibă domiciliu forţat în zo-
ne numite „sălişte”. S-a pus legământ de
blestem ca, în acele zone, femeile să aibă
ultimul cuvânt în familie, adică bărbatul
să fie sub ascultarea femeii. Exemplu es-
te Săliştea Sibiului. Când ies din acea
zonă, bărbaţii se comportă absolut nor-
mal ca orice bărbat, însă de cum intră
înapoi, se schimbă radical, devenind su-
puşii femeilor. Cu alte cuvinte legămân-
tul încă lucrează.

În încheiere, o întrebare se naşte
parcă de la sine „Unde, pe  lumea asta,
se mai întâlneşte o asemenea limbă fru-
moasă şi bogată în unitatea şi particu-
larităţile ei, precum limba ce-o vorbim
de veacuri, limba daco-romana pentru
cei de ieri şi limba română pentru cei
de azi?

Decebal, regele dacilor `n perioada 87 - 106
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Într-una dintre micile pirami-
de antice de la Lahun (Egipt), ar-
heologii au descoperit o creatură
misterioasă, cu formă umanoidă,
având o înălțime de 1,50 – 1,60
m, ce era foarte bine conservată. 

Piramida fusese construită în timpul
domniei faraonului Senusret al II-lea.
Așa după cum ne-au obișnuit până acum,
atât arheologii cât și oamenii de știință
nu au făcut imediat cunoscut acest fapt,
deși el ar fi trebuit să fie de notorietate
publică.

Mumia este veche de circa
2.000 de ani

Mumia datează de acum aproximativ

2.000 de ani și, în conformitate cu infor-
maţiile care au fost obţinute de la Muzeul
Egiptean de Antichităţi din Cairo, ea a
fost descoperită de arheologul de origine
ceh[ Viktor Lubek, profesor la Universi-
tatea Pennsylvania. Analiza formei ei de-
monstrează că trăsăturile fiinţei sunt pro-
nunţat reptiliene, în special datorită or-
bitelor care sunt foarte mari și au formă
ovală. Inscripţia de pe mormântul în care
era depusă mumia arata că acea fiinţă
extraterestră se numea Osirunet, ceea ce
în limba egipteană antică însemna „stea”
sau „cel trimis din ceruri”.

Fiinţa era principalul consilier al fa-
raonului din acea vreme și toate dovezile
indică faptul că ea a fost îngropată cu
mare respect și atenţie. 

În mormântul ei s-au descoperit bi-
juterii din aur și amestecuri de rășini,

precum și o serie întreagă de obiecte stra-
nii, care nu au putut fi recunoscute și
care nu au niciun corespondent cu uzul
pământesc obișnuit. Multe dintre acestea
sunt alcătuite dintr-un material sintetic
ce nu a putut fi identificat de nimeni
până în prezent.

Arheologii egipteni și guvernul egip-
tean refuza în acest fel să facă cunoscut
lumii întregi aceasta descoperire, până
la găsirea unei explicaţii plauzibile. Astfel,
au fost consultaţi cei mai renumiţi experţi
în domeniu, iar părerea lor unanimă a
fost că „acea fiinţă nu are origini terestre”.
Guvernul egiptean refuz[ însă o astfel de
explicaţie, care ar implica faptul că stră-
moșii lor din antichitate au fost ajutaţi
de către fiinţe extraterestre pentru a-și
clădi măreaţa civilizaţie ale cărei vestigii
le admir[m în zilele noastre.

Analiza formei ei demonstrează că tră-
săturile fiinţei sunt pronunţat reptilie-
ne, în special datorită orbitelor

Potrivit unui studiu realizat de
către Institutul Național de Cerce-
tare a Cancerului din Statele Unite
ale Americii, adulții care beau ca-
fea normală sau decofeinizată mor
mai târziu decât persoanele care
nu au un asemenea obicei. 

Băutorii de cafea au ;anse mai mici
de a muri din cauza unor boli de inimă,
boli respiratorii, atac cerebral, diabet ;i
infecții, de;i nu s-au găsit acelea;i aso-
ciații ;i în cazul unor forme de cancer. 

Acestea sunt concluziile unui studiu
la care au participat peste 400.000 de
bărbați ;i femei cu vârste cuprinse între
50 ;i 71 de ani, după ce s-au eliminat
din ecuație alți factori de risc precum
fumatul ;i consumul exagerat de alcool.
Rezultatele studiului au fost publicate
în New England Journal of Medicine.
Cercetătorii care au condus acest studiu
au găsit o legătură între riscul de a muri
devreme ;i cantitatea de cafea consu-
mată. 

Comparativ cu persoanele care nu
beau cafea, cei care consumă 3 sau mai
multe ce;ti de cafea pe zi au un risc cu
10% mai scăzut de a muri devreme.
Consumul de cafea nu a fost asociat cu
mortalitatea din cauza cancerului în
rândul femeilor, însă în cazul bărbaților
s-au descoperit rezultate semnificative
între consumul mare de cafea ;i un risc
crescut de cancer. 

„Cafeaua este una dintre cele mai
populare băuturi la nivel mondial însă
legătura dintre consumul de cafea ;i
riscul de a muri nu a fost clar stabilită.
Noi am descoperit că dacă bei cafea ai
;anse mai mici de a muri devreme din
cauza a numeroase afecțiuni. :i chiar
dacă nu am găsit o relație directă de
cauzalitate între consumul de cafea ;i
riscul unei morți premature, noi cre-
dem că aceste rezultate demostrează că
un consum de cafea nu are un efect ne-
gativ asupra sănăățtii”, a declarat Neal
Freedman, unul dintre cercetători. 
Cafeaua conține peste 1.000 de compu;i
care pot influența sănătatea umană. In-
vestigația s-a bazat pe declarațiile su-
biecților ;i a luat în calcul consumul de
cafea doar la un anumit interval ;i nu
a luat în calcul modul în care băutura
a fost preparată (expresso, la ibric, fil-
trată etc). Cercetătorii iau în calcul ;i
faptul că modul de preparare poate
afecta nivelul componentelor protec-
toare din cafea. 

„Mecanismul prin care cafeaua pro-
tejează nu este totu;i stabilit în mod
clar datorită faptului că băutura conține
peste 1.000 de compu;i care pot îmbu-
nătăți sănătatea. 

Cel mai cunoscut dintre compu;i
este cafeina, de;i în cazul cercetărilor
noastre am obținut rezultate asemănă-
toare  între băutorii de cafea tradițională
;i cei care preferă varianta decofeiniza-
tă”, a declarat Freedman

B[utorii de cafea
tr[iesc mai multCele 7 neamuri ale dacilor 

au colonizat toat[ Europa?

Mumia unui extraterestru a fost descoperit[ într-o piramid[ din Egipt



12 Informa\ia de Duminic[/18 mai 2014

Multe vedete tinere ̀ nva\[ rapid
s[-;i cultive o aur[ de persoan[ in-
accesibil[, dar nu e ;i cazul actri\ei
de 22 de ani, interpreta lui Tris din
recent lansatul “Divergent”. Obice-
iul ei de a `mbr[\i;a to\i reporterii
de pe covorul ro;u a surprins la
`nceput pe mult[ lume. 

Pentru Shailene, interviurile reprezint[
o ocazie de a trece peste vorb[ria de supra-
fa\[. “Nimic nu se compar[ cu situa\ia `n
care p[;esc `ntr-o `nc[pere ;i cei prezen\i
se a;teapt[ s[ le str]ng m]inile, iar eu `i
`mbr[\i;ez pe to\i. Pentru mine o
`mbr[\i;are demonstreaz[ dispre\ul meu
pentru tot ceea ce este superficial. E ca ;i
cum a; spune ‘Eu sunt Shai. Asta sunt eu.
Acum hai s[ vorbim despre ceva real’.”

~n ciuda aparentului succes instanta-
neu, Woodley a muncit 17 ani pentru a
ajunge aici. Originar[ dintr-un or[;el de
l]ng[ Los Angeles, ea a `nceput s[ lucreze
de la v]rsta de 5 ani, av]nd apari\ii ̀ n peste
40 de clipuri publicitare. P[rin\ii ei – mama
consilier ;colar ;i tat[l fost director de ;coal[
care acum este terapeut – au dus-o la toate
audi\iile dar au insistat ca educa\ia s[ nu
fie l[sat[ deoparte. “Nu-mi aduc aminte
exact de ce m-am apucat de actorie. Pro-
babil mi s-a p[rut ceva distractiv. Eram
plictisit[ de gimnastic[ ;i fotbal, a;a c[ am
hot[r]t s[ ̀ ncerc actoria. Aveam de respec-
tat trei reguli ̀ n copil[rie< s[ nu m[ schimb,
s[ m[ distrez ;i s[ am rezultate bune la
;coal[. Dac[ le respectam pe toate trei, pu-
team s[ continui cu actoria.” A fost o elev[
foarte bun[ ;i a urmat cursuri pentru avan-
sa\i la Liceul Simi Valley, unde a evitat clu-
bul de dram[ fiindc[ deja actoria era o parte
important[ ̀ n via\a ei din afara ;colii. “Am
vrut s[ dedic timpul petrecut `n liceu altor
activit[\i de care eram pasionat[, ca de
exemplu prezen\a timp de patru ani ̀ n corul
liceului.” De-a lungul drumului a avut parte
;i de c]teva dezam[giri, una dintre ele fiind
ratarea, la v]rsta de 9 ani, a rolului din dra-
ma “I Am Sam”, acesta fiindu-i atribuit Da-
kotei Fanning. “Tata mi-a explicat c[ nu
trebuie s[ fiu at]t de sup[rat[ c[ nu am pri-
mit rolul. M-a convins s[-mi `ndrept doar
g]ndurile pozitive spre Dakota, deoarece
;i eu urma s[ trec prin aceea;i situa\ie ;i nu
doream ca fetele cu care voi concura s[ fie
sup[rate pe mine, ci s[ m[ sprijine.” Anul
2011 a fost decisiv pentru cariera ei, apari\ia
`n filmul “The Descendants”, al[turi de Ge-
orge Clooney, aduc]ndu-i o nominalizare
la Globurile de Aur.

V]rsta ;i rolurile de adolescent[ de
p]n[ acum nu fac s[ transpar[ `ncrederea
;i claritatea ei, caracteristici pentru care
mul\i se lupt[ `ntreaga via\[. “S[ tr[ie;ti `n
fric[ nu are niciun sens. Dac[ am un anumit
num[r de zile r[mase pe p[m]nt, nu am
de g]nd s[ le tr[iesc ̀ n fric[. Unde este dis-
trac\ia ̀ n asta? Unde este bucuria de a tr[i?”
Tr[irea clipei o `ndrum[ pe Shailene at]t
`n via\a privat[, c]t ;i `n cea profesional[,
ea aleg]nd doar roluri care semnific[ ceva
pentru ea ;i utiliz]nd celebritatea pentru a
r[sp]ndi un mesaj de compasiune pentru
cei din jur ;i pentru planet[.”

Pasiunea pentru natur[ 
;i plante medicinale

Shailene `;i aminte;te c[ a ie;it `ntr-o
zi de la ;coal[ ;i a admirat pinii b[tu\i de
v]nt din fa\a cl[dirii. Dar apoi ;i-a ̀ ndreptat
privirea spre iarb[ ;i a observat mizeria
l[sat[ de copii dup[ pr]nz. “Frumuse\ea
naturii al[turi de resturile de m]ncare luate
de v]nt m-a `ntristat. Atunci mi-am dat
seama c[ vreau s[ m[ dedic studierii natu-
rii.” ~n adolescen\[ a `nceput s[ studieze
despre munca la ferm[, m]ncarea modifi-
cat[ genetic ;i despre agricultur[.

Nesiguran\a legat[ at]t de carne, c]t ;i
de legumele cu pesticide au determinat-o
s[ cerceteze modul de alimenta\ie al ame-
rindienilor care au tr[it `n California de
Sud, precum ;i al altor culturi din lume.
Atunci a descoperit c[ ace;tia erau at]t
v]n[tori, c]t ;i vindec[tori, care se foloseau
de plantele ce cre;teau `n zon[ pentru di-
ferite boli. “Mi s-a p[rut ceva foarte intere-

sant ;i am ̀ nceput s[ caut informa\ii despre
plantele s[lbatice care cre;teau ̀ n zona unde
locuiam ;i multe alte plante t[m[duitoare
pe care le puteam culege pentru a-mi pre-
para diferite leacuri. ~mi puteam, ̀ n sf]r;it,
controla corpul ;i sim\eam schimbarea `n
bine. Dac[ vrem s[ salv[m planeta, trebuie
`nt]i s[ `ncepem cu noi.”

C[l[toriile ̀ n alte locuri ̀ i ofer[ ocazia s[
mearg[, al[turi de doi prieteni foarte buni,
`n c[utare de plante, legume ;i fructe s[lbatice
comestibile. “M[ simt `n siguran\[ s[ ;tiu c[
pot s[-mi port singur[ de grij[. Iar dac[ se
`ntrerupe curentul, ;tiu s[ aprind focul, unde
s[ g[sesc o surs[ de ap[ ;i cum s[-mi procur
m]ncarea.” Pentru a-;i ̀ nt[ri sistemul imuni-
tar, Shailene bea zilnic o b[utur[ f[cut[ din
ciuperci medicinale pe care le culege ea sin-
gur[ sau le comand[ pe un site de specialitate.
“|in la `ndem]n[ un vas cu ap[ ;i ciuperci
chaga care le folosesc ca baz[ pentru cafea
sau supe.” Dac[ ciupercile sunt uscate ;i tre-
buie t[iate `n buc[\ele, Shailene folose;te 2
linguri pentru un ceainic de ap[, pe care apoi
`l poate p[stra p]n[ la dou[ s[pt[m]ni ̀ n fri-
gider. O alt[ plant[ care face parte din regimul
ei alimentar este urzica, pe care o consum[
at]t crud[, c]t ;i infuzat[ peste noapte. “E
ceva deosebit s[ vezi o plant[ pe care o trans-
formi `n ceai sau tinctur[, spre deosebire de
administrarea medicamentelor.”

Cump[r[ doar haine 
la m]na a doua

Hot[r]rea actri\ei de a tr[i `n armonie
cu natura poate fi observat[ ;i `n stilul ei
vestimentar minimalist, ea declar]nd c[-;i
achizi\ioneaz[ doar haine la m]na a doua.
Cu toate acestea, atunci c]nd se ivesc diferite
evenimente, alege piese vestimentare care
;tie c[ vor fi purtate de mai multe ori. “Dac[
a; ap[rea pe covorul ro;u ̀ mbr[cat[ ̀ n pan-
talonii mei organici ;i o bluz[ hippie, ni-
meni nu m-ar lua `n serios. Sunt aceea;i
Shailene, doar c[ reprezint un film ;i sunt
acolo pentru angajatorul meu, de aceea tre-
buie s[ port o anumit[ uniform[.” Dar va
refuza ̀ ntotdeauna s[ poarte blan[ sau dia-
mante, prefer]nd propriile bijuterii sau ale
unor prietene. De;i e greu s[ ne imagin[m
via\a f[r[ telefonul mobil, Shailene a decis
s[ renun\e la iPhone. “Acum c[ nu mai am
aceast[ «c]rj[» am descoperit c[ pot vorbi
cu cei din jur mai mult dec]t am f[cut-o
`nainte, c]nd st[team aproape toat[ ziua cu
telefonul `n m]n[.” Actri\a a sim\it c[ are
mai mult[ libertate c]nd st[ departe de
fream[tul tehnologiei. C]t despre produsele
cosmetice folosite de ea, principiul pe c]t
de natural posibil r[m]ne valabil. Pe l]ng[
ceaiurile ;i tincturile pe care ;i le prepar[,
Shailene `;i face propriul s[pun, past[ de
din\i ;i lo\iuni de corp.

Cel mai recent rol jucat, Hazel Grace
Lancaster – o adolescent[ de 16 ani care se
lupt[ cu cancerul, ̀ n pelicula “The Fault in
Our Stars” (lansare pe 6 iunie), i-a oferit
cea mai important[ revela\ie de p]n[ acum.
“~n timpul film[rilor am avut ;ansa s[
`nt]lnesc mul\i adolescen\i care fie aveau
pe cineva decedat din cauza acestei boli, fie
aveau tumoare pe creier ;i au murit c]teva
s[pt[m]ni mai t]rziu”, ̀ ;i aminte;te actri\a.
“Acea experien\[ a fost cel mai important
semnal de alarm[ din via\a mea.” Pentru a
sprijini organiza\ia Children With Hair
Loss, Shailene a decis s[-;i taie p[rul lung
;i s[-l doneze. Gestul ei a fost urmat de
multe alte tinere care au postat imagini pe
Twitter cu frizura lor mult mai scurt[.
R[spunsul actri\ei a fost pe m[sura perso-
nalit[\ii ei< “P[rul `mi va cre;te `napoi”.
Mult[ lume a remarcat optimismul ;i ori-
ginalitatea ei, at]t ca persoan[, c]t ;i ca
actri\[, caracteristici greu de men\inut ̀ ntr-
o industrie care tinde s[ promoveze falsi-
tatea. Shailene se simte o norocoas[ s[ aib[
sprijinul deosebit al p[rin\ilor ei, al fratelui
;i al celor mai buni prieteni. :tiind c[ aproa-
pe totul este efemer, mai ales `n industria
divertismentului, ea nu vede sensul `n a-;i
sacrifica integritatea pentru ceva ce m]ine
poate disp[rea. “Chiar dac[ realizez c[ nu
prea putem schimba foarte multe ̀ n aceast[
lume, ;tiu cu siguran\[ c[ fiecare putem
`ncepe cu o schimbare ̀ n propria persoan[,
s[ ne ap[r[m opiniile ;i s[ nu ne fie fric[ s[
ni le exprim[m liber.”

Shailene Woodley surprinde publicul
prin naturale\ea ;i pasiunile ei 


